Van Rossum’s

Wijnkeuze
Van Rossum’s wijnvrienden zijn ‘Vins de Gilles’ en
Grapedistrict. Ook zij kiezen voor de beste kwaliteit met
een oplettend oog voor duurzaamheid.

Bubbels
Fizz Fizz Fizz Cava
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Macabeo, Parellada, Xarello | Penedès, Spanje
De naam zegt het al en je proeft het bij de eerste slok: bubbels, bubbels en nog
eens bubbels. Maar tegelijk ook veel fruit en heel zacht. Precies goed voor als
je even weg wil bubbelen. Soms moet je dingen drie keer zeggen om helemaal
duidelijk te zijn, dus doen wij dat nu ook maar: lekker, lekker, lekker!

Champagne Gamet Rive Gauche
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Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | Champagne, Frankrijk
De familie Gamet is geboren en getogen in de Marnevallei, het kloppende hart
van de Champagnestreek. Alle druiven voor deze Champagne komen uit de
wijngaarden rondom hun geboortedorp Mardeuil. De familie heeft recentelijk
de tweede vergisting tot wel 40 maanden verlengd. Hiermee hebben ze een
enorme kwaliteitssprong gemaakt, wat niet onopgemerkt is gebleven bij de
internationale wijnpers

Champagne Michel Forget

750 ml
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250 ml

7

Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | Champagne, Frankrijk
Deze Brut Premier Cru Champagne wordt gemaakt van de beste Chardonnay en
Pinot Noir en Pinot Meunier druiven van Mailly en Verzenay. Fonkelend
goudgeel van kleur en een zeer verfijnde mousse

PasDuTout Mousseux - Alcoholvrije wijn
Airen, chardonnay, ugni Blanc | Provence, Frankrijk
Het heeft bijna een hele zwangerschap geduurd om een lekkere alcoholvrije
wijn te vinden, het was een hele bevalling, maar eindelijk is het er dan toch!
Het is een frisse, fruitige witte wijn uit de Provence geworden, met een pittig
bubbeltje

Van Rossum’s

Wijnkeuze
Witte wijnen
Karpa Grüner Veltliner Matra
Grüner Veltliner | Mátra, Hongarije

4.25 24

Voor mensen die niet zo bedreven zijn in de Duitse taal wordt de Grüner Veltliner ook
wel Gru-Ve genoemd (Groovy in het Engels). Door zijn kruidige en fruitige karakter is
hij ontzettend fijn bij lastig te combineren Oosterse gerechten. Hij is trouwens ook
gewoon lekker pittig en ‘groovy’ voor tijdens de borrel of een feestje waar de heupjes
los gaan.

C pour Chardonnay

4.5
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4.5

26
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Chardonnay | Pays d’Oc, Frankrijk
Deze ‘C’ is een eerbetoon aan Chardonnay! De druif die over de hele wereld vele wijnboeren doet glimlachen, maar pas écht tot zijn recht komt op haar geboortegrond;
Frankrijk. Fris en frivool van karakter, met lichte houtrijping voor nét dat tikkeltje
meer volume en complexiteit. Chardonnay in haar puurste vorm!

Les Trois Gamins Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc | Pays d’Oc, Frankrijk
De drie kwajongens die deze wijn hebben gemaakt hadden één doel. Een wijn
maken die iedereen lekker vind. En dat is ze aardig gelukt! Deze sauvignon blanc bevat
een spetterend aroma van citrus fruit perzik.

Forte Alto Dolomiti Pinot Grigio
Pinot Grigio | Dolomieten, Italië
Wijn van het jaar word je niet zo maar. Zeker niet bij het Proefschrift Wijnconcours,
waar honderden wijnen proberen boven elkaar uit te stijgen. Nou is deze Pinot Grigio
qua hoogte al wat gewend, aangezien hij in de Dolomieten is opgegroeid. En als je dan
ook nog eens zo veel smaak kan combineren met een droge, lange finish, is het
eigenlijk heel easy om wijn van het jaar te worden.

