BOURGOGNEHOF

RESTAURANT-FEESTZAAL-TEAROOM

inleiding

Welkom in het Bourgognehof.
Ons restaurant is gelegen in de open vlaktes van de polders op 20
kilometer van zowel de kust als centrum Brugge. Ons jong team staat
klaar om je te bedienen met keuzes uit vlees- en visgerechten. Onze à la
carte bestaat uit gerechten met ingrediënten afkomstig uit de streek. In
onze Poldertuin menu vindt je de keuze van onze chef, groenten uit de
tuin met extra’s aanwezig per supplement. In onze gerechten kun je ook
een touch terugvinden van onze zelf gebrande koffie. Voor de
allerkleinsten is er natuurlijk ook een aparte kaart.
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Geschiedenis

Volgens het kadaster bouwt men in 1863 in opdracht van landbouwer
Adophe DenduyverStael twee tweewoonsten. De site wordt verder
uitgebouwd in de twee volgende decennia door dezelfde eigenaar. Circa
1872 wordt er tegen de twee noordelijke huizen een cichoreifabriek
gebouwd. In 1881 bouwt men het grote woonhuis en een achterliggend
volume, de tweewoonst wordt omgebouwd tot pakhuis, de
cichoreifabriek aan de achterzijde vergroot. In 1887 wordt het complex
verkocht aan Desiré Roelens-Vanthournout en gebruikt als brouwerij. De
voormalige cichoreifabriek en het pakhuis worden verenigd en met
elkaar en het woonhuis verbonden. In 1896 laat brouwer Richard
RoelensJonckheere de brouwerij annex cichoreidrogerij aan zuidzijde
uitbreiden. In 1904 wordt het woonhuis vergroot. In 1912 wordt het
brouwerijgebouw aan de westzijde verlengd en krijgt het woonhuis een
kleine aanbouw. In de oude brouwerijgebouwen wordt in 1967 een manege
ondergebracht.

BOURGOGNEHOF
Aperitievenkaart
SPIRITS

CAVA

Aperol spritz

€ 8,50

Martini Rood/Wit

€ 5,00

MASIA SALAT BRUT (BIO)
JOSEP MASACHS , SPANJE

kirr

€ 5,50

Glas: € 6.00

Kirr Royal (cava)

€ 8,50

Sherry (dry)

€ 5,50

campari

€ 6,00

Campari Orange/Tonic

€ 8,00

Porto wit/Rood

€ 6,00

Eric Legrand
Cuvée Brut Réserve

Ricard

€ 6,00

Glas: € 10

Vodka

€ 6,00

Rum Bianco

€ 7,00

Rum Reserva

€ 7,80

Pineau des Charentes
picon vin blanc

GIN

€ 5,00
€ 7,50

Fles: € 26

CHAMPAGNE
Fles: € 55

Champagne Eric Legrand
Cuvée « Bulle de folie »
Blanc de blancs, vieilles vignes en
houtgelagerd
Fles: € 68

CRÉMANT

Incl. Tonic

Copperhead

€ 14

Tanqueray N°Ten

€ 12

Monkey 47

€ 14

Bombay sapphire

€ 10

Hendrick's

€12

Filliers 28 Dry/Pink Dry

€14

Crémant de “ Bourgogne “
Domaine du Bicheron
Glas: € 6.50

Fles: € 28

MAISON
aperitief maison
Gin maison

€ 10
€ 10
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Bieren
LOKAAL

Stella artois

€ 3,00

Kwaremont

€ 4,00

duvel

€ 4,50

karmeliet trippel

€ 4,50

liefmans

€ 3,50

Brugse zot Blond

€ 4,00

Hoegaarden

€ 3,50

BIEREN 0,0

La chouffe

€ 4,50

Stella 0,0

omer

€ 4,50

Brugse sportzot

westmalle dubbel

€ 4,20

westmalle trippel

€ 4,50

chimay Blauw

€ 4,50

rodenbach

€ 3,20

orval

€ 5,00

leffe blond

€ 4,20

Leffe Bruin

€ 4,20

Sint-Bernardus 8

€ 4,50

Vedett

€ 3,80

keyte trippel Blond

€ 3,80

ichtegems oud bruin

€ 4,50

Bourgogne DEs Flandres

€ 5,00

SUGGESTIE

Bulnas Campa "citroenverbena"

