WIJNKAART

Vanavond vieren wij... iets of misschien wel helemaal niets maar we zijn allemaal
gezellig hier bij Herberg Jan, omdat het kan en omdat wij het leuk vinden dat jullie er
zijn! Geniet van een glas wijn of fles of zes.. Lekker kletsen, lekker borrelen zonder
zorgen want morgen is morgen...

wijnkaart

Open witte wijnen

glas

fles

Héritage du Baron Louis Blanc Sec- Frankrijk - Sud Ouest
3,95
19,50
Druif
Colombard - Ugni Blanc
Lekker licht en verfrissend, bloemig en uitgesproken geurig. Appel, peer en meloen
Advies 	Aperitief, lunch, salades, lichte visgerechten
Sutton Hill - Australië - Adelaide
4,45
Druif
Chardonnay
Een milddroge, middelzware wijn met ingetogen tonen van mango en papaja.
Advies
Voorgerechten met vis, wit vlees

25,50

Soek die geluk - Zuid-Afrika - Bonnievale
Druif
Sauvignon Blanc
Een frisse Sauvignon Blanc met elegantie tonen van grapefruit
Advies
Aperitief, kip en groenten

26,50

4,75

Luna Verde - Spanje - Rioja
4,75
26,50
Druif
Verdejo
Strakdroge wijn met een bouquet van venkel en vers-gemaaid gras maar ook volop
tropisch fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.
Advies
Kip, kalkoen, salade en pasta

Jan’s Lievelingswijn

5,50
Een prachtig glas wijn! Passend bij het seizoen, met veel zorg uitgekozen.
Echt een glas om te genieten!

28,50

Open rode wijnen
Campo Di Marzo - Italie - Puglia
3,95
19,50
Druif
Negroamaro
Voor de Liefhebbers van krachtige, kruidige wijnen. Tamelijk droog qua stijl met een
typerend licht bittertje in de afdronk.
Advies
Pasta, varkensvlees, licht wild en harde kazen.
Vino Embeleso Tinto - Spanje - Utiel-Requena
Druif
Tempranillo
4,45
26,50
Een droge, helderrode wijn met een frisse, fruitige smaak en een zachte, ronde afdronk.
Advies
Gegrilde vleesgerechten, pasta
Chiloé - Chili - Maule Valley
Druif
Merlot
5,50
28,50
Soepele wijn met levendig bouquet van rood fruit met toets van karamel en vanille.
Advies
Gegrilde vleesgerechten, pasta

wijnkaart wit

fles

Springbok Chenin Blanc - Zuid Afrika 		27,50
Druif
Chenin Blanc
De Chenin-druif geeft het ideale Zuid-Afrikaanse klimaat een vriendelijke
wijn met aroma’s van wit fruit en een frisse, zachte en milde smaak
Advies
Salades, wit vlees, gevogelte en visgerechten
Elysee Viognier - Frankrijk -Languedoc
		28,50
Druif
Viognier
Zachte geur van tropisch fruit en bloemen. De smaak is zacht en vol en met een milde
frisheid om hem lekker te kunnen doordrinken
Advies
Aziatische keuken, kruidige kipgerechten, schaal- en schelpdieren als kreeft en coquilles.
Uibel Grüner Veltliner - Oostenrijk - Retzerland		29,50
Druif
Grüner Veltliner
De echte herkenbare tonen van deze druif vind je terug in deze wijn.
Heerlijk fris, lichte sparkling, fruitig en een klein pepertje in de afdronk
Advies
Aperitief, lichte gerechten met wit vlees, salades met frisse tonen, lichte
pasta gerechten met een kruidige nasmaak en asperges,
Altano Douro White - Portugal - Quinta da Fonte Branca		
29,50
Druif
Codega, Malvasia fina, Moscatel Galego, Rabigato, Viosinto
Een levendig bouquet van passiefruit, ananas en een subtiele zweem van vanille.
Uitbundig frisse smaak aangevuld met citrus, groene appel een een vleugje meloen.
Advies
Als aperitief, bij schaal- en schelpdieren en zachte geitenkazen.
Wild Rock - Nieuw-Zeeland - Marlborough Wairau Valley		32,50
Druif
Sauvignon Blanc
De smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus.
Een milddroge afdronk maakt deze wijn compleet.
Advies
Als aperitief, bij schaal- en schelpdieren en ook bij zachte geitenkazen.
Castle Rock - Amerika - California
		34,50
Druif
Chardonnay
Houtgerijpt, krachtig en vol van smaak. Tonen van rijpfruit zoals appel,
perzik en ananas
Advies
Visgerechten, witvlees en zachte kaas

