
Rozemarijn 
 staat voor Puur met Passie 

 
De wijnkaart van Rozemarijn is met passie, zorg en toewijding samengesteld.  Door 
vele bezoeken aan proeverijen, wijnreizen en opleidingen van onze sommelier is de 
wijnkaart van Rozemarijn een dynamische kaart geworden, waarin de klassieke en 

vernieuwende wijnhuizen zijn vertegenwoordigd. 
De focus ligt op de Europese wijngebieden, waarin gezocht wordt naar “karakter” 

wijnen die het eigen terroir & signatuur van de wijnmaker benadrukken. 
 

Onze wijnkaart is in 2 delen opgedeeld; 
1. Selectie in smaakprofielen 

Dit deel is onze “moderne” variant van de wijnkaart. U vindt hier een selectie 
van wijnen verdeeld in smaakprofielen. 

 
2. Selectie in gebieden 

Dit deel is de “Klassieke” variant van onze kaart. De selectie wijnen zijn 
verdeeld aan de hand van hun appelatie. 

 
 
Champagne       
 
Bijzonder trots zijn wij op onze champagnes van Hervé Mathelin. Wij importeren deze 
champagnes zelf, waardoor wij een uniek product in handen hebben. 
Hervé Mathelin werkt met respect voor de natuur en kenmerkt zich door puur- & 
zuiverheid, lengte en veel diepgang.  
 
Welke cuvée u ook kiest, het is een genot om uw lunch of diner mee te beginnen.  
        Glas  Fles   
     
Hervé Mathelin Brut       9,95  55,00 
Hervé Mathelin Rosé      9,95  55,00 
 
 
Open Wijn  
Witte Wijn 
Grüner Veltliner 2016     4,75  25,50 
Grirtsch, Wachau, Oostenrijn 
 
"ALLO" Alvarinho & Loureiro, 2015   5,50  29,50 
Quinta de Soalheiro, Monção e Melgaço, Portugal 
 
 
Rode Wijn  
Tinta de Toro (Tempranillo) 2014   4,50  24,00   
Bodega Toresanas, Toro  
 
Cabernet Sauvignon, Max Reserva   7,25  35,00 
Errazuriz, Valle de Aconcagua, Chili 
 
 
Rosé Wijn   
“Moulin de Gassac”, Syrah & Carignan, 2016  4,75  25,50 
Guilhem, Pays d'Hérault, Frankrijk 



Frisse Witte Wijn 
Riesling 2016         32,50 
Apostelhoeve, Maastricht 
Naast het feit dat Apostelhoeve het oudste domein van Nederland is, ligt het ook nog 
eens op het mooiste stukje van Nederland, De Louwberg.  
De wijn zet fris aan, met tonen van citrus en groene appel, bezit lengte en 
complexiteit. Het kleine zoetje in de wijn wordt perfect in balans gehouden door de 
zuren. 
Aanrader om eens van te genieten ! 
 
“Gemischter Satz” 2015       37,50 
Weingut Groiss, Niederösterreich (Oostenrijk) 
Een manier van wijn maken die uniek is. De naam van de wijn zegt het al “Gemengde 
zaken”. Niederösterreich ligt iets boven Wenen, de druiven zijn afkomstig uit 1 
wijngaard en alles wordt tegelijk geoogst, gaat samen in 1 tank voor de vinificatie.  
Onder andere Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Sauvignon Blanc, Muskateller, 
Traminer.  
Frisheid, Frivool en speels.    
 
Zind (Chardonnay & Auxerrois) 2014     45,00 
Domaine Zind – Humbrecht, Elzas (Frankrijk) 
Behorend bij een van de meest eigenzinnige domeinen ter wereld. 
Zind-Humbrecht is als 1 van de eerste begonnen met bio-dynamische wijnbouw. 
Zonder daar een oordeel over te vellen, behoort dit domein tot de absolute top van de 
Elzas. Al zijn wijnen zijn loep zuiver, puur en elegant. 
In deze wijn maakt hij gebruik van Chardonnay, iets dat volgens de wetgeving niet is 
toegestaan. (zie hier zijn eigenzinnig karakter). 
Niet bij nadenken, gewoon proberen.   
 

Aromatische Witte Wijn 
Grauburgunder “Böchinger Rosenkranz” 2015   36,50 
Weingut Theo Minges, Pfalz (Duitsland) 
Hoewel het weingut nog steeds Theo heet, is dochter Regine zeer actief in het bedrijf. 
Hun filosofie is bijzonder eenvoudig; voelen de stokken zich goed, dan geven de 
druiven de beste wijn. 
Voor mij is de geur typisch Pfalz. Het zet aan met wit fruit en peer. De wijn heeft fijne 
zuren, is super schoon en een elgante wijn. Tip om de wijn niet op ijs te zetten, zodat 
de wijn eerst frissere gerechten aankan en daarna de combinatie met rijpere 
gerechten aankan. 
 
