borrelhapjes

high wine

Antipasti: (vanaf 2 personen tot 22.30 uur.) € 12,75 p.p.
Verschillende kleine gerechtjes, geserveerd op
een plateau. Laat jullie verrassen!

Een combinatie van vier verschillende wijnen
vergezeld door vier bijpassende gerechtjes en
een aanvullend verhaal over de wijn.
€ 25,00 per persoon en alleen op reservering.

kaasplankje:
€ 8,50
Verschillende soorten kaas, geserveerd met brood.
		
		
hambordje:
€ 8,50
Verschillende soorten ham, geserveerd met brood
Een mix van ham en kaas is natuurlijk ook mogelijk.
broodmandje:
€ 5,00
Brood met verschillende dipjes.
		
Borrelhapjes:
Bitterballen
€ 5,00
Mini Loempia’s
€ 5,00
Mini Kaassoufflés
€ 5,00

Heilige Geeststraat 24 | 5911 JA Venlo | 0681 081 816 | info@xowinebar.nl

witte wijn per glas
Italie | Puglia
Pasqua, Le Collezioni, Soave
Glas € 3,85 | Fles € 19,00
Druivensoort: Garganega
Bleekgele droge wijn met prachtige delicate aroma`s van citrusfruit, zoals rode grapefruit, fris en elegant en mild in de afdronk.
Argentinie | Lujan de Cujo, Mendoza
Finca La Linda Chardonnay
Glas € 4,50 | Fles € 22,50
Druivensoorten: Chardonnay
Een goudgele Chardonnay met geurige aroma’s van mango,
perzik en abrikoos. Een droge, frisse, maar ook volle en zachte
wijn.
Italië | Piemonte
La Toledana, Gavi di Gavi
Glas € 6,50 | Fles € 32,50
Druivensoort: Cortese
Het bouquet van Toledana Gavi is weelderig elegant en veelbelovend. De karaktervolle smaak biedt een mengeling van
bloemengeuren, kruisbessen en citrusfruit met een beetje
amandelen in de afdronk. De herkomstbenaming Gavi mag
zich dan ook D.O.C.G. noemen.
Nieuw Zeeland | Marlborough
Angel Cove
Glas € 4,50 | Fles € 22,50
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Deze wijn uit de Marlborough-streek heeft een strogele kleur,
met groene nuances. In de neus een intense mix van tropisch
fruit, passiefruit en kruidige citrus.
Argentinie | Mendoza
Luigi Bosca Chardonnay Reserva Glas € 5,50 | Fles € 27,50
Druivensoorten: Chardonnay
Een op houtgelagerde, fruitige, witte dinerwijn met vanille- en
kokostonen. Fors en elegant.

Italie | Friuli
Pinot Grigio Di Lenardo
Glas € 5,25 | Fles € 26,00
Druivensoorten: Pinot Grigio
Geurige, droge witte wijn uit Noord-Italie. Met een frisse, lichttintelende smaak.

mousserende wijn per glas
Italie | Piemonte
La Caudrina Moscato d’Asti
Glas € 5,50 | Fles € 27,50
Druivensoort: Muscat
Een intense en zuivere geur van Muskaatdruiven met nuances
van lychees. De smaak is vol zoet en heeft daarnaast frisse
tonen. De afdronk is lang en plezierig.
Italie | Veneto
Loredan Gasparini Asolo Prosecco Glas € 5,50 | Fles € 27,50
Druivensoort: Glera
Mousserende wijn met een fijn floraal en licht fruitig aroma.
De smaak zet fris en rond in. De zachte mousse zorft voor een
ronde finale.

zoete witte wijn per glas
Frankrijk | Gascogne
Domaine des Cassagnoles Moelleux Glas € 3,85 | Fles € 19,00
Druivensoort: Gros Manseng
Een lichtgele witte wijn met in de geur tonen van rijp fruit. De
smaak zet zoetig in en wordt ondersteund door frisheid. Met
een lange afdronk.

rode wijn per glas

rose wijn per glas

Italië | Puglia
Sollione Primitivo Salento
Glas € 3,85 | Fles € 19,00
Druivensoort: Primitivo
Een prachtige robijnrode kleur, met geuren van kersen en
vijgen. Volle vruchtensmaak, rond en sappig.

