Wijnkaart van Hotel & Restaurant

te Edam

Geachte gast,
Onze wijnen worden gemaakt door wijnboeren die met passie en beleving het uiterste
uit hun bodem en druiven willen halen. Eenmaal in de kelder laat de boer de natuur
haar werk doen. Wij ondersteunen boeren die op biologische- en biodynamische wijze
werken omdat zij kiezen voor een puur en eerlijk product van hoogwaardige
kwaliteit. Wij zien wijn als een natuurproduct en niet als een smaak uit een moderne
wijnfabriek.
De geschiedenis van wijn gaat ongeveer 7000 jaar terug, naar de buurt van Georgië, waar de
oudste restanten van de wijn dragende druivenstok – Vitis Vinifera – terug te vinden zijn.
Door de jaren heen zijn druivenstokken door heersende volken als de Phoeniciërs en de
Romeinen verspreid door heel Europa naar de door hen veroverde gebieden.
Nu anno 2015 is wijn onlosmakelijk verbonden met een gastronomisch diner.
Wijn is ook spannend, niet alleen in de klassieke wijnlanden als Frankrijk, Spanje en Italië
worden prachtige wijnen gemaakt maar ook in Duitsland, Portugal en Oostenrijk. Daarnaast
is er een interessante wijnmarkt bijgekomen: “de Nieuwe Wereld”.
Wij zouden het leuk vinden om u te verrassen met een bijzondere wijn die u misschien zelf
niet direct zou kiezen van de kaart. Daarom helpen wij u graag met het maken van een keuze
uit ons diverse assortiment. Om uw keuze te vereenvoudigen hebben wij onze wijnkaart
ingedeeld op smaak. Naast onze keuze in hele flessen bieden wij u ook de mogelijkheid om
een aantal wijnen per glas te drinken.
Met vineuze groet,
Team “De Fortuna”
Edam, herfst/winter 2016/2017.
Ondanks dat onze wijnen op biologische, biodynamische of
natuurlijke wijze worden geproduceerd kunnen deze wijnen de
volgende allergenen bevatten.

Hôtel & Restaurant "De Fortuna" is lid van Euro-Toques International.

Mousserende wijnen per fles
Italië
N.V.

Adami-DOC Trevio Prosecco Brut ‘Garbèl’ Prosecco
41,50
Adami, Veneto, Treviso, Valdobbiadene, Italië.
Druivensoort: glera. Het imago van de prosecco is de laatste jaren enorm verbeterd en mag intussen
tot de Italiaanse topwijnen worden gerekend. De wijn is verfijnd, lichtvoetig en complex. De wijn
wordt ervaren als fris met een zachte mousse met de smaak van appel, citrus, bloesem en bloemen.

De Fortuna, trotse ambassadeur Barone Pizzini
Franciacorta is een streek in de Noord-Italiaanse
provincie Lombardije en bevindt zich ten zuiden
van het prachtige Iseomeer. Een van de
toonaangevende bedrijven binnen deze streek is,
het in 1870 opgerichte, Barone Pizzini. Het bedrijf
startte in 1998 met biologische wijnbouw en werkt
sinds 2010 volledig zonder bestrijdingsmiddelen.
Het geheim van de verfijnde wijnen van Barone
Pizzini zit onder andere in de periode van de
tweede gisting op fles, hun basis cuvée rijpt alleen
al 24 maanden op fles in plaats van het minimum
vereiste van 18 maanden. De mousse van Barone
Pizzini is hierdoor heel verfijnd en geeft de wijn de
juiste ondersteuning. De wijnen zijn zeer zuiver,
verfijnd en complex.
2009

Franciacorta Rosé
Barone Pizzini, Lombardije

45,00

Frankrijk
N.V.

