
WISSEL WIJN
Onze bediening vertelt je graag wat de wijn van dit moment is.

MONTERRE SAUVIGNON BLANC, FRANKRIJK
Een droge, frisse wijn met intense aroma’s van limoen, 
passievrucht en grapefruit.
Alc. 12% – glas 3,75 – karaf ½ liter 13,50 – fles 19,50

 
Monterre, Sauvignon Blanc

Product info
 Product Wijn

 Soort Wit - Licht droog

 Druivensoorten Sauvignon blanc

 Jaar 2015

 Land Frankrijk

 Alcoholpercentage 12,5%

 Inhoud 0.750L

Omschrijving
De Monterre Sauvignon Blanc is een droge, frisse 
wijn met intense aroma's van limoen, passievruchten 
en grapefruit.

 Wijnkaart beschrijving
De Monterre Sauvignon Blanc is een droge, frisse 
wijn met intense aroma's van limoen, passievruchten 
en grapefruit.

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

MONTERRE GRENACHE MERLOT, FRANKRIJK
Een eerlijke rode wijn met veel roodfruit aroma’s in 
bouquet en smaak. Prettige en toegankelijke wijn.
Alc. 13% – glas 3,75 – karaf ½ liter 13,50 – fles 19,50

 
Monterre, Merlot

Product info
 Product Wijn

 Soort Rood - Licht en droog

 Druivensoorten Merlot

 Jaar 2014

 Land Frankrijk

 Alcoholpercentage 12,5%

 Inhoud 0.7500L

Omschrijving
Een eerlijke, makkelijke rode wijn met veel rood 
fruitaroma's in bouquet en smaak. Prettige en 
toegankelijke wijn.

 Ligging wijngaard
Inlands van Montpellier, hartje Languedoc

 Wijn-spijssuggesties
Toegankelijke wijn, lekker bij salades, koud vlees en 
kipgerechten of bij milde niet gerijpte kaas.

 Wijnkaart beschrijving
Eerlijke toegankelijke rode wijn met veel rood 
fruitaroma's in bouquet en smaak.

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

MONTERRE GRENACHE ROSÉ, FRANKRIJK
Toegankelijke uitnodigende droge wijn, soepel en rond 
met aantrekkelijk roodfruit- en bloesemgeuren in 
bouquet en smaak.
Alc. 13% – glas 3,75 – karaf ½ liter 13,50 – fles 19,50

 
Monterre, Grenache Rosé

Product info
 Product Wijn

 Soort Rose - Licht droog

 Druivensoorten Grenache noir

 Jaar 2013

 Land Frankrijk

 Alcoholpercentage 12,5%

 Inhoud 1.0000L

Omschrijving
Toegankelijke uitnodigende droge wijn, soepel en 
rond met aantrekkelijk rood fruit en bloesemgeuren in 
bouquet en smaak.

 Ligging wijngaard
Monterre Grenache bestaat uit Grenache druiven die 
in het zuiden van Frankrijk, in de Languedoc groeien.

 Wijn-spijssuggesties
Bij allerlei borrelhapjes, sandwiches, pizza, pasta en 
salades. Ook voor bij de feestbarbecue.

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

LAROCHE VIOGNIER, FRANKRIJK
Een droge, frisse en fruitige wijn met subtiele aroma’s 
van rijpe perzik, ananas en hyacint. Een geurig aperitief 
en een elegante tafelwijn bij verfijnd gekruide gerechten.
Alc. 13,5% – glas 4,25 – fles 22,50

Laroche 
Viognier

Product info
 Product Wijn

 Soort Wit - Vol en rond

 Druivensoorten Viognier

 Jaar 2014

 Land Frankrijk

 Alcoholpercentage 13,5%

 Inhoud 0.7500L

Omschrijving
Michel Laroche, de innovatieve maker van topwijnen in Chablis, werkt 

tegenwoordig ook in de Languedoc en Chili. Deze Viognier is één van 

zijn cépage- wijnen uit het Franse zuiden. De viognierdruif staat bekend 

om zijn unieke, geurige, florale aroma's. Laroche's Viognier Vin de Pays 

d'Oc is ook heel geurig maar op een aangenaam subtiele wijze. Perzik, 

meloen, ananas en een vleug hyacinth zijn aroma's die voorkomen in 

deze opvallend elegante, frisfruitige Viognier. Verrukkelijk als droog, 

opwekkend aperitief en een aanrader bij lichte gerechten.