€ 3,00
€ 4,50

€ 4.20
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huiswijn

WIT
ADARAS LLUVÍA 2020 - BODEGAS VENTA LA VEGA ,
SPANJE
verdejo - sauvignon blanc

Flitsend goudgeel, tranenzonnetje. Parfum: verse gember, geconfijte citroen,
limoenzeste, gele pompelmoessmoothie. Vooral in de mond echt zeer expressief
frisse (gele/witte) pompelmoes, limoen, bergamot en citroen, heel puur en met
nipt de juiste verhouding tussen bittere zeste en rijp fruit, sappig en grassig

GLAS :

€ 5,00

FLES :

€ 28

Domaine d'en Ségur, Côtes du Tarn (Zuidwest-Frankrijk),
Sauvignon d'Or 100% Sauvignon "HVE"
sauvignon blanc "half zoet"
Halfzoet, fris, aromatisch, gebalanceerd, aroma's van exotische vruchten en
citrusfruit Ideaal als aperitief

GLAS :

€ 6,50

FLES :

€ 35

ROSÉ

Pasqua Rosé - veneto , Italie
50% Corvina, 25% Trebbiano, 15% Syrah, 10% Carmenère
Een bleekroze rosé wijn met een bloemig bouquet en tonen van roos fruit, zoals
kersen en frambozen

GLAS :

€ 5,00

FLES :

€ 28

ROOD

COELHEIRA TINTO 2017 - CASAL DA COELHEIRA , PORTUGAL
alicante bouschet : 45% - touriga nacional : 30% - touriga franca : 25%
intense kleur met paarse reflecties, neus met veel fruit en een lichte houttoets. In de mond
stevig met nog wat tannines maar evenwichtig, vrij elegant en met een goede frisheid.

GLAS :

€ 5,00

VOOR DE UITGEBREIDE WIJNKAART ZIE VOLGENDE PAGINA'S

FLES :

€ 28
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Frisdranken en water
coca cola

€ 3,00

coca cola zero

€ 3,00

CHAUDFONTAINE
PLAT

Fanta

€ 3,00

0,25cl

€ 3,00

Sprite

€ 3,00

0,50cl

€ 5,00

ice tea

€ 3,00

1L

€ 8,00

looza orange

€ 2,60

looza appel

€ 2,60

scheweppes tonic

€ 3,00

scheweppes agrum

€ 3,00

Tönissteiner citroen

€ 3,20

Tönissteiner orange

€ 3,20

Tönissteiner vruchtenkorf

€ 3,50

vers fruitsap

€ 5,00

CHAUDFONTAINE
BRUIS
0,25cl

€ 3,00

0,50cl

€ 5,00

1L

€ 8,00

BOURGOGNEHOF

RESTAURANT-FEESTZAAL-TEAROOM

warme dranken
King's koffie

€ 3,00

déca

€ 3,00

koffie verkeerd

€ 3,50

latte macchiato

€ 3,50

latte (hazelnoot-caramel)

€ 3,70

cappuccino

€ 3,70

mokka

€ 3,00

warme chocomelk

€ 3,20

Lactose intolerant ? onze koffie- en
theebereidingen kunnen met sojamelk

Thee kaart met verse thee
Rozenbottel

€ 3,50

Munt gebroken

€ 3,50

Earl Grey

€ 3,50

Tropical Fruit

€ 3,50

Gember en citroen

€ 3,50

WERELD KOFFIE
Irish coffee (whisky)

€ 9,50

italian coffee (Amaretto)

€ 9,50

French coffee (GR. Marnier)

€ 9,50

Baileys coffee (baileys)

€ 9,50

Hasseltse coffee (jenever)

€ 9,50
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wi nt e r - L unch
op

v r i j da g

e n

z a t e r da g

mi dda g

€ 25
Amuze
Keuze van de chef

Voorgerecht
Garnaalkroket van het huis (1st)

Hoofdgerecht
Steak
Frietjes - Saus peper/champ - seizoensgarnituur

Dessert
King's Koffie

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.

