
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
E’Got, Trebbiano Chardonnay

E’got is de naam in het dialect van Emilia-
Romagna voor een typische aardewerken drink-
beker. Fijne zomerwijn, appel, peer en een hint 

van limoen. Strogeel, met een zweem van 
groen.

Per glas 4,- Per fles 20,-

St. Felix, Cuvée Pierre Martin Blanc, 
Sauvignon Vermentino

Bleekgeel van kleur met een frisse aromatische 
neus. Groene appeltjes, peer en citrusfruit. 

Droog, sappig en fris met aangename bittertjes 
en daardoor ‘bite’.

Per glas 4,50 Per fles 23,50

Portal da Calcada, Vinho Verde DOC
Sappig verfrissend fruit, heerlijk als aperitief 

maar ook zeker bijzonder mooi bij de zomerse 
keuken.

Per glas 5,- Per fles 27,50

Domaine Félines Jourdan, Languedoc 
Roussanne Blanc

Goudgeel van kleur met in de neus tonen van 
witte bloesem, appel, perzik en noten. Droog, 
fris en fruitig met lichtziltige minerale tonen, 

beetje spicyness. Alles mooi in evenwicht.

Per fles 30,-

Vincent Lacour, Touraine Sauvignon Les 
Chilloux

Rijk, fruitig en smaakvol met vriendelijke 
afdronk.

Per fles 32,-

Rosé
Saint André de Figuière, Magali Rosé

In de neus is de wijn fris en jeugdig met citrus-
fruit en een knisper verse rode vruchtjes. Het 
palet is fris en zacht met het sappige karakter 

van abrikozen en grapefruit.

Per fles 32,- 

Rood
E´Got, Merlot Sangiovese

E’got is de naam in het dialect van Emilia-
Romagna voor een typische aardewerken drink-
beker. Fruit van de merlot en zachte structuur 
dankzij de sangiovese-druif, Italië in een glas!

Per glas 4,- Per fles 20,- 

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 4,50 Per fles 22,50 

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 

Klein Steenberg, Cabernet Sauvignon
Ferm, fruitig en fris. Helder weerschijnend 

robijnrood, expressief geurend naar gedroogde 
kruiden en cassisfruit, hints van cederhout. Een 
hintje groene paprika en subtiele houttonen, 

een klein zoetje en de iets donkerder tonen van 
chocola doen de rest.

Per fles 30,- 

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,- 


