Najaar 2018
Wijnkaart van Restaurant & Hotel

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 2018 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, Najaar 2018.
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
Italië
N.V.

Adami-DOC Trevio Prosecco Brut ‘Garbèl’ Prosecco
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.
Het huisaperitief waar wij trots op zijn!!!

2009

Per glas:

5,50

Per fles:

41,50

Franciacorta Rosé
Barone Pizzini, Lombardije, Italië.
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.
Per fles:

45,00

Frankrijk
2006

H 06 Brut Nature
57,50
Champagne, M. Hostomme et fils, Chouilly, Frankrijk.
Klassevolle, fijne Champagne die perfect de maaltijden kan begeleiden met zijn zachte romige smaak
en opwekkende frisheid. Komt uit een klein maar bijzonder ambitieus bedrijf in Chouilly, een Grand
Cru dorp. De wijngaarden liggen op heel goede kalkgronden. De champagne bestaat uit een
harmonieuze blend van de beste Pinot Noir en Chardonnay druiven, die in 2006 zijn geoogst.
Vinificatie vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats. Deze champagne laat zich graag drinken als
een feestelijk aperitief, al of niet gevolgd door een heerlijk diner!

Witte wijnen per glas
2017 10 Mile Bridge White
3,95
19,95
Portugal | Peninsula de Setubal | Adega de Pegões
Onze huiswijn. De naam verwijst naar de Vasco da Gama-brug over de monding van de Portugese
rivier de Taag. Deze brug verbindt de hoofdstad van Portugal, Lissabon, met het schiereiland Setúal.
Een karakteristieke witte wijn gemaakt van 100% Fernao Pires-druif. Frisfruitig aroma met vleugjes
vlierbloesem gevolgd door een heldere afdronk. Lekker bij vis en gevogelte. Lekker doordrinkbaar!
2016

Eresma Rueda Sietesiete Verdejo Blanco
5,50
Bodega La Soterranña S.L., Olmedo – VA España.
Druif: verdejo. In het glas een heldere, licht strogele kleur met een intens fruitige neus met geuren
van peer, lychee en ananas. In de mond zeer verfrissend met een levendige afdronk met speelse
citrus tonen. Lekker bij alle soorten vis, gevogelte en salades.

2016

Stonehaven sauvignon blanc
Producent: Cape Point Vineyards, WO Western Cape, Zuid-Afrika.
Druif: 100% sauvignon blanc

5,50

Een heerlijk verfrissende Zuid-Afrikaanse witte wijn. Smaakomschrijving: In de eerste geur duidelijk een
stuivend karakter. Hierna geeft de wijn een overvloed aan tropisch fruit samen met citrus en grapefruit. Dit
wordt gevolgd door een ‘crispy’ smaak met een lange, ietwat vette, afdronk. Smaaktype: Fris & fruitig

2016

Sepia Reserva Chardonnay
5,50
Viña Vistamar, Pelequén, Casablanca Valley, Chili.
De lichtgele wijn is rijk in zijn tropisch fruit en ook het citrus fruit komt naar boven. De
houtrijping geeft de wijn subtiele geuren van vanille en caramel. De zuren brengen deze
medium body wijn mooi in balans en tenslotte volgt een romige afdronk.
Lekker bij zalm, schelpdieren en rijk gevulde salades.

Rode wijnen per glas
2017

10 Mile Bridge Red
3,95
19,95
Portugal | Peninsula de Setubal | Adega de Pegões
Onze huiswijn. De naam verwijst naar de Vasco da Gama-brug over de monding van de Portugese
rivier de Taag. Deze brug verbindt de hoofdstad van Portugal, Lissabon, met het schiereiland Setúal
Een opvallend lekkere, doordrinkbare, rode wijn gemaakt van de Carsteláo-druif.
Zacht in de mond met hints van verse frambozen en viooltjes. Lekker bij gegrild vlees, gekruide
worst, hartige rijst of pastagerechten.

