
B R A M 

Wijnkaart |Rood 

Fles: € 27,95 

 

-Valpolicella- 

Deze Italiaanse rode wijn heeft aroma’s van zwarte bessen en kruiden. Zachte 

tannines met een rijpe, fluweelachtige finish. Mooi, typisch Italiaans rood van kleur. 

In de geur de kenmerkende elementen die van nature thuishoren in een mooie 

Valpolicella. 

-Neropasso- 

Neropasso Originale Rosso Veneto wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en 

Cabernet Sauvignon druiven. Een heerlijke volle rode wijn die wordt gemaakt 

volgens de appassimento wijnmethode, waarbij de handgeplukte druiven worden 

gedroogd met een fijne en fluweelzachte wijn als resultaat. 

 

-Primitivo- 

Primitivo di Salento van Casato di Melzi is gemaakt van 100% Primitivo druif . Het 

bouquet is uitgesproken en roept associaties op van pruimen en gerijpt rood fruit. De 

wijn heeft een intense robijnrode kleur en een warme en zuidelijke geur met een vleugje 

leer en kruidigheid, maar ook kersen en vanille. 

 

-Passaia Rosso Toscana- 

Deze Grand Tuscan wordt gemaakt van Sangiovese en Merlot druiven. Een mooie 

donker rode kleur met violet tinten. In de neus een warm bouquet met gerijpt fruit en 

zachte tannines.  

 

 



B R A M 

Wijnkaart |Wit 

Fles: € 27,95 

 

-Pouilly Fumé- 

Deze Pouilly Fumé heeft een complexe neus met intense aroma’s van acaciabloemen, met 

minerale tonen en een vleugje rook.. In de mond komen tonen van citrus naar voren met 

grapefruit en een finish met een vleugje frisheid. 

 

 

-Philbert du Charme Chardonnay- 

Een rijke neus met zeer aromatische en fruitige geuren van verse bananen en peren, 

gevolgd door houtachtige tonen van praline en gekonfijte kastanjes. Deze zeer verfijnde 

en delicate wijn is vol en fris in de mond en in de finish komen peer en vanille naar 

voren. 

 

-Pinot Blanc- 

Wolfberger Pinot Blanc Signature heeft een mooie lichtgele kleur, gekenmerkt door een 

intense neus met tonen van verse hazelnoten en witte bloemen. De wijn is soepel in de 

mond en heerlijk drinkbaar met een lange finish. 

 

-Chablis- 

Het is een krachtige, warme, rijke Chablis, rond van structuur. Deze wijn wordt gekenmerkt 

door zijn frisse citrus, aroma’s van honing en gekonfijt fruit. In deze Chablis komt een subtiele 

hint van mineraliteit naar voren. 

 

 

 

 



B R A M 

Speciaalbier 

Flesje:      € 4,50 

 

 

-Brugse Zot- 

Is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma. Het 

bier wordt gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee aromatische 

hopvariëteiten die het bier een unieke smaak geven.  

 

-La Chouffe- 

Is een aangenaam fruitig bier en is gebrouwen in brouwerij Achouffe te België. Het bier 

heeft een licht hoppige smaak, verder bevat het tonen van koriander en fruit. La Chouffe 

is een ongefilterd blond bier, dat zowel op fles als in het vat hergist. 

 

-Pauwel Kwak- 

Het bier is gebrouwen met kandij waardoor het een moutig aroma heeft. De smaak is 

fruitig en licht zoet. Hierin zijn abrikoos, zoethout en karamel in te herkennen. Verder 

heeft het bier een klein bittertje en een fijne afdronk.  

 

-Grimbergen Dubbel- 

Grimbergen Dubbel is een abdijbier met 'dieprode' bourgogne kleur, zoet-bitter met veel 

volheid en toetsen van karamel. De verschillende moutsoorten gevende de typisch 

donkere kleur en volle smaak. 



 

 

-La Trappe Tripel- 

La Trappe Tripel is een klassiek en krachtig speciaalbier. Goudblond met een witte 

schuimkraag. Een volle smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter. 

 

-Erdinger (+ € 1.00)- 

Het aroma is heerlijk fruitig met tonen van banaan en citrus. De smaak is vol en romig 

met aantrekkelijke frisse zuren van limoen. 

 

-Erdinger alcoholvrij- 

Erdinger Alkoholfrei heeft een volle smaak van tarwemout, het is een romig bier en heeft 

een lichte tint van banaan.  

 

-Liefmans Fruitesse- 

Het bier zit helemaal vol met fruit, hierdoor is het lekker fris. Zo is er gebruik gemaakt 

van aardbei, vlierbes, framboos, kriek en bosbes. Naast het fruit dat in het bier zit, heeft 

het bier ook nog gerijpt op krieken.  

 

  

 

 


