ViniFera

Shop, Bar & Bites

OPENINGSUREN
VRIJDAG

18-22U

ZATERDAG

10:30-22U

ZONDAG

10:30-21U

OF OP AFSPRAAK

! een uurtje voor sluiting gaan de laatste hapjes de keuken uit !
last call kwartier voor sluiting

Welkom in Watou, welkom in Vinifera!
Ons verhaal startte al enkele jaren geleden. Kjell heeft met zijn
diploma als kok op zak al enkele jaren in de horeca vertoefd.
Wat later kwam hij in de wijnwereld terecht, de passie voor eten en
wijn zit er dus al eventjes in.
In november 2017 waagde hij de sprong om zijn eigen wijnzaakje in
bijberoep te starten in Leisele, Alveringem. Nu, twee jaar later,
is het tijd om de volgende sprong te wagen. Al altijd zijn we
gecharmeerd geweest door het kunstdorp(je) Watou.
Tot op een dag Kleine Markt 22 op ons pad kwam.
De wijnwinkel breiden we uit naar het hele aperitief gebeuren, zo
bieden we de mogelijkheid om de producten die Vinifera te bieden
heeft te proeven in een gezellige sfeer. Al dan niet vergezeld met
enkele hapjes, bieden we graag ook een streekbiertje of een goede
tas koffie aan.
Vind je lekker wat je proeft?
Dan kan je eenvoudig thuis verder genieten.
Wil je gewoon wat wijntjes of andere producten van Vinifera voor
thuis? Dan kan je ook gewoon langskomen in de zaak voor een woordje
uitleg bij onze producten.
Welkom in Vinifera, welkom in Watou, geniet!
Liefs, Kjell Deblieck & Griet Hauspie

ViniFera

Shop, Bar & Bites

COCKTAILS
VESPER MARTINI

THE SPY’S COOLER

€9

€9

Belroy’s Vodka & Gin, Kina Vermouth

Belroy’s Vodka & Gin, Kina Vermouth,
Elderflower Tonic

Uit 007’s Casino Royal: droog en stevig,
stijlvol en elegant

James Bond - beach style: verfrissende vodka
cocktail vol citrus en florale toetsen

NEGRONI

NEGRONI SPRITZ

€9

Belroy’s Gin, Italiaanse Vermouth & Bitter

€8

Belroy’s Gin, Italiaanse Vermouth & Bitter,
Tonic

Dé Italiaanse apero cocktail bij uitstek:
bitter-zoet met rood fruit,
warme specerijen en citrus

James Bond - beach style: verfrissende vodka
cocktail vol citrus en florale toetsen

EL PRESIDENTE

PRESIDENT’S CUP

€9

€8

Belroy’s Rum, Witte Vermouth, Granaatappel,
Orange Curaçao

Belroy’s Rum, Witte Vermouth, Granaatappel,
Orange Curaçao, Elderflower Tonic

Uit het decadente Havana van de jaren ‘20:
rijke rumcocktail met exotisch fruit en citrus

Cuba in je glas: smaakvolle rumcocktail met
citrus, mango, passievrucht en ananas

MOJITO

MOSCOW MULE

€8

Belroy’s Rum, limoen, munt, rietsuiker, soda

Belroy’s Vodka, Angostura bitters, limoen,
ginger beer

Al 400 jaar Cuba’s meest verfrissende drankje:
het sublieme evenwicht tussen fraîcheur,
zuur en zoet

DARK ‘N STORMY

€8,5

Perfecte dorstlesser op basis van vodka
opgefrist met limoen & gepimpt met pikante
gember

CUBA LIBRE

€8,5

€8

Belroy’s Rum, limoen, ginger beer

Belroy’s Rum, limoen, cola

Classic uit de Caraïben: kruidige rum in
combinatie met pikante gember en
een vleugje limoen

Smaakvolle rum en de juiste dosis limoen geven
deze klassieker een nieuwe dimensie

LONG ISLAND ICED TEA

LAZY RED CHEEKS

€9,5

€8,5

Belroy’s Vodka & London dry Gin, Triple Sec,
100% blue agava Tequila, citroen, cola

Belroy’s Vodka, framboos, violet, limoen

De favoriete cocktail van Marge Simspon smaakt
als thee en heeft de kleur van thee

De populairste Belgische cocktail van de 21e
eeuw met framboos in de hoofdrol

HUGO

€8

NICOLE

€8

Avinyo cava, vlierbloesemsirooop, munt, limoen

Avinyo cava rosé, vlierbloesemsiroop,
munt, limoen

De idéale cocktail om te genieten vanop ons
terras!