Italië | Puglia
Pasqua, Le Collezioni, Rosato
Glas € 3,85 | Fles € 19,00
Druivensoorten: Primitivo & Sangiovese
Vriendelijk, toegankelijk, volfruitig en verfrissend. Deze milde,
droge rosé uit de kuit van de Italiaanse laars is verrukkelijk in
evenwicht. Naast de zachte aroma’s van rijp rood proef je de
opwekkende, fijne zuren. Op een ingetogen manier smaakvol.
Een wijn die niet snel verveelt.

Italië | Toscane
Chianti Ruffino
Glas € 5,25 | Fles € 26,00
Druivensoort: Sangiovese/Cabernet sauvignon/Merlot/Syrah
Schitterende Chianti in de traditionele Italiaanse mandfles.
Aroma’s van viooltjes, kersen en rode bessen aangevuld met
een zachte kruidigheid. De smaak is mooi in balans.
Italië | Piemonte
Lo Zoccolaio, Barbera d’Albaglas Glas € 6,50 | Fles € 32,50
Druivensoort: Barbera
De wijn is diephelder rood met intens parfum van kersen en
kruiden. De smaak etaleert naast intensief rood fruit ook
vanille van de houtlagering. De kenmerkende zuren onderstrepen de finesse van het karakter.
Spanje | Rioja
El Coto Vintage Rioja Crianza Glas € 5,00 | Fles € 25,00
Druivensoort: Tempranillo
Helderrode, frisse, middelzware en vooral soepele Rioja die
een jaar op hout heeft gerijpt. Die houtlagering maakt de
geurige wijn met aroma’s van bes en kers zacht, rond en af.
Frankrijk | Languedoc-Roussillon
La Tour des Dames Pays d’Oc Merlot Glas € 4,50 | Fles € 22,50
Druivensoort: Merlot
Geurig, fruitig met nuances van bramen en bessen in het aroma
en een toets eikenhout. Evenwichtig, rond en doordrinkbaar
van smaak, met een zachte afdronk.

witte wijn per fles
Frankrijk | Bourgogne
Laroche Chablis
Fles € 35,00
Druivensoort: Chardonnay
Blanke hazelnoten en zilte mineralen vallen op in deze strakdroge Chablis. Prachtige Domainewijn met een milde afdronk.
Argentinie | Salta
Finca La Linda Torrentes
Fles € 22,50
Druivensoorten: Torrentes
De smaak is fruitig en bloemig. Goed gebalanceerd en intense
smaak met een fijne zuurgraad. Daarbij het bloemige karakter dat bij de Torrentes hoort. De afdronk is soepel.
Frankrijk | Elzas
Domaine Engel Elzas Gewurztraminer
Fles € 27,50
Druivensoort: Gewurztraminer
Geurig en karakteristiek: veel florale nuances (rozen) en rijp
geel fruit in de neus. De smaak zet mild en rond in en eindigt
aanhoudend aromatisch.
Verenigde Staten | Californie
Beringer Stone Cellars Chardonnay
Fles € 25,00
Druivensoort: Chardonnay
Rijpe appelgeuren. Verleidelijke citrus aroma’s en een vleugje
vanille ronden de smaak af. In balans mooi fruit en zachte
kruiden.
Frankrijk | Elzas
Hugel Pinot Gris
Fles € 32,50
Druivensoort: Pinot Gris
Fruitig en kruidig, krachtig en elegant, vol en verfijnd. Een
geurige middeldroge Pinot Gris die bij elke slok verrast.