Wijnkaart rood
Sutton Hill - Australië - Barossa Valley
Druif
Shiraz Reserva (wooded)
Een elegante en kruidige Shiraz, met aroma’s van roodfruit in combinatie
met kruiden en vanille. Mooi donkerrood van kleur. De afdronk is lang.
Advies
Kruidig en gegrilde vleesgerechten

fles
25,50

Castellani Campo Di Marzo, PRIMITIVO - Italië - Puglia		27,50
Druif
Primitivo
Dieprode kleur met uitbundige aroma’s van vers rood fruit. Pittig en levendig qua stijl.
Advies
Heerlijk bij pasta en gegrilde vleesgerechten.
Valpolicella Classico - Italië - Veneto
		
28,50
Druif
corvina, molinara, rondinella
Full-bodied wijn met een intense en fluweelzachte smaak.
Advies
Heerlijk bij geroosterde of gegrilde vleesgerechten, wild en oude kazen.
Zolo - Argentinië - Mendoza
Druif
Malbec		
Intense rode kleur, krachtig en complex. Rijpe smaak, lichte houttonen en
een vleugje chocolade
Advies
Heerlijk bij rood vlees, wild en gerijpte kaassoorten

32,50

Chateau Gran Pey Lescour - Frankrijk - Bordeaux Grand Cru Saint Émelion
39,50
Druif
Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon
Elegante, soepele klassieker met bessenachtige aroma’s in een zachte, ronde stijl.
Wel vol, niet zwaar en met een frisse afdronk.
Advies
Multi-inzetbaar: bij gevogelte, gehakt, kort gebakken vlees als biefstuk,
varkensfilet, kalfsschnitzel. Paté, pasta, paddestoelen. Een wijn die in Frankrijk de hele
maaltijd door geschonken wordt, van vooraf tot en met de kaas.
Albe G.D. Vajra - Italië - Barolo Piemonte DOCG		
55,00
Druif
Nebiolo, De Fossati, Coste di Vergne en La Volta
Klasse Barolo, verfijnd, complex met tonen van rood fruit en pruimen. Wijngaarden
liggen op 400 tot 440 meter hoogte.
Advies
Perfect bij gebraden en geroosterd rood vlees, gerechten met truffel en
gerijpte oude kazen.

wijnkaart rose
Bisous d’or Rosé - Frankrijk - Languedoc
Druif
Grenache noir
Donkerroze, droge rosé, met in bouqet en smaak een combinatie
van rode vruchtjes en kruidige impressies
Advies
Als aperitief, salades, vis, pasta’s

glas

fles

3,95

19,90

Il Rifugio Pinot Grigio BLUSH- Italië - Sicilia
4,50
26,50
Druif
Pinot Grigio
Licht roze van kleur met koperkleurige gloed. Knisperend, fris bouquet met impressies van
bessen waarna de zachte, fruitige smaak aansluit met een mooi gebalanceerde afronding.
Advies
Heerlijke terraswijn, ook als aperitief, lichte voorgerechten, garnalen, kip en risotto.

Mousserend
Collevente 921 Prosecco - Italië
Druif
Glera
Een frisse licht parelende wijn met delicate fruittonen.
Advies
Aperitief, feestelijke aangelegenheid

glas

fles

5,75

25,50

MVSA CAVA Brut - Spanje - Penedes 0,75L / 0,37
29,50 / 14,50
Druif
Macabeo, Parellada, Xarel-lo		
Levendige sprankeling in het glas. Aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene
appel. Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren.
Advies
Aperitief, lichte maaltijden zoals salades, vis en gevogelte
Taittinger Brut - Frankrijk - Champagne
Druif
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier		
65,00
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met nootachtige aroma’s en een delicate, milde mousse.
Advies
Aperitief, feestelijke aangelegenheid

KLIMAATKAST GEHEIMEN

We hebben nog een paar mooie flessen witte wijn voor u koud staan;
de geheimen van de klimaatkast van Herberg Jan zoals een Chablis, Meursault,
Pouilly Fumé? Vraag onze Herbergiers naar de klimaatkastgeheimen en wij helpen u
graag met het vinden van een bijzondere fles wijn!

