Onze wijnen zijn een selectie van biologische, natuurlijke en eerlijke wijnen geproduceerd door
kleinschalige wijnbouwers met respect voor de natuur.
N = Natuurwijn B = Bio / Biodynamisch K = Kleinschalig met respect voor de natuur

Dom Rémy Cuvée Prestige Blancs de Blancs (Luxemburg)
Prachtige frisse bubbel uit Luxemburgse Moezelvallei, strogeel, fijne elegante bubbels, aroma’s van gedroogde
bloemen en wit steenfruit . Evenwichtig met een mooie acciditeit.
Fles € 30,00 - glas € 6,00

Quintas Do Homen - Arintas (Portugal) /K
Een mooie heldere citrus kleur, het aroma is fruitig met toetsen van peer, appel en perzik. In de mond fris,
sprankelend met een lichte zilte toets en mineraliteit in de finale.
Glas € 4,50 - fles € 24,00
Domeine Ventenac - Préjugés - Chardonnay (Frankrijk) /K
In de neus de typische en zeer fraaie aroma’s van tropisch fruit, ananas, witte vruchten en subtiele geroosterde
toetsen. Een uitgesproken sappige wijn met een romige textuur.
Glas € 5,50 - fles € 28,00
I Capitani - Fiano Di Avellino - (Italie) / K
Prachtige stevige complexe wijn met tonen van onder andere gedroogde abrikoos, peer en honing. Toetsen van
vanille en jasmijn in de afdronk.
Fles € 34,00
Josep Grau - Volador – Granacha, Macabeau (Spanje) /K
Druiven van biodynamische wijnbouw op een terroir van graniet, deze wijn is extreem sappig, fris, vegetaal met
toetsen van verse kruiden.
Fles € 30,00
Cantina Tonello - IO Cloe- Durella (Italie) /K
Een schitterende wijn van het autochtone druiven ras Durella, floraal met tonen van citrus, delicaat en mineraal
Fles € 30,00
Pomona - Trebbiano di Pomona - Trebianno (Italie) / N
Orange wine uit Toscane, complex, aromatisch, in de finale een licht geoxideerde toets en nootjes.
Fles € 34,00

Domeine Canterelle-Amor- Cinsault, Syrah & Grenache (Frankrijk) /K
Een elegante en heerlijk sappige rosé , die zomers van smaak is, met een uitbundig aroma van rode bessen,
aardbeien en florale bloemige toetsen
Glas € 4,5 - fles € 26,00
Château Penin Clairet - Merlot -Cabarnet Franc (Frankrijk)
Een volle donkere rosé uit de Bordeaux met body en karakter, veel rood fruit, zwarte bessen en viooltjes met een
fantastische afdronk, ideaal bij zomers eten.
Glas € 5,50 - fles € 28,00