Cuvée 738
57,50
Jacquesson, Champagne
Jacquesson is een klein champagnehuis, wat volledig biologisch werkt, met iets opmerkelijks: ze
maken non-vintage Champagnes waarbij er niet wordt gestreefd om een consequente non-vintage
stijl op de markt te brengen zoals de bekende grote huizen dit doen. Ieder jaar wordt gekeken hoe er
het beste uit de wijngaarden gehaald kan worden, en ieder jaar is de non-vintage wijn anders! In
2000 werd de eerste non-vintage op deze wijze gemaakt. De wijn kreeg de naam No. 728. Ieder jaar
krijgt een volgend nummer en dit jaar zijn zij aangekomen bij No. 738, met als basis druiven uit 2010.
De stijl is zeer puur en zuiver dit komt doordat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de
chardonnay druiven. De wijnen rijpen bijna vier jaar op de lie (gistcellen) dit zorgt voor een complex
en rijk karakter.

Mousserende wijnen per glas
N.V.

Adami-DOC Trevio Prosecco Brut ‘Garbèl’ Prosecco
5,50
Adami, Veneto, Treviso, Valdobbiadene, Italië.
Een zeer gewild aperitief. Druivensoort: glera. Het imago van de prosecco is de laatste jaren enorm
verbeterd en mag intussen tot de Italiaanse topwijnen worden gerekend. De wijn is verfijnd,
lichtvoetig en complex. De wijn wordt ervaren als fris met een zachte mousse met de smaak van
appel, citrus, bloesem en bloemen.

Witte wijnen per glas
2015

Salt del Bou Blanco
3,95
19,95
Bodegas Ontinium, Valencia, Spanje.
Dit is waar een huiswijn voor moet staan; fris, doordrinkbaar en je verleiden tot nog een glas.
Een Spaanse wijn gemaakt van een blend van mersequera, malvasia en macabeo.

2014

Riesling Trocken
5,50
Weingut Patrick Kampf, Rheinhessen, Duitsland
Heerlijke biologisch geproduceerde wijn uit een streek die bekend staat om het zeer hoge niveau van
droge riesling. De jonge wijnmaker Patrick Kampf wordt beschouwd als een van de grootste talenten
van deze streek. Druif: riesling. Smaken: Fris, perzik, citrus en spanning. Lekker bij zalm en salade.

2014

Vino de la Tierra de Castilla y Léon Verdejo ‘Cucú’
5,50
Barco del Corneta, Rueda, Spanje
Deze wijn is gemaakt door wijnmaakster Béatriz Herranz Sanz en zij heeft als doel Rueda’s te maken
met een complex en rond karakter. Dit is haar instapcuvée Cucú, gemaakt van de verdejo druif en het
geheim van dit verfijnde karakter zit hem in de rijping op de fijne lie (gistcellen).

2015

Alentejo Branco,
5,50
Hobby Wines, Alentejo, Portugal.
Alentejo is een groot wijngebied ten noorden van Algarve. De maker van de Alentejo Branco wijn,
de jonge Master of Wine student Pedro Pinhão, richt zich meer op kwaliteit dan op kwantiteit.
Hij maakt pure, originele en technisch perfecte wijnen, met behoud van het stoere karakter van de
Alentejo. Druif: antão vaz. De wijn gist en rijpt vier maanden op Frans eiken en dat zorgt voor een rijk
en complex karakter. Smaken: krachtig, steenfruit, specerijen en een lange afdronk. Lekker bij vis.

Rode wijnen per glas
2015

Salt del Bou Tinto
3,95
19,95
Bodegas Ontinium, Valencia, Spanje.
Dit is waar een huiswijn voor moet staan; fris, doordrinkbaar en je verleiden tot nog een glas.
Een rode Spaanse wijn gemaakt van een blend van tempranillo (50%) en monastrell (50%).

2013

Maritimo
5,50
Weingut Holger Hagen, Primorje, Slovenië.
Een sterk staaltje van Europese samenwerking! Holger Hagen is een taltentvolle Oostenrijkse
wijnmaker. Hij betrekt zijn druiven van bevriende druiventelers die op biologische wijze refosco en
cabernet sauvignon druiven telen in het zuiden van Slovenië tegen de grens van Kroatië.
Hij oogst deze druiven zelf en maakt de wijn op zijn wijngoed in Südsteiermark. Maritimo bestaat
voor 90% uit refosco en voor 10% uit cabernet sauvignon. Smaken: rozen, aardse geur, bosaardbei
en framboos. Lekker bij Carpaccio en wilde eend.

