
 
   B R A M’s 

Wijnen 
Glas € 4,75  |  Fles € 25,95 

 
 

 

SPUMANTE -  Rocca dei Forti Brut  

Glas €5,25 | Fles € 28,95 
Deze wijn wordt gemaakt van een selectie van de beste druiven uit de beste wijngebieden in Italie.  
De Charmat Methode onder gecontroleerde temperatuur wordt gebruikt voor het maken van de mousserende wijn. 
De wijn is strogeel van kleur met groene reflecties. Het aroma is verfijnd en elegant. Een droge wijn die toch vol en 
complex is en met een fijne, aanhoudende mousse. 
 

 

WIT -Chardonnay|Viognier- 

Een ronde en elegante wijn met een licht gouden kleur en aroma’s van delicaat fruit als citrus, peer en perzik, 
hazelnoten en witte bloemen. De smaak is lekker sappig en fris, met exotisch fruit en een hint van amandelen. 
 

 

WIT -Colombard|Ugni Blanc- 

Dit is een uitstekend glas wijn, stuivend in de geur, heerlijk fruitig en geurig, met wat appel, lychee, peer en 
kruisbessen. In de mond een frisse, elegante en lichte smaak, met appel en goede zuren. 
 

 

ROOD -Merlot|Grenache- 

Dieppaarse kleur met robijntinten. Complex bouquet met aroma's van bramen, pruimen en kruidige smaken. Het 
palet is rijk en zacht met rijpe tannines. Met een medium tot full body en een langdurige afdronk. 
 

 

ROOD -Nerone Primitivo|Negroamaro- 

Deze wijn is gemaakt van de beste Negroamaro en Primitivo druiven. 
Een charmante, fruitige en zachte wijn met een intens aroma van zongerijpte frambozen, pruimen en kruiden. 
 

 

ROSE -Rose D’anjou- 

Intens roze van kleur met heldere zalmkleurige reflecties. Levendig, rond en fruitig. De frisheid en energie van de 
wijn balanceren het halfzoete karakter. Met aroma's van framboos, aardbei, kersen en witte perzik. 
 

 

WIT ZOET -Torre de Pobleta- 

Uit het zonnige Valencia komt deze wijn, gemaakt van Moscatel en Marseguera druiven. Goudgeel, met aroma van 
oranjebloesem en jasmijn, volle intensieve smaak, half zoet en aangenaam rond. 
 



 

 
   B R A M’s 
Andere Wijnen 

Te bestellen per fles 30,95 
 

CHAMPAGNE -Champagne Baron Fuente Tradition Brut- €41,95 

Deze blend van Chardonnay en Pinot Meunier toont het beste van een Meunier uit de Marne vallei.Het zijn 
vooral de Meunier druiven die zorgen voor deze speciale smaak aan de champagne.  Deze champagne, met 
zijn lichtgele kleur en fijne mousse, is in de neus discreet en elegant qua smaak met tonen van brioche en 
gesuikerd fruit en een hint van honing. 
 

ROOD -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.  
 

ROOD -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. 
 
 

 ROSE -Le Rosé par Paul Mas- 

40% Grenache Gris, 20% Grenache Noir, 20% Pinot Gris, 10% Cinsault en 10% Caladoc. Het druivenras Caladoc is een 
redelijke onbekend Frans druivenras, een kruising van Grenache en Malbec/Cot. 
Le Rosé heeft een vriendelijke licht roze kleur, in de geur aroma’s van vers rood fruit. De smaak is fris, heerlijk fruitig 
met een zachte fruitige afdronk. 
 

WIT -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. 
 

WIT - WIT -Paul Mas Sauvignon Blanc- 

100% Sauvignon Blanc. De druiven vinden hun oorsprong in wijngaarden rondom Marseillette, Limoux en 
Montagnac. Deze Sauvignon Blanc heeft een zeer heldere gouden kleur met groene tinten. De neus is complex met 
kruisbessen, buxus, citrusvruchten, tropisch fruit en iets rokerige tint. Deze wijn heeft een zeer rijke smaak, met een 

goede zuurgraad en is goed in balans. Krachtig in de mond en een goede lengte. 
 

WIT -Studier Grauburgunder (bio)-  

Deze wijn is een zeer typische Grauburgunder (Pinot Gris) met intense aroma's van amandel-bloesem en abrikoos. 
Aangenaam zacht op de tong, een aangename zuurgraad en nog steeds slank en levendig. Een elegante Bourgogne 

stijl met fijne mineralen, aardse tonen, en expressief zonder overdadig volumineus te zijn. 
 



B R A M 
Eten  |  Drinken 

Speciaalbier   Flesje:      € 4,95 

 

 

 

 

-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. 
 

-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. 
 

-Hertog Jan Tripel- 
Hertog Jan Tripel is een troebel donker goud bier van hoge gisting met een witte schuimkraag. Hertog Jan Tripel is 
een bovengistend bier met 8,5% alcohol. 
 

-Erdinger  0,5l(+ € 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.  
 

 
 