BOURGOGNEHOF
POLDERMENU

€ 48

Per tafel maximaal 4 verschillende gerechten
Amuses

Gerookte hert met Oud Brugge en pastinaak chips
...
Wildpaté van everzwijn met appel, rozijnentoast en duindoornbes
...
Karnemelkstampers met handgepelde garnaal en groene kruiden
...
Vogelnestjes van kwartel ei met gerookte eendenborst en sausje van rode biet
...
Garnaalkroket "2 stuks" afgewerkt met peterselie en citroen

Hert op de grill met texturen van rode biet, boschampignons en gepofte aardappel
(supp 3 euro)

...
Fazantenfilet met pompoen, druivensaus en witloof met als bijgerecht en kroketje van fazant en aardpeer
...
Kalfszwezerik "Royal" krokant gebakken afgewerkt met vol au vent en hollandaisesaus
(supp 5 euro)

...
Kabeljauw met kruidenboter, wortel en krielaardappel afgewerkt met een sausje van tijm
...
Filet mignon op de grill met wintergroentjes, verse frietjes en sausje naar keuze
champignonsaus - pepersaus

"Peer belle Hélène" met crumbel van chocolade en vanille-ijs
...
Kaasselectie met confituur van het huis, brioche en vijgenbrood
(supp 5 euro)

...
Dame blanche met vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus
...
Wereldkoffie (Belgian / Italian / French/ Irish)

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.
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Voorgerechten

Wildpaté van everzwijn met appel, rozijnentoast en duindoorbes
€ 18

Gerookte hert met Oud Brugge en pastinaak chips
€ 20
Karnemelkstampers met handgepelde garnaal en groene kruiden
€16

Garnaalkroket 2st. "Bourgognehof" afgewerkt met peterselie en citroen
€ 16
Vogelnestjes van kwartel ei met gerookte eendenborst en sausje van rode biet
€ 18

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.

BOURGOGNEHOF

RESTAURANT-FEESTZAAL-TEAROOM

Hoofdgerechten

Hert op de grill met texturen van rode biet, boschampignons en gepofte aardappel

€ 32
Kabeljauw met kruidenboter, wortel en kriel aardappel afgewerkt met een sausje van tijm

€ 28

Fazantenfilet met pompoen, druivensaus en witloof met als bijgerecht een kroketje van
fazant en aardpeer
€ 28

Filet Mignon op de grill met wintergroentjes, verse frietjes en sausje naar keuze.
champignonsaus - pepersaus
€ 28

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.
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Dessert

&

versnaperi ng

"Peer belle Hélène" met crumbel van chocolade en vanille-ijs

€ 12
Wereldkoffie (Belgian / Italian / French/ Irish)

€ 9,5

Dame Blanche
€ 10

Sabayon "2 personen"
€ 20

Kaasselecti e
4 polderkazen t' Herdertje Oudenburg
vijg-confituur-brioche

€ 10

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.

BOURGOGNEHOF

RESTAURANT-FEESTZAAL-TEAROOM

kinderkaart

Voorgerecht
Garnaalkroket 1st.

€6

Huisbereide vissticks

€ 10

Kaaskroket 1st.

€5

pladijs-tartaar

Hoofdgerecht

€ 14

Gebakken hoevekip
appelmoes-verse frieten-kropsla

Kindersteak

€ 12

verse frietjes-tartaar-kropsla

€ 16

Garnaalkroket

€ 14

garnituur-verse frietjes

kropsla-verse frietjes

Kinder vol au vent

Huisbereide vissticks

€ 12

Kaaskroket

€ 10

kropsla-verse frietjes

verse frietjes

Dessert
Mini dame blanche

€5

vanille-chocolade-slagroom

Schepijs ( potje of horentje)

€2

1 bol , 2 bol of 3 bol (prijs per bol)

Al onze gerechten zijn gemaakt met lokale producten , en zijn vers bereid onze excuses indien er een gerecht niet voorradig is.
Voor allergenen gelieve zich te informeren bij een van onze zaalmedewerkers.

.
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Wi j ne n
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Witte

wijn

€ 28

ADARAS LLUVÍA 2020 - BODEGAS VENTA LA VEGA , SPANJE
verdejo - sauvignon blanc

Flitsend goudgeel, tranenzonnetje. Parfum: verse gember, geconfijte citroen, limoenzeste, gele
pompelmoessmoothie. Vooral in de mond zeer expressief frisse (gele/witte) pompelmoes, limoen,
bergamot en citroen, heel puur en met nipt de juiste verhouding tussen bittere zeste en rijp fruit,
sappig en grassig

MONÓLOGO AVESSO P67 2019 - A&D WINES , PORTUGAL
avesso : 100%

€ 35

Strogele wijn. Veel aroma met rijp wit fruit en minerale accenten. Volrijpe, fruitige smaak met veel
body. 2015 is de eerste editie van deze wijn.