Spanje | Rueda
Vicente Gandia, Nebla, Verdejo
Fles € 22,50
Druivensoort: Verdejo
Een zeer aantrekkelijke strakdroge wijn verkregen met een
bouquet van venkel en vers gemaaid gras, maar ook met
volop tropisch fruit. De afdronk is volrond en fruitig met
kenmerkende zuren.
Frankrijk | Languedoc-Roussillon
Le Jade Viognier
Fles € 25,00
Druivensoort: Viognier
Aromatisch, verfijnde droge witte wijn met perzik en tropisch
fruit in de geur. De smaak is zacht, rond en eindigt met een
frisse finale.
Oostenrijk | Niederosterreich
Riesling Jordan
Fles € 27,50
Druivensoort: Riesling
Bijzonder, heerlijk complex, prachtig Riesling karakter, leisteen,
rokerig, mineralen, prachtige zuren, fris en levendig, mooi
lengte.

rose wijn per fles
Frankrijk | Languedoc/roussillon
Laroche Rosé de la Chevalière
Fles € 25,00
Druivensoort: Grenache noir, syrah
De Rosé de la Chevalière heeft een lichtroze kleur. Hij is
levendig en zit vol aardbeien en tropisch fruit aroma’s. Drink
deze wijn jong.

rode wijn per fles
Argentinie | Mendoza
Luigi Bosca Syrah
Fles € 27,50
Druivensoort: Syrah
Wijn met een intense rood purperen kleur van zwarte pruimen
en vanille. Kruidig, ‘droge’ neus, fruitig met milde tannines.
Chili | Colchagua Valley
Viña Laroche Carmenère
Fles € 25,00
Druivensoort: Carmenere
Robijnrood met intense aroma’s van rood en paars fruit aangevuld met subtiele, kruidige tonen. Pittig en soepel, vol en fris.
Chili | Maipo Valley
Laroche, Cabernet Sauvignon
Fles € 25,00
Druivensoort: Cabernet Sauvignon
Een robijnrode wijn met een warme fonkeling en een verleidelijk rijpe geur en smaak. Cassis, bosvruchten, een vleug
zoethout en vanille wisselen elkaar af in deze zachte wijn met
body. Zo’n wijn past bij allerlei vlees- en pastagerechten,
maar doet het dankzij zijn souplesse ook uitstekend bij kaas.
Frankrijk | Cotes du Rhone
Cotes du Rhone Belleruche
Fles € 25,00
Druivensoort: Grenache noir/Syrah
Krachtige rode wijn van meesterwijnbouwer Michel Chaputier.
Aroma’s van rood fruit, zoethout en peper in de smaak gevolgd
door rijpe tannines en een grote structuur.
Frankrijk | Bordeaux
Chateau Coursou Bordeaux
Fles € 27,50
Druivensoort: Bordeaux
Een soepele, fruitige rode wijn die ze in de Bordeaux zelf elke
dag en bij alle gerechten drinken.

Zuid-Afrika | Stellenbosch
Place in the sun, Shiraz
Fles € 25,00
Druivensoort: Shiraz
Intens granaatrood met robijnrode flitsen. Een rijp en sappig
aroma van rode bessen versterkt met mooie specerijen en
rokerige hinten. In de smaak sappig rood fruit vermengd met
geuren van peper. Een milde en volle wijn.
Duitsland | Pfalz
Spatburgunder von Buhl
Fles € 32,50
Druivensoort: Spatburgunder
Helderrood van kleur, kruidig, verfijnd en met een zachte
kersentoon in de geur. Deze fraaie rode Duitse wijn zet fris
en zacht in en eindigt met een elegante en geurige afdronk.
Verfijnde klasse!
Argentinië | Mendoza
Malbec Chakana Mendoza Estate
Fles € 27,50
Druivensoort: Malbec
Een dieprode wijn met een fraai aroma van rijp fruit, eikenhout, koffie en wat mint. Krachtig, evenwichtig, volle en zachte
tannines. Complex, aromatisch en met een lange afdronk.
Italie | Piemonte
Dolcetto d’Alba
Fles € 30,00
Druivensoort: Dolcetto
Paarsrode kleur. Pittig, fruitig aroma van rood fruit en wat
gebrande tonen. De smaak is vol met wat tannine, in de afdronk wat frisse zuren en veel concentratie.