De nog vrouwelijkere versie van Hugo!

wist je dat?:

Je al deze cocktails kan kopen in Vinifera’s Shop en deze zo zelf thuis kan maken?
Vraag gerust meer info!

PICON
PICON À LA VINIFERA

€7

Volgens ons huisrecept gemaakt, waarbij we geen extra suikers toevoegen.
P.S.: ook take-away er liter verkrijgbaar!

VERMOUTH
VERMÚ ENTROÍDO BLANCO

€8

Kwaliteitsvolle vermouth uit Spanje,
zalig puur!

VERMÚ ENTROÍDO ROJO

€8

Kwaliteitsvolle vermouth uit Spanje,
zalig puur!

VERMOUTH_TONIC

€10

Twee Portugese druiven samen met 21
verschillende botanicals zorgen voor de nodige
complexiteit. Heerlijk puur, maar in combinatie
met tonic is dit een verfrissend aperitief!

GIN TONIC
Door het grote aanbod aan gin’s tegenwoordig, kiezen we er voor
om enkel met Belgische producten te werken. Net als bij de cocktails is
er een mogelijkheid om deze gin’s aan te kopen in de shop.

GHOST IN A BOTTLE_ROYAL

€10

Een Belgisch gedestilleerde gin waarvoor 12
botanicals en een vleugje gagel gebruikt
worden. Dit resulteert in een complexe,
mediterrane gin met hints van laurier, anijs en
peper maar ook fruit en honing.

FIELDS OF FLANDERS
Deze gin is het resultaat van een samenwerking
tussen een familie van 6 generaties uit
Ieper. Een traditionele gin, geinfuseerd met
handgeplukte lokale bio-kruiden en fruit.
Verfrissend floraal met lichte citurs ondertoon.

€10

London Dry-stijl, met een genereus en complex
smaakprofiel. Hierin zijn tonen van jeneverbes,
citrus en bloemigheid in terug te vinden.

GHOST IN A BOTTLE_WOODED
Idem als de Royal editie, maar dan kort en
intens gerijpt op whiskey bourbon vaten.
Hierdoor blijft de kruidigheid van de gin
bewaard, maar met een extra dimensie.

BELROY’S_GIN

€10

€10

FG 20-3

€10

Aan het basis graandestillaat worden 23
kruiden toegevoegd, niet alleen de klassieke
botanicals, maar ook zelden gebruikte
ingrediënten zoals hop, johannesbrood en
duizendblad.

STEAM

€10

Het artisanale basisdestillaat afkomstig van
een 19de-eeuwse stookinstallatie aangedreven
door stoom zorgt voor een volle en intense
smaak. De fermentatie in open lucht draagt bij
tot het unieke karakter van deze gin.

WIJNEN
Omdat wij onze gasten een goede wijn aan een eerlijke prijs willen
geven, werken we met een kurkrecht. Dit wil zeggen dat we de
particuliere prijs niet verdrievoudigen maar dat we werken met een vast
supplementair bedrag op de winkelprijs van elke fles. Zo kunnen we onze
gasten een kwaliteitsvolle wijn schenken aan een eerlijke, doordachte
prijs.
Op uw gezondheid!

VRAAG ONS NAAR DE WIJN SUGGESTIES PER GLAS!

ZOET

BUBBELS

SELECTIE PER GLAS
CAVA AVINYO
BRUT RESERVA | PENEDÈS | ES

SUBLIM ROSÉ | PENEDÈS | ES

€5

Cava van hoge kwaliteit uit het gelijknamige
dorp Avinyo, Penedès. Bijna geen toegevoegde
suikers, zalige no-nonsense cava!

DOMAINE DU TARIQUET
PREMIERE GRIVES | CÔTES DE GASCOGNE | FR

€5
€25,10

BORGO MARAGLIANO
ZOETE BUBBELS | MOSTO D’UVA |

ROSÉ

€5,5

| IT

€22,05
€4,50

Zoete schuimwijn met een laag alcoholgehaalte.
Zalig op ons terras, al dan niet on the rocks!

WINEMAKERS WAY
SALCUTA | FETEASCA ALBA | SALCUTA, MOLDAVIË

Frisse, minerale stijl uit het atypsiche
wijnland Moldavië.

ROOD

€29,90

Rosé cava gemaakt van de pinot noir druif.
Doet denken aan rosé champagne, maar met rijpe
druiven.

Zoete witte wijn uit Gascogne,
een regio in de schaduw van Sauternes.

