Witte Wijnen
Sauvignon Blanc, Laurent Miquel

Zuid-Frankrijk

glas
fles

4.80
24.-

Australië

glas
fles

4.80
24.-

glas
fles

4.80
24.-

Fris, droog, knisperend en fruitig.

Chardonnay , Twin Rivers

Lichtdroog, sappige frisse smaak, elegant zacht en zuiver.

Spätlese, Johannes Egberts

Duitsland

Half-zoet

Witte Wijnen per fles
Verdejo, Rueda DO Vinaldena Bodegas Spanje

29.50
Stuivende neus van citrus, kruisbes, wat gras en een vleugje asperges. Een fijne
droge wijn met een goede body, klein pepertje en tropsich fruit zoals ananas en papaya.

Grüner Veltliner, Schachenhuber

Oostenrijk

Riesling Trocken, Haus Klosterberg

Duitsland

Farina Lugana

Italië

Sauvignon Blanc, Salentein Selection

Argentinië

Chardonnay, Salentein Barrel Selection

Argentinië

29.50
Deze wijn komt van het familiebedrijf Schachenhuber uit het Weinviertel ten noorden van
Wenen. Groene appeltjes, meloen en ananas en een heel klein karakteristiek pepertje op het
eind, wijn met een lange fruitige afdronk heeft.
35.Kristalheldere, frisse witte wijn met aroma's van rijp fruit in combinatie met verse kruiden.
In de smaak tonen van steenvruchten en krachtige mineralen.
35.-

Strogele wijn. Hij brengt complexe aroma's van peer, meloen en tropische fruit.
In de smaak een zeer mild karakter, zeer veel verfijning en een aantrekkelijk mondgevoel.
Druif: Trebbiano.
38.50

Deze Sauvignon Blanc is een witte wijn met lichte, bleekgele kleur. Hij bevat intense
aroma’s en smaken van limoen, peren, vijgen en kruidige tonen.
De smaak is vol en sappig en hij heeft een perfecte structuur.
Géén houtlagering gehad in tegenstelling tot alle andere Salentein wijnen.
38.50

Een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay, uit de
Barrel Selection serie laat u optimaal genieten van de volle rijke aroma's
van tropisch fruit, vanille, honing en een lichte toast.

Aperitieven
Cava
TX Gin-Tonic
Martini rood/wit
Port Ruby Six Grapes
Aperol Spritz

5.50
9.50
3.80
4.50
5.50

TX Kir Royal
Campari
Port ruby/wit
Sherry dry/medium
Crodino 0% alc.

Alcoholvrije wijn per fles verkrijgbaar, vraag ernaar!

6.50
3.80
4.3.80
3.80

Rode Wijnen
Negroamaro, Epicuro

Zuid-Italië

Zacht, soepel, aangenaam en gul.
Druif: Negroamaro en Cabernet Sauvignon

Salice Salentino, Epicuro

Zuid-Italië

Vol en vlezig, kruidig en robuust.
Druiven: Malvasia Nera en Negroamaro.

glas
fles

4.80
24.-

glas
fles

4.80
24.-

glas
fles

4.80
24.-

Rosé Wijnen
Rosé Ramón Bilbao

Spanje

Druif: Garnacha. Subtiele rosé met een heldere licht zalmroze kleur.
Aroma’s van vers fruit, citroen, witte bloemen en kersen.

Rode Wijnen per fles
Spaanse Kus van Therèse, Tempranillo

Spanje

Farina Valpolicella Ripasso Superiore

Italië

Syrah Prestige Cuvée Astrid Pay d'Oc IGP

Frankrijk

Merlot Salentein Barrel Selection

Argentinië

Pinot Noir Salentein Barrel Selection

Argentinië

Malbec Salentein Barrel Selection

Argentinië

29.50
Deze wijn wordt speciaal geprduceerd voor De Librije in samenwerking met FinoSfera.
Een intens paarsrood gekleurde wijn, met rijpe tannines en een explosie aan rood fruit. Het
vleugje kenmerkende kruidigheid voor Tempranillo doet denken aan Spaans temperament.
35.Rijk en rijp van Farina. Fruittonen van pruim en kersenjam geven identiteit aan een fijne balans
van tannine, frisse zuren en zoet. Tonen van intense peper, leer en gember. Ripasso ontstaat in
het voorjaar als Amarone druivenschillen worden toegevoegd aan de wijn en hierdoor een
tweede gisting plaatsvindt.
Druif: Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta

35.Een stevige rode wijn met in de smaak donkerrood fruit als zwarte bessen, bramen en kersen. Dit
komt samen met het typerende pepertje van de syrah. De wijn heeft acht maanden gerijpt in
eikenhouten vaten wat zorgt voor een perfecte balans. Een ware smaaksensatie!
38.50

Een fraaie, robijnrode Merlot met aroma's van rood fruit, kruiden en cederhout.
Fluweelzacht, met een mooie structuur, een perfecte balans en een heerlijke afdronk.
38.50

Deze helderrode Pinot Noir heeft een mooie volzachte body en fijne zuren.
Aroma’s van rijpe kersen, bessen en kruiden. Een mooie afdronk met een
confituurachtige sensatie en zonnige specerijen.
38.50
Deze wijn is diep violet van kleur en combineert aroma’s van zwart fruit, rode bessen, leer
en chocolade. De wijn heeft een gulle en robuuste smaak met hints van gerookt eikenhout.

Alcoholvrije wijn per fles verkrijgbaar, vraag ernaar!

Streekrestaurant Topido

Wijnen

Onze Bieren
Texelse familiebrouwerij Diks
- Eilandbier Premium Pilsener,

5%

(van de tap)

3.80

- Razende Bok 2018, 6,4%
- Eilandkriebel,

4.7,4% romig blond bier 4.-

Bierbrouwerij Texels
- Skuum Koppe, 6% donker witbier
- Eyerlander, 5,5% amberbier
- Wit, 5%
- Dubbel, 6,4%
- Tripel, 8,5%
- Stormbock, 10%
- Brand pilsener
- Amstel Radler 2%
- Heineken 0.0%

4,4,4,4.50
4.50
5.3.3.3.-