2013

Maritimo, der Südländische
5,50
Weingut Holger Hagen, Primorje, Slovenië.
Een heerlijke rode Oostenrijks-Sloveense wijn. De wijn bestaat voor 90% uit refosco-druiven en
voor 10% uit cabernet sauvignon-druiven. Smaken: rozen, aardse geur, bosaardbei en framboos.
Een goede begeleider van rundvlees en gevogelte.

2016

Nekeas Cepa por Cepa Tinto
5,50
Añorbe, El Valle de Nekeas, Navarra, Spanje
Druif: Garnacha. Geur en smaak: de wijn is vol vers rood fruit in de neus samen met een zweem van
verse kruiden en gemalen peper. In de mond zeer sappig met een perfecte balans in de nauwelijks
merkbare tannines.

2015

Hobby Tinto
5,50
Hobby Wines Alentejano Tinto, Portugal.
Wijngaarden liggen in de Alentejo en er worden op moderne wijze pure en originele wijnen gemaakt.
Technisch perfecte wijnen met goede typiciteit maar zonder het stoere karakter van de Alentejo uit
het oog te verliezen. Druiven: touriga nacional en aragoñez. Een wijn met heerlijk rijp donker fruit,
specerijen en een zeer lange afdronk. Lekker bij onder andere tournedos.

Rosé wijnen per glas
2015

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

2015

Gerard Bertrand Gris Blanc Rosé
3,95
Producent: Gérard Bertrand à Narbonne, Frankrijk.
Druif: Grenache, Grenache Gris. Gris Blanc van Gérard Bertrand is een wijn met een origineel profiel,
en een bleke roze kleur met tinten van grijs en wit. In de neus mengen aroma's van rode vruchten
zich. In de mond is de wijn licht parelend, wat frisheid geeft en de smaak van de vruchten beter doet
uitkomen. Deze wijn bij zomerse gerechten zoals sushi, salades, gegrilde vis, enz.

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

2009

Kopke 10 years old Tawny Port
Portugal, Douro.
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.

1999

Kopke Colheita 1999.
6,00
Wist je dat een Colheita altijd minimaal zeven (!) jaar rijpt op eikenhouten vaten? Afhankelijk van de
vraag vanuit de markt wordt een Colheita gebotteld. Nadat een Colheita in de fles zit, is deze klaar
voor consumptie. Als consument heeft het geen nut meer om deze nog langer te laten rijpen. De
Kopke Colheita Port 1999 is inmiddels perfect op dronk en smaakt naar rijp rood fruit, hij is elegant
en heeft een geweldige intensiteit en een verleidelijke afdronk.

2015

Domaine des Baumard
Coteaux du Layon Carte D'Or, Loire, France.
6,00
Vervaardigd uit de chenin blanc druif. Helder goudgeel van kleur. Subtiele neus van peer,
lentebloesems en groene varens, aangevuld met minerale tonen en honing.
Op de tong een zuiver geheel, mondvullend, met een uitstekend evenwicht tussen de restsuikers en
het fijne, elegante zuur. Fluwelige, vlezige, fruitige en minerale finale.
Lekker bij het taartje van harde wener en bij het kaasplateau.

N.V.

Garras by Joy Floc de Gascogne Blanc, Panjas, Gascogne, Frankrijk.
6,00
Druivenrassen : colombard, ugni blanc, gros manseng. De wijn heeft een rijke
goudgele kleur met oranje tinten. Een complexe neus met aroma’s van ananas en abrikozen,
tegelijkertijd bloemig en een zweem van honing en sinaasappelschil.
Het mondgevoel is soepel, rond en fris met een ‘versterkt’ toets op het eind.
Lekker bij klassieke desserts en kaas.

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.

5,00

Rosé wijnen per fles
2017

Gerard Bertrand Gris Blanc Rosé
19,95
Producent: Gérard Bertrand à Narbonne, Frankrijk.
Druif: Grenache, Grenache Gris. Gris Blanc van Gérard Bertrand is een wijn met een origineel profiel,
en een bleke roze kleur met tinten van grijs en wit. In de neus mengen aroma's van rode vruchten
zich. In de mond is de wijn licht parelend, wat frisheid geeft en de smaak van de vruchten beter doet
uitkomen. Deze wijn bij zomerse gerechten zoals sushi, salades, gegrilde vis, enz.