VIOGNIER 'L'INTELLIGENCE' 2019 - CHÂTEAU GUÉRY , LAnguedoc FRANKRIJK
viognier : 100%

€ 33

Goudgele kleur, typerende aroma’s van perzik, abrikoos en acaciabloesem. In de mond goed
geconcentreerd en vettig. Schoolvoorbeeld van viognier.

MÂCON 'AUX SCELLÉS' 2019 - DOMAINE MARCEL COUTURIER , Bourgogne FRANKRIJK
chardonnay : 100%
Fijne chardonnay met veel frisheid en een mooi volume alsook een zekere vettigheid (ondanks de
jonge stokken). Aroma's van boomgaardfruit en citrus, de houtlagering verraadt zich slechts in
een licht gegrilde toets.

SAUVIGNON 2020 - VERUS VINOGRADI , SLOVENIË
sauvignon blanc : 100%

Topper!

€ 39

Neus met zinderend aroma van stekelbessen, passievrucht en netels.
Intense smaak met veel frisheid, elegant en een lange afdronk.

Wijndomein Aldeneyck 2021 - Belgisch wijndomein!
Pinot Gris 100%

€ 35

Zachtgele kleur met een mooi tranencollier. in de neus rijpe en rijke fruitaroma’s met een open
expressie van kruidigheid, peper, vuursteen en een beetje rokerig. Een harmonieus samenspel met fijne
zuren en een ellenlange karaktervolle finale.

€ 52
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Witte

wijn

Chablis domaine des Hates 2020 - Bourgogne , Frankrijk
chardonnay : 100%

€ 39

Glanzend goud, aroma's van tropisch fruit (ananas, yuzu) en gele peer, evenals zeeschelp en
kalkmineraliteit. De ananas komt uit over krijt op een lange afdronk. Geweldige reinigende
zuurgraad en kalkachtige textuur op gehemelte.

Mengoba (Grégory Pérez), Bierzo , Godello Viejo sobre lías 2017 , Spanje
MENcía, GOdello et VAlenciana

€ 33

De mengoba is een witte wijn ontworpen door de wijnbouwer Grégory Pérez in el Bierzo, Gemaakt na
een selectie van de beste Godello trossen van verschillende kleine percelen. De wijn bevat
verschillende bodems met een vinificatie in eikenhoutafzettingen waar de wijn gedurende 10
maanden in contact bleef met de schillen en de gistingsmoer. Een goed wijnhuiswerk met een zachte
maar periodieke verwijdering van de lias die resulteert in een tweekleurige, ongenuanceerde wijn,
met een bepaald vettig gevoel in de mond en een mineraal karakter.

El Quinto Paraje Verdejo 2019 - Spanje
verdejo : 100%

€ 33

Prachtige gastronomische witte Verdejo, slechts 1400 flessen voor Belgie, Toppertje. Eerste
oogstjaar van dit gloednieuwe project van 2 top spaanse wijnmakers! Gemaakt van 2 percelen zeer
oude Verdejo-ranken en gerijpt op eikenhouten vaten van 600 liter. Gemaakt als grote witte
Bourgogne. Prachtige presentatie, we bemerken een briljant lichtgouden kleur, een verrassend
boeket van fruit en kalk waarbij de houttoetsen helemaal aasluiten en het geheel niet ‘overbluft’. ,
fruit, sap en elegante hout-impressie, Prachtige, door zuurtjes gedragen afdronk.

Château Sigalas Rabaud , La Demoiselle de Sigalas 2016 . Bordeaux ,Frankrijk
Sémillon dominant (+/- 80%) met een beetje Sauvignon

€ 61

La Demoiselle de Sigalas wordt gekenmerkt door een grote aromatische finesse met veel
mineraliteit/frisheid. Complexe wijn. Neus en mond onthullen florale toetsen in het verlengde van
de aroma's van roze pompelmoes, steenvruchten, limoen en velerlei andere exotische vruchten. De
mooie frisse zuren vormen een evenwichtige balans met de vettige toetsen van de wijn. Mooi
verweven houttoetsen (zachte kruiden) vlechten zich samen met de aroma's die de lengte van de
wijn tot uiting brengen. Prachtige ziltige toets in de afdronk.
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Rose

wijn

Côtes de Provence, Clos Gautier, Cuvée « Oser »
Cinsault, Grenache, Syrah

€ 35 /0,75L € 60/1,5L

Een rosé die dienst kan doen als een aperitiefrosé maar tevens geschikt is voor gastronomie gelet
op zijn elegantie en finesse.
intense aroma's van steenvruchten (perzik, abrikoos), klein rood fruit, citrus en enkele florale
toetsen.

