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PILSENER
WARSTEINER PREMIUM PILSENER
(van de tap) 25 cl
Wij Duitsers staan bekend als zeer serieuze mensen. Maar 
er is één ding dat een glimlach op ons gezicht tovert: de 
zuivere, verfrissende smaak van Warsteiner Premium Pilsener. 
Gebrouwen met hand geselecteerde hop, zomergerst en extra 
zacht brouwwater uit het Arnsberger Wald. ALC. 4,8%

PATER LINUS BLOND (van de tap) 28 cl
Geïnspireerd op de benedictijnse Königsmünster abdij in het
Duitse Sauerland en de eerste prior daarvan, Pater Linus. Perfect 
gebrouwen om deze volle smaak te realiseren met een mild 
bittertje, vergezeld van een vleugje perzik en appel. ALC. 6,5%

PATER LINUS TRIPLE (van de tap) 28 cl
Een smaak die even uitgesproken en helder is als
de architectuur van de Königsmünster abdij.
Zacht en mild, ambachtelijk gemaakt volgens de traditie van 
abdijbieren. Een tikkeltje bitter met een vleugje perzik
en appel. Vol en smaakvol. ALC. 6,5%

KÖNIG LUDWIG WEISSBIER (van de tap) 28 cl
Speciaal gekweekt gist geeft dit weissbier “de onmiskenbare 
smaak van banaan en citrusfruit. Een speciaal brouwproces 
met traditionele fermentatie op fles resulteert in een bijzonder 
sprankelend en van nature troebel Hefeweissbier.” ALC. 5,5%

ALCOHOLVRIJ
WARSTEINER 0.0 (per flesje)
We houden zoveel van de smaak van ons Premium Pilsener 
dat we ervan willen kunnen genieten op iedere gelegenheid. 
Dus besloten we Warsteiner Premium Alkoholfrei te brouwen. 
Premium gebrouwen perfectie met alleen de beste zomergerst, 
geselecteerde Hallertau-hop en extra zacht brouwwater. 
Warsteiner Premium Alkoholfrei geeft je de verfrissende smaak 
die je van ons gewend bent. ALC. 0,0%

RADLER 0.0 (per flesje)
Alles of niets? Daar doen we niet aan. Met Warsteiner Radler 
Alkoholfrei kan je van beiden genieten: de heerlijke Radler-
smaak, maar zonder de alcohol. Gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten en zonder toegevoegde kunstmatige kleurstoffen 
of conserveermiddelen. ALC. 0,0%
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BUBBELS
Crémant de Bourgogne Réserve brut,   
Bailly Lapierre, Bourgogne, Frankrijk  
37,5 cl  flesje 15.00
75 cl  fles 27.50 
Druivenrassen: Chardonnay, Aligote, Pinot Noir, Gamay
In de neus tonen van rijp fruit, 
de smaak is lekker fruitig en fris. 

WIT 
Pinot Grigio Blush,   glas 4.75
Castelnuovo del Garda, Veneto, Italië   fles 23.75
Pinot Grigio
In de neus veel florale aroma's. 
De smaak is zacht met tonen van perzik en wit fruit

Viognier ‘Reserve’, Les Bertholets,     glas 5.25
Languedoc-Roussillon, Frankrijk   fles 25.25
Viognier
In de neus fijne exotische tonen van peer en perzik. 
In de mond veel fruit en een sappige afdronk.

Chardonnay, Le Patapouf,   glas 6.00
Pays-Doc, Frankrijk  fles 29.75 
Chardonnay
In de neus tonen van rijpe vruchten en een beetje vanille. 
De smaak vol tropisch fruit met een ronde afdronk.

Marlborough Sauvignon Blanc,   
Esk Valley, Nieuw-Zeeland   fles 29.50
Sauvignon Blanc     
In de neus zeer aromatisch met tonen van citrus. 
De smaak is fris en fruitig. 

Pouilly-Fuissé ‘Vers Cras’, Joel Curveux, 
Bourgogne, Frankrijk   fles 47.50
Chardonnay     
In de neus rijke aroma’s van amandel en rijp 
wit fruit. Smaak is vol en romig met lange afdronk. 

ZOET
Spätlese Suss, Johannes Egberts,   glas 4.75 
Pfalz, Duitsland  fles 23.75
Riesling
In de neus zeer fruitig met tonen van 
rijpe ananas en perzik. De smaak is zeer fruitig. 

DESSERTWIJN
Heaven on Earth, Stellar Winery,  glas 5.75
West-Kaap, Zuid-Afrika  
Druivenrassen: Muscat d’Alexandrie. Aroma’s van rijp tropisch fruit 
en honing. De smaak is vol met veel fruit en een lange afdronk. 

ROSÉ
L’épicerie Rose, Domaine de Castelnau,  glas 4.75
Languedoc, Frankrijk  fles 23.75 
Merlot & Syrah
Rijke geur met aroma’s van vers rood fruit. 
Een sappige aanzet met veel fruit en een droge afdronk. 

 ROOD
Montepulciano d’Abruzzo,   glas 5.25
Rimbaldi, Marche, Italië   fles 25.75
Montepulciano
In de neus tonen van zwart fruit en bosvruchten, 
de smaak is zeer krachtig met een rijke afdronk.

Les Bertholets ‘GSM’   glas 5.50 
Grenache, Syrah en Mourvedre   fles 27.75
Door zijn aromatische karakter is deze Zuid- Franse rode 
wijn echt een wijn om bij te eten. Geniet van een synergetisch 
smaakeffect wanneer hij wordt geschonken bij geroosterd vlees, 
vlees met sauzen, wildgerechten en allerlei kazen.

Douro Tinto ‘Veedha’, Barros,  glas 6.25
Douro, Portugal  fles 31.75  
Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz e.a.
In de neus tonen van kersen en bosbessen. 
De smaak is rijk met een mooie krachtige afdronk.

Valpolicella Ripasso ‘Pegrandi’, Vaona,   fles 41.50
Veneto, Italië  
Corvina, Rondinella, Molinara
In de neus tonen van rijp fruit. Vol fruit domineert 
in de smaak met een krachtige afdronk. 

Bogheri Superiore Sor Ugo   fles 59.50 
Castagneto Carducci, Toscane
In de neus zijn tonen van kersen, vanille en een hint 
van rozemarijn te vinden. De smaak is vol en rijk met 
tonen van donker fruit, koffie met in de afdronk tonen 
van kruiden en vanille en mooie tannines.

 PORT
Tawny Port, Graham’s,  Douro, Portugal  glas 5.75
Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz & Tinta Barroca. In de neus tonen van 
chocola en zwart fruit. In de smaak rijk van smaak.

10 year Old Tawny Port, Grahams,   glas 7.00
Douro, Portugal  
Touriga Francesca, 
Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Cão.
Aroma’s van chocola en zwart fruit. 
De smaak is vol met een mooie lange afdronk.


