
WIJNKAARTT
IJ

D
 V

O
O

R

w w w. l e k k e r r e t e n e n d r i n k e n . n l 0 1 8 2 - 3 8 7 4 4 9

Rood , met een mooi groot glas

 

Apaltagua Pinot Noir reserva  € 25.50 
Chili - Tricao valley
De lichte kleur valt direct op, maar laat je niet 
misleiden door deze Bourgognedruif. De smaak is 
aromatisch en aards. Dus lekker bij lichte 
vleesgerechten met paddenstoelen enzo.

Chakana Malbec estate   € 28.50
Argentinië – Mendoza
Donkere en stoere wijn met spierballen, zeg maar de 
B.A. Baracus van de wijnkaart, you fool! 

Tierras de Murillo crianza   € 26.50
Spanje – Rioja
Je moet wel van hout houden, deze Rioja smaakt naar 
hout. Geuren van vanille en toast komen eerst, daarna 
lekker sappig zwart fruit. Wijn om langzaam te drinken.

Casa Rojo Macho Man Monastrell  € 29.50
Spanje – Jumilla
Wijn voor stoere mannen, mannen met tatoeages. 
Lekker zwoele en houtgerijpte wijn uit Zuid-Spanje. 
De man op het etiket heeft een wasbordje, voel maar! 

Lekkerr exclusief, voor een bijzondere avond

Domaine Courtault Chablis    € 37.00  
Frankrijk - Bourgogne
Loepzuiver  mineralig  zoals Chablis hoort te zijn. 
Gevaarlijke wijn want stoppen is moeilijk. 

Valpolicella Ripasso Zenato   € 42.50 
Italië - Veneto
Heftige wijn met van alles veel. Deze wijn is sappig,  
stevig, stoer, zacht, zwoel en rijp.  

Brunello di Montalcino Pieri   € 48.00 
Italië - Toscane
Wijn met veel geur, complex noemen we dat: de ene 
keer ruik je bloemen, de keer daarop weer cederhout. 
Proef je eerst zwarte bessen, bij de volgende slok zijn 
het kruiden geworden. Verandert vaker en sneller dan 
Barbapappa: fantastische wijn.

Hapjes voor bij de borrel

Culinaire bitterballen  (8)   € 6.00 
Kaas vingers (8)    € 6.00
Mini Loempia’s (8)    € 6.00
Gemengd bittergarnituur (10)  € 7.50
Gefrituurde garnalen (6)   € 6.50
Kaas en olijven    € 5.00
Tapas plankje, worstjes, kaas, olijven, pepers € 11.00

Fijne
Wijnen
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Bij Lekkerr vinden wij het leven te kort om slechte wijn 
te drinken, daarom hebben wij samen met onze 
huisleverancier Huub Oostendorp een selectie 
gemaakt  van lekkere wijnen. Van toegankelijk tot 
complex, van bekend tot exclusief.  

Kortom, wij hebben een mooi glas wijn voor iedere 
wijn liefhebber. En mocht u vanavond een glaasje 
teveel drinken, dan zorgen wij graag voor een taxi om 
u weer veilig thuis te brengen.

Onze huiswijnen, zo lekker dat je ze ook thuis zou 
willen drinken

Fontanet wit    € 3.70 / € 18.50
Frankrijk - Lanquedoc- Roussillon
Droge, kruidige wijn met toch voldoende fruit. 
Voelt als koppeltje-rollen in een veld lavendel.

Le Jade Chardonnay   € 4.00 / € 22.50
Frankrijk - Lanquedoc- Roussillon
Zacht en rond met een botertje. Een deel van de wijn 
heeft z’n uren gemaakt in RVS tanks en smaakt heel 
fruitig. Het andere deel zat in hout en geeft een 
vanillegeur aan de wijn. 

Millstream rood   € 3.70 / € 18.50
South Africa - Western Cape
Rond en sappig met bramenjam en een klein sigaartje. 
De druiven komen uit het Groot Drakenstijn-gebergte. 
Het schijnt dat Zwelgje daar ook vandaan komt.

La Tour des Dames Merlot  € 4.00 / € 22.50
Frankrijk - Lanquedoc- Roussillon
Fruitig, zacht en Frans. Hiervan wordt het aan tafel 
direct gezellig. Handig voor als je schoonmoeder mee 
moest. Hiervan gaat ze vanzelf olijk kijken. 
#woorddatjenietvaakhoort

Domaine Saint Ferréol rosé  € 4.00 / € 22.50
Frankrijk - Coteaux Varois en Provence
De kleur van de zomer, die heeft deze rosé. Met de 
smaak van aardbeitjes erbij. Drink hem in de zomer, 
warme lente of bijna-helemaal-herfst. Of op het 
moment dat je wilde dat het zomer was. 
 
Fontanet rosé    € 3.70 / € 18.50
Frankrijk - Lanquedoc- Roussillon
Knappe vrolijke alleskunner die altijd vriendelijk is, de 
Jan Kooijman onder de wijnen. Daar worden alle 
vrouwen vrolijk van.

Bubbels, om te proosten, te feesten of om de avond 
goed te beginnen

Moët & Chandon Brut Impérial  € 72,50 
Waan je heel even op Ibiza.

Moët & Chandon rosé Impérial  €  74.00 
Wereldberoemde bubbels voor hele mooi meisjes.

Moët & Chandon Brut Impérial (Magnum) € 155.00 
Net zo lekker, maar dan twee keer zoveel.

Palau Cava Brut    € 30.50 
Veel bubbels met een vleugje appel

Vigne Dogali Prosecco Frizzante  € 5.50 / € 29.00
Voor deze bubbels is geen excuus nodig.

Wit, heerlijk koel met de druppels op het glas

La Natura Inzolia    € 25.50
Italië - Sicilië
De nationale druif van Sicilië, biologisch opgevoed in 
z’n natuurlijke habitat. Gereserveerd en keurig als een 
Italiaanse diplomaat. Maar wel met borsthaar onder 
z’n maatpak.

Uvam mavum pinot grigio   € 24.50
Italië - Veneto
Milde wijn van de Pinot Grigio. In tegenstelling tot de 
Elzas-versie wel altijd helemaal droog. Sappige wijn 
van bij het Garda-meer. Drink er zoveel van als je kunt, 
anders drinken de Duitsers het daar allemaal op.

Castelo de Medina Verdejo   € 27.50
Spanje - D.O. Rueda
Dit stuift je glas uit: ronde vrolijkheid vol 
flipperkast-fruit. Zoveel frisheid verwacht je niet
van de Spaanse hoogvlakte. Maar toch is het zo.

Domaine du Fraisse Sauvignon Blanc € 25.50
Frankrijk – Touraine
De buurman van Pouilly Fumé en Sancerre, maar dan 
zonder de pretenties. Niet lang snu�elen en moeilijk 
kijken, maar lekker genieten van strakke, mineralige 
wijn.

Hugo Grüner Veltliner   € 27.50 
Oostenrijk – Traisental 
Nee, niet Hugo uit de poppenkraam, maar Hugo aus 
Österreich. Van de kruidige Grüner Veltliner, die 
smaakt stevig en rond met een beetje brandnetel.