Pasqua Rosé 11 minutes 2021 - veneto , Italie
50% Corvina, 25% Trebbiano, 15% Syrah, 10% Carmenère

€ 32

Een bleekroze rosé wijn met een bloemig bouquet en tonen van roos fruit, zoals kersen en
frambozen. Deze rosé wijn bevat levendige en frisse smaken met een kruidige toets. De Corvina-druif,
die qua percentage overheerst, werd gekozen vanwege de bloemige aroma’s en vanwege de mooie
zuurtegraad die het aan de wijn geeft. Trebbiano brengt elegantie en een lange afdronk. Syrah
geeft fijn fruit en specerijen aan het glas en tot slot creëert Carmenère de structuur en zorgt
voor stabiliteit. Dit is een frisse, omhullende rosé met een intens en complex boeket.
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Rode

wijn

€ 36

Mengoba (Grégory Pérez), Bierzo , Mencia sobre lías 2018 , Spanje
80+jarige Mencia en Alicante Bouschet stokken ,vin Naturel

Mengoba, druiven: 80+jarige Mencia en Alicante Bouschet stokken. Minerale rode wijn met body.
Aroma’s van wild bessenfruit (braambessen, cassis, blauwe bessen), heidebloemen, zachte
kruiden,vanille & sigaarhout.

COELHEIRA TINTO 2017 - CASAL DA COELHEIRA , PORTUGAL
alicante bouschet : 45% - touriga nacional : 30% - touriga franca : 25%

€ 28

intense kleur met paarse reflecties, neus met veel fruit en een lichte houttoets. In de mond stevig
met nog wat tannines maar evenwichtig, vrij elegant en met een goede frisheid.

CAPITÁN JULIÁN TEMPRANILLO 2017 - BODEGAS ONTINIUM , SPANJE
tempranillo = aragonês = tinta roriz : 100%

€ 39

De oenoloog heet Julián Cañizares, vandaar de naam van de wijn. Het is vooral een eerbetoon aan
de matrozen, de plaatselijke boeren die zorgen voor de goede druiven.

SPÄTBURGUNDER 2018 - KARL PFAFFMANN , DUITSLAND
pinot noir : 100%

€ 43

Licht en elegant, mooi getypeerde Pinot Noir met houtlagering. Aroma's van rood fruit (kersen) met
een hint van tabak en kruiden afkomstig van de houtlagering.

L'ART DE MAISON NEUVE 2016 - CHÂTEAU MAISON NEUVE , Saint-Emilion FRANKRIJK
merlot : 100%
Donkere, gul tranende wijn. Expressief aroma met veel zwart fruit, cacao, geroosterd brood en
vanille. Krachtige smaak met veel fruit en directe charme. In de afdronk komen de gegrilde toetsen
terug.

Château Croix de Rambeaux Lussac Saint-Emilion 2018 Frankrijk
Merlot 90% - Cabernet Franc 10%

€ 39

In het glas heeft deze wijn een zeer diepe, zeer donkere kleur. Zeer zuivere neus van zwart fruit en
zwarte bessen. Walsen onthult notengekruid met peper en leer. De mond wordt vooral gekenmerkt
door een zeer grote finesse van de tannines, veel zoetigheid in het midden van de mond. Erg lekker
en fris, mooie balans. Finale op de vrucht, zeer goede aanhoudende lengte.

€ 35
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Rode

wijn

3T-Sanzo Tempranillo Javier Rodriguez 2020 - Spanje
Tempranillo : 100%

€ 29

De Spaanse wijn toont in de neus prachtige aroma's van bramen, kersen, pruimen, vanille, rook,
kruiden, mirre, kaneel, kruidnagel, hazelnoten en viooltjes.
In de mond is dit een zeer evenwichtige volle rode wijn, enorme fruitigheid, volledig
uitgebalanceerd, fijn kruidig, fluweelachtig, mineraal en met een lange afdronk.

manoir du carra , Moulin à Vent – Burdelines 2017 , Frankrijk
100% Gamay

€ 33

De bodem van hun Moulin à Vent percelen bestaat voornamelijk uit graniet. De Gamay wijnstokken
zijn er gemiddeld 50 jaar oud. De rendementen per hectare zijn laag. De wijn rijpt op de fijne droesem.
Een deel in grote reeds gebruikte eikenhouten fouders (met het oog op micro-oxygenatie), een deel
in stalen vaten om het fruit maximaal te behouden en een deel in nagenoeg nieuwe eihenhouten
vaten.

