
 

 

 
 
 
 

 
 

Geachte gast, 
 

Hierbij presenteren wij u met trots onze wijnkaart. 
Alle wijnen zijn zorgvuldig geselecteerd en sluiten aan bij 

de seizoensgerechten die wij serveren. 

 
Bij het selecteren van onze wijnen laten wij ons 

inspireren en adviseren door ‘t Schoorls wijnhuis in 
samenwerking met Vindorado. 

 
Om de keuze makkelijker te maken hebben wij onze 

wijnkaart verdeeld in 3 smaak categoriën; 
licht/fris/elegant, bloemig/kruidig & vol/rijp 
Zo vindt u makkelijk een wijn die bij u past. 

 

 



 

 

Licht / Fris / Elegant 

 
 
Grande Crevette, Sauvignon Blanc, Languedoc, Frankrijk 
De kleur is bleekgeel en de geur is stuivend met indrukken van 
vers gemaaid gras, groene appel en citrus.  
3,95 | 22,50 
 
Domaine Beaulieu, Colombard en Ugni-Blanc, Sud-Ouest 
De lichte kleur en de stuivende geur maken direct een goede 
indruk. De expressieve smaak heeft prettige zuurtje   
3,95 | 22,50 
 
Nomad, Pinot Grigio, Dealu Mare, Roemenië 
Zacht-tropische aroma’s met frisse zuren om de wijn spanning en 
balans te geven.   
3,95 | 22,50  
 
Beauvignac, Grenache, Languedoc – Rousillion, Frankrijk 
Mooie lichte rose met vooral citrus, appel en een licht vleugje 
aardbei in de smaak.   
3,95 | 22,50 
 
Maravilla, Merlot, Valle Central, Chili  
Zwoele warme merlot met in de geur kersen en tinten van 
cederhout   
3,95 | 22,50 
 
Prosecco Frizzante Sacchetto, Italië 
Prosecco van het huis, een mousserende wijn met veel 
fruitsmaken en heerlijk verfrissend met een fijne bubbel   
9,00 klein flesje voor 2 personen 
 
Col li Luna Prosecco Brut, Italië  
Fruitig karakter met rijpe ondertonen en fijne mousse. 
32,50 
 
 
 



 

 

Xenius, Brut Cava, Penedès, Spanje 
Xenius Brut is een elegant fruitige cava met een fijne, standvastige 
mousse. Het opvallend zachte, bijna romige mondgevoel gaat 
gepaard met een heerlijk minerale frisheid in de afdronk 

32,50 
 
Uibel Vollmondlese, Grüner Veltliner, Oostenrijk 
Bij de eerste indruk groene appel, citrus en een hint van grapefruit. 
In de mooi droge smaak komt daar een klein pepertje bij die de 
smaakspanning opbouwt. De verfijnde smaak is vriendelijk en door 
een heel mooie zuurbalans is dit een echte doordrinker. 
29,50 

 
Elysée, sauvignon blanc, Languedoc & Roussillon, Frankrijk 
Fraaie sauvignon blanc met een frisrijpe stijl, die gastronisch breed 
inzetbaar is. Vooral tropisch fruit en vriendelijke zuren 
4,95 | 26,50 
 
Vega de Castilla Rue Verdejo, Rueda, Spanje 
Mooie krachtige smaken met een fraaie mineraliteit. Intense 
aroma’s van ananas en mango.  
4,95 | 26,50 
 
Bacalhôa Moscatel de Setúbal D.O, Portugal 
Jong en fruitige dessertwijn. Aroma’s van gekonfijt fruit, thee en 
rozijnen. Gemaakt door de meest innovatieve wijnmaker van 
Portugal 
6,75 |  

 
 

 

 



 

 

Bloemig / kruidig 
 

Uibel Roszarot, Nieder Östenreich, Zweigelt, Oostenrijk 
Roszarot is een schitterende roséwijn. Met een tinteltje op de tong 
en vervolgens heerlijke zachte roodfruit tonen en licht kruidige 
afdronk. Smaakvol en dorstlessend. 
5,50 | 29,50 