WIT

CAVA AVINYO ROSÉ

€25,30

ROSAPASSO
BISCARDO | PINOT NOIR | VENENTO, IT

Verfrissende rosé uit Italië,
licht van kleur, intens van smaak!

WINEMAKERS WAY
SALCUTA | FETEASCA ALBA | SALCUTA, MOLDAVIË

Fruitig, kruidige stijl uit zuid Moldavië.

€21,65
€4,5

€25,10
€5

€21,65
€4,5

VERFRISSEND
BRU MINERAAL 25 CL
1 L

€2

BRU BRUISEND 25 CL
1 L

€8

Biologische sap, artisanaal gemaakt in eigen regio door
Frambiosa y Besos uit Beauvoorde, Veurne.

APPEL_FRAMBOOS

€2,5

APPEL_STEKELBES

€2
€8

€2,5

Ritchie: een Belgische limonade uit het Leuvense.
Prettig bruisend als de jaren ‘70 en tegelijk helemaal mee met de 21e
eeuw dankzij verrassende smaakduo’s van nu: (27,5 cl)

CITROEN_FRAMBOOS

€3

POMPELMOES_
ANANAS

€3

ORANGE_VANILLE

€3

COLA

€3

MOJITO

€5,5

MOCKTAILS
LAZY RED CHEEKS

€5,5

Sweet lime mix, framboos, violet, soda

limoen, munt, rietsuiker, soda

De populairste Belgische cocktail van de 21e
eeuw met framboos in de hoofdrol, zonder
alcohol natuurlijk!

Al 400 jaar Cuba’s meest verfrissende drankje:
het sublieme evenwicht tussen fraîcheur, zuur
en zoet, maar dan zonder alcohol!

NO GHOST_HERBAL

NO GHOST_FLORAL

€7

De eerste Belgische gin zonder alcohol,
geproduceerd met natuurlijke botanische
destilaten. De herbal versie bestaat uit
klassieke botanicals en een tint van
verfrissende gember.

€7

De eerste Belgische gin zonder alcohol,
geproduceerd met natuurlijke botanische
destilaten. De floral editie wordt gekenmerkt
door de aanwezigheid van fijne bloesems en
bloemen.

NO GHOST_GINGER

€7

De eerste Belgische gin zonder alcohol,
geproduceerd met natuurlijke botanische
destilaten. Een frisse stijl met een
gembertoets.

DORP VAN HOGE GISTING
Geen bier zonder Watou, geen Watou zonder bier!
Daarom selecteerden we voor jullie enkele streekbieren die de moeite zijn.

PATER 6

€3,5

PRIOR 8

€4

6,7% | DONKER | 33CL | BROUWERIJ ST. BERNARDUS

8% | DONKER | 33CL | BROUWERIJ ST. BERNARDUS

Klassieke ‘dubbel’ stijl,
naar het originele recept uit 1946.
fruitig - hazelnoot - licht gebrand

Klassieke ‘dubbel’ stijl, uit de tijd toen
St. Bernardus nog onder licentie voor de Paters
van West-Vleteren brouwden.
mout-fruitig - rode appel - vijgen/dadels

ABT 12

€4

TRIPEL

€4

10% | DONKER | 33CL | BROUWERIJ ST. BERNARDUS

8% | BLOND | 33CL | BROUWERIJ ST. BERNARDUS

Gebrouwen in de klassieke ‘Quadrupel’ stijl
volgens het originele recept uit 1946.
fruitig - bitterzoete afdronk

Traditioneel abdijbier, gebrouwen volgens de
klassieke ‘Tripel’ stijl. Heeft‘Bernadetje’als
bijnaam.
bloemig/fruitig - bitter-zoet balans

POPERINGS HOMMELBIER

WATOU WITBIER

7,5% | BLOND | 25CL | LEROY BREWERIES

€3

€3

5% | 25CL | LEROY BREWERIES

In 1981 werd dit bier speciaal gebrouwen voor
de 3 jaarlijkse hoppefeesten in Poperinge,
hommel is het lokaal dialect voor hoppe.
citrus - stevig bitter - moutig

Door het gebruik van regionale Poperingse hop,
ongekiemde tarwe en talloze kruiden krijgt dit
troebel bier zijn eigen identiteit.
citrus - tarwe - frisse kruiden

CUVÉE WATOU

TRIPEL PLUKKER

€4

€4

8% | BLOND | 33CL | LEROY BREWERIES

7,5% | BLOND | 33CL | BROUWERIJ DE PLUKKER

Dorstlesser van hoge gisting met nagisting op
de fles, perfect als verfrisser
licht bittere fruit smaak - citrus