 Ligging wijngaard
Viognier is een lastige druif. Hij kan uitstekend veel zon verdragen, 

maar heeft ook koelte nodig om te voorkomen dat hij te log, te dik en te 

uitgesproken wordt. Michel Laroche heeft zijn viognier in de Languedoc 

op hellingen met een noordelijke expositie aangeplant zodat ze wel zon 

maar niet te veel warmte krijgen. Het resultaat is een frisse, elegante, 

evenwichtige Viognier.

 Wijn-spijssuggesties
Door zijn uitgesproken florale tonen wordt een Viognier terecht bij 

gerechten met oosterse specerijen aangeraden. Laroche's Viognier is 

ook aromatisch maar op een mooie, bescheiden wijze waardoor hij bij 

verfijnd gekruide gerechten het best tot zijn recht komt. Gegrilde 

jakobsmossel met kervelboter, salade met venkel en rivierkreeft, 

tongfilet met kerriejus, geroosterde kipfilet, pasta met zeevruchten, 

milde kaas als port salut.

 Wijnkaart beschrijving
Een droge, frisse en fruitige wijn met subtiele aroma's van rijpe perzik, 

ananas en hyacint. Een geurig apertief en een elegante tafelwijn bij 

verfijnd gekruide gerechten.

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

KLOSTERHOF WINZERKRONE, DUITSLAND
Wit met een fris zoetje. Een milddroge, lichte, helderwitte 
wijn met fruitige aroma’s. Kan ook ‘on-the-rocks’.
Alc. 8,5% – glas 3,75

 
Klosterhof Winzerkrone

Product info
 Product Wijn

 Soort Wit - Half zoet

 Druivensoorten Blend

 Land Duitsland

 Alcoholpercentage 8,5%

 Inhoud 1.000L

 Wijnkaart beschrijving
Wit met een fris zoetje! Een milddroge, lichte, 
helderwitte wijn met fruitige aroma's. Kan ook on-the-
rocks!

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

RIOJA CRIANZA COTO VINTAGE, SPANJE 
Kersenrode Rioja Crianza met geurige aroma’s van bes en kers 
op subtiele wijze aangevuld met houttonen. Een middelzware, 
soepele, opwekkende, moderne Rioja die zowel op zichzelf als 
in combinatie met een gerecht tot zijn recht komt.  
Alc. 13,5% – glas 4,50 – fles 25,00

 
Coto Vintage, Rioja Crianza

Product info
 Product Wijn

 Soort Rood - Soepel en rond

 Druivensoorten Tempranillo

 Jaar 2012

 Land Spanje

 Alcoholpercentage 13,5%

 Inhoud 0.750L

Omschrijving
Kersenrode Rioja Crianza met de geurige aroma's 
van bes en kers. Het rode fuit wordt op subtiele wijze 
aangevuld met houttonen. De crianza heeft een jaar 
op barriques van Amerikaans eikenhout gerijpt. Die 
houtlagering geeft de wijn body en een ronde, zachte 
afdronk. Een middelzware, soepele, opwekkende, 
mooigemaakte, moderne Rioja die zo en aan tafel tot 
zijn recht komt. (Deze wijn is exclusief voor horeca, 
niet beschikbaar voor vakhandel).

 Ligging wijngaard
Bodega Coto Vintage is gevestigd in Oyón (Alava) in 
de Rioja Alta. Daar liggen ook de eigen wijngaarden. 
Voor deze crianza van 100% tempranillo worden de 
druiven van de eigen wijngaarden in de Rioja Alta 
gebruikt, aangevuld met aangekochte druiven uit de 
Rioja Alavesa. De wijngaarden hebben een 
overwegend ijzerrijke kleibodem.

 Wijn-spijssuggesties
Gebraden en geroosterde kip, lichte roodvlees 
gerechten uit de wok, lamskotelet en pasta's met 
stevige sauzen.

 Wijnkaart beschrijving
Helderrode, frisse, middelzware en vooral soepele 
Rioja die een jaar op hout heeft gerijpt.