Venea - Arbino- Montepulciano (Italie) /K
Fruitige wijn met toetsen van bramen, viooltjes, bessen en laurier. Gemaakt voor ‘easy drinking’.
Glas € 4,50 - fles € 26,00
Domeine Yoyo - Bateau Ivre - Grenache (Frankrijk) /N
Speelse lichte natuurwijn met in de neus rode kersen & kruidenbloemetjes. De inzet is soepel, het fruit excelleert in
deze wijn.
Glas € 5,50 - fles € 30,00
Quinta Beira Douro - Reserva -Tinta Amarela - Touriga Franca - Tinta Rozis - Sousao (Portugal) / K
Prachtige volle wijn met aromas van cassis en drop, vanille en chocolade, elegant met mooi versmolten tanines.
Glas € 6,00 - fles € 32,00
I Capitani - Guaglione Irpinia Aglianico (Italie) / K
Verrassende en smaakvolle zonnige wijn. Kersen, koffie, leer en een fijn laurierdropje.
Tegelijk zwoel en fris door de zuren van de Aglianico druif, mooie spanning.
Fles € 34,00
Cantina Crosio - Rosso Canave- Barbera en Merlot (Italie) / B
De wijngaarden van deze wijn liggen op ongeveer 200 meter hoogte en hebben een ondergrond van klei en kalk.
Mooi gestructureerde rode wijn, elegant met toetsen van rood fruit en verse kruiden.
Fles € 34,00
Château Rivière le Haut Grand Vin-La Clappe - Mourvèdre - Syrah - Grenache -Carignan (Frankrijk)
Een klassieker, deze Franse wijn heeft 10 maanden op eiken vaten gerijpt. Aroma’s van rijp rood en zwart fruit
zoals zwarte bes en ook peper. Een rijke, volle, complexe wijn met zeer zachte tannines.
Fles € 44,00
Jenuta Sant Antonio - Nanfré - Valpolicella Superiore (Italie) /K
Heerlijke soepele zijdezachte fruitige wijn, framboos in de aanzet met toetsen van peper en viooltjes.
Fles € 34,00
Bodegas Aessir Bobal – Syrah (Spanje) /B
Een prachtige natuurwijn van oude wijnstokken geplant op meer dan 900 m hoogte. In de mond veel zwart fruit,
zwarte bes, vijg en een vleugje balsamico in de neus. Mooie zachte tanines.
Fles € 31,00
Cans Serra Dels Exibris - Pla De Bages - Cabarnet Sauvignon – Sumoll – Mando (Spanje) /B
Een krachtige wijn, bloemig, complex, intens, kruidig, rode bessen, zwarte bes.
Fles € 32, 00
Quinta Do Filoco - Reserva Douro Tinto - Touriga National - Touriga Franca - Tinta Rozis (Portugal) /K
Mooie volle fruitige wijn met in de smaak cassis, chocolade, espresso. Heerlijke licht getoaste afdronk.
Fles € 35,00
Schola Sacramenti – Cubardi - Primitivo (Italie) /K
Druiven van 65 jaar oude wijnstokken. Zwoele sappige Primitivo met een aromatische complexiteit, veel
kruidigheid, zwarte bramen en kersen, vanille, tabak, chocolade , koffie en eikenhout toetsen. Zijdezacht in de
finale.
Fles € 42,00
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(onze thee: Simon Lévelt)

-

(25 cl)

Gember, citroengras, sinaas, steranijs en kardemon.

(50 cl)

-

(8% - 33 cl)
Goudblonde tripel, lichttroebel, zoet ziltige smaak, hoppige bitterheid met
kruidige ondertoon.

(25 cl)

Citroengras, munt, maté en citroenschil.
(25 cl)
Anijszaad, rozenbottel, zoethout en kruizemunt.

(25 cl)

/

(33 cl)

Zwarte bes, vlier, rozenbottel en hibiscus.

(33 cl)
(33 cl)

(8% - 33 cl)
Een klassieker , overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting op de fles ,
een fijn, fruitig aroma met subtiele bitterheid.
(7% - 33 cl)
Belgische Pale Ale met hoppig en bijna tropisch fruitig karakter.
(4,5% - 33 cl)
Troebel witbier, zeer fris door toetsen van koriander en sinaasappel.

(33 cl)
Verrassende limonades gebaseerd op oude Russische recepten, zonder
kleurstoffen of bewaarmiddelen.

(8,0% - 33 cl)
Dubbel gehopt, complex met toetsen van tropisch fruit maar toch
uitgebalanceerd, een perfect biet voor een zonnig terras.

-

Onze biertjes zijn vooral lokale en artisanale bieren, met liefde gebrouwen
en gemaakt van pure ingredienten.

-

(5,5% - 33 cl)
Een fris en licht, japans geïnspireerd biertje van waarbij Sorachi Ace hop
voor een vegetale en aromatische bitterheid zorgt.

-

(9% - 33 cl)
Royale volle smaak met een fluwelen gevoel dankzij de subtiele toevoeging
van framboossmaak.
(7% - 33 cl)
Complexe volle smaak met toetsen van caramel.

(5,5% - 33 cl)
Droog, bittere afdronk met citrustoets, licht en dorstlessend.

(5% - 37,5 cl)
Robijnrode kleur, roze schuimkraag, combinatie citrus & donker fruitige
kers, niet zoet.

(7,5% - 33 cl)
Blond, moutaroma’s & fruitige toetsen gekoppeld aan hoppige bitterheid.

(5% - 37,5 cl)
Ongefilterd, troebel met zachte zuren.

(7,2% - 33 cl)
Blond, hoppig, aangename zachte bitterheid en unieke fruitige aroma’s.

(0% - 33 cl)
Kruidig en bitter alcoholvrij bier met een fijn aroma van perzik & abrikoos.

