Wijnproeven: we zijn er gek op. Het enige wat we nog
leuker vinden dan zelf wijnproeven is jou wijn te laten
proeven. En begrijp ons niet verkeerd: we willen je niet
dagelijks aan de wijn helpen natuurlijk, maar we vinden
het wel erg leuk om je te helpen bij het ontdekken ’s.
van
jouw smaak. Zodat jij weet wat jij lekker vindt.
Bij Latour hebben we verschillende wijnproeverijen,
met verschillende thema’s.
Drink je geen wijn? Geen probleem! Dan boek je toch
gezellig een thee/kaas proeverij! De thee die wij serveren is
van het exclusieve Parijse theehuis Betjeman & Barton.
Hieronder vind je alle informatie over de verschillende
proeverijen, met daarbij de inhoud van de proeverij, het
minimumaantal personen en wat de prijzen. Voor meer
informatie kijk je op www.latourbreda.nl of vraag een van
onze collega’s voor meer informatie (of om te reserveren)!
Open wijnproeverij: Inschrijven kan al vanaf 1 persoon
Inhoud:10 wijnen, 5 gangen spijzen (volwaardig menu)
Locatie: Wijnkelder. Het proeven gebeurt onder
begeleiding van een sommelier. €54,95 p.p.

Veemarktstraat 31
4811ZC breda
Veemarktstraat
31 • 4811 ZC Breda
www.latourbreda.nl
Veemarktstraat
31
www.latourbreda.nl
info@latourbreda.nl
4811ZC
breda
info@latourbreda.nl
076-5147880
www.latourbreda.nl
076-5147880
info@latourbreda.nl
Openingstijden:
Openingstijden:
076-5147880
Dinsdag
09.00- 17.15
- 17.15
Dinsdagtot
toten
enmet
met zaterdag
zaterdag 09.00
uuruur
Zondag
10.00
17.00uur
uur.
Zondag
10.00 -- 17.00
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag 09.00 - 17.15 uur
Latour gasten - ww: kaassalade
Zondag 10.00 - 17.00 uur.
Latour gasten - ww: kaassalade
’s.
Interesse (open) wijnproeverij?
Vul hier uw gegevens in:
Zie je jezelf
al zitten op een mooie zomerdag met
Naam: Interesse (open) wijnproeverij?
, eenuw
lekker
vers broodje
en de
een glaasje Vul
ros éhier
gegevens
in:
Email:
beschutting
van een honderd jaar oude plataan…
Naam:
Leverisdeze
bijBrabantse
ons in
Het leven
goedkaart
in het
land!
en
we
nemen
contact
met
u
op
Email:

TERRAS

Lever deze kaart bij ons in
en we nemen contact met u op

Lurken&Kurken: Vanaf 2 personen
Tijdstip: tijdens onze openingstijden.
Proeverij duurt ongeveer 1 ½-2 uur.
Inhoud: 6 wijnen met diverse hapjes
Iedereen krijgt een proef-boekje die jou door deze
proeverij loodst. €25.95 p.p.
Besloten wijnproeverij: Vanaf 16 personen
Datum: in overleg. Tijdstip: 19.00-21.30 uur.
Inhoud: 10 wijnen, 5 gangen spijzen (volwaardig menu).
Locatie: Wijnkelder. Het proeven gebeurt onder
begeleiding van een sommelier. €54,95 p.p.
Thee&Kaas proeverij: Vanaf 2 personen
Tijdstip: tijdens onze openingstijden.
Proeverij duurt ongeveer 1 ½ uur
Inhoud: 6 soorten thee met 6 verschillende kazen.
De thee wordt geserveerd in wijnglazen. €19.95 p.p.
Ik heb interesse in:
¨ Open Wijnproeverij
¨ Besloten Wijnproeverij
¨ Lurken & Kurken
¨ Thee/kaas proeverij
Naam: .............................................................
Email/mobiel: ...................................................
Lever deze kaart bij ons in
en we nemen contact met u op.

WIJNEN
Zoek je een lekkere wijn voor thuis of om cadeau
te geven? Dat komt goed uit! Ons assortiment
bestaat uit rood, wit, rosé, champagne, prosecco,
diverse port soorten en andere dessertwijnen.
Soms biologisch, soms biodynamisch
maar altijd lekker!
De zussen van Latour hebben één
belangrijke stelregel: al onze wijnen kopen we zelf
en de chateau’s of bodegas zijn persoonlijk te
bezoeken. Hierdoor hebben we in de loop van de
tijd de mensen achter de wijnen leren kennen.

Kijk op on ze website
www.latourbreda
voor de agenda van 2019!
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Geef een Latour-kadobon!
Zie je jezelf al zitten op een mooie zomerdag met
een glaasje ros é, een lekker vers broodje en de
beschutting van een honderd jaar oude plataan…
Het leven is goed in het Brabantse land!

LUNCHCAFE´

Neem plaats in onze gezellige lunchcafé.
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KOFFIE

PISTOLETS

Kies hier uw broodsoort:
standaard: witte pistolet.
•bruine bol of speltboterhammen +€0,65
apart
geserveerd

