
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
St. Felix, Cuvée Pierre Martin Blanc

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

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

Per glas: 5,- • Per fles: 20,-

La Hitaire, Chardonnay, Cotes de Gascogne 
Heldere goudgele kleur met in de neus aroma’s 
van grapefruit, wilde bloemen, perzik, hazelnoot 
en een hint van vanille. Volle afdronk en tonen 

van limoen, geel steenfruit en ananas.
Per glas 7,50 • Per fles 35,-

Ilauri, Poggio Dragone, Chardonnay, 
Trebbiano

Lichtgele kleur met in de neus aroma’s van wit 
boomgaardfruit. Groene appel en hinten van 

vanille. Droog, elegant, zacht en fris.
Per glas 5,50 • Per fles 25,-

Avelino Vegas, Esperanza Verdejo Viura, 
Rueda

Licht van kleur, koel en fris in de neus, met 
subtiele florale aroma’s en fruit-tinten. Levendig, 

fris, sappig en verkoelend in de mond.  
Per glas 6,50 • Per fles 30,-

Villa Wolf, Gewürztraminer, Pfalz
Zeer aromatische wijn uit het Duitse wijngebied 

de Pfalz. Mooie volle goudgele kleur. 
Geurimpressies van rozen en rijp tropisch fruit, 

waaronder lychee en mango. Tonen die 
terugkomen in het smaakpalet, met voldoende 

frisheid om het levendig te houden.
Per glas 7,50 • Per fles 35,-

Rosé
St. Felix, Cuvée Pierre Martin Rosé

Mooie bleekroze kleur met in de neus frisse en 
levendige tonen van citrusfruit en verse rode 

vruchten. Vriendelijke en sappige rosé met veel 
fruit en door de kruiden en notige tonen toch 

voldoende structuur om heel het jaar te drinken.  
Per glas 5 • Per fles 22,50

Olivares Rosado Grenache, Levante
Licht zalmrose van kleur met in de neus aroma`s 

van grapefruit, rode bessen, frambozen en 
rozen. Volle afdronk met een amandelbittertje 

en tonen van rood fruit en sinaasappelschil. 
Per glas 6,50 • Per fles 30,-

Rood
La Mano, Tinto Mencía Roble

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

fruitig, spicy, fluwelig en evenwichtig.
Per glas 5,- • Per fles 25,-

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 

houttonen. De smaak is mondvullend en haast 
fluweelzacht.

Per glas 6,50 • Per fles 30,-

Les Yeuzes, Merlot, Languedoc-Roussillon
Fris, medium-vol en rond met een intens rode 
kleur. Zeer fruitig met volop kersen en zwarte 

bessen. Goed gestructureerd met rijpe tannines 
en een lange afdronk. 

Per glas 6,- • Per fles 27,50

Bubbels
Cava

Per fles 37,50

Prosecco
Per glas 5,50 • Per fles 25

Je ober kiest graag bijpassende wijnen voor je uit bij ieder gerecht. 

We hebben buiten de kaart om ook andere speciale wijnen.