Bier van een biologisch hoppebedrijf.
Bier van hoge gisting dat wordt gebrouwen met
slechts 1 hopsoort.
fris-zoet - rijp fruit - lichte bitterheid

KEIKOPPENBIER

ROOKOP

€4

6,1% | DONKERBLOND | 33CL | BROUWERIJ DE PLUKKER

€4

6,5% | BRUIN | 33CL | BROUWERIJ DE PLUKKER

Het eerste bier dat gebrouwen werd door
Brouwerij De Plukker, in 2011. De naam verwijst
naar de bijnaam van de inwoners van Poperinge.
rijp exotisch fruit - grassig - fris-fruitig

Werd tot 1963 te Reningelst gebrouwen en was
er gekend als het legendarische feestbier.
fruitig - hoppig - gebrand

SAISON TREMIST

BOETELING

€10

€4,5

6,4% | BLOND | 75 CL | BROUWERIJ KAZEMATTEN

6,6% | BLOND | 33CL | BROUWERIJ BAVIK

Samenwerking tussen Brouwerij Kazematten,
Brouwerij St.Bernardus en het Provense
designmeubelbedrijf Extremis.
fijne aroma’s - droge bitterheid

Speciaal gebrouwen ter gelegenheid van de
“Boetprocessie” in Veurne die elke laatste
zondag van juli plaatsvindt.

STELLA ARTOIS

3 FONTEINEN OUDE GEUZE

€2

5,2% | BLOND | 25CL | BROUWERIJ ARTOIS

6% | BLOND | 37,5CL | BROUWERIJ 3 FONTEINEN

Deze klassieker spreekt voor zich,
een goed pintje!

Een natuurlijke geuze die bestaat uit een
assemblage van 1, 2 en 3 jaar oude lambik
gerijpt op eiken vaten.
hout - appel - citroen

€12

HAPJES
Omdat je van eten gelukkig wordt en je dit het liefst doet met mensen
die je graag ziet voorzien we enkele hapjes om te delen.
Deze huisgemaakte hapjes zorgen samen met een heerlijk wijntje, apero
of verfrissende drankjes voor een unieke beleving.

! een uurtje voor sluiting gaan de laatste hapjes de keuken uit !
Voor informatie rond allergenen kan je ons steeds aanspreken.

DROGE WORST_PRIOR

€4,5

100% artisanale droge worst uit Watou,
die een extra touch krijgt door
het Prior bier van St. Bernardus.

KAZEN VAN BIJ ONS

€10

€5.5

€6,5

nacho’s - gehakt - cheddar - tabasco lente-ui - paprika - chilipeper

BRUSCHETTA

€6

PATATAS BRAVAS

€5

Stoere patatjes geserveerd met een pikant
tomatensausje en huisgemaakt aioli, Spaanse
lookmayonaise.

€6.5

gefrituurde inktvisringen met huisgemaakte
soyamayo.

NACHO_PITTIGE CHEDDAR

€11

brood - bio tomaat - oregano rode ui - extra vierge olijfolie

Witte worst van Watou, gebakken en
geserveerd met verse appelmoes.

CALAMARES

SERRANOHAM 23 MAAND
Uit Trevélez, het hoogste dorp in Spanje.
Traditie en ambacht in één top serrano!

Tomatentapenade, pesto & labneh, to share!

WITTE WORST_APPEL

€21

Onze share plate is een zeer volledige
tapasplank. Twee soorten Serranoham, chorizo,
pestodip, tomatentapenade, Watou Lang kaas,
droge worst, Labneh, brood, boereboter,
dipsticks

Regionale kazen, geserveerd met brood, noten &
druivenconfijt

TAPENADES MET DIPSTICKS

SHARE PLATE

CAMEMBERT_OVEN

€10

Á la Vinifera, heerlijk met vers brood,
ontdek onze variant van een oude klassieker!

€8

EXTRA BROOD

€1,5

ZOETE ZONDES
BROWNIE

BOLLETJE IJS

€5

Toch nog een ‘goestje’?
Dan kunnen we deze bom alleen maar aanraden!
Kan vergezeld worden met ijs.

€2

Hoeve ijs, artisanaal van de hoevewinkel ‘De
Korenhalm’ in Izenberge.