Corazon de Leon Sobre Lias Rueda
Verdejo | Rueda, Spanje
Wijnmakers Jùan en Pilar van Corazón de León selecteerde de beste druiven
uit hun wijngaarden voor deze geweldige Ruedawijn. Na het persen rijpt de
wijn eerst nog 6 maanden Sur Lie (op zijn gistcellen) voor nog iets meer intensiteit. Bij het openen van deze uitbundige wijn vliegen de aroma’s van vers
citrusfruit, meloen en groene appels je om de oren. Uitbundig en intens is ook
precies hoe elke Rueda-Verdejo moet smaken
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Wijnkeuze
Witte wijnen
Lista Negra Sétubal Branco Reserva
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Arinto, Chardonnay | Setubal, Portugal
Onze verleidelijke Lista Negra Reserva draait alweer een tijdje mee. Hij heeft zijn
charme namelijk nog lang niet verloren. Een exotische en aromatische ‘tease’ met een
lekker laagje eikenhout, die aan elk moment of lastig te combineren gerecht de
perfecte twist geeft!

Clot d’Encis Blanc de Noirs
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Garnacha Tinta | Terra Alta, Spanje
D acht jij dat ze alleen in de Champagnestreek ‘Blanc de Noirs’ maken? Niets is minder
waar! In Catalonië maken ze ook witte wijn van blauwe druiven. Om zo’n wijn te maken wordt direct na het persen de schillen van de blauwe Garnachadruiven verwijderd,
zodat ze geen kleurstoffen afgeven. Je krijgt dan een witte wijn met een héél licht roze
zweem en verfijnde aroma’s die je ook in rode wijnen tegenkomt; heel licht kersen-,
frambozen- en granaatappelfruit. Kortom; een witte wijn met pit!

Fragas do Lecer Monterrei Godello
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Godello - Monterrei | Spanje
De Godellodruif was door zijn onbekendheid bij het grote publiek bijna uitgestorven.
Gelukkig bleven veel wijnboeren in het noordwesten van Spanje geloven in de potentie van deze bijzondere druif. De druif is helemaal terug van weggeweest en hij wordt
tegenwoordig zelfs omschreven als de ‘witte Bourgogne van Spanje’. Hij heeft namelijk
structuur, finesse en een bijzonder fris en mineralig karakter. Gastronomisch ook erg
interessant, omdat hij zowel schelp- als schaaldieren, frisse salades en zachte kazen
naar een nog hoger plan trekt!

Chateau Puy Servain, Marjolaine
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Sauvignon Blanc en Semillon | Montravel, Frankrijk
Gemaakt van een van de beste druiven op aarde; Sauvignon Blanc. Jammer genoeg
wordt deze druif vaak niet goed gebruikt, waardoor je vlakke, waterige, zure wijn
krijgt. Bij deze wijn wordt alles goed gedaan. Verwekken van de velletjes op lage temperatuur en bereiding op houten vaten. Lichte houtsmaak met een mooie romigheid die
gepaard gaat met de fantastische fris-fruitigheid van de Sauvignon. Een Sauvignon die
ook voor de mensen die eigenlijk absoluut niet van Sauvignon houden.

Clos des Fées, Vieilles Vignes Blanc
Grenache Blanc | Roussilon, Frankrijk
Top Bourgognes biodynamische wijn gemaakt door Herve Bizeul, een ‘geniaal prettig
gestoorde’ wijn man die wijn wilde maken die hij geweldig vond. Deze wijn is rijk, vol,
romig, breed, van gekonfijte vruchten tot witte bloemetjes en mineraal, maar vooral is
deze wijn een extreem genot om te drinken door zijn f luwelen rijke smaak.
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Wijnkeuze
Rosé wijnen
Vins de Gilles Rosé

4.25 24

Syrah | Languedoc, Frankrijk
Gilles heeft een samenwerking met een erg leuke coöperatie aan de rand van de
Languedoc en Rhone, waar duurzaam wordt gewerkt en zo goed mogelijk richting
biologisch. De wijn heeft een korte maceratie om te zorgen voor een lichte kleur,
vinificatie op lage temperatuur voor een heel intense fruit beleving, een echt snoepje,
lekker fris, licht en droog

La Jara Pinot Grigio Rosato [bio]
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Pinot Grigio | Veneto, Italië
Deze rosé is eigenlijk niet oké: men hoort namelijk rosé van blauwe druiven te maken...
De schil van vreemde eend Pinot Grigio heeft alleen nét die juiste shade of grey om een
prachtige kleur rosé te produceren. Maar gelukkig gaat deze Italiaan niet alleen voor
looks; frisse zachte zuren, rijp rood zomerfruit en een peachy parfum maken ‘m de
enige rosé die je nodig gaat hebben...

