Najaar 2020
Wijnkaart van Restaurant & Hotel

te Edam

Geachte gast van restaurant ‘De Fortuna’
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 2020 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, Najaar2020
Ondanks dat onze wijnen op biologische, biodynamische of
natuurlijke wijze worden geproduceerd kunnen deze wijnen de
bepaalde allergenen bevatten.

29ste plaats 2019
Hotel & Restaurant "De Fortuna" is lid van Euro-Toques International.

Mousserende wijnen en champagne
NVT

Fritz Müller Perlwein Müller-Thurgau trocken
Appenheim, Rheinhessen, Duitsland.
‘Het Duitse antwoord op prosecco.’
‘Een frisse, feestelijke, wit-mousserende wijn met een rond fruitig
karakter op basis van de Müller-Thurgau druif.’
Fris, fruitig en opwekkend.
De mousserende wijn "Fritz" is 100 % gemaakt van de
traditionele Duitse druivensoort Müller-Thurgau.
Wijnmaker Jürgen Hofmann uit de stad Appenheim uit RijnHessië heeft het druivenras opnieuw ontdekt en nieuw leven
ingeblazen met ‘perls’ (bubbels), waardoor het met de beste
prosecco’s kan wedijveren.
Het huisaperitief waar wij trots op zijn!!!
Per glas:
Per fles:

5,50
41,50

Furlan Spumante Rosato
San Vendemiano | Treviso, Piave & Conegliano-Valdobiadenne | Veneto, Italië
Het domein ligt in het vredige dorpje San Vendemiano en de wijngaarden bevinden
zich voornamelijk in de DOCG Conegliano-Valdobbiadene. De DOC Piave lijkt op
Bordeaux met veel klei in de grond, waar de rivier Piave door het dal stroomt. In
het gebied heerst een mild klimaat met veel relatief veel regen
Geur en Smaak
Deze Prosecco Rosé is zeer levendig, aromatisch en fris
met een zalmroze kleur en tonen van aardbeien en
frambozen in de afdronk. Een verfrissend glas!
Per fles:

NVT

Laherte Champagne Ultradition Brut SA
Laherte Frères, Chavot , Coteaux Sud d’Épernay, Frankrijk.
Deze Brut Ultradition geeft een uitstekend beeld van de diverse
wijngaarden van het domein van de familie Laherte.
Een aperitiefchampagne met aroma's van gedroogde abrikoos,
sinaasappelbloesem, fijne honing en zwarte framboos. Een
lange en precieze afdronk met toetsen van honing en
kruiden. Strogele kleur en met een mooie reguliere pareling.
Samenstelling : 60% pinot meunier, 30% chardonnay,
10% pinot noir.
Per fles :

67,50

45,00

Witte wijnen per glas
2019 Floralba Pinot Grigio Terre Siciliane
4,50
22,50
Floralba Collezione Di Vini
Onze huiswijn. Deze knapperige Pinot Grigio is gemaakt van druiven die op Sicilië zijn geteeld en
biedt heerlijke citrusfruitaroma's met zachte honingondertonen. De smaak is verfrissend,
aanleunend met pittige groene appelaroma's. Lekker bij exotische gerechten, salades en vleeswaren.
Lekker doordrinkbaar!
2019

Hacienda Alcaraz Verdejo (bio)
5,50
Alvarez y Diez, Nava del Rey, Spanje
Druif: 100% verdejo. Stuivend karakter met witte bloemen en citrusfruit . De smaak is vrij rijk,
met veel fruit en een verfijnde aciditeit. De afdronk is lang en ook hier komen de fijne frisse zuren
goed terug.

2019

De Chansac Sauvignon Blanc
5,50
LGI Wines SAS, Côtes de Gascogne, Frankrijk
Druif: Sauvignon blanc.
Stuivende geur met veel groen en wit fruit. De smaak geeft gelijke tonen en is mooi droog met een
lange afdronk.
Lekker bij salade geitenkaas, visgerechten en vegetarische gerechten!

2019

Rioja Bianco – Viura ‘El Pedal’
5,50
Vinedos Hermano Hernáiz, Banos de Rioja, Spanje.
Druif: 100% viura
Heerlijke frisse wijn met frivole aroma’s. De wijn is stuivend met sappige aroma’s van grapefruit,
perzik, bloemen en wat citrus op de achtergrond. De zuren zijn prachtig in balans met de rasse
smaak. De verkwikkende afdronk maakt het een verleidelijk geheel.