exclusieve witte wijnen
Spanje | Penedes
Torres Fransola
Fles € 43,50
Druivensoort: Sauvignon Blanc en Parellada
Een complexe, volle Sauvignon Blanc met intense, verfijnde
aroma’s van onder andere nectarine, passievrucht en kokos.
Zuid-Afrika | Walker-Bay
Hamilton Russell Chardonnay
Fles € 45,50
Druivensoorten: Chardonnay
Een uitstekende terroir, mild zeeklimaat, lage opbrengsten en
groot vakmanschap maken dat zijn Chardonnay steeds de
hoogste scores haalt in de internationale wijnpers. Het is een
Chardonnay volgens klassieke stijl: strakker, droger, met een
complex mineraalachtig karakter en een grote lengte waarin
het fruit zo goed tot zijn recht komt.

Frankrijk | Bourgogne
Bouchard Pere & Fils Beaune de Chateau
Fles € 48,50
Druivensoorten: Chardonnay
Deze mooie witte Bourgogne heeft een elegant bouquet van
bloemen en fuit met een lichte toon van vanille. De smaak is
geparfumeerd, subtiel ontwikkeld.
Nieuw Zeeland | Hawkes Bay
Alluviale
Fles € 61,00
Druivensoort: Dada
Grote smaakintensiteit, vol en weelderig, met lychee en honing,
maar ook prachtige zuren en ftisheid. Levendig en spannend.
Dit is echt een wijn die je niet zo zult proeven!

exclusieve rode wijnen
Frankrijk | Pauillac
Chateau Haut-Bages Monpelou Pauillac
Fles € 47,50
Druivensoort: Cabernet Franc/ Cabernet Sauvignon/Merlot
Volle robuuste en tegelijkertijd ook elegante Pauillac, met het
fruitige van cassis en cerise en het pittige van cederhout. De
afdronk is lang en stevig.
Italie | Piemonte
Barolo 2007 DOCG “Sobrero”
Fles € 50,00
Druivensoort: Nebbiolo
Top Barolo die al jong zeer op smaak is. De smaak is breed en
elegant tegelijk, met hout en vanille. Heel krachtig en intens,
maar ook fluwelig, rijp en zacht met fraaie tannines na. Wordt
gedurende de komende 5 jaar nog beter.
Italie | Veneto
Amarone delle Valpolicello DOC “Tedeschi” Fles € 61,00
Druivensoort: Corvina
Een mondvol wijn, met een rijke en levendige smaak, bitter
en rijk, met in zijn jeugd reserve en stevigheid. Top Italiaan!

Spanje | Penedes
Mas La Plana
Fles € 58,00
Druivensoort: Cabernet Sauvignon
De wijn heeft een diepe, volrode kleur met een vleugje
mahonie. De smaak heeft een elegante structuur en zachte
tannines, waardoor men volop kan genieten van de aromatische volheid van de wijn naarmate hij warmer wordt. Zijn
fruitige karakter wordt aangevuld met tonen van cacao, truffel
en vanille afkomstig uit de lagering op eikenhout. De afdronk
is subtiel en elegant.
Italie | Toscane
Pieri Brunello di Montalcino 2008
Fles € 58,00
Druivensoort: Sangiovese
Complexe rode wijn met gekonfijt fruit, pruimen en bessen
in het aroma en een milde toets van eikenhout. De smaak zet
vol, evenwichtig en krachtig in en blijft lang hangen met veel
aroma’s en rijpe, zachte tannines.

