
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...

Rosé glas fles

Huiswijn rosé 4,2 21,5

Tanti Petali Pinot Grigio Blush – Italië – Veneto   5,5 28,5
Druif Pinot Grigio
Fris | droog | fruitig
Advies Super terraswijn! Maar ook als aperitief, bij appetizers,  antipasti misti, lichte vis en salades.

Mousserend glas fles

Cava Marqués de Terrabona – Spanje – Penedès 
Druif  Xarel-lo & Parellada & Macabeo 5,75 28,5
Sappig | droog | zacht | mild | hintje perzik | citroen | amandel | abrikoos 
Advies  Heerlijk aperitief! Ook mooi bij lichte visgerechten, schaal- en schelpdieren of kleine hapjes.

Champagne Testulat Blanc de Noirs – Frankrijk – Epernay   69,5
Druif Pinot Noir & Pinot Meunier 
Vol | fris | tonen van versgebakken brood | appelstrüdel | hint van peer
Advies  Hét ideale aperitief! Maar ook voor iedere feestelijke gelegenheid.  
Aan tafel heerlijk bij gegrilde vis, oesters, kalkoen en kalfsvlees.

Dessertwijnen  glas

Domaine Lasserre Jurançon – Frankrijk – Sud-Ouest  4,50
Druif  Muscat de Frontignan
Volzoet | fris | gele appel | mango | abrikoos | ananas | honing | vruchtenthee
Advies Fijn bij citroentaart, fris/zoete desserts met fruit, lichte blauw-aderkazen.

Delgado Zuleta – Spanje – Jerez  5,50
Druif  Pedro Ximenez
Volzoet | rijp | rozijnen | krenten | walnoten | suikerstroop
Advies Heerlijk bij chocolade desserts en kazen.



Open witte wijnen glas fles

Huiswijn wit 4,2 21,5

Maravilla – Chili – Central Valley  •  Druif Chardonnay 4,5 25,5
Vol | zacht | rond 
Advies  Bij borrelhapjes, visgerechten, salades, schaal- en schelpdieren

Soek die Geluk – Zuid-Afrika – Robertson  •  Druif Sauvignon Blanc 4,75 26,5
Fris | droog | sappig
Advies Als aperitiefwijn, geitenkaas en voor- en hoofdgerechten van vis of groenten.

Romeo – Spanje – Jumilla  •  Druif Verdejo 4,75 26,5
Fris | droog | fruitig
Advies Bij tapas, vis, witvlees, schaal- en schelpdieren of een lichte salade.

Villa Pozzi – Italië – Sicilië           •  Druif Pinot Grigio  5,5 28,5
Zacht | vol | rijp .
Advies Als aperitief bij vis-, schaaldier, bij gevogelte en bij salades.

witte wijnen - per fles  fles

l’Autantique – Frankrijk – Pays d’Oc  •  Druif Viognier  27,5
Rond | zacht | rijpe meloen | gele appel | abrikoos | sinaasappel
Advies Heerlijk om ‘los’ te drinken of bij voorgerechtjes, salades, vis- en Aziatische gerechten.

Heinz – Oostenrijk – Kamptal  •  Druif Grüner Veltliner  28,5
Sappig | fris | mineraal | grapefruit | limoen | peer | witte peper
Advies  Heerlijk als aperitiefwijn, bij appetizers en borrelhapjes. Aan tafel fantastisch in  
combinatie met vis- & asperge gerechten, zomerse salades en diverse Aziatische gerechten.

J&G – Zuid-Afrika – Robertson  •  Druif Chenin Blanc  29,5 
Vol | fris | citrusfruit | abrikoos | ananas | guave. 
Druif Chenin Blanc
Advies  Perfecte aperitiefwijn en om door te schenken bij salades, vis, schaal- en schelpdieren.

Baixa Sirena, Suelos de Granito – Spanje – Rías Baixas  •  Druif Albariño  32,5
Knisperend fris | mineraal | groene appeltjes | limoen | frisse nectarine | ziltigheid 
Advies Perfecte aperitiefwijn en bij zeebanket, sashimi en frisse zomerse salades.

Dashwood – Nieuw-Zeeland – Marlborough  •  Druif Sauvignon Blanc  34,5
Aromatisch | fris | passievrucht | groene appel | kruisbes | vlierbes | rode grapefruit
Advies Bij geitenkaas- en vissalades,  schaal- & schelpdieren en de de Aziatische keuken. 

Castle Rock – Verenigde Staten – Central Coast  •  Druif Chardonnay  36,5
Romig | rond | zacht | rijpe perzik | houtgerijpt | ananas | vanilletonen | boterzacht
Advies Perfect wanneer je zin hebt in een volle, vette witte wijn maar ook om door te  
schenken bij gerookte vette vis en vis- en witvlees gerechten met romige sauzen.

Saint-Véran ‘Le Clos Vessats’ Guerrin & Fils-Frankrijk-Bourgogne  •  Druif Chardonnay 39,5
Elegant | fris | citrus | steenfruit | mineraliteit. 
Advies Heerlijk bij gerookte zalm, salades met kip of vegetarisch, gevogelte en witvis.