2011

Fleurie vieilles Vignes
5,50
Domaine de Château de Grand Pré
Het Domaine du Grand Pré is gelegen bij het gelijknamige chateau in de appellatie Fleurie en is
eigendom van de familie Zordan. Vieilles vignes worden op een klassieke wijze bereid en zijn
gecertificeerd biologisch. De wijnen zijn stuk voor stuk een bewijs van de potentie van deze prachtige
wijnstreek. Druif: gamay. Smaak: veel fruit. Lekker bij rood vlees, gevogelte en kaas.

2013

IGP Gard ‘Sancti Cosmae’
5,50
Domaine de Foltodon, Languedoc, Frankrijk.
In het zuiden van Frankrijk groeien kruiden als rozemarijn en tijm gewoon langs de weg en daardoor
vaak ook in de wijngaarden. Deze geuren vindt men terug in de wijnen en wordt door de Fransen ook
wel ‘Garrigue’ genoemd. Mede door het warme klimaat, waardoor de druiven goed rijp worden,
levert dit zachte, volle en kruidige wijnen op. De Sancti Cosmae wordt volledig biologisch en op zeer
zuivere wijze vervaardigd. Druiven: syrah en mourvédre. Smaken: krachtig, specerijen, ceder, rijp,
donker fruit. Lekker bij Tournedos en hert.

Rosé wijnen per glas
2015

Salt del Bou Rosado
3,95
19,95
Bodegas Ontinium, Valencia, Spanje.
Dit is waar een huisrosé voor moet staan; fris, doordrinkbaar en je verleiden tot nog een glas.
Een rode Spaanse wijn gemaakt van de monastrell druif (100%).

2015

Campos Reales
Bodegas Campos Reales, La Mancha, Spanje.
5,50
Ligt in het hart van La Mancha in het dorp El Provincio, het is een domein met een groot
aantal hectare wijngaarden, maar desondanks weet dit bedrijf een zeer hoge standaard neer
te zetten. De rosé is gemaakt van de garnachadruif. De kleur is diep zalmroze en de smaak
kenmerkt duidelijk bosfruit, kruiden, bloemen en heeft een goede vulling.

Zoete wijnen per glas
2015

Schmitt Sohne Bernkasteler Kurfürstlay Kabinett.
Weingut: Schmitt Söhne, Longuich/Mosel.
Zoete, witte wijn gemaakt van de rieslingdruif. Prettig drinkbaar.

3,95

19,95

N.V.

10-year Old Tawny Port, Conceito, Douro, Portugal.
5,00
Druiven: een blend van touriga nacional, alfrocheiro, jaen, tinta barocca, tinta roriz.
De 10 year old Tawny heeft een typische nootachtige smaak met gedroogd fruit en een zeer lange
afdronk.

2009

Conceito Porto, Late Bottled Vintage, Douro, Portugal
Druiven: fieldblend van zeer oude tinto roriz, touriga franca, touriga nacional.
Een port met veel fruit, structuur, kracht, specerijen en zeer zachte tannine.
Smaakkenmerken: Rijk, complex, bramenjam, koffie en chocolade.
Een uitstekende begeleider van zowel hartige snacks (kaas) als zoete desserts.

2014

‘Le Pont Martin’,
6,00
Domaine les Grandes Vignes, Anjou, Loire, Frankrijk.
Vervaardigd uit de chenin blanc druif en afkomstig van volledig biodynamisch gecultiveerde
wijngaarden. De wijnen zijn te vergelijken met de beroemde Sauterneswijnen en worden gerijpt op
gebruikte eikenhouten vaten en dat geeft deze wijn, naast zijn prachtige balans tussen zoet en zuur,
een zeer complex karakter.

2013

Kracher Auslese Cuvée
6,00
Weinlaubenhof Kracher Burgenland.
Kracher is een begrip in Oostenrijk. Hij heeft zijn mistige wijngaarden op zanderige grond, aan de
oever van de Neusiedlersee en maakt enkel en alleen edelzoete wijnen. Van wereldklasse.
Deze Auslese Cuvée is zijn 'instapper'. En wat een begin! Ruikt naar weelderig exotisch fruit, honing,
grapefruit en perzik. Smaakt volzoet met veel fruit en sappigheid. Zeer elegant, verfijnd en levendig.