Torpez Bravade
Grenache, Syrah, Tibouren, Cinsault, Mourvèdre, Carignan
St. Tropez, Cote d’azur Frankrijk
La bravade de Torpez, een heel bijzondere rosé in een magnifieke f les uit een magische
plek! Lage rendement, deze wijn komt van maar liefst meer dan 200 ‘tuintjes’ die rondom de golfe de St. Tropez zijn gesitueerd. Dus elke stok, elke druif wordt met bijzonder
aandacht behandeld, zoals in een tuin, en dat geeft een top rosé. Zo mooi eigenlijk dat
zij besloten hebben om een heel mooie f les te gebruiken voor deze bijzonder cuvée. De
wijn is zo fruitig en vooral zo licht. Deze f luweelzachte smaak proef je zelden in een
rosé... Als je deze rosé drinkt voel je de zon, de zee, de bijzonder plek uit dit Paradijs
genoemd St. Tropez...
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Rode wijnen
Vista Nova Estremadura

4.25

24

5
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Camarate, Castelao, Touriga Nacional | Estremadura, Portugal
De druif Touriga Nacional is de trots van Portugal. In zijn eentje steelt ‘ie de show in
portwijnen, maar hij opereert ook graag in teamverband. Zo laat hij zich in deze Vista
Nova ondersteunen door Camarate en Castelão. Een onverslaanbaar trio. Gelukkig zijn
het druiven en geen voetballers.

Terrecarsiche Fanova Primitivo
Primitivo | Puglia, Italië
Elk jaar op 11 januari steken de inwoners van Puglia enorm hoge stapels hout aan,
zogenaamde ‘fanova’ die je ook op dit etiket vindt. Deze primitivo geeft nog meer
warme gloed af door z’n zwoele en geconcentreerde aroma’s. Echt zo’n wijn die je in
donkere avonden troost en warmte biedt.

Bodegas Piedra Cantadal Joven [bio]

5.50 32

Tinta de Toro | Toro, Spanje
De Tinto de Toro is exact dezelfde druif als de Tempranillo. In de aanstormende wijnstreek D.O. Toro zijn ze echter zo trots op hun druiven, dat ze de druif een eigen naam
hebben gegeven. Het bijzondere microklimaat met een unieke ondergrond van glinsterende kiezels (zoals het etiket al doet vermoeden) zorgt in combinatie met de hoogte
van de wijngaarden (700 meter boven zeeniveau) voor een heel eigen stijl. Sappiger en
lichter dan de houtgerijpte Tempranillo’s uit de Rioja of Ribeira del Duero, maar daar
kom je maar op één manier achter.

Neragora Ares [bio]
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Mavrud, Merlot | Thracië, Bulgarije
Wist jij dat ze in Bulgarije wijn maken? En Mavrud, ooit van gehoord? Laat je verrassen
door deze organische underdog uit de Thracische Vallei vol rood fruit en kruiden en
kom er achter dat niet alleen de Fransen Merlot heerlijk kunnen blenden. Buitengewoon rood van onbekende bodem, we horen graag wat je er van vindt!

Weingut Reibold Cuvée Rot [bio]
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sankt Laurent | Pfalz Duitsland
De jonge gebroeders Reibold (Johannes en Phillip) hebben nog maar net het familieweingut van hun vader Hans-Dieter overgenomen. Niet dat Hans-Dieter volledig met
pensioen is. Aan de keukentafel worden namelijk nog steeds de belangrijke beslissingen
genomen. Dit zorgt voor een perfecte mix van traditie en moderne technieken als spontane vergisting en een fris etiket, zoals de broers dat graag zien.
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Rode wijnen
Paulett Wines Polish Hill River Shiraz
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Shiraz | Clare Valley, Australië
Op slechts twee uur rijden van Adelaide vind je de het meest toonaangevende wijnbouwgebied van Australië; Clare Valley. De wijngaarden van de familie Paulett liggen
in het kloppende hart van deze streek, direct aan de rivier die haar naam dankt aan de
Poolse immigranten die hier in de 19e eeuw neerstreken. Deze Polish River Shiraz ontwikkelt door de leistenen ondergrond en het extreem grote temperatuurverschil tussen
dag en nacht veel meer diepgang en gelaagdheid dan de doorsnee Australische Shirazfris etiket, zoals de broers dat graag zien.