Châteauneuf-Du-Pape blanc La Tiare du Pape maison Bouachon 2019 - Frankrijk
Grenache, Syrah en Mourvèdre.
De paus van de zuidelijke Rhone wijnen, past bij rood vlees, wild, kaas en stoofpotjes.

Domaine D'Ardhuy Côte de beaune-villages 2017 , Frankrijk
Pinot Noir ; 100%

€ 41

Deze Côte de Beaune Villages 2017 heeft een mooie robijnrode kleur. De neus onthult aangename
tonen van hout met subtiele hints van kers. De mond is rijk met zijdezachte tannines en fruitige
toetsen van kers, mokka en zwarte bes. Mooie frisheid in de afdronk.

€ 55
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Di gesti ef
Calvados Baron De La Touque Fine 40%

€6

Château De Bordeneuve Bas Armagnac VS 41%

€6

Bisquit & Dubouché cognac VS 40%

€7

Claude Thorin Seduction cognac 40%

€6

Braeckman Blauwe Duif jenver 30%

€4

Absolut Vodka 40%

€6

Cavalin Grappa Di Chardonnay 40%

€6

Don papa Rum 40%

€6

Eau De Vie Tariquet Blanche 46%

€6

home made limoncello 40%

€5

Eau De Vie Poire William Charles Wantz 43%

€6

Grand Marnier 40%

€6

jonge Calvados (3 jaar oud) waarbij de appelsmaak overheerst

Bleke gele kleur met een fijne en rijke neus: aroma's van kweepeer, verse pruimen
en vanille. Soepel en elegant in de mond, met een mooie afdronk fris en fruitig.

is een heerlijke zachte, frisse cognac met fruitaroma’s en volle tonen van kaneel en eikenhout, welke een streling voor
het gehemelte zijn. Drink bij voorkeur puur.

is een cognac die zich onderscheidt door de harmonieuze balans van zijn verschillende aroma’s. De tonen van vanille
passen goed bij die van gedroogde vijgen. Deze cognac heeft een gouden kleur en is rond in de mond.
is een pure en zachte jenever met veel frisheid van jeneverbes. Blauwe Duif wordt nog steeds gestookt volgens de
eeuwenoude receptuur. Het unieke familierecept is goed bewaard gebleven en wordt van generatie op generatie
doorgegeven. Een kleine hoeveelheid moutwijn en een kruidendistillaat met veel jeneverbes bepalen het frisse en
zachte karakter.

Absolut maakt men in een klein Zweeds dorp op basis van wintertarwe en puur bronwater, meer ingrediënten zijn niet
nodig. Er vindt een meervoudige distillatie plaats om tot de fluweelzachte smaken te komen waarin je een vleugje
graan en gedroogd fruit ontdekt.

Grappa is een Italiaanse gedistilleerde alcoholische drank, die oorspronkelijk vervaardigd werd uit distillatie van de
restanten van de druiven na de wijnbereiding, dat wil zeggen de schillen en de zaden. Oorspronkelijk was het een
manier om de overtollige trosdruiven niet te hoeven weggooien aan het einde van het seizoen. Tegenwoordig zijn er
echter veel stokerijen die alleen grappa maken en waarbij de kwaliteit van grappa voorop staat.

Don Papa kan je samenvatten als volgt: licht fruitig in de neus en zacht in de mond. De amberkleurige Don Papa heeft
een lange finish met toetsen van vanille, honing en gekonfijt fruit.

Eau de vie (Frans voor "levenswater") is een verzamelnaam voor allerlei sterk-alcoholische dranken, die vaak worden
gemaakt van vergiste en daarna gedestilleerde vruchten, maar ook van granen en zelfs van bier.

limoncello gemaakt van bio citroenen

disitlaad op basis van peer.

is een sinaasappellikeur die in 1880 voor het eerst is ontwikkeld door Louis-Alexandre Marnier Lapostelle. Hij
combineerde cognac met bittere sinaasappels, waarna deze likeur een feit was.