KOFFIE
BAKO KOFFIE: deze Vleterse koffiebranderij brandt sinds 1919 op 100%
ambachtelijke wijze hun koffie. Bij ons kan je genieten van BAKO
ROYAL, een koffie met een frisse en eerlijke smaak maar toch met een
full-body. De verhouding tussen de verschillende Zuid-Amerikaanse
koffiebonen in deze blend, zorgen voor een fruitige en iets zoete smaak
met een lage aciditeit. Geniet!

LUNGO

€2,20

Italiaans voor ‘lange koffie’ is een rijke koffie,
geschikt voor elk moment van de dag.

ESPRESSO

€3

De koffie die bestaat uit een espresso dat
overgoten wordt met opgeschuimde melk:
een milde koffie voor lekkerbekken.

€2,20

Een espresso is een geconcentreerde koffie,
kortom een heerlijk slokje voor wie gek is op
de smaak van koffie.

DOPPIO

CAPPUCCINO

€3

FLAT WHITE

€3,80

De flat white wordt bereid met melkschuim en een
dubbele espresso waardoor het koffiearoma sterker
wordt, een iets sterkere koffie voor dezelfde
lekkerbekken.

Simpelweg een dubbele espresso,
een boost voor harde werkers die inzien dat
een shotje niet genoeg is.

AFFOGATO

€4,20

Iets tussen drank en een dessert in. Het is een
heerlijke combinatie van warme koffie en koud
ijs, een traktatie voor wie meer van ijs houdt
dan van koffie.

CAFFÈ LATTE

€3

Ook wel een latte genaamd, de grote broer
van de cappuccino: een lungo met opgestoomde
melk. Een koffie zonder risico, perfect voor
twijfelaars.

THEE
Thélene, of Heleen uit Westende, stelt haar eigen unieke thees samen.
Zij koos voor ons de best passende theetjes uit!

ZWART_CEYLON

GROEN_LOVELY LEMON
€3,20

€3,20

Een klassieker uit Sri Lanka met veel aroma’s
en gelijktijdig toch een zachte citrus smaak.

Mix van Japanse Sencha thee met stukjes citroen
en citroengras. Deze thee is zeer verfrissend,
kan zowel koud als warm gedronken worden.

VRUCHTEN_TUTTI FRUTTI

KRUIDEN_GINGER LOVE

€3,20
Vruchtenmengeling op basis van rozenbottel en
hibiscus met rozijnen, vlierbessen, rozijnen,
aalbessen en gearomatiseerd met frambozenkersen aroma.

€3,20
Bestaat uit: gember, citroengras, ijzerkruid,
goudsbloem en kaasjeskruid. Ontstekingswerend,
goed tegen verkoudheid & goed voor
spijsvertering.

MELK

MELK_CHOCOLADE
Warme melk vergezeld met Callebaut
chocoladedruppels.

€3,50

MELK_HONING

€3

Niets kan tijdens een gure winterdag meer
smaken dan melk met verse honing! Hiervoor
werken we samen met Johan Desmyttere,
artisanale imker uit Houtem.

HOE KAN JE THUIS GENIETEN
VAN VINIFERA’S PRODUCTEN?
1

KOM LANGS IN WINKEL/BAR
Tijdens het weekend heten we jullie van harte
welkom in onze winkel/bar op de Kleine Markt
te Watou. Spring binnen en neem onmiddellijk
jouw favoriete wijn mee, of kom ontdekken in
onze bar waar je steeds de mogelijkheid hebt
om de geproefde producten aan te kopen.
openingsuren: vrijdag: 17-22U | zaterdag: 10-22u | zondag: 10-21u
Kleine Markt 22 | 8978 Watou
057 36 02 11 | info@viniferashop.be

AFHAALPUNTEN

2

Lukt het moeilijk tijdens de openingsuren van
de winkel/bar langs te komen? Geen probleem!
Na afspraak kan je jouw bestelling komen
ophalen in Watou of in ons ophaalpunt in
Leisele (Stationsplein 35).

LEVEREN @ HOME

3

Woon je in regio Poperinge - Alveringem Veurne - Westkust? Dan bieden we de service
aan om jouw bestelling binnen twee werkdagen
aan huis te leveren! How cool is that?!

WIST JE DAT?

we glazen in bruikleen aanbieden? Doe je een bestelling,
dan leveren we graag de nodige cava of wijnglazen mee!

Vinifera - Shop, Bar & Bites
Kleine Markt 22
8978 Watou

ViniFera

Shop, Bar & Bites

Vinifera - Shop, Bar & Bites
info@viniferashop.be
www.viniferashop.be
057 36 02 11
BE0678.633.774