Rode wijnen per glas
2018

Montepulciano D’Abruzzo
4,50
22,50
Floralba Collezione Di Vini
Onze rode huiswijn. Sappig, uitnodigend Italiaans rood van de Montepulciano-druif. Meerdere
oogstmomenten zorgen voor optimaal rijpe druiven. Je proeft de volle, rijpe smaak van rode kersen
en een fijne kruidigheid. Lekker bij gegrild vlees, gekruide worst, hartige rijst of pastagerechten.

2015

Binz & Bratt pinot noir – cabernet sauvignon
5,50
Binz + Bratt, Duitsland, Pfalz
De combinatie van de twee uitzonderlijke druiven, pinot noir en cabernet sauvignon geven deze wijn
elegantie en kracht. Het karakter is licht en daardoor heerlijk elegant met de aroma’s die je van pinot
noir wilt (bosbessen, frisse aardbei). De cabernet sauvignon werkt als peper en zout en geeft de wijn
een mooie ruggergaad met juist voldoende tannine. Biologisch, doordachte wijnbouw.
Druiven: Cabernet Sauvignon en Pinot Noir.

2018

Blaufränkisch
Weingut Triebaumer, Burgenland, Oostenrijk
Druivenras: blaufränkisch. Mooie purperrode kleur met in de geur veel fruit als kersen.
Ook een licht kruidige geur en smaak met iets van vanille en ook weer veel fruit.
Rijk en uitbundig van smaak.

2018

Cape Town Shiraz
5,50
Cape Point Vineyards, WO Cape Town, Zuid-Afrika
Druivenrassen: shiraz. Smaak: rijk & uitbundig De wijn heeft in de geur iets van donker fruit als
bosbes en bramen, met ook tonen van kruiden. De smaak is rijk en zwoel met lekkere gulle tonen van
zwart fruit in de afdronk. Goede begeleider van gegrild rundvlees en gevogelte.

5,50

Rosé wijnen per glas
2019

Floralba Pinot Grigio Blush delle Venezie
4,50
Floralba Collezione Di Vini
Deze elegante Pinot Grigio Rosé is afkomstig van pinot grigio druiven uit het noordoosten van Italië.
Zijdezacht van smaak met frisse, delicate aroma's van aardbeien, frambozen en bessen. Deze wijn
doet het zeer goed bij zomerse gerechten zoals sushi, salades, gegrilde vis, enz.

2019

ANNIE Rosé
5,50
LGI Wines SAS, IGP Pays d’Oc, Cébazan, Frankrijk.
De wijn geurt naar jong rood fruit en licht naar cassis. De smaak is toegankelijk en fijne zuren zorgen
dat het fruitige karakter wordt gecompenseerd. Lekker als aperitief, op de boot, in de tuin, maar ook
als begeleider van de zomerse salade met geitenkaas of bijvoorbeeld scampi’s. Druif: 100% cinsault.

Zoete wijnen per glas
2018

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

4,50

22,50

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.

1998

Kopke Colheita 1998.
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.

2013

2013 Escapade Rivesaltes tuilé
Domaine Vaquer, Frankrijk, Roussillon.
Druif: grenache. Duidelijk cacao en specerijen in de geur, maar zeker ook gekonfijt fruit
en een hint vanille. Verfijnde wijn voor bij desserts met bijvoorbeeld chocolade.
Smaak: Rijk & Uitbundig.

5,00

6,00

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.

2013

Traminer Auslese
Weingut Rabl, Langenlois, Oostenrijk.
6,00
Zeer florale neus met duidelijk de geur van rozen en rijp fruit.
Misschien zelfs een hint kokos op de achtergrond. De wijn heeft een mooie zwoele aanzet met
voldoende aciditeit, om zodoende niet plakkerig te worden. Begeleider van fijne desserts met
patisserie als basis. Druif: traminer.

Rosé wijnen per fles
2019

Floralba Pinot Grigio Blush delle Venezie
22,50
Floralba Collezione Di Vini
Deze elegante Pinot Grigio Rosé is afkomstig van pinot grigio druiven uit het noordoosten van Italië.
Zijdezacht van smaak met frisse, delicate aroma's van aardbeien, frambozen en bessen. Deze wijn
doet het zeer goed bij zomerse gerechten zoals sushi, salades, gegrilde vis, enz.

2019

2019 ANNIE Rosé
27,50
LGI Wines SAS, IGP Pays d’Oc, Cébazan, Frankrijk
De wijn geurt naar jong rood fruit en licht naar cassis. De smaak is toegankelijk en fijne zuren zorgen
dat het fruitige karakter wordt gecompenseerd. Lekker als aperitief, op de boot, in de tuin, maar ook
als begeleider van de zomerse salade met geitenkaas of bijvoorbeeld scampi’s. Druif: 100% cinsault.

