Van Rossum’s

Wijnkeuze
Van Rossum werkt samen met L’Exception. Ook zij
kiezen voor de beste kwaliteit met een oplettend oog voor
duurzaamheid.

Bubbels
Dom Potier Cava Brut

6

36

Macabeo, Xarel-lo | Penedès, Spanje
Heldere gele kleur met gouden highlights. Toegankelijk en intens in de neus
met aroma’s van divers fruit zoals groene appels. Goed gestructureerde smaak
met een mooie balans tussen het fruit en de zuurgraad.

Nicolas Feuillatte Brut Réserve
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | Champagne, Frankrijk
Bleke heldere goudgele kleur. De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet aroma’s van wit fruit, zoals appel, peer en
perzik, en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet. In de elegante smaak wordt
citrusfruit gecombineerd met iets van appel. Gevolgd door een lange afdronk
met opvallend frisse zuren.

88

Van Rossum’s

Wijnkeuze
Rosé wijnen
Fratelli Zuliani Pinot Grigio Blush

4.75 27

Pinot Grigio | Veneto, Italië
De geweldig mooie zeer licht zalmroze kleur geeft deze blush een zomers karakter. De
geur doet denken aan wilde aardbeien. Een frisse mineraliteit in combinatie met aangename citrus tonen en bosvruchten in de smaak.

Tres Cigüeñas Rosado [bio]

4.95 28

Garnacha | Vino de la Tierra Castilla, Spanje
Een echte Spaanse Rosado, vol van smaak en kleur. Aardbeien en bosvruchten verwennen je smaakpapillen. Frisse, lange afdronk. In de neus aroma’s van aardbeien en aalbessen. Heerlijk op een warme dag.

Torpez Bravade

51

Grenache, Syrah, Tibouren, Cinsault, Mourvèdre, Carignan
St. Tropez, Cote d’azur Frankrijk
Heel elegante, fruitige en frisse rosé. Deze wijn komt van maar liefst 200 ‘tuintjes’
die rondom de Golfe de St. Tropez gesitueerd zijn. 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 een heel erg mooie f les te gebruiken voor deze bijzonder
cuvée.

Perle de Roseline Côtes de Provence rosé
Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah | Côtes de Provence, Frankrijk
Château Ste Roseline maakt wijnen uit een strenge selectie van wijngaarden met de
beste terroirs van de Provence en de Middellandse Zee. Deze lichtroze wijn heeft een
fijne neus met tonen van witte bessen en snoepjes. Na een levendige aanzet vinden we
in de mond een mooie balans tussen kleine rode vruchten en hints van kruiden
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Wijnkeuze
Witte wijnen
Sorelle Zuliani Soave
Garganega | Abruzzen, Italië

4.75 27

Licht groen geel van kleur. In de neus aroma’s van bloesem, perzik en peer, In de smaak
komen deze aroma’s ook weer mooi naar voren met een zachte, delicate afdronk.

Gentry Sauvignon Blanc

4.95 28

Sauvignon Blanc | Languedoc, Frankrijk
Gentry staat voor ‘people of good social position’ wat een duidelijke link heeft naar
deze onderscheidende wijn. Elegantie in een f les. om samen met vrienden van te genieten. Een perfect huwelijk tussen traditioneel vakwerk en moderne smaken. Deze
Sauvignon Blanc is fris en levendig met aroma’s van citrus en passievrucht.

Gentry Chardonnay

4.95 28

Chardonnay | Languedoc, Frankrijk
Gentry staat voor ‘people of good social position’ wat een duidelijke link heeft naar
deze onderscheidende wijn. Elegantie in een f les. om samen met vrienden van te
genieten. Een perfect huwelijk tussen traditioneel vakwerk en moderne smaken. Een
elegante en licht complexe chardonnay met geroosterde amandelen, peer en appel in
de smaak. De aangename zuren in deze wijn zijn perfect in balans met het fruit.

Masi Pinot Grigio
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6.5

38

Pinot Grigio | Veneto, Italië
Heldere strogele kleur. Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer.
Aantrekkelijke verfrissende smaak met groene appels, rijpe peren en wat amandelen,
gevolgd door een lange, droge afdronk met wat mineralen. Mooie balans tussen het

Maison Didier Joubert Chardonnay Viognier
Chardonnay, Viognier | Languedoc, Frankrijk
De eerste indruk is een bloemige neus dankzij de viognier. In de smaak wordt dit aangevuld door een frisse doch romige toevoeging van de chardonnay. Tonen van rijpe
meloen, amandel en peer maakt deze wijn zeer aangenaam.

Van Rossum’s

Wijnkeuze
Witte wijnen
Beronia Rueda Verdejo

38

Verdejo | Rueda, Spanje
Beronia Rueda is lichtgeel van kleur met groenachtige tinten. Intens aromatisch, het
toont tonen van citrus en wit fruit samen met kruidachtige aroma’s die typisch zijn
voor de druivensoort, zoals venkel. Rijkelijk fruitig in de mond, fris en elegant, met een
zachte bitterheid van de afdronk, ook kenmerkend voor de Verdejo-druif.

Feudo Maccari Olli Grillo

40

Grillo | Sicilië, Italië
Feudo Maccari is gelegen in het oostelijk deel van Sicilië in de plaats Noto. De wijnen
die men hier produceert zijn af komstig van wijngaarden gelegen in vulkanische grond
dichtbij de Middellandse Zee. Deze Grillo is vol van smaak met voldoende frisheid
waardoor deze perfect te combineren is met de meest uiteenlopende gerechten. Deze
strogele Grillo heeft in de neus aroma’s van bloesem en boomgaardfruit met een volle
frisse smaak.