 
 
 
Elysée, Viognier, Languedoc & Roussillon, Frankrijk 
Heerlijk aromatische wijn met de zachte geur van tropisch fruit en 
bloemen. Abrikoos en perzik zijn de meest opvallende associaties 
die zich bij de verfijnde smaak aandienen.  
4,95 | 26,50 
 
Elysée, Merlot, Languedoc, Frankrijk  
Intens volrode kleur. De geur is stevig met veel rijp rood fruit en 
een beetje kruidigheid van het hout. De smaak is direct lekker 
sappig waarna de pittige structuur van rijpe zuren volgen. 
4,95 | 29,50 
 

Elysée, Syrah, Languedoc, Frankrijk 
De geur is vol donker fruit, rijp en een tikkeltje spicy. Die volheid in 
geur komt direct terug in de heerlijk sappige aanzet. Bramen en 
blauwe bessen spelen hier de hoofdrol.  
4,95 | 26,50  
 
Vinya El Vilà Criança, Merlot & Tempranillo, Tarragona, Spanje 
Volle rijpe wijn met tonen van vanille, kaneel, rijp donkerrood fruit 
en eiken. 
34,50 
 
 
 



 

 

Velenosi, Montepulciano d’Abruzzo, Marche, Italië 
De geur van rijpheid, warmte en kersen komen gelijk naar voren. 
Ook in de smaak zijn die fruitige kersen goed waar te nemen. De 
afdronk is vrij lang met zachte zuren en soepele tannines. 
6,50 | 32,50 
 
Bossotti Barbera d’Asti Superiore, Piëmonte, Italië 
In de geur tonen van donker fruit en chocolade. In de sappige 
smaak worden deze aroma’s ook goed waargemaakt. 
34,50 
 
Tokaij Furmint Late Harvest, Hongarije 
Mooie strogele kleur. In de geur aantrekkelijke aroma's van 
mango, kweepeer en abrikozen. In de mond begint de wijn zoet, 
met prettige zuren. Gemaakt van laat-geoogste druiven furmint. 
6,25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vol / Rijp 
 
 
La fleur des Vignes, Chardonnay, Languedoc, Frankrijk 
Soepele, fruitige wijn met in de smaak ; lychee, passievrucht en 
een vleug vanille.  
3,95 | 22,50 
 
 

Filet Mignon, Carignan, Languedoc, Frankrijk 
De smaak is zacht en met een fijne structuur, Kruidige smaak met 
rijp fruit en een prettige afdronk 
3,95 | 22,50 
 
Elysée, Chardonnay, Languedoc & Roussillon, Frankrijk 
Volgele kleur met goude gloed. De wijn is zacht geurend, met 
aroma's van moesappelen, sappige peer, honing en boter. 
Eenmaal in de mond toont de wijn zich weldadig en mondvullend.  
4,95 | 26,50 
 
Cent pour Cent, Chardonnay, Languedoc, Frankrijk 
Heerlijk frisse en fruitige chardonnay met rijpe aroma’s van peer en 
abrikoos met daaronder een prettige frisheid van appel en citrus. 
26,50 
 
Lombardo Unànime Bianco, Catarratto, Grillo, Muscat, Sicilia 
Rijp en mineralig in de neus. Vol en aromatisch van smaak met 
rijpe appel en een lichte tropische ondertoon, maar voldoende 
zuren voor een complex glas witte wijn 
32,50 
 
Vegas 3, Tempranillo, Ribeira del Duero, Spanje 
Dikke rode kleur. De geur is vol rijpe pruimen, bramen en zwarte 
bessen, met daarbij een hint van zoethout. De smaak is 
ongecompliceerd sappig in de aanzet, barstensvol fruit en kruiderij.  
29,50 
 
Osborne, Pedro Ximenez, Jerez, Spanje 
Een mooie donkere en smaakvolle Pedro Ximenez. Aroma’s van 
vijg, rozijn en dadel. Heerlijk bij een stukje kaas. 
5,00 