Tinto Negro Limestone Block Malbec
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Malbec - Mendoza | Uco Valley, Argentinië
Vrienden Jeff en Alejandro hebben bijna twee decennia samengewerkt bij het grootste en oudste Argentijnse wijnhuis, Catena Zapata: met alle skills die zij daar hebben
opgepikt zijn ze zes jaar geleden in Mendoza voor zichzelf begonnen. De derde jaargang Tintonegro was raak en ze gooiden wereldwijd torenhoge ogen met hun iconische
‘cool-climate’ Malbec wijnen, met Limestone Block voorop: laat je snel wegblazen door
deze stevige, maar subtiele blockbuster.

Fattoria La Magia Brunello di Montalcino [bio]
Sangiovese - Toscane, Italië
Sangiovese betekent letterlijk ‘het bloed van Jupiter’ en is dé nummer één kwaliteitsdruif van Toscane. Zwoel kersenfruit, pruimen, leer en tabak zijn, naast de spannende
zuurgraad, typerend voor deze druif die in Montalcino ook wel Brunello wordt genoemd. Naast de Montalcinostreek bereikt de Sangiovese ook zijn absolute hoogtepunt
in Montepulciano (Vino Nobile) en binnen de klassieke grenzen van de Chiantistreek.
Volgens de wetgeving in Montalcino móét de Brunello minstens 4 jaar op eikenhout
rijpen én 6 maanden op de f les voordat hij bij de consument in jouw wijnglas komt.
Het resultaat laat dus altijd even op zich wachten… Maar wij verzekeren je, dit geduld
wordt beloond!
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Rode wijnen
Chateau Musar
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Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache, Merlot, Mourvèdre
Bekaavallei, Libanon
Wie denkt dat Frankrijk de bakermat is van wijn, heeft het mis. In de Libanese Bekaa
vallei wordt al 6000 jaar wijn gemaakt. Het icoon is Chateau Musar van de familie
Hochar en geniet wereldwijde bekendheid. De wijn komt pas na 7 jaar rijping op de
markt en staat erom bekend daarna nog tientallen jaren verder te kunnen rijpen. Arme
Fransen, wijn is rood en komt uit…… Libanon!

Clos des Fées, Aimer, Rêver, Prier, Se Taire
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Pinot Noir - Côtes du Roussillon, Frankrijk
Als één van de allerbeste wijnproducenten in Zuid-Frankrijk besluit een Pinot Noir te
gaan maken, dan val zelfs ik van mijn geloof. En hoe! De nieuwste parel van Herve
Bizeul van Clos des Fées is Aimer, Rêver, Prier, Se Taire 2018. Lief hebben, dromen, bidden, zwijgen: deze poëtische naam doet de wijn echt eer aan. Mon Dieu! De Pinot Noir
gedijt goed in de Zuid-Franse zon die hem net die body geeft. De wijn barst van het
fruit, is elegant, breed en heeft een heerlijke lange afdronk. Hemels…

Dessert wijnen
Tauromaquia Pedro Ximénez

7.5

Pedro Ximenez | Andalusië, Spanje
Pedro Ximénez, het zou zo de naam van een beroemde Spaanse stierenvechter kunnen
zijn. Het gaat ons echter om de zoete Sherrywijn die uit het bergdorpje Montilla komt,
waar het overigens wemelt van de stierenvechters. En het zou ons niet verbazen als
één van hen Pedro Ximénez heet.

Domaine Chiroulet, Floc de Gascogne blanc
Gros Manseng, Ugni blanc, Sauvignon en Colombard| Gascogne, Frankrijk
Floc de Gascogne komt uit een heel oude recept uit de 16e eeuw. Het is een van de
belangrijkste producten van Domaine Chiroulet. Samenstelling tussen de beste sappen
van het jaar en de beste jonge Armagnac van het domein. Een bereiding van 18
maanden in oude vaten zorgt voor de perfecte harmonie tussen het fruit en de alcohol.
Deze aperitief/dessert wijn is f luweel licht, romig, heerlijk zoet met een heerlijk frisheid, die zorgt dat de wijn niet te zoet is. Heerlijk met fruit, ijs, eendenlever, blauwe
kazen….big surprise
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