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WIJNEN PER GLAS

BUBBELS
Cava 48 Mesos (Casa Mariol) € 7,00

xarel-lo, macabeu, parellada - Catalunya (E)

WIT
100% Xarel-Lo (Castell d’Age) € 6,50

xarel-lo - Catalunya (E) - 2019

La Rumbera (Oriol Artigas) € 8,00

pansa blanca - Catalunya (E) - 2018

ORANGE
Zuria (Viñedos Hontza) € 7,00

viura, calagreño - Rioja (E) - 2019

ROSE
Syrnacha (Barranco Oscuro) € 6,50

syrah, garnacha  - Andalucia (E) - 2018

Cauzon Rosado (Bodegas Cauzon) € 6,50

tempranillo - Andalucia (E) - 2020
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ROOD
Hontza (Viñedos Hontza) € 6,00

tempranillo, garnacha tinta - Rioja (E) - 2018

100% Garnatxa (Castell d’Age) € 6,50

garnatxa  - Catalunya (E) - 2019

Nas Del Gegant (Celler Escoda-Sanahuja) € 7,50

merlot, garnatxa negra, sumoll negre - Catalunya (E) - 2019

El Rumbero (Oriol Artigas) € 8,00

garnatxa negra - Catalunya (E) - 2019

ZOETE EN VERSTERKTE WIJNEN
La Cosa (Maestro Tejero) € 9,00

moscatel d’alejandria - Castilla y Léon (E) - 2018

Vermut Blanco (Casa Mariol) € 7,50

macabeu - Catalunya (E)

TERROIR Tasting
Met deze proefformule serveren we u een half glas van zes van de 
hierboven vermelde wijnen.

€ 25,00

TERROIR Discovery
Met deze proefformule serveren we u een proefportie (bodempje) van 
alle hierboven vermelde wijnen.

        € 15,00*

(* wordt niet aangerekend in geval van een aankoop van flessen ter 
waarde van minstens € 50,00)

WIJNEN PER FLES

Alle flessen uit het rek kunnen ter plaatse worden geconsumeerd. 
Bovenop de meeneemprijs wordt dan een kurkengeld van 12 € per fles 
aangerekend. Het volledige gamma met de meeneemprijzen is ook 
terug te vinden op www.terroirleuven.be .
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Openingsuren 
Vrijdag 16-22 u  
Zaterdag 15-19 u 

Contact 
marc@terroirleuven.be 
+32 478 79 14 56 
instagram: terroir_leuven 
facebook: Terroir 
www.terroirleuven.be

THEE

Het gamma omvat een dertigtal verschillende thees van de 
verschillende theeklassen (wit, groen, oolong, zwart, puerh) en enkele 
fruit- en kruideninfusies. Deze kunnen steeds per kopje worden 
geserveerd. U kan ernaar vragen bij de sommelier.

FRISDRANKEN

Glas plat water / bruiswater € 2,00

Kleine fles plat water / bruiswater € 4,50

Grote fles plat water / bruiswater € 6,00

Ritchie limonade orange / lemon /grapefruit € 4,00

HAPJES

TERROIR Tapas Selection
Plankje met een wekelijks wisselende samenstelling van verse, 
artisanale producten, waarvan deel kunnen uitmaken: olijven, houmous, 
tapenade, charcuterie en kaas. Steeds geserveerd met brood (of 
glutenvrije grissini) en olijfolie. 

€ 12,00
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