2015

Salt del Bou Rosado
27,50
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%).

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.
2017

Piedra del Mar Albariño
24,95
O Rosal, Pontevedra, Galicia, España.
Een heerlijke verleidelijke fruitige wijn met aroma's van mandarijn, grapefruit , ananas en bloesem.
Deze wijn is in 1 woord verrukkelijk.
Een heerlijke lichte, frisse wijn met rijp fruit en een lichte ziltigheid.
Een geweldige zomerwijn.
Druif: albariño.

2016

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.

2014

Saumur blanc Préludes
37,50
Domaine de la Paleine, Le-Puy-Notre-Dame, Loire, France.
Een klassiek voorbeeld van de klasse van de chenin blanc-druif uit het midden van de Loire. Deze
wijn blinkt uit in mineraliteit en in de geur treffen wij eerst veel wit fruit en een licht florale toets.
Daarna veel mineraliteit en een prachtige vulling en fraicheur.

.

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.
2016

Scheurebe Trocken
24,95
Weingut Kampf, Rheinhessen, Deutschland.
Scheurebe Trocken is een biologisch gecertificeerde wijn. Scheurebe is een onbekende druif uit
Rheinhessen die veel wordt gebruikt voor het maken van zoete wijnen. Wijnbouwer Patrick Kampf
plukt deze wijn optimaal rijp maar laat deze wel helemaal uitgisten. Dit zorgt voor een witte wijn met
veel rijp steenfruit en fijne groene kruidigheid. Niet voor niets wordt de scheurebe, de sauvignon
blanc van Duitsland genoemd!

2015

Pinot Blanc Expression
29,95
Domaine Agapé, Vincent Sipp, Elzas, Frankrijk.
Domaine Agapé produceert de wijnen met respect voor natuur en milieu. Het wijnbedrijf van
Vincent Sipp ligt in het hart van de Elzas in het dorpje Riquewihr. Met wijngaarden op de beste
hellingen met kalkrijke bodem heeft hij een basis voor wijnen met mineraliteit en lange
houdbaarheid. Druivensoort: pinot blanc. Smaaksensatie: mild, rond, wit fruit en sappig.
Klassieker bij aspergegerechten en verder bij kreeft en zalm.

2017

Mâcon-Villages
37,50
Château Fuissé, Bourgogne, Frankrijk
Druif: chardonnay. Een heldere gele kleur met lichte groene reflecties. In the neus aroma's van
mandarijntjes, sinaasappel zest en brioche. Qua mondgevoel heel rijk met een mooie frisheid, goede
lengte en finesse. Een wijn die mooi in balans is, elegant met een lange finish. Heerlijk bij schaal- en
schelpdieren, gegrilde of gerookte vis, kip en kalfsvlees. Verder ook mooi te combineren met salades,
sushi & sashimi, pittig eten, of gewoon simpelweg als aperitief.

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.
2014

Vadio Bairrada Branco
24,95
Producent: Vadio, Bairrada, Portugal
Druiven: bical, cercial. Door de kalkhoudende bodem heeft deze wijn naast het rijpe fruit en zuren
een mooie mineraliteit wat typisch is voor wijnen uit Bairrada. De smaak is fris wit.

2015

Sybrand Mankadan chenin blanc
29,95
Teddy Hall Wines, Stellenbosch, Zuid-Afrika
Druif: Chenin blanc. Indrukwekkende witte wijn met veel inhoud. Eerst best wat citrusfruit aroma’s
die de complexe smaak complementeren met in de afdronk een goede plezierige honingtoets.
Smaaktype: Filmend & Rond

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.

2016

Fleurie
29,95
Domaine Pardon, Beaujolais, Frankrijk
Intense geur van donker fruit, kruiden en cacao. De smaak is stevig en fruitig met veel concentratie
aan fruit, kruiden en mineralen. De afdronk is vol en elegant met als laatste wat heerlijke
cacaobitters. Lekker bij wit vlees en gevogelte.