Bosbes, bramen, druiven, appel en hibiscus

Verse gember, citroen en munt

(al onze koffie komt van OR)

(8,5% - 33 cl)
Stevig blond bier, bloemig met licht gerookte kruidigheid. Eerste slok zet
licht fruitig aan om langzaam plaats te maken voor een florale iets wat
kruidige hoppigheid.
(8,5% - 33 cl)
Zacht exotische IPA met een lichte zoetigheid afkomstig van Australische hop.

(met gestoomde melk)

é

é
(met Paddy Irish Whisky)
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+
+
+

+

+

Frans aperitief op basis van Bordeauxwijnen & likeuren, bitter met een
vleugje sinaas.

+

-

Engelse aperitief klassieker op bassis van gin, likeur, vruchtensappen en
kruiden.

+

-

/

Verfrissend zomeraperitief uit de Provence

+
+

Bulleit Bourbon, red vermouth, Cynar.

Kraken Black Spiced Rum, limoen, Ginger beer.

Havana Club, verse munt , spuitwater & limoen.
Havana Club, verse munt , cava & limoen.

Aperitief op basis van verse braambessen & citroen

+

+
Rosehip Liqueur, Gin, Spiced Vermouth.

+
+

-

Bulleit Bourbon, hibiscus, vanille en citroen.

+
+

In de docklands van Gent dobbert de ark van Noah: een unieke event
space op het water met een panoramisch uitzicht op het Handelsdok,
dat zich uitstrekt van de Muide tot de Dampoort. Dé perfecte hideout
voor professionals, foodies, loners, dromers en romantici…
Nieuwe tijden vragen om nieuwe formules, NOAH gooit het vanaf 2 juli
2020 over een andere boeg! Na jaren heerlijke dagelijkse LUNCH te
hebben geserveerd, is het tijd voor iets NIEUWS!
NOAH zal zich vanaf nu exclusief toeleggen op ‘EVENTS + POP-UPS‘.

+

+ (privé-of bedrijfsevent)
Heb je iets te delen of te vieren met vrienden, klanten of collega’s? Mag
het eens wat origineler of dat tikkeltje informeler? Aye aye, capt’n! Want
wie wil kan onze unieke locatie 7 op 7 lekker voor zichzelf houden, om
er te werken, presenteren, vergaderen, brunchen, lunchen, dineren of te
feesten.
Van kleine tentoonstelling of brainstorm tot merklancering of
productvoorstelling… Jullie bepalen het concept, wij verzorgen de rest.
Van enkele eenvoudige hapjes en drankjes… tot een uitgebreid
driegangenmenu, voor wie dat wenst.
Samen ontwerpen wij jouw event op maat!
When? Weekdagen of in ‘t weekend.
Reserveren of meer info? info@noah.gent.

+

Italiaanse apero op basis van artisjok.

-

+

+

-

-

-

+

Op regelmatige basis verrassen we je graag met één van onze
legendarische pop-up moments. Van 80’s night, Italian evening, Asian
comfortfood menu tot een Souq style weekje, yoga sessie of Sunday
brunch… We varen mee op het ritme van de seizoenen en gooien het
nu en dan compleet over een andere boeg.
Pop-ups organiseert NOAH zelf of in samenwerking met één van onze
gastchefs.

When? Hou onze kalender of nieuwsbrief in de gaten…
Droog en licht pittig met hints van kalk, zout en mineralen, subtiele
nootachtige smaak

Ambachtelijk likeur op basis van groene noten , wijn en vleugje sinaas.

Noah ligt aangemeerd aan de Handelsdokkaai, vlakbij het Stapelplein.
Een beetje verborgen, maar daardoor ook des te intiem en altijd
bereikbaar. Zowel met de fiets, auto, bus als trein. Pluspunt: parkeren
kan gratis in de buurt.

Belgische vermout met infusie van wilde bramen en venkelzaden.

Het schip werd omgebouwd door bootbewoners Sigrid Hubloux en Inge
Staelens. Samen met hun team ontvangen de interieurarchitecte en
voormalig tv-regisseur/kok je als vriend aan huis.

(Blended Malt Scotch Whiskey)
(Single Malt Scotch Whiskey)

!
Inge & Sigrid & team
#alwaysbetteronthewater

NOAH Event space on the water. – EVENTS + POP-UPS - Handelsdokkaai 16/w - 9000 Gent - www.noah.gent – info@noah.gent - 09 223 66 89