6,00

N.V.

Ferñao Pires Abafado. Vin de Liqueur
6,00
Hobby Wines, Alentejo, Portugal.
Druif: Ferñao Pires. De Alentejo, gelegen in het hart van Portugal ten noorden van Algarve, is het
grootste Portugese wijngebied met een grote diversiteit aan wijnen. De beleving is mooi zoet in
combinatie met fijne zuren. Smaken: zoet, marmelade, nectarine en vanille.

N.V.

Vermout Bianco.
6,00
Chinati Vergano, Piemonte, Italië.
Druiven: moscato en cortese. Deze wijn wordt tijdens de productie verrijkt met tijm, basilicum,
marjolein en oregano. Hierdoor ontstaan de frisheid en het geurige aroma. Verder wordt absint
toegevoegd voor de bittertonen. Het eindresultaat is een product met een balans tussen zoet, zuur en
bitter. Smaken: kruiden, citrus, sinaasappel, limoen en bitters.

Rosé wijnen per fles
2015

Salt del Bou Rosado
19,95
Bodegas Ontinium, Valencia, Spanje.
Dit is waar een huisrosé voor moet staan; fris, doordrinkbaar en je verleiden tot nog een glas.
Een rode Spaanse wijn gemaakt van de monastrell druif (100%).

2015

Campos Reales
Bodegas Campos Reales, La Mancha, Spanje.
27,50
Ligt in het hart van La Mancha in het dorp El Provincio, het is een domein met een groot
aantal hectare wijngaarden, maar desondanks weet dit bedrijf een zeer hoge standaard neer
te zetten. De rosé is gemaakt van de garnachadruif. De kleur is diep zalmroze en de smaak
kenmerkt duidelijk bosfruit, kruiden, bloemen en heeft een goede vulling.

Witte wijnen per fles
Fris
Witte wijnen met een licht en verfijnd karakter. Deze wijnen zijn afkomstig uit koele klimaten of zijn
gemaakt van druivensoorten met, relatief, een hogere zuurgraad. Dit karakter maakt dit type wijn tot
de ideale wijn om de maaltijd mee te starten. Mooi in combinatie bij voorgerechten met de smaken
van de zee zoals schaal- en schelpdieren of bij gerechten met frisse garnituren zoals piccalilly of
citrus.
2014

Val do Salnes Albariño
24,95
Zárate, Galicië, Spanje.
Het domein bestaat al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw en is gevestigd in de subregio Val do
Salnes, het oudste herkomst gebied voor wijnen uit Rias Baixas. De wijnen worden biodynamisch
gemaakt en het sulfietgebruik is ontzettend laag. Dit zorgt voor wijnen met een ongekend rijp,
complex en schoon karakter. Dit is de basiscuvée van Eulogio is afkomstig van jongere wijngaarden
en rijpt 9 maanden op grote fouders waarvan 3 maanden op de lie, dit zorgt voor het ronde en
complexe karakter. Druif: albariño.

2015

Riesling Trocken
29,95
Weingut Patrick Kampf, Rheinhessen, Duitsland
Heerlijke biologisch geproduceerde wijn uit een streek die bekend staat om het zeer hoge niveau van
droge riesling. De jonge wijnmaker Patrick Kampf wordt beschouwd als een van de grootste talenten
van deze streek.

2015

Sancerre
37,50
Jean-Paul Balland et Fils, Loire, Frankrijk
Druif: sauvignon blanc. De witte wijnen van Balland hebben, naast de kenmerkende zuren, verfijning,
rijp fruit en sappigheid. Na de gisting rijpt de wijn verder op de lie, de gistcellen, met regelmatig een
bâtonnage (het doorroeren van de lie).

