WIJNEN
WIT

R O OD

Placks Wit

Mistiek

glas € 4,00 - fles € 11,95*
Een cuvee van de Sauvignac en de Cabernet
Blanc. Een frisse, droge wijn met aroma’s van
citrus, Granny Smith appelen, groene paprika
en tonen van vers hooi. Lekker bij salades,
witvis en asperges. Type: Sauvignon Blanc,
Riesling. Alcohol 11,5%.

glas € 4,00 - fles € 10,95*
Een “witte wijn” gemaakt van de blauwe
druif Cabernet Noir. Een half droge blanc de
noir. Licht oranje gloed. Lekker als aperitief
of bij geitenkaas of kip.
Alcohol 11,5%.

Gruusbèks Wit

glas € 4,50 - fles € 13,95*
Een frisse, fruitage halfdroge rosé bubbel.
Deze wijn wordt gemaakt van de regentdruif
Aroma’s van rood fruit, zoals aardbeien.
Heerlijk als aperatief of op terras of bij de
BBQ. Alcohol 11,5%.

glas € 4,00 - fles € 10,95*
Een cuvee van de druiven Johanniter en Helios.
Een droge, fruitige, zachte witte wijn. Lichtgeel
van kleur met tonen van tropisch fruit. Lekker
bij salades en vis (bijv. gerookte makreel op
roggebrood met appel). Alcohol 11,5%.

Late oogst wit
Nog niet verkrijgbaar
Een wat zoetere witte wijn waarvan de druiven
later geoogst zijn zodat er met een hoger
suikgergehalte geoogst is.

Rosé Bubbel

Regent
glas € 4,00 - fles € 12,95*
Een droge, fruitige, kruidige rode wijn. Met een
geur van kersen. Diep rood van kleur. Lekker
bij kaas en vleesgerechten bijv. gerookte kip
met walnoten. Alcohol 12,5%.

Druivensap 0.75l
€ 3,95
Een heerlijke ongezoete sap van onze eigen druiven.

* Toeslag € 5,- bij nuttigen op terras van

aangekochte fles wijn.

E TE N
Taart van de dag

DRINKEN
€ 2,50

Koffie/thee en taart
(geldt niet bij muntthee,
cappuccino en wijn)

€ 4,25

tosti burger met gerookte kip/kaas
€ 4,00

Koffie

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,50

Espresso

€ 1,80

Thee

€ 1,80

Muntthee (vers met honing)

€ 2,75

Fris (flesje)

€ 2,20

cola,, ice tea, spa rood/blauw

Vruchtensap van eigen bodem

€ 3,00

(druiven en appel/peer)

Wijn (glas)
(voor keuze zie wijnkaart)

PROEVEN
Proef de vijf van de Plack
Proef vijf wijnen van de Plack
Vijf proefglaasjes incl.
brood en water

p.p.

€ 12,50

€ 4,00

