
WIJN
KAART

Let op: betaald parkeren!
Voorzijde: elke dag van 09.00 - 23.00 uur  
Achterzijde: maandag tot en met zaterdag 
09.00 - 18.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur

bird-rotterdam.nl
Volg ons ook op 

 facebook.com/BIRDrotterdam  
 @BIRD_Rdam   @BIRDrotterdam



Wit
Viejo Marchante, Verdejo

Lichtgeel van kleur met een groene zweem. 
Levendige aromatische wijn met herinneringen 
aan citrusvruchten, appel en peer. Goed even-

wicht in de mond, sappig, fris en zacht met lich-
te kruidigheid en fruitige finale.

Per glas 4,- Per fles 20,-

La Croix de la Résidence, Chardonnay
Een heerlijk frisse en toegankelijke Chardonnay. 

Deze Chardonnay vertolkt de stijl van de 
Languedoc met een zuivere elegantie.

Per glas 4,70 Per fles 23,50

Corette, Viognier
Een goudgele kleur met geuren van exotisch 

fruit. De smaak is krachtig, rijk en evenwichtig. 
De wijn heeft een vettige structuur, maar is fris 
van smaak en heeft een mooie finale met een 

hint van honing.

Per glas 5,50 Per fles 27,50

Villa Wolf, Pinot Gris
Lichtgeel van kleur met sappige, licht knisperen-
de fruitaroma’s van peer, rijpe appel en wat cit-
rus. De smaak is zacht kruidig, sappig en droog.

Per fles 35,-

Lois, Grüner Veltliner
Intense maar sappige geuren van peer en groe-
ne appel afgewisseld met die van groene krui-
den, specerijen en limoen. Zuiver op de tong, 

rijk maar elegant, veel sap en fruit met verfijnde 
zuren.

Per fles 41,-

Je kelner kiest graag bijpassende wijnen voor je 
uit bij ieder gerecht. We hebben ook speciale  

wijnen buiten de kaart om.

Rood
La Mano, Tinto Mencia Roble

Intense kersen/karmijnrode kleur. Volop fruit in 
de neus en een hint van specerijen. Elegant, 

fruitig, spicy, fluwelig en evenwichtig.  

Per glas 4,- Per fles 20,- 

ILauri Bajo, Montepulciano d’Abruzzo
De wijn heeft een mooie volle rode kleur met 

paarse accenten. De intense geur van rood fruit 
wordt vergezeld door zachte kruidige houtto-

nen. De smaak is mondvullend en haast 
fluweelzacht. 

Per glas 5,50 Per fles 27,50 

Les Yeuses Syrah Cuvee Les Epices
Zeer expressieve neus, viooltjes, een pepertje 
en drop, volop zwarte bessen in de neus en op 
de tong. Elegante wijn, sappig en rijp fruit, flu-
welig van structuur en een finale van hout en 

kruidigheid. 

Per glas 6,50 Per fles 32,50 

Li Veli Primonero, Negroamaro
Diepe robijnrode kleur met paarse accenten. 
Fijn en intens fruit met florale accenten. Een 

goede balans tussen zoet en zuiver, zacht en rijk 
met zachte tannines in de nadronk. 

Per fles 35,- 

RED Gernot Heinrich, Zweigelt
Een wijn vol fruit en een hint van specerijen. Een 

toegankelijke frisse rode wijn.

Per fles 43,- 

Cocktails
Aperol Spritz 6,50

Aperol, prosecco, Chaudfontaine rood

Bianco Spritz 5,50
Prosecco, Chaudfontaine rood, kalamata-olijf

Hugo Spritz 6,50
Prosecco, vlierbloesem, Chaudfontaine rood, 

munt