Aromatisch
De wijnen uit deze categorie zijn de verleiders want naast de mooie geur hebben deze wijn ook een
rond en toegankelijk karakter. Deze wijnen hebben een lagere zuurgraad en een licht vettig
mondgevoel. Dit komt door het ietwat warmere klimaat waar deze wijnen vandaan komen en door
het karakter van het druivensoort. Door het complete karakter zijn dit type wijnen goed in te zetten
als maaltijd begeleider bij diverse visgerechten maar ook bij lichte vleesgerechten.
2014

Vino de la Tierra de Castilla y Léon Verdejo ‘Cucú’
24,95
Barco del Corneta, Rueda, Spanje
Deze wijn is gemaakt door wijnmaakster Béatriz Herranz Sanz en zij heeft als doel Rueda’s te maken
met een complex en rond karakter. Dit is haar instapcuvée Cucú, gemaakt van de verdejo druif en het
geheim van dit verfijnde karakter zit hem in de rijping op de fijne lie (gistcellen).

2014

Pinot gris ‘Tradition’
29,95
Domaine Michel Fonné, Elzas, Frankrijk
Michel Fonné is gecertificeerd lid van Tyflo. Tyflo-leden werken volgens de normen van de
International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC) en worden gecontroleerd
door Ecotest. Er wordt handmatig geoogst en de wijnen rijpen sur lie (op de gistcellen), wat de
wijnen een aansprekend fris en sappig karakter geeft.

2011

Mâcon-Cruzille
37,50
Domaine Clos Vignes du Maynes, Bourgogne, Frankrijk
De Mâconnais, de zuidelijkste regio binnen de Bourgogne, is zich steeds meer aan het ontpoppen tot
topgebied voor chardonnay druiven. Deze wijn, afkomstig van een eeuwenoude ommuurde
wijngaard, heeft een ronde en zeer complexe volle smaak.

Vol
Dit is de categorie met de alleskunners, de wijnen met een vol en rijk karakter. Dit karakter is
afkomstig uit warmere klimaten en vaak ondergaan deze wijnen rijping op eikenhoutenvaten wat
zorgt voor dit volle karakter. Dit zijn de wijnen die je in kunt zetten bij gerechten met een hoog
smaakgehalte zoals gegrilde witvis of gerechten met aardse ingrediënten zoals paddenstoel en
truffel.
2015

I.G.P. Gard ‘Les Féréoles’
24,95
Domaine de Foltodon, Languedoc, Frankrijk
Prachtige wijn gemaakt door oud-rugbyspeler Olivier Crouzet-Ferrieux. Wijn gemaakt van de witte
grenache, viognier en sauvignon blanc met een intens kruidige en volle smaak.

2013

Coastal Region chenin blanc
29,95
Rijk’s Private Cellar, Tulbagh
Rijks’s behoort tot de beste producenten van Zuid-Afrika als het gaat om het produceren van chenin
blanc. Rijke en geurende stijl van Steen, zoals chenin blanc in Zuid-Afrika wordt genoemd.

2009

Vin de Pays des Côtes Catalanes ‘Le Soula’
37,50
Domaine Le Soula, Roussillon, Frankrijk
Misschien wel de mooiste witte wijn van Zuid-Frankrijk, gemaakt van meer dan 7 druivensoorten
(o.a. maccabeu, grenache blanc, sauvignon en vermentino) en rijping op diverse soorten eikenhout.
Het eindresultaat is een witte wijn met een zeer complex en intens karakter

Rode wijnen per fles
Fruit
Hierin vallen de rode wijnen die, zoals de naam het al zegt, op het fruit zijn gemaakt. Het karakter
wordt nog meer benadrukt doordat deze wijn niet rijpen op nieuwe eikenhoutenvaten en omdat
deze druiven van nature niet veel tannines bevatten. Dit type wijnen leent zich ideaal om koeler
geschonken te worden en ideaal om te zetten bij voorgerechten zoals carpaccio of steak tartaar en
hoofdgerechten met als basisproduct gevogelte, lam of kalf.
2013

Barbera d’Asti Superiore ‘Agricolae’
24,95
Crealto, Piemonte, Italië
Een zeer aromatische en fruit gedomineerde wijn gemaakt van de barbera druif uit het noordwesten
van Italië, Piemonte.

