



barmenu - juli 2021

WIJNEN PER GLAS

BUBBELS
La Part de l’Eté (Jean-Louis Tribouley) 7,50 €

syrah, grenache, carignan - Roussillon (F) - 2019

WIT
Michto (Rémi Sédès) 5,50 €

melon de bourgogne, sauvignon blanc, chardonnay - Loire (F) - 2019

Chora Bianco (L’Acino) 6,50 €

mantonico, guarnaccia bianca - Calabria (I) - 2020

ROSE
Zweigelt Rosé (Weingut Diwald) 5,50 €

zweigelt, pinot noir - Wagram (A) - 2017

ROOD
Drink Me Nat’ Cool Tinto (Niepoort) 6,50 €

baga - Bairrada (P) - 2019
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La Capitelle (Domaine de l’Ausseil) 7,00 €

carignan, syrah, grenache noir - Rousillon (F) - 2015

TERROIR Tasting
Met deze proefformule serveren we u een half glas van alle hierboven 
vermelde zes wijnen van de TERROIR Selection van juli-augustus 2021. 
Deze selectie is eveneens per pakket van 6 flessen te koop om mee te 
nemen.

25,00 €

TERROIR Discovery
Iedere week staat er ook een nieuwe wijn open per glas. Die vindt u 
normaal terug op het krijtbord. U kan er ook steeds naar vragen bij de 
sommelier.

WIJNEN PER FLES

Alle flessen uit het rek kunnen ter plaatse worden geconsumeerd. 
Bovenop de meeneemprijs wordt dan een kurkengeld van 12 € per fles 
aangerekend. Het volledige gamma met de meeneemprijzen is ook 
terug te vinden op www.terroirleuven.be .

THEE

Het gamma omvat een dertigtal verschillende thees van de 
verschillende theeklassen. Deze kunnen steeds per kopje worden 
geserveerd. U kan ernaar vragen bij de sommelier.

FRISDRANKEN

Glas plat water / bruiswater 2,00 €

Kleine fles plat water / bruiswater 4,50 €

Grote fles plat water / bruiswater 6,00 €

Ritchie limonade orange / lemon /grapefruit 4,00 €
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http://www.terroirleuven.be


Openingsuren 
Donderdag 17-19 u 
Vrijdag 16-22 u  
Zaterdag 15-19 u 

Contact 
marc@terroirleuven.be 
+32 478 79 14 56 
instagram: terroir_leuven 
facebook: Terroir 
www.terroirleuven.be

HAPJES

TERROIR Tapas Selection
Plankje met een wekelijks wisselende samenstelling van verse, 
artisanale producten, waarvan deel kunnen uitmaken: Provençaalse 
olijven, houmous, paprikatapenade, charcuterie en kaas. Steeds 
geserveerd met brood (of glutenvrije grissini) en olijfolie. 

12,00 €
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