LOKALE WIJN WEEKEND
Maak kennis met de heerlijke lokale wijn van Wijngoed Gravendael op 7km hier vandaan en kies één van de
karaktervolle lokale wijnen om van te genieten, en tijdens dit weekend ook nog eens voor het zachte prijsje van onze
huiswijn. En daar serveren we ook een bijpassende amuse van onze eigen smoker bij, van lokale meesterslager Hans
Peter Spaans uit Ugchelen. Lokaler en lekkerder kan echt niet! Dit is ons nieuwe lokale supertrio en daar komt in het
najaar ook nog een hele mooie rooie bij:
De Adelijck Wit is een aromatische frisse wijn, een blend van de Johanniter en de Riesel druif. De
wijn heeft een licht karakter met mooie tonen van Citrus en frisse zuren. Hierdoor is de wijn heerlijk
te drinken als aperitief, bij zomerse tapas of een heerlijke salade. Ook bij visgerechten houdt deze
wijn zich goed staande.
Deze wijn is gemaakt van de rode Sauvignier Gris druif. Vandaar de naam Kleurrijck Wit. Fruitige
tonen van appel en citrusvruchten met op de achtergrond een subtiel bittertje. De wijn is heerlijk te
drinken bij pasta’s, salades, kip- of visgerechten.
Vrolijck Roze De naam zegt het al, een wijn waar je vrolijk van wordt. Gemaakt van de blauwe
Regent en Cabernet Noir druif. Frisse fruittonen zoals appel en frambozen maken deze wijn
bijzonder. Heerlijk te drinken als aperitief maar de wijn houdt zich ook heel goed staande bij een
maaltijd met vis en schaaldieren of bij gegrild vlees.

Daarnaast hebben vier leuke bijpassende gerechten bedacht bij deze heerlijke wijnen. We gaan de ambachtelijke
vleesproducten van slagerij Spaans grillen op onze smoker en er is keus uit spiesjes van weidelam, wroetvarken en
scharrelkip en daarnaast serveren we garnalen spiesjes voor bij Adelijck Wit. De Kleurrijck Wit doet het goed bij kip
en zowel gegrild weidelam als wroetvarken doet het heel goed met Vrolijck Roze. We serveren deze verse
heerlijkheden op ons eigen Bloembrood voor 8,50. Zomers genieten kan beginnen!
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