
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. Tonen van groene appel, peer en 

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

Per glas: 5,- • Per fles: 20,-

Famille Perrin, Luberon Blanc
Helder en strogeel van kleur. In de neus aroma’s 
van citrusfruit, peer, venkel en witte bloemen. 

Tonen van citroen, geel steenfruit en een 
vleugje vanille met een verfrissende afdronk. 

Per glas 6,50 • Per fles 27,50

Wirra Wirra, Adelaide Chardonnay
In de neus aroma’s van sappige limoen, citroen, 

witte perzik en florale geuren. Mondvullende 
smaak met tonen van perzik, peren en 

citrusvruchten.  
Per glas 6,50 • Per fles 30,-

Piedra del Mar, Albariño 
Kristalheldere citroengele kleur. Zachte en 

verleidelijke neus met aroma`s van mandarijn en 
grapefruit. Zachte, frisse en sappige aanzet met 

een levendige fruitontwikkeling. 
Per glas 7,- • Per fles 32,50

Progetto Lageder, Riff Pinot Grigio
Helder strogeel met een lichtgroene tint. Zeer 
verfijnd in de neus met aroma’s van appel en 

perzik. Uitgesproken van smaak, zuiver, elegant 
en van begin tot einde fris en sappig.

Per glas 8,- • 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

 
 

Rood
Domaine St. Felix, Cuvée Pierre Martin Rouge 
Gulle, ronde en sappige rode wijn vol aroma’s 

van zwarte bessen. Fluweelzachte afdronk.
Per glas 5,- • Per fles 25,-

ILauri Bajo, Montepulciano, d’Abruzzo
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,-

Famille Perrin, Ventoux Rouge
Diep kersenrood van kleur met aroma’s van 

klein rood fruit en rozijnen. In het smaakpalet 
tonen van zwarte bessen, bramen en een lichte 

kruidigheid. Goede afdronk met soepele 
tannines.

Per glas 6,50 • Per fles 27,50

Villa Wolf, Pinot Noir
Mooie paarsrode kleur met een zuivere geur 
van rijpe zwarte kersen en blauwe bessen. De 
smaak is medium-bodied met zacht rood fruit 

en een levendig frisse zuurgraad.
Per glas 7,50 • Per fles 35,-

Combel-la-Serre, Malbec 
Paarsrood van kleur met in de neus aroma`s van 
zwarte bessen, kersen en gedroogde kruiden. In 

het smaakpalet tonen van rijp zwart fruit, 
gedroogde pruimen en jeneverbessen. Een 

lange afdronk met rijpe tanines en frisse zuren.
Per fles 37,50

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.


