T H A I

K I T C H E N

WIJNEN
MOUSSEREND

GLAS

FLES

Xalbador | Cava Brut BIO | Spanje

4.75

27.50

Macabeo
De macabeo druif is prachtig aanwezig in de mond, droog
maar tegelijk fruitig. Een mooie biologische cava voor elke
gelegenheid.

Taittinger | Champagne Brut Reserve | Frankrijk
65.00
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir		
Een zuivere champagne met nootachtige aroma’s. De smaak
is levendig en fris, aroma’s en geuren van vers fruit en honing.

WITTE WIJNEN

GLAS

FLES

Los Patos by Cruz del Castillo | Spanje

4.50

24.50

Santa Alvara Reserva | Chili

4.75

26.00

Tres Cigüeñas de Castilla | Spanje

4.75

26.00

5.00
Pinot Gris
Een mooie lichtgele wijn met sappige hinten van appel.
Fruitig met tonen van citroen en grapefruit, fris, fruitig maar
toch harmonieus, met een mooi evenwicht en een lange afdronk.

27.50

Culemborg | Zuid-Afrika

4.50

24.50

Con Ella | Riax Baixas | Spanje		

29.50

Sauvignon Blanc, Viura
Een aromatische witte wijn met een krachtige fruitheid,
zowel in het bouquet als in de afdronk.

Chardonnay
Aroma’s van nectarine, tropisch fruit en een hint van banaan
die perfect samensmelten met de rijke geur van vanille.

Verdejo
Een BIO verdejo met een strogele kleur en bloemige
aroma’s van steenfruit. De wijn is fruitig en fris met tonen
van peer en specerijen.

Balthazar Fry | Elzas | Frankrijk

Moscato
Een zoete en frisse wijn met een aangename afdronk.

Albarino
De wijn is citroenachtig van kleur en de neus doet denken aan een
zeebries, met tonen van zout en een citrusachtige impressie.
Een pure, zuivere en frisse wijn.

Masi Masianco | Italië		27.50
Pinot Grigio, Verduzzo
Intense geur en smaak door het drogen van de Verduzzo druiven.
Originele en aantrekkelijke geur met aroma’s van citrusfruit,
witte bloemen en honing. Frisse smaak met citroen, perzik,
abrikoos en honing, gevolgd door een droge afdronk.

Antinori | Bramito del Cervo | Italië 		35.00
Chardonnay		
Strogele kleur met groene accenten. Het rijke bouquet is fruitig
met een zuiver Chardonnay karakter. Tropische fruit met vooral
ananas, naast appels, mooie vanilletonen en wat toast. De elegante
en zachte smaak met mineralen heeft een mooie balans, en
schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

ROSÉ

GLAS

FLES

Tres Cigüeñas de Castilla | Spanje

4.50

24.50

Granache
Toegankelijke droge wijn, soepel en rond met rood fruit
en bloemengeuren.

11 Minutes Pasqua Rosato | Italië		27.50
Carménère, Corvina, Syrah, Trebbiano
Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van kersen en frambozen,
dat zich voortzet in de levendige en frisse smaak met een kruidige toets.

RODE WIJNEN

GLAS

FLES

Tres Cigüeñas de Castilla | Spanje

4.50

24.50

Bodega Norton Finca la Colonia | Argentinië

4.75

26.00

5.00
Primitivo
Een mooie wijn met een dieprode kleur. In de neus intense
aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige tonen.
De wijn is zwoel en rond, fullbodied met zachte tannines.

27.50

Tempranillo
Frisse, fruitige wijn met aroma’s van aardbei en
zwarte bessen die perfect samensmelten met
de subtiele hints van vanille en chocola.

Malbec
De geur is complex met rijp, zoetig fruit en spicy-aroma’s
waaronder zwarte peper. Fruit smaak kent naast een
mooie structuur ook een goede balans.

Desire Lush & Zin Pasqua | Italië

Rioja Cruz del Castillo Reserva | Spanje		29.50
Tempranillo
Mooi Spaans, echt Rioja en overduidelijk een Reserva,
een wijn die lang op zowel hout als in de fles heeft gerijpt.
Hij is zacht, zwoel, rijp, rijk, kruidig, krachtig en elegant.

Masi Bonacosta Valpolicella Classico | Italië 		 32.50
Corvina
Heldere kersenrode kleur. De karakteristieke kleur, het intense
bouquet van rijpe kersen en de smaak worden bepaald door het
gebruik van de Corvina druif. Mooie lange en droge afdronk
met zijdezachte tannines.

COCKTAILS
Elderflower Bubble

7.50

Cava | St. Germain

Bring me back to Thailand

10.00

Vodka | pandang | aloe vera | passievrucht

Mojito

9.50

Bacardi Carta Blanca | limoen sap | munt | sodawater

Mai Thai

10.50

Bacardi 8 años | Bacardi Carta Oro | Triple sec
limoensap | amandelsiroop

Pornstar Martini

10.50

Vodka | passievrucht | vanille

Bubble 43

7.50

Cava | Likeur 43

Espresso Martini

9.50

Vodka | Kalua | espresso

VIRGIN COCKTAILS
Virgin Spicy MangoTini

6.75

Mangojuice | limoen | rawit peper

Virgin Thaise cocktail

6.75

Lycheesap | limoen | munt | Schweppes tonic

Virgin Moscow Mule

6.75

Ginger ale | limoen | munt

GIN & TONIC
Thaise Niikki Gin

10.75

lemongrass | jeneverbes | Mediterranean tonic

Bombay Sapphire Gin

9.75

lycheesap | limoen | munt | tonic

Hendrick’s Gin

10.75

komkommer | Elderflower tonic

Bobby’s Gin

11.00

sinaasappel | kruidnagels | Mediterranean tonic

Niikki Gin

9.75

rood fruit | rawitt pepers | tonic

www.buddhas.nl