Weingut Martinshof Riesling Kabinett Trocken

42

Riesling | Rheinhessen, Duitsland
Ervaring, innovatie, respect voor de natuur en de moderne wijnproductiemethoden
en keldertechniek bepalen het dagelijkse werk op Weingut Martinshof. Lichtgele wijn
met groene nuances. In de geur aantrekkelijke fruitaroma’s. De smaak is droog, fris en
elegant en heeft fijne mineralen.

Boschendal 1685 Chardonnay

48

Chardonnay | Franschhoek, Zuid-Afrika
De 1685 Chardonnay krijgt enkele maanden houtrijping. Diep goud gele kleur. In de
geur aroma’s van rijp tropisch fruit, citrusvruchten, kaneel en nootmuskaat. In de
smaak een mooie balans tussen fruit en houttonen met een romig en ronde afdronk.

Jean-Marc Brocard Chablis
Chardonnay | Chablis, Frankrijk
Force, fraicheur, précision; dat zijn de kernwaarden van Jean-Marc Brocard. Licht goud
in kleur. In de neus aroma’s van citroen, limoen, witte perzik en gele appel. In de
smaak dezelfde fruit aroma’s met een elegante frisse smaak met een mineralige toets
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Rode wijnen
Sorelle Zuliani Montepulciano

4.75

27

4.95

28

Montepulciano | Abruzzen, Italië
Deze Montepulciano heeft een intens robijn rode kleur met een heerlijk, rijk kruidig
bouquet. De smaak is droog en zijdezacht maar tegelijk ook krachtig en fris in z’n afdronk.

Gentry Merlot
Merlot | Languedoc, Frankrijk
Gentry staat voor ‘people of good social position’ wat een duidelijke link heeft naar
deze onderscheidende wijn. Elegantie in een f les. om samen met vrienden van te
genieten. Een perfect huwelijk tussen traditioneel vakwerk en moderne smaken. Een
elegante wijn, bomvol subtiele aroma’s van bloemen en rijpe kersen. Een vleugje cacao
maakt deze wijn helemaal af.

Maison Didier Joubert Pinot Noir

6

35

Pinot Noir | Languedoc, Frankrijk
Deze delicate Pinot Noir heeft een fruitige smaak van rode kersen, frambozen en een
hint vanille. Een klassieke middelzware wijn vol fruit die het best licht gekoeld gedronken kan worden.

Boschendal Lanoy
Cabernet Sauvignon, Merlot | Franschhoek, Zuid-Afrika
Donkere robijnrode kleur met een levendige paarse gloed. In de geur en smaak rood en
zwart fruit; van zwarte bessen tot moerbeien. In de smaak zachte en rijpe tannine met
discrete mint tonen en wat pittige specerijen. Lange rijke afdronk met donker bessenfruit.

6.5
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Rode wijnen
Perdriel Malbec

44

Malbec | Mendoza, Argentinië
In de neus aroma’s van frambozen en rode pruimen. In de smaak spicy-aroma’s waaronder rode peper en een fijne afdronk door de zachte tannine.

Weingut Martinshof Spätburgunder Trocken

48

Pinot Noir - Rheinhessen, Duitsland
Ervaring, innovatie, respect voor de natuur en de moderne wijnproductiemethoden en
keldertechniek bepalen het dagelijkse werk op Weingut Martinshof. Granaatrood gekleurd. In de geur fijne aroma’s van donker fruit zoals bramen en zwarte bessen. Droge
smaak, maar fruitig en f luweelzacht.

Château de La Chaize Bourgogne Gamay Noir
Gamay | Beaujolais, Frankrijk

48

De gemiddeld 30 jaar oude wijnranken voor deze wijn hebben al heel wat mee gemaakt
en weten steeds krachtigere druiven voort te brengen. Een bijzonder feitje van deze
wijn; bij deze wijn is het toegestaan om de appellatie Bourgogne toe te voegen aangezien de druiven af komstig zijn uit een Cru gebied. Normaal gesproken zouden ze de
appellatie van het Cru gebied krijgen maar omdat deze druiven niet volledig aan de
cru eisen voldoen is het alsnog toegestaan op de Bourgogne appellatie toe te voegen op
het label. Robijn rode kleur met een paarse zweem. In de neus aroma’s van aardbeien,
bloesem en een lichte kruidige noot. In de smaak rijp rood fruit met zachte tannine in
de afdronk.

Antinori Pèppoli Chianti Classico
Merlot, Sangiovese , Syrah | Toscane, Italië
Het Pèppoli estate van Antinori is een historisch estate in het hart van de Chianti
Classico. De kleur is robijnrood. In de geur rood fruit, kersen en rozen. Het fruit van de
donkere bosbessen is bepalend in de smaak, gevolgd door kruiden en een lichte toast.
Een levendige wijn, frisse zachte en zoete tannines.
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Dessert wijnen
Nectar Pedro Ximénez

6.5

Pedro Ximenez | Jerez de la Frontera, Spanje
Pedro Ximénez wordt verkregen uit overrijpe druiven met dezelfde naam, die zongedroogd worden zodat ze hun exceptionele hoge concentratie aan restsuikers behouden.
De rijping in het criadera systeem en de rijke Pedro Ximénez druif maken Nectar tot
een krachtig en volle zoete sherry met de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen.

Boschendal Vin d’Or
Chenin Blanc, Riesling | Franschhoek, Zuid-Afrika
In de geur van deze heerlijke zoete dessertwijn veel tropisch fruit, citrusfruit en appel,
gevolgd door wat honing. De geconcentreerde smaak is mooi in balans en heeft een
enorme fruitexplosie. Prachtige zoete afdronk, maar met frisse citrustonen.

8.5