Oud Reuchlin & Boelen
Röntgenlaan 21

2719 DX ZOETERMEER
Tel: +31 (0) 79 363 48 00

E-mail: info@orbwijn.nl
Website: www.orbwijn.nl

WIJNEN

DRANKENKAART
DRANKENKAART

 BORREL 

GROOT
Nachos uit de oven met cream cheese en tomatensalsa. 6,75

Ambachtelijk brood met olijfolie en fleur de sel. 4,75

Borrelassortiment van olijven, rookamandelen, 
Rotterdamsche Oude kaas en groentechips. 12,50

Kaasplankje met huisgemaakt mueslibrood (2 personen). 8,50

Lekker met Rotterdamsche port 3,10 per glas

KLEIN
Olijven. 3,50

Rotterdamsche Oude kaas. 5,50

Lekker met Rotterdamsche port 3,10 per glas

Rookamandelen. 3,50

Groentechips. 3,50

De Olijcke Willem. 5,75 
(worst gemaakt met Blind Pig Cider)
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BIEREN CIDERSSPECIAALBIEREN

AFFLIGEM TRIPEL
Abdijbier met intense aroma’s van mout en 
rijp fruit. Een karaktervol bier met een rijke 
smaak en een fijnbittere afdronk. 
Alc. 9%  4,90

AFFLIGEM BLOND
Abdijbier met een kruidig citrusaroma en een 
vleugje vanille. Affligem Blond heeft een diepe 
smaak en een lichte frisse afdronk. 
Alc. 6.8%  4,20

WISSELTAP
Onze bediening vertelt u graag welk bier 
er op de wisseltap zit.

HEINEKEN PILSENER
Een verfrissend volmout kwaliteitspils met 
een licht fruitige smaak die perfect in balans 
is met de frisse bitterheid van de hop.
Alc. 5%  2,65

HEINEKEN 0.0%
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en 
fruitige smaak dankzij Heinekens unieke A-gist, 
gecombineerd met een zachte moutige body. 
Alc. 0%  2,75

AFFLIGEM DUBBEL 
Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel 
en karamel. Een karaktervol bier met een 
zachtmoutige smaak en een zoet karakter. 
Alc. 6.8%  4,20

MORT SUBITE KRIEK
Deze zoete Kriek Lambic is een blend van zoetigheid, 
een jaar oude Lambic voor de frisheid en oude 
Lambic voor die typische lichtzure toets.
Alc. 4,5%  3,50

LA CHOUFFE
Zwaar blond, fruitig en kruidig karakter.
Alc. 8%  4,00

DUVEL
Zwaar blond, lichtzoete smaak, sterke 
hopbittere afdronk.
Alc. 8,5%  4,00

AMSTEL RADLER 
Radler is de verfrissende mix van Amstel 
bier en citroenwater.
Alc. 2,2%  2,50

BRAND WEIZEN
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. 
Smaakvol door de Saazerhop, mineraalwater en 
tarwe. Fris met zachte afdronk.
Alc. 5,1%  3,85

LAGUNITAS IPA
Een ronde, zeer toegankelijke IPA. De IPA 
heeft een hoppig karakter met tonen van 
fruitige citrus en een licht bittere afdronk.
Alc. 5,7%  4,90

APPLE BANDIT CIDER
Wie op zoek gaat naar de pure originele 
smaak van appelcider komt uit bij Apple 
Bandit. Dankzij de perfecte mix van 
knisperfrisse appels ontstaat een cider 
met een pure en verfrissende smaak.
Alc. 4,5%  4,20

BLIND PIG BLUEBERRY 
Proef de volwassen smaak van appel en 
bourbon met het zoetzure van bosbessen.
Alc. 5%  4,20

Lekker met De Olijcke Willem 
(worst gemaakt met Blind Pig Cider). 5,75

BLIND PIG HONEY 
Een verfrissende smaakexplosie die extra 
spannend wordt dankzij de smaak van 
whiskey, appel en honing.
Alc. 5%  4,20

Lekker met De Olijcke Willem 
(worst gemaakt met Blind Pig Cider). 5,75

Cider is een verfrissende drank gemaakt uit  
sap van appels. De licht alcoholische appelcider  
(4,0 - 7,5% alc.) is al mateloos populair in de landen  
om ons heen. De smaken van ciders verschillen enorm.  
Je kunt dus echt een wereld van smaak ontdekken.


