
Naam / ras
Omschrijving  wijnen Wijngaard 

Hesselink

Opmerking / 

aantekening
prijs/fles

half 

glas

glas 

wijn

Rosé

Rosé
Is gemaakt van diverse rassen en licht 

geperst. Soepel, zeer fruitig en makkelijk te 

drinken op warme dagen.(750 ml)

Halfdroog en fruitig 12,00€      € 2,00 € 4,00

Rosé
Secco Rosé

Zelfde als hierboven maar dan met 

bubbels.(750 ml)
Droog en fruitig 14,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Riesèl

Is gemaakt van de Riesèl druif. Kan het beste 

gedronken worden als aperitief of bij vis.(750 

ml)  Milder

Mild / droog 10,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Johanniter

Verwant aan Riesling. Heerlijk bij vis, 

schaaldieren, gevogelte, koud vlees en bij 

gerechten zoals zuurkool, asperges met 

botersaus en beenham. (750 ml)

Krachtiger/heel droog 

smaak als Riesling
12,50€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Mondriaan

Blend van Johanniter en Solaris, fruitig, mild 

zuurtje, breed palet van fruitsmaken(750ml)
Krachtig / droog  

cuvee 
13,50€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Souvignier 

Gris

Deze wijn is een wijn van een vrij nieuw ras.

Goed in balans met veel fruit en elegant. Een

mooie toevoeging aan ons assortiment.(750

ml)

krachtig / droog 

bloemig
15,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Chardonnay 

Barrique

Nieuw in ons assortiment. Pittige

Chardonnay, vergelijk deze eens met de

bestaande Chardonnay's (750 ml)

Krachtig / droog pittig 16,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Solaris.

Verwant aan Pinot Gris. Vol en krachtig, met 

veel tropisch fruit. Komt uitstekend tot zijn recht 

bij curry gerechten, Mexicaans eten en andere 

gekruide schotels. Verder een goede begeleider 

van kazen als Munster, Brie, Camembert e.d.(750 

ml) Smaak richting Pinot Gris/Chardonnay

krachtig / droog met 

veel fruit
14,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

                                                 

Solaris  

Barrique                                                                                          

.                                                                                                                                                                                                                                                        

Voller en zachter geworden van het 

doorrijpen op eikenhouten vaten.

Een volle wijn met veel tropisch fruit.

Komt tot zijn recht bij gekruide schotels en 

franse kazen. (750 ml)

Zelfde als hierboven, 

op hout gerijpt, 

houttonen en vanille 

tonen

16,00€      € 2,00 € 4,00

Witte wijn

Johanniter 

(half)zoet 

Door iets meer restsuiker de zoetere versie 

van de Johanniter. Voor de niet droge 

wijnliefhebber(750 ml)

Halfzoet 11,00€      € 2,00 € 4,00

Indien u een fles wijn koopt en op ons terras wilt drinken rekenen wij de flesprijs + 3 euro ©  Wijngaard Hesselink



Naam / ras
Omschrijving  wijnen Wijngaard 

Hesselink

Opmerking / 

aantekening
prijs/fles

half 

glas

glas 

wijn

Rode wijn

Pinotin 

Een goed gezelschap op het terras, fruitig en 

toegankelijk.(750 ml) Smaak richting Merlot 

Droog, fruitig, 

toegankelijk
13,50€      € 2,00 € 4,00

Rode wijn

Pinotin 

Barrique 

Een goed gezelschap voor varkensvlees, lam, 

gegrilde kip, kaas en waarom niet, ook 

vis.(750 ml) Smaak richting Merlot 

Droog, fruitig, 

houtgerijpt
16,00€      € 2,00 € 4,00

Rode wijn

Dóttenkrö

Voor de liefhebber van halfdroge wijn. Cuvee 

van Regent en Pinotin, vol en fruitig.(750 ml)  

Halfdroog, fruitig, 

toegankelijk
14,00€      € 2,00 € 4,00

Rode wijn

Cabernet 

Noir                 

.