2016

Spätburgunder Tradition.
37,50
Shelter Winery, Hans-Bert Espe und Silke Wolf, Kenzingen.
Druif: Spätburgunder, dit is de Duitse benaming voor Pinot Noir.
Deze Pinot Noir wordt al meer dan 100 jaar geteeld in de rode zandstenen bodem van de Centgraf
Berg en de Schlossberg. Deze wijnstreek ligt in het noordwesten van het Duitse Frankenland.
Het milde klimaat is ideaal voor de wijnstokken en garandeert steeds weer een stabiel consistente
oogst. Rudolf Fürst Spätburgunder Tradition is een heldere, robijnrode wijn met de aroma's van
bessen en mineralen. De smaak is fluwelig en fruitig.

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.
2013

Aciano El Pego, Tempranillo
29,95
Producent: Alvar de Dios Hernandez
“Waanzinnige Toro gemaakt door, new-kid-on-the-block, Alvar de Dios Hernandez!”
Dit is een jonge producent die wijnen maakt in het hart van Castilla y Leon en in het hart van Toro.
Zijn familie is in bezit van zeer oude wijngaarden op het hoogstgelegen gebied van Toro. De
wijngaarden liggen op meer dan 700 meter hoogte en zijn aangeplant in 1919. Vinificatie gebeurt
zeer traditioneel, maceratie met de voet, vergisting op beton en rijping op gebruikte eikenhouten
vaten. De stijl is hierdoor strak met veel fruit en specerijen maar zonder het stoere karakter dat een
wijn uit Toro behoort te hebben. Goede begeleider van vleesgerechten.

2014

Stonehaven Syrah
37,50
Cape Point Vineyards. Western Cape, Zuid-Afrika.
Druivensoorten: 88% Syrah, 10% cinsault en 2% viognier.
In de smaak en geur is er veel rood fruit te vinden met een lichte zoute toets van het graniet in de
bodem. Er lijkt een hint van hout te zijn, maar dat is eerder de kenmerkende kruidigheid van syrah.
De smaak is verder zacht met fijne tannine en een lange afdronk.

2014

Santa Barbara County Pinot Noir
37,50
Sandhi Wines, Santa Barbara County, California, Verenigde Staten.
De Pinot Noir is de basis rode wijn van dit huis en rijpt net als de witte wijnen op gebruikt eiken. De
wijn is heerlijk verfijnd, spicy, sappig en is een perfect voorbeeld van een pinot noir uit Santa
Barbara.

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.
2014

Bordeaux Supérieur
24,95
Château Grand Village, Guinaudeau, Vignerons, Frankrijk
Rood, droog - krachtig met houtrijping. Brede intense smaakaanzet, confit, fris fruit. Klassiek
karakter. Erg mooi elegant zuiver bramen fruit met fijne zuren op finale. Goede intensiteit voor een
Bordeaux Superieur. Zachte mondvullende wijn. Druiven: 75% Merlot, 25% Cabernet Franc.
Lekker bij rood vlees, zoals tournedos en entrecote.

2014

Rioja Crianza
29,95
Wijngaard: Viña Herminia, Rioja, Spanje.
Druiven: 85% Tempranillo en 15% Garrnacha. Een echt klassieke Rioja. Dit is een wijn welke de
traditie van de Rioja's en de fijne wijnbereiding reflecteert. Het is een complexe, fruitige, klare en
levendige Crianza wijn. Goed uitgebalanceerd, fris en elegant in de mond met een lange afdronk.
Lekker bij kruidig vlees en kaas.

2016

Rosso dei Notri
37,50
Az. Agr. Tua Rita, Notri, Toscane, Italië.
De Rosso is een wijn van sangiovese, merlot, syrah en cabernet. Rijke volle wijn met de
onmiskenbare tonen van wijnen uit de Maremma: In de geur kruiden en rood fruit zoals bosaardbei
en kersen. De smaak is eerste heel zacht en later krachtiger met soepele tannine en een lange
afdronk. Smaaktype: Rijk & Uitbundig. Goede begeleider van stevige vleesgerechten en wild.