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.
2019

Eidosela Albariño
24,95
Arbo, Pontevedra, Galicia, España.
Rias Baixas – Druif : 100% albarino
De bijzondere wijngaarden resulteren in een wijn met een grote aromatische intensiteit, met
kraakfrisse hints van rijp wit fruit, zoals golden deliciousappels en peren - aangenaam ondersteund
door tonen van citrus. De verkwikkende zuren in combinatie met de geconcentreerde smaak maakt
dit een heerlijk doordrinkbaar glas wijn. Een geweldige zomerwijn.

2019

Grüner Veltliner Terrassen
29,95
Weingut Rabl, Langenlois, Kamptal, Oostenrijk.
Een verfijnd sappige grüner veltliner met veel fruit en een droge afdronk. Licht kruidig en veel
spanning. Smaaktype: Fris & fruitig.

2017

Saumur blanc, Opus 49
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 fraîcheur.

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.
2017

Pinot Blanc Sorg
24,95
Domaine Bruno Sorg, Alsace (Elzas), Frankrijk.
De kleur is vol geel en intens. Pakkende geur met veel rijp fruit zoals peer en wat honing. In
de smaak komt de rijkdom van de aroma's pas goed naar voren met veel fruit, sappigheid en
fijne zuren. Een wijn die zich duidelijk onderscheid van andere Pinot Blancs.
Druivensoort: pinot blanc. Smaaksensatie: mild, rond, wit fruit en sappig.
Klassieker bij aspergegerechten en verder bij kreeft en zalm.

2018

Bourgogne Chardonnay
Domaine Chardigny, Leynes, France.
Een heerlijke Chardonnay zonder dat kenmerkende botertje. Fris en mineraal juist.
Het karakter van de wijnen uit deze zuidelijke streek van de Bourgogne.
Veel wit fruit en mineraal en rond. Druif: chardonnay.

2017

Hüls - Weissburgunder
32,50
Producent: Weingut Marukus Hüls, Kröv, Moezel, Duitsland.
Deze Weissburgunder is heerlijk fris met fruitige aroma’s. Door het koele klimaat langs de rivier de
Moezel heeft de wijn een goede zuurgraad en een fijne structuur in de afdronk.
Druivenras: 100% pinot blanc. Heerlijk bij gevogelte en vis.

32,50

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.
2019

Brookdale Mason Road Chenin Blanc
Brookdale Wine Estate, Paarl, Zuid-Afrika.
Druif: Chenin blanc. Neus met florale tonen en een hint van rijp fruit.
De smaak is rijk, krachtig en vol met een spannende aciditeit die zorgt voor een lange
indrukwekkende afdronk. Puur & Eerlijk.

24,95

2015

Corbières Blanc "Le Blanc de l'Oeuf,"
29,95
Mas des Caprices - Leucate - Frankrijk.
Druiven: grenache blanc en macabeo. Biologisch gecertificeerd. Een klasse wijn met een gelaagde
smaakbeleving en gemaakt van lokale en biologische geteelde druiven (ecocert certficaat). De wijn
heeft wat lucht nodig om daarna een prachtige diepgang met tonen van anijs, rozen en amandelen te
geven. In de smaak iets ziltigs en zeer karaktervol.

2017

2015 deAetna Etna Bianco
37,50
Prod. Fabio Vincenzo Constantino, Viagrande - CT - Italia.
De wijngaarden voor deze wijn liggen op de zuidoostflank van de Etna op zo’n 450 meter hoogte, bij
Viagrande ten noorden van Catania. De bodem bestaat hier uit vulkanisch gesteente en vulkanisch
zand. Dit wijndomein is sinds jaren volledig biologisch gecertificeerd en er worden enkel autochtone
rassen aangeplant op de circa 10 hectare aan wijngaarden. Smaaktype: Filmend & Rond. In zowel
smaak als geur duidelijk een Italiaans karakter met een prachtige mineraliteit, fijne zuren en een
indrukwekkend lange afdronk. Druivenrassen: 75% carricante, 20%cataratto, 5% minnella

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.
2017

Barbera d'Alba Superiore.
29,95
Amalia Cascina in Langa Italië.
Een prachtige combinatie van donkerrood fruit, met wat aardse tonen maken de wijn verleidelijk. De
smaak is krachtig met fijne zuren en geconcentreerde aromas, wat de wijn tot een ideale begeleider
van zwaardere gerechten maakt.

