
Drankenkaart De Saladetuin Prijzen exclusief BTW 

Receptiemix  
Receptiemix bestaande uit bier, fris wijn & sapjes 

Inclusief glaswerk, ijsklontjes, ice bucket en chromen dranken presenteer bowl. € 1,90
En dan * Geen gedoe, wij leveren ruim af, volle restanten mogen retour!!

Losse verkoop non-alcoholisch 

Diverse frisdranken per 1 1/2 Liter € 3,25
Coolbest per Liter € 3,25
Heineken 0% per flesje € 1,35
Appelsap per Liter € 2,60
Verse jus ´d orange per 2 Liter  € 9,75
Verse appelsap per Liter € 5,50

Losse verkoop alcoholisch - gekoeld geleverd

Heineken bier per flesje € 1,45
Heineken Tapvat 5 Liter (gekoeld geleverd) € 27,00
Grolsch per flesje € 1,50
Wickse Witte per flesje € 1,60
Warsteiner per flesje € 1,50
Corona Extra per flesje € 2,65
Binnenlands gedestilleerd op aanvraag 
Buitenlands gedestilleerd op aanvraag 

Wijnkaart wit 

* Organica (biologisch), frisse wijn met fruitige tonen € 9,50
* Grizzly Bear, perfecte receptiewijn met tonen van exotisch fruit                                         € 8,75
* Touraine, Francis Jourdain Loire (fris & stuivend als aperitief of bij schelpdieren) € 12,75
* Fournier Pere & fils, Sauvignon blanc (tikje kruidig,hint van citrus & kruisbessen) € 19,75

Wijnkaart Rosé

Granjour Rosé, Pays d´Oc (niet te zoet maar zeker niet te droog, fruitig) € 8,75

Rode wijn 

* Organica (biologisch) van de Spaanse Tempranillo druif € 9,50
* Grizzly bear, onze hardloper, soepel en fijn van smaak € 8,75
* Chateau de Raousset, Fleurie Grille-Midi (soepel & licht van karakter) € 14,75
* Pierre Amandieu, Rhone (kruidig & vol specerijen) € 19,95

Mousserend & Champagne

* Segura Viudas, Methode traditional (Brut Cava)/(of Prosecco vanaf € 8,95) € 10,95
* Veuve Amiot, Methode traditionelle (Champagnoise, brut of demi-sec) € 19,75
* Champagne R.Dumont & Fils, brut   (Topper, voor iedere gelegenheid) € 42,50
* Piper Heidsick, brut rosé Sauvage (zeer rijk en volle kleur, AANRADER!!!) € 57,50



*prijzen zijn waar van toepassing exclusief eventueel statiegeld.



 