Pouilly-Fumé ‘Les Duchesses’ Domaine Laporte – Frankrijk – Loire  •  Druif Sauvignon Blanc 55
Fris | groene appel | limoen | grapefruit | vuursteen | mineraliteit
Advies Bij geitenkaas salades, gegrilde vis, schaal- en schelpdieren en geroosterd varkensvlees.

Saint-Aubin Domaine Sylvain Langoureau – Frankrijk – Bourgogne  •  Druif Chardonnay 69
Droog | fris | zacht | citrus | peer | gele appel | perzik | subtiele vanille
Advies  Schitterende combinatie met visgerechten, schaaldieren, witvlees en gevogelte.

Open rode wijnen glas fles

Huiswijn rood 4,2 21,5

Maravilla – Chili – Central Valley  •  Druif Merlot 4,5 25,5
Sappig | soepel | zacht 
Advies Lekker om ‘los’ te drinken maar ook met pasta’s en lichtere vleesgerechten.

Paolo Leo – Italië – Puglia  •  Druif Primitivo 5,5 28,5
Vol | krachtig | zacht 
Advies  Goed in combinatie met stevige pastagerechten, rood vlees en stoofschotels. 

The Wedge – Zuid-Afrika – Swartland  •  Druif Shiraz, Mourvedre & Viognier 5,5 28,5
Vol | rond | sappig 
Advies  Heerlijk bij pasta’s, vlees en groente gerechten  

Valdejimena Rioja Crianza – Spanje – Rioja   •  Druif Tempranillo 6,5 32,5 
Rijp | zacht | houtgerijpt
Advies Combineert prachtig bij stevigere vleesgerechten (wild, rund) en harde kazen

rode wijnen - per fles  fles 

Réserve Saint Jacques – Frankrijk – Pays d’Oc  •  Druif Pinot Noir  28,5
Rond en fruitig. Tonen van rijpe aardbeien, rode kersen en framboos. Soepele afdronk. 
Advies  Heerlijk bij lichte roodvleesgerechten en pasta’s. Ook een mooie rode wijn bij vis.

Santa Susanna – Italië – Veneto  •  Druif Corvina Veronese & Merlot  29,5
Volle | zachte | rijp donkere fruit | vanille | chocolade
Druif  Corvina Veronese & Merlot
Advies  Perfect om ‘los’  te drinken en in combinatie met diverse pasta’s en vleesgerechten. 

Zolo – Argentinië – Mendoza  •  Druif Malbec  32,5
Vol | zacht | stevig | zwarte bessen | viooltjes | rijpe bramen | pruimen
Advies Bij vleesgerechten met chimichurri en heerlijk als genietwijn buiten de maaltijd om.

Château Pascaud Bordeaux Superieur – Frankrijk – Bordeaux  •  Druif Merlot & Cabernet Franc 34,5
Vol | krachtig | mondvullend | soepel | complexe geur | vanilletonen 
Advies  Bij gegrilde vleesgerechten en wild. De Fransen rijmen; ‘Entrecôte et Bordeaux’

Château Oumsiyat ‘Jaspe’ – Libanon – Bekaa Valley  35,5
Druif  Cabernet Sauvignon & Syrah & Cinsault & Carignan
Elegante | soepel | vol | gekonfijt rood fruit | eikenhout | kruidige geur
Advies  Verrassende, elegante, vol smakende wijn die perfect past bij verfijnde vleesgerechten.

Don’t tell Gary – Australië – Victoria  •  Druif Shiraz  36,5
Rijk | vol | krachtig | bramen | peper | laurier | eucalyptus | vanille | chocolade
Advies Een wijn om te schenken bij diverse stevige rood vleesgerechten.

‘Ripasso’ Recchia Valpolicella Classico Superiore – Italië – Veneto   39,5
Druif Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara
Vol | rond | zwoel | zacht | rijpe pruimen | zwarte bessen | bramen | zoete chocolade
Advies  Schenken bij vlees- en stoofgerechten. En heerlijk stevig buiten het eten om! 

Freakshow Michael David – Verenigde Staten – Californië  •  Druif Syrah & Petite Syrah 49,5
Vol | zacht | krachtig | zwarte kers | chocolade | koffie | zoete tabak | bessen | peperige kruiden 
Advies Vol, zacht en krachtig. Uitstekend los of met stevige vlees-, wild en bbq-gerechten

Château Barrail du Blanc Saint-Emilion Grand Cru – Frankrijk – Bordeaux  •  Druif Merlot 59
Elegant | verfijnd | fris rood fruit | zwart fruit | laurier | truffel | subtiele aardsheid.  
Advies  Schenken bij niet te zware (klassieke) rund- en lamsvleesgerechten.

Châteauneuf-du-Pape ‘Le Miocène’ Domaine Grand Veneur – Frankrijk – Rhône   69
Complex | vol | rond | rijk | rijp rood en zwart fruit | typische zuid-Franse kruidigheid
Advies  Drinken bij krachtige vleesgerechten van rund, lam of wild, stoofschotels en harde kazen.

               Jan’s lievelingswijn  
         Het team van Herberg Jan houdt ook van een mooi glas wijn. 
         Samen hebben wij een selectie gemaakt van onze favorieten! 