2018

Saint-Amour A la Folie
32,50
Domaine Chardigny, Saint Amour, Beaujolais, Frankrijk.
Domaine Chardigny is een meer dan 200 jaar oud familiebedrijf en gespecialiseerd in biologische
wijnbouw. Het domein vinden wij terug in Leynes in het hart van de appellatie Saint-Véran.
De wijngaard heeft een opvallend samengestelde bodem met kalkrijke klei en kiezels. De wijnstokken
zijn zo’n 60 jaar oud. Druivenras: Gamay noir a jus blanc. De Saint-Amoer is een Beaujolais met veel
karakter. De wijn is kruidig met tegelijk veel florale tonen. De smaak is soepel met fijne tannine en
een lange afdronk. Smaaktype: Rijk & Uitbundig.

2016

Markus Huls Spatburgunder
37,50
Weingut Hüls, Kröv, Moezel, Duitsland
Druivenras: Spätburgunder. Een heldere, robijnrode wijn. Volledig biologisch verbouwd en bereid.
Smaak: Een intense neus van morello-kersen , bosvruchten, kruiden, vanille, donkere chocolade en
een hint van graniet. In de mond is hij elegant geconcentreerd met een zachte lange afdronk.

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.
S.A.

Caprices Rouge a Siroter
24,95
Mas des Caprices, Mireille en Pierre Mann, Leucate, Aude, Languedoc.
Druivenras(sen): Carignan, Grenache Noir, Mourvedre.
De wijn is heerlijk sappig met veel fruit en drinkt makkelijk weg. In de neus dat fijne rode fruit met
de herkenbare kruidigheid van de Languedoc. Deze wijn wordt volledig biologisch vervaardigd.

2017

Arc en Ciel - Côtes du Rhône
29,95
Producent: Domaine au 7ème Clos
Druiven : 50% syrah, 40% grenache, 10% mourvèdre. Fijne dieprode kleur met paarse rand. De geur
en smaak verraden het hoge aandeel syrah in deze wijn. Veel donker fruit en iets kruidigs.
Fijne zachte tannine en lekkere rijpe volle afdronk. Smaak: rijk en uitbundig.

2018

Paper Road
29,95
Borthwick Vineyards, Martinborough, Nieuw Zeeland
Druif: 100% pinot noir. Zeer aantrekkelijke Pinot Noir die levendige aroma’s van frambozen en
kersen toont, met een vleugje tijm en viooltjes. De wijn heeft een naadloos evenwichtige smaak door
de zachte vlezigheid in combinatie met prachtige fijne tannines en sappige zuren.

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.
2017

Beau Bonhomme (Vin Biologique)
24,95
D.O. Jumilla, Murcia, Spanje.
Druif: 100% monastrell. Smaaktype: Rijk & Uitbundig. De wijn heeft een diepe kleur en de geur vol
rood en donker fruit. Vol rijpe smaak met zwart fruit en zachte tannine. De afdronk is lang met veel
fruitexpressie. Lekker bij rood vlees, zoals tournedos en entrecote.

2016

Pujanza Hado
29,95
Producent: Bodegas Pujanza, Laguardia, Spanje.
Druiven: 100% tempranillo. Een wijn van druiven afkomstig van een 30 jaar oude wijngaard welke
enkel beplant is met tempranillo. De wijngaard wordt bewerkt volgens de regels van de ecologische
wijnbouw en de druiven worden met de hand geoogst. De wijn is elegant in de smaak met tonen van
kersenfruit, iets kruidigs ook. Verder ook chocolade en rood fruit in de afdronk. Smaaktype:
Krachtig & Robuust. Lekker bij kruidig vlees en kaas.

2018

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.

Nederlandse wijnen
2018

Thorn Auxerrois
27,50
Wijngoed Thorn, Thorn, Maasvallei Limburg.
Druif: Auxerrois. Helder, lichtgele kleur. Zachte geur, waarin wit fruit als appel en peer. Frisse
aanzet, vol, sappig droog, mooi zuiver, redelijk dik met een vleugje koolzuur. Prima doordrinkbare
wijn met slechts 11,5% alc. en met een mooie balans van elegantie en concentraat.

2018

Thorn Dornfelder
27,50
Wijngoed Thorn, Thorn, Maasvallei Limburg.
Druif: Dornfelder. Volrode enigszins transparante kleur. Frisse geur van veel rood fruit waaronder
o.a. framboos. Volle aanzet van voornamelijk mondvullend rijp rood fruit met een touch van karamel
en vanille. Milde rijpe tannines in de afdronk.

