035 538 3975
info@deeendracht-blaricum.nl

WIJNEN
WIT

ROOD

4.25/23.00
• Terret
Frankrijk, Cote de Thau,
Cave de Pomerols, les Montalus

• Temperanillo
Spanje, La Mancha, Castilië,
La Estaciones

Een verfrissende wijn uit de Languedoc.
De Terret, een inheemse druif, welke aangevuld
met Colombard, zorgt voor een aangenaam glas
passend op elk moment van de dag.

• Chardonnay
Frankrijk, Languedoc,
Domaine de Belle Mare

5.50/29.50

Cafe Restaurant De Eendracht
Oude naarderweg 2, 1261 DS Blaricum

dagelijks vanaf 9:00 geopend
zaterdag - zondag ook vanaf 9:00

@deeendracht.blaricum
facebook.com/deeendracht

Een heerlijke wijn voor de liefhebber van deze
druif. Heerlijk fruitig met aangename zuren.

• Verdejo
Spanje, Rueda, Bodegas Nidia

6.50/35.00

“Proef de Spaanse zon” De Verdejo is het
uithangbord van de Rueda regio ten noord-westen
van Madrid. Trending topic in de wijnwereld.
Mooi rond met tonen van tropisch fruit en
vol in afdronk.

• Grüner veltliner
Oostenrijk, Weinviertel, Setzer

37.50

Rijpe tonen van citrus, peer en grapefruit.
Typische eigenschappen voor deze wijn welk
geproduceerd door een zeer gerenommeerd
wijnhuis uit noordoosten van Oostenrijk.

42.50
• Sauvignon Blanc
Frankrijk, Loire, Domaine de Tayaux,
Sancerre
Sancerre bekend om zijn mineralen, frisheid
en elegantie. Een klassieker op onze wijnkaart
uit een streek met een rijke historie.

59.50
• Chardonnay
Frankrijk, Bourgogne, Domaine Chavy-Chouet
Meursault ‘Les Casse-Têtes’
Liefde en aandacht. Dat is waar deze wijnmaker
voor staat en dat proef je; een grootse
prestatie welk genereus is in de mond met
volle witte vruchtentonen, melkzuur en iets
van hazelnoot. Welkom in de Bourgogne!
Dé combinatie met onze tarbot.

Wijn uit het warme klimaat van Albacete dat
maakt de wijn aangenaam soepel met smaak van
rood fruit en zoethout.

• Castelao - Syrah - tinta rortiz
Portugal, Lisboa,
Quinta da Espiga Tinto

• Montepulciano
Italië, Marche, Velenosi,
Montepulciano d’ Abruzzo

37.50
• Malbec
Argentinië, Mendoza, Bianchi Famiglia
Waan je met deze wijn aan de Asodo in Argentinië!
Tonen van toast, leer en rook. Vol van kracht en
sappigheid maakt deze wijn de vloeibare partner
bij onze vleesgerechten van de Lindenhoff.

• Spätburgunder
42.50
Duitsland, Baden, Weingut St. Remigius
Uitstekende wijn uit Zuid-West Duitsland.
Mooi van smaak, verfijnd en loepzuiver, met fijn
expressief kersenfruit en cassis. Karaktervolle
wijn zonder heel zwaar te zijn.
		

• Nebbiolo
Italië, Piemonte,
Luigi Einaudi Barolo Ludo

• Prosecco / Manzoni Bianco
Italië, Veneto, Le Rive,
Cuvee Spumante

Deze rose van 100% pinot noir komt uit de Pfalz
regio, iets ten noorden van de Frans Elzas.
Het is een uitstekende aperitief rose, maar
combineert ook goed met kruidige gerechten

• Syrah, Cinsault, Grenache
Frankrijk, Provence,
MIRAVAL by Jolie & Pitt

8.50/44.50

Een met goud geprezen rosé zoals je ze alleen
uit de Provence drinkt.

59.50

De koning van de wijn dat is de Barolo.
Deze Barolo rijpt 30 maanden op eikenhouten vaten
en daarna nog lange tijd door op fles. Mooie
heldere wijn fluweelachtig in de mond met zeer
lange afdronk.
Dé combinatie met onze côte de boeuf!

BUBBELS

5.50/29.50

6.50/35.00

Al jaren op onze kaart! Lekker sappig en fruitig
met een soepele, licht bittere, afdronk waardoor
breed inzetbaar voor combinaties van wijn & spijs.

4.50/24.50
• Cargignan
Frankrijk, Languedoc-Rousillion

• Pinot Noir
Duitsland, Pfalz

5.50/29.50

Uit druiven met rood sap wordt een heerlijke
blend van voornamelijk Portugese druivenrassen
gemaakt. Een ‘Vegan’ wijn met body en karakter
in combinatie met frisheid en fruitige tonen.

ROSÉ
Verfrissende, levendige, droge rose. Ideaal voor
informele eet-momenten, van lunch tot BBQ.

4.25/23.00

5.50/29.50

Fijne rijkelijke bubbel met tonen van
tropische fruit. Saluti!

• Chardonnay / Pinot Meunier
Frankrijk, Champagne, Reims,
Veuve Cliquot

70.00

Bovenal rijkelijk genieten met dit wereldwijd
bekende champagnehuis. Stijlvol in uiterlijk en
smaak. Na ruim 200 jaar gebruikt het huis nog
steeds haar motto:
“Er is maar één kwaliteit. De beste”.

