Wijnkaart

Hoofdgerecht
(Elsje)

Rode wijn
Merlot 2012
uit de West-Cape van Zuid-Afrika.

Witte wijn

Dessert
(Marcelle)

Hollandse scharrelkip
in sinaasappel roomsaus
met Oosterse specerijen
en verse kruiden uit eigen tuin

Trifle
(klassiek Engels gerecht)

met fruit uit de beeldentuin

Sauvignon Blanc 2011
uit de Lontue valley in Chili

Vonkelwijn
uit Zuid-Afrika
sprankelende mousserende witte wijn met
een lichte, droge, fruitige smaak.
Vonkelwijn is het Zuid-Afrikaanse woord voor een
mousserende wijn die is gemaakt volgens de klassieke
methode waarop ook de Franse champagnes worden
bereid.
De naam Vonkelwijn wordt ook wel gebruikt om echte
champagne mee aan te duiden.
Vonkel verwijst naar de luchtbelletjes die de wijn doen
sprankelen of ‘fonkelen’. De meeste Zuid-Afrikaanse
mousserende wijnen worden geproduceerd in de
koelere gebieden en hebben pinot noir en chardonnay
als basis. Soms worden er ook wel andere
druivenrassen gebruikt, zoals de chenin blanc.

Spercieboontjes uit de Beeldentuin
op een bedje van uien en tauge
in kokosmelk en room

Roseval aardappelen

met kip van slagerij “De Groene Zoom” (nr.295)
en ingrediënten uit de natuurwinkel,
de Nutstuinen
en uit de eigen tuin
citroenmelisse

Na
Koffie of thee
met een verrassing uit de Wereldwinkel

en

?

roosmarijn

Alle wijnen zijn Fair-trade uit de Wereldwinkel
Vreewijk, Groenezoom 273

2 glazen wijn zijn bij de prijs inbegrepen;
meer glazen wijn komen voor eigen rekening
(€ 1,50 per glas)

munt

uit Elsje’s eigen tuin

Voor de afwas en de techniek zorgen:
Aad en Jan

Voorgerechten
GEMENGDE SALADE

(Anna)
met fruit en eetbare bloemen
en keuze uit 2 sauzen
1 basis van honing
2 op basis van mierikswortel
COURGETTETAART

(Linda)
met Roquefort
en courgette uit de Beeldentuin
BROCCOLISOEP

(Annemieke)
met ui uit de Educatieve tuin De Enk
en broccoli uit de Beeldentuin

De Beeldentuin

is aangelegd op het vroegere
terrein van de Gemeentelijk plantsoenendienst
genaamd "de Werf".
Op 17 mei 2008 is de tuin
geopend en vormde het
begin van een Kunst- en
Natuurroute door Vreewijk.
De non-figuratieve beelden
van Rob Maingay zijn overal
in Nederland, en ook in
Groot-Brittannië, Frankrijk
en Spanje te bewonderen.
Hij exposeert geregeld, in
binnen- en buitenland.
Wie meer over het werk van Rob Maingay wil weten,
over de technieken die hij toepast en de materialen die
hij gebruikt, moet zeker zijn zeer uitgebreide en
interessante website bezoeken: www.maingay.net
Rob en zijn vrouw Anna zijn bijna dagelijks in het atelier
en op de Beeldentuin te vinden en beantwoorden graag
uw vragen. Het adres is Voorde 169 Rotterdam

VERSGEBAKKEN BROODJES

(Annemieke)
met op windkracht gemalen biologisch meel
van molen De Zandweg en honing van De Enk
KNOFLOOKBOTER

(Wanda)
met tuinkruiden
DRANK

1 glas rode of witte wijn
appelsap en gekoeld water

Educatieve tuin De Enk

is een bijzondere
plek in Tuindorp Vreewijk. Adres: Enk 182 Rotterdam
Het middengedeelte
van De Enk bestaat uit
school- en moestuinen.
Daaromheen een pad,
waarlangs je van alles
ontdekt. Een waterloop,
houtwallen, een kruiden
tuin, een pergola, een dierenhotel, te veel om op te
noemen. Het is 2 hectare vol inspiratie, die moet je
beleven!

Biologisch Diner
in de Beeldentuin van
Tuindorp Vreewijk

Menu
Entree
Vonkelwijn

Voorgerechten
Gemengde salade met fruit en eetbare
bloemen met keuze uit 2 sauzen;
stuk courgettetaart
broccolisoep
versgebakken broodjes en knoflookboter
1 glas rode of witte wijn
appelsap en gekoeld water

Hoofdgerecht
Kipstukjes met sperzieboontjes
en Roseval aardappelen

Dessert
Trifle met fruit uit de beeldentuin

Na
Koffie of thee

zie ook: educatieve-tuin-de-enk.blogspot.com

De bediening wordt verzorgd door
Helma, Kitty, Linda, Wanda

24 augustus 2013
Beeldentuin folder6

gesponsord door het Platform Vreewijk