2014

Morgon ‘le Clos de Lys’
29,95
Domaine J. Chamonard, Beaujolais, Frankrijk
Prachtige stijl Beaujolais gemaakt door wijnmaker Chanudet. De toegankelijke smaak is complex met
fris kersenfruit en mooie aardse tonen.

2013

Chorey-les-Beaune ‘Les Confrelins’
37,50
Domaine Arnoux Père et Fils, Bourgogne, Frankrijk
Klassiek gemaakte rode Bourgogne uit het plaatsje Chorey-les-Beaune. Domaine Arnoux staat
bekend om de volle en zachte stijl van pinot noir.

Kruidig
Rode wijnen met een steviger karakter en, naast het fruit, een zeer kruidig karakter. Dit karakter kan
komen door de leeftijd van de wijn, de gebruikte druivensoorten of de omgeving waarin deze druiven
staan. De tannines van deze wijnen zijn meer aanwezig dan bij de rode wijnen uit de categorie fruit
maar door de kruidigheid en het fruit van deze wijnen is er een goede balans. Dit type wijnen zijn
goed inzetbaar bij diverse vleesgerechten.
2014
Paxton shiraz
24,95
McLaren Vale Estate, Australië.
Druif: shiraz. Paxton heeft de smaak van royaal rijp zwart fruit, zoete specerijen, zoethout en rijke
chocolade. Voorts omlijst door hartige eiken en zijdeachtig fijne tannine met een lange afdronk.

2012

Mais oú est donc Ornicar
29,95
Domaine Jean-Baptiste Senat, Languedoc, Frankrijk.
Nieuwe stijl Minervois wijn gemaakt door een van de topproducenten uit deze streek; Jean-Baptiste
Senat. Deze cuvée wordt gemaakt van zeer oude stokken grenache, mourvèdre en cinsault en geeft
perfect weer hoe mooi goede Minervois kan zijn. Doordat het domein kiest voor fruitexpressie in
plaats van extractie en houtopvoeding is het een frisse, doordrinkbare en elegante wijn.

1997

Morgon ‘Clos de Lys’
37,50
Domaine J. Chamonard, Beaujolais, Frankrijk
Druif: gamay. Prachtige stijl Beaujolais gemaakt door wijnmaker Chanudet. De 1998 is een absolute
prachtwijn met ongekende verfijning en een absolute must-have-tasted-in-a-lifetime wijn!

Stevig
De categorie voor liefhebbers van rode wijnen met spierballen. Hierin vallen de wijnen met een hoog
smaakgehalte en stevige tannines. De wijnen danken hun kracht aan de gebruikte druivenrassen, het
warme klimaat of de intensieve houtopvoeding. Deze wijnen zijn inzetbaar bij stevige vleesgerechten
zoals de bereidingen van het Beemsterrund en bij wildgerechten.
2013

Anjou-Villages ‘L’Ancrie’
24,95
Domaine les Grandes Vignes, Loire, Frankrijk
Druif: cabarnet franc. Volledig biodynamische wijn (zonder toegevoegd sulfiet) gemaakt door de
wijnmaker Jean-François Vaillant. De wijn rijpt voor één jaar op Frans eikenhout wat zorgt voor een
complex en krachtig karakter.

2014

Rioja ‘Tentenublo Tinto’
29,95
Tentenublo, La Rioja, Spanje
Wijnmaker Roberto Olivan behoort tot de nieuwe lichting jonge wijnmakers binnen deze beroemde
streek in Spanje. Zijn filosofie is Rioja’s te maken met een puur karakter afkomstig van wijngaarden
die soms ouder zijn dan 100 jaar. Deze wijn rijpt 9 maanden of Frans en Hongaars eiken en heeft een
prachtig complex karakter.

2011

Barolo ‘Vigneto Bussia’
37,95
Giacosa Fratelli, Piemonte, Italië
Bussia is een van de grote cru’s, wijngaarden, van Barolo. Het is gevestigd in het hart van deze streek
en is voor 100% gemaakt van de nebbiolo. Wijn met een stevige structuur, rijke smaak en zeer lange
afdronk.