Bijzondere wijn met een dieprode kleur, 

lekker bij tapas en pittige vleesgerechten.(750 

ml)                                                                                                                       

.                                                                                                                       

Droog, kruidig en 

krachtig
14,50€      € 2,00 € 4,00

Rode wijn

Regent 

Een krachtige rode wijn. Een perfecte vriend 

bij rood vlees, wild, zoals fazant en 

wildzwijn, gegrild varkensvlees en fijne 

kazen.(750 ml)

Droog, fruitig en 

krachtig (toegankelijk)
12,50€      € 2,00 € 4,00

Rode wijn

Regent 

Barrique              

.

Een krachtige rode wijn. Een perfecte wijn bij 

rood vlees. ( Bij gerechten als 

hierboven)Droog met houttonen (750 ml) 

Zelfde als hierboven, 

op hout gerijpt, hout 

en vanille tonen

17,00€      € 2,00 € 4,00

Regent 

(half)zoet

Dezelfde als de droge Regent, maar dan 

zoeter

Krachtig, fruitig en  

halfzoet
12,50€      € 2,00 € 4,00

Bubbels

Hesselink 

Secco
  Welkomst drank en vol bruisend           Bruisend droog 20,00€      fles € 20,00

Dessert 

wijn

Solaris 

Edelzoet

Trockenbeeren Auslese / Edele rotting, zeer 

zoet en toch fris(375ml)
Dessertwijn zoet 30,00€      

 klein 

glaasje 
1,50€    

Dessert 

wijn
Strowijn

Op stro gedroogd. Edele rotting, nog zoeter, 

zuiver,  zeer exclusief! (250 ml)
Dessertwijn zeer zoet 35,00€      

 klein 

glaasje 
1,50€    

Port

Hesselink 

Sterk wit

Krachtige (19%) witte versterkte 

wijn(port)(500ml)
Portwijn zoet en sterk 20,00€      

 klein 

glaasje 
1,50€    

Port

Hesselink 

Sterk rood

Krachtige (19%) rode versterkte 

wijn(port)(500ml)Tawny
Portwijn zoet en sterk 25,00€      

 klein 

glaasje 
1,50€    

Grappa "Krappa" Destillaat van druivenschillen(100ml) Grappa 38% sterk 7,50€         
 klein 

glaasje 
1,50€    

"Krappa" Destillaat van druivenschillen(250ml) Grappa 38% sterk 14,00€      

"Krappa" Destillaat van druivenschillen(500ml) Grappa 38% sterk 24,00€      

Indien u een fles wijn koopt en op ons terras wilt drinken rekenen wij de flesprijs + 3 euro  

Bij  daarop volgende flessen wordt de 3 euro extra niet meer gerekend        ©  Wijngaard Hesselink

Arrangementen Prijs
p/p

Arr. 1 Rondleiding 2 wijnen proeven € 9,00

Arr. 2 Rondleiding 3 wijnen proeven € 11,00

Arr. 3 Rondleiding 3 wijnen proeven stokbrood en kaas Koffie € 13,50

Arr. 4 Rondleiding 4 wijnen proeven stokbrood en kaas Koffie € 15,50

Arr. 5 Rondleiding 5 wijnen proeven stokbrood en kaas Koffie € 17,50

Arr. Altijd Rondleiding op papier (u kunt wijnen per half glas erbij kopen uit de lijst) € 1,00

Kleinere groepen is in overleg mogelijk en soms te combineren met een andere groep.

Ons terras is van april t/m oktober dagelijks open v 10.30 tot 18.00 uur, wijnproeven kan altijd!

Vanaf mei t/m september 2020 iedere donderdag om 15.00 uur een rondleiding en wijnproeverij voor
 individuen of kleine groepjes, kosten 13,50 Euro, graag even aanmelden van te voren! (Tel: 0641370287)

Geniet van ons sfeervol Terras ! 

Arr. 1 t/m 5 prijzen per persoon voor groepen vanaf 10 personen.(Het hele jaar op afspraak)

               Ieder arrangement is te veranderen door het volgende toe te voegen of te verwijderen:

Koffie 1 Euro

Stokbrood en kaas 1,50 Euro

1 soort wijn proeven 2,00 Euro