* = vegetarisch

SOEPEN
• Verse

geserveerd
met brood
& boter

tomatensoep met balletjes €5,95
• Soep van de maand €6,95

ar bij
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gran reserva met rucola
& sojamayonaise €9,95
• Iberico Bellota met aioli en rucola €11,95
• Boerenkaas met paarse vijgenconfituur € 8,50
• Oude kaas, rucola & honingmosterddressing * € 7,95
van gemengde bladsla.
• Floortje Fenegriek: jonge geitenkaas met
Onze salades Worden geserveerd met
basilicum, fenegriek & rucola * € 8,95
huisgemaakte croutons, brood & boter
• Romige blauwaderkaas met
* = vegetarisch
perenstroop, bladsla & noten * € 9,50
e
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• Serranoham, manchego, rozijnen, olijven,
krab! • Roombrie met frambozendressing,
bladsla & walnoten * € 7,95
zongedroogde tomaatjes, walnoten en
• Krabsalade met geroosterde pijnboompitten,
frambozendressing € 12,95
Met slagroom en marshmallows €3,60
• Warme geitenkaas, pijnboompitjes
bosuitje
&
rouille
€
10,25
Met een lekkere scheut Baileys
• Tonijnsalade met sla, zwarte olijven,
en honing * € 12,95
en slagroom €6,60
• Warme geitenkaas met bacon € 13,65
uitjes & een gekookt ei € 9,50
• Bieslookroomkaas, geraspte oude kaas,
Handgeplukte thee van het
uis
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sla, walnoten & honing * € 9,50
• Eisalade, bacon, komkommer, bladsla & bosui € 9,50
Betjeman and Barton.
• Kaassalade gegarneerd met augurkjes * € 7,50
d
m
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• Hollandse garnalensalade met
er
b
Wereld
cherrytomaatjes & veldsla € 9,75
Pouchkine (Earl Grey) €2,50 in Breda!
Lamour: knabbelplank met
• Kipkerriesalade liefdevol gegarneerd
Ceylan Kenilworth (zwarte thee) €2,50
2 soorten luxe visconserven in blik
met komkommer € 7,65
Rooibush Jardin Rouge (Rooibos) €2,50
van La Belle Illoise, aioli, manchego, Serranoham,
• Smoske met beenham, kaas, selleriesalade,
Jasmijn (groene thee met jasmijn) €2,50
tostada’s en Sal de Ibiza truffelchips € 16,95
sla,
ei,
tomaat
&
mayonaise
€
8,75
Les Invités (fruitige groene thee) €2,50
• Carpaccio van rosbief met truffelmayo,
Uitgebreide kaasplank met 5 soorten kaas, confituur,
Verse muntthee met honing €3,20
parmezaan, pijnboompitjes & sla € 9,95
amandelvijgenbrood, notenmix & een bruine bol * € 24,95
Verse gemberthee met
• Martino met filet americain, gesnipperde uitjes,
ster-anijs en citroen €3,85
ei, augurk & sriracha saus € 9,40
Schaaltje Boquerones (ansjovisfilets in olie & look) € 4,50
alle salades zijn vers
Schaaltje Manchego * € 6,95
gemaakt en te koop
Schaaltje groene knoflookolijven * € 4,50

Koffie €2,50 Espresso €2,40 Dubbele espresso €3,10
Cappuccino €2,60 Koffie verkeerd €2,60
Latte Macchiato €3,85
Flat white €3,65 Lekker pittige
cappuccino met dubbele shot espresso
Cortado €2,65 Espresso met
een wolkje melkschuim

• Serranoham

MAALTIJDSALADES

WARME CHOCOMEL

THEE

VERSE SINAASAPPELSAP
klein €3,25 groot €4,25

FRISDRANKEN
Sourcy blauw, Sourcy rood €2,50
Pepsi Cola, Pepsi Max, Sisi, 7-Up €2,50
Tonic, Bitter lemon, Ice tea, Ice tea green €2,50
Fristi, Chocomel, Appelsap €2,60

in Latour Deli

z.o.z.

Spaanse
schapenkaas

Rode wijn:
Burbero: Een zachte, rode wijn
uit Abruzzen, Italie.
Volop rode bessen
en viooltjes… €3,95
Lopez de Haro reserva:
Een van de mooiste rioja reserva’s
die wij hebben gedronken.
Robijnrode kleur met heel veel rood fruit,
kruidig, vanille en zachtgeroosterde tonen.
En dat allemaal dankzij
de lange rijping op houten vaten. €5,95
Witte wijn:
Terzac: Sauvignon blanc & Grenache blanc.
Languedoc, Frankrijk. Droog, fris en fruitig. €3,95
Alma de Blanco: Godello druif. Galicie, Spanje.
Godello is een oud spaans druivenras
dat op dit moment een geweldige
rentree maakt. Een levendige, frisse wijn
met wat minder zuren dan de Terzac. €4,75

n!
Dessertwijne
en
Lekker bij e
!
kaasplankje

Dessertwijn:
Par: de druiven Pedro Ximenez en Zalema
zijn 8 jaar lang op houten vaten
met sinaasappelschillen gezet.
Zacht fris met een aangenaam bittertje.
Wordt koel geserveerd €3,95

Ricahembra: gemaakt met Pedro Ximenez
en Zalema maar dan zonder sinaasappel.
Het resultaat is een donkere dessertwijn
met tonen van toffee en rozijntjes €3,95
Flesje Prosecco € 9,50

WARME BELEGDE PISTOLETS

Milano: Parmaham, pesto, mozzarella en zongedroogde
tomaatjes (alleen op wit brood te bestellen) € 9,50
Toscane: Parmaham, geitenkaas & honing
(alleen op wit te bestellen) € 9,50
Pistoletje ham&kaas uit de oven € 6,25
Broodje Bal: 2 gehaktballen uit eigen keuken.
Pistoletjes aardbeienjam € 4,20
Wordt geserveerd met mosterd € 9,50
Warme beenham: met huisgemaakte
wordt geserveerd
Heeft u een allergie?honingmosterddressing
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LEKKER VOOR DE KLEINTJES

ml,
flesje met een inhoud van 200
els
genoeg voor 2 glaasjes bubb

BIEREN OP FLES
Jupiler €2,40
Radler 0% €2,40
Hoegaarden wit bier €3,50
Leffe blond €3,75
Leffe donker €3,95