mousserende wijn per fles
Spanje
MVSA Cava Brut Nature
Fles € 26,00
Druivensoort: Macabeo, Parellada, Xarel-Lo MVSA Brut
Nature is de droogste uitvoering van de Cava’s. Het is dan
ook een strakdroge zuivere wijn met een elegante mousse die
de mond doet tintelen, een bouquet van amandelen, witte perzik en grapefruit en een aangenaam bittertje in de afdronk.
Spanje
MVSA Cava Brut Reserva
Fles € 27,00
Druivensoort: Macabeo, Parellada, Xarel-Lo
Het is een bijzonder elegante cava met veel finesse, zachte
fijne mousse, aroma’s van venkel en lentebloesem, amandel
en toast. Breed en imponerend van smaak met een klassieke
afdronk die extra diepgang brengt.

Frankrijk | Champagne
Taittinger Brut Réserve
Fles € 61,00
Druivensoort: Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay
De Taittinger Brut Réserve wordt minimaal 3 jaar in de kelders
gelagerd, waardoor hij rijper en completer wordt. De Taittinger
Brut Réserve is een elegante, subtiele en expressieve wijn. In
de smaak vindt men aroma’s van fruit en tonen van perzik. De
smaak is levendig en fris, waarin de aroma’s en geuren van vers
fruit en honing goed tot ontwikkeling komen. Al met al is de
Taittinger Brut Réserve een soepele, harmonieuze en ragfijne
champagne.
Frankrijk | Champagne
Taittinger Nocturne Sec
Fles € 66,00
Druivensoort: Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay
Taittinger Nocturne is een uitzonderlijke sec champagne. De
neus is subtiel en fris en doet denken aan de heerlijke geuren
van witte bloesem en rijp fruit met hinten van gele perzik en
gedroogde abrikozen. De afdronk is lang en zacht met een
aangenaam geurig zoetje.

port en sherry
De portwijnen zijn gemaakt van de volgende druivensoorten:
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz
en de Tinto Cao.
DOW’S Port Masterblend Ruby
glas € 3,50
Diep en levendig robijnrood. Is vol en heeft aantrekkelijke
aroma’s van rood fruit. In de smaak fris en jeugdig met frambozen en kersen. Een lange, intensieve afdronk.

DOW’S Colheita
glas € 3,50
Robijnrode schittering met in de neus complexe geconfijt fruit
aroma’s van vijgen en druiven. Fris en levendige afdronk met
rokerige en nootachtige accenten.

DOW’S Port Masterblend White
glas € 3,50
Een friszoet aperitief met intense aroma’s van amandelen en
bloesem met een zachte afdronk.

DOW’S Port 10 Years Old Masterblend Tawny glas € 6,00
Het is een zachte, rijpe port met een prachtig evenwicht. Deze
10 jaar oude Port is gemaakt volgens de traditionele drogere
stijl van Dow’s en heeft een schitterende volle smaak en een
nootachtige afdronk.

DOW’S Port Late Bottled Vintage
glas € 4,50
Rijke neus met aroma’s van zwarte kersen. De smaak is mooi
en heeft een indrukwekkende afdronk en hinten van zwart en
rood fruit.
DOW’S Port Rosé
glas € 3,50
Frisse delicate rosé port met de frivole smaak van bessen en
aardbeien. In perfecte harmonie met de traditionele droge
stijl van Dow’s.

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez
glas € 3,50
Druivensoort: Pedro Ximenez
De rijping in het criadera systeem en de rijke Pedro Ximenez
druif maken Nectar tot een krachtig en volle zoete sherry met
de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen.

bieren
Swinckels Volmaakt 5.5%
Tap € 2,50
Heel speciaal, maar geen ‘speciaalbier’. Een pilsener gebrouwen
van zuiver mineraalwater, een blend van de beste gerstemoutsoorten en zorgvuldig geselecteerde cascadehop uit de Amerikaanse Yakima-vallei.
Wisselend bier assortiment vanaf € 2,50.
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