Sylvaner Grand Cru Zotzenberg 2012     47,50 
Stephanie Wantz, Elzas (Frankrijk) 
De enige Sylvaner Grand Cru in de Elzas!  
De wijn heeft restzoet, wat kenmerkend is voor de regio. Het heeft zeer rijp fruit, 
sinaasappel, mandarijn, rijpe appel en veel kruidigheid. 
Een gebied dat eigenlijk ondergewaardeerd wordt, maar waar zo veel moois vandaan 
komt. Waaronder deze gave wijn. 
 
 
 



Volle, Hout gelagerde Witte Wijn 
Viognier “Holzfass” 2013       55,00 
Oliver Zeter, Pfalz (Duitsland) 
Viognier uit Duitsland? Kan dat? Ja, dat kan.  
Een wijngaard die ideaal is gelegen, en relatief veel zon en warmte krijgt. Daar heeft 
Zeter zijn Viognier aangeplant. 
Voor mij een erg grappige en zeer aangename wijn. De viognier tonen komen naar  
voren, wat gecombineerd wordt met kenmerken van “cool climate” wijn. Tel daar wat  
houtgebruik bij op, en we krijgen dit. 
 
Chardonnay 2013        37,50 
Domein de Wijngaardsberg, Ulestraten 
Jules Nijst wordt op dit moment gezien als een van de beste wijnmakers van 
Nederland. Voor deze wijn maakt hij gebruik van Bourgogne 
vaten, dit komt zeker terug in de smaak. Een rijke, brede wijn, met meer  
dan voldoende spanning en complexiteit.   
 

Eigenzinnig  Wit 
Chardonnay, “Gaia”, 2015       32,50 
Château Barouillet, Bergerac (Frankrijk) 
Wijn die voor mij in de eerste aanzet een wauw gevoel en vrolijkheid geeft. 
De wijn proeft alsof hij malolactische vergisting heeft ondergaan (tonen van yoghurt /  
kwark), maar dat kan ook liggen aan het feit dat de fermentatie tot wel 6 maanden  
duurt. De wijnmaker maakt gebruik van inheemse en natuurlijke gisten, wat de wijn  
een geheel eigen karakter geeft.  
Rijpe stijl met peer, iets van perzik (steenfruit) en exotisch fruit. 
  
Roter Veltliner, “Fels am Wagram”, 2015    42,50 
Weingut Wimmer Czerny, Wagram (Oostenrijk) 
Een onbekender inheems druivenras uit Oostenrijk. In totaal staat er zo’n 0,5%  
aangeplant.  
Het geeft een wijn met kruidigheid, gele bes en een licht notig karakter. De wijn heeft  
voldoende aciditeit, maar bezit zeker dikte. 
Deze wijn wordt volgens de biodynamische leer gemaakt en de vergisting is spontaan  
met natuurlijk gisten. 
 
Savagnin “Les Molates” 2014      52,50 
Domaine des Marnes Blanches (Frankrijk) 
De Jura is een streek met een geheel eigen stijl, iets dat zeker terug komt in deze  
wijn. De wijn is opgevoed in oude vaten van tussen de 2 en 4 jaar oud. Het heeft een  
oxcidatief karakter, veel rijpheid en iets vegetaals. Geur en smaak is zeer spannend. 
Eerlijk is eerlijk, geen allemans vriend, maar zeker het proberen waard ! 
 
Chenin Blanc, "Clos du Papillon" 2011     85,00 
Domaine du Closel, Savennières (Frankrijk) 
Wat een Wijn! Verwacht niet iets alledaags, verwacht spanning en complexiteit!  
Biologische droge witte wijn uit de Loire. 
De wijn is zeer oxidatief, heeft zuren, vatrijping van 24 maanden (grote, oude vaten),  
het is aards, heeft honing, zoekt spanning op en is heel duidelijk Savennières. One of  
a kind ! 
 
 



Lichte, Speelse Rode Wijn 
Gamay ,“Les Vibrations” 2014      42,50 
Domaine Thillardon, Chénas (Frankrijk) 
Time for Beaujolais Nouveau… Uhh, Sorry, Niveau… 
Beaujolais zoals die hoort te zijn. 
 
Pinot Noir 2014         45,00 
Domein De Wijngaardsberg, Ulestraten (Nederland) 
Jules Nijst, naast een aardige vent ook een meer dan aardige wijnmaker. 
Maakt op dit moment serieus naam in de Nederlandse Wijnwereld. 
Een Pinot Noir die doet denken aan de Ahr in Duitsland. 
Stevig, goed houtgebruik (mooi verweven in de wijn), fijne zuren em rood fruit. 
De wijn bezit zuiverheid, precisie, goede bite en voldoende complexiteit. 
 
Pinot Noir, “Crimson” 2015       49,50 
Ata Rangi, Martinborough (Nieuw-Zeeland) 
De stokken van deze wijn zijn orginele klonen van Romanée-Conti, misschien wel de  
bekendste wijngaard ter wereld. 
Een frivole rode wijn, met zijde zachte tannines, aangename bitters en barstensvol  
rood fruit. 
Een fruit gedreven wijn met een speels plezier. 
 

Kruidige, krachtige Rode Wijn 
Tempranillo Crianza 2014       62,50 
Valduero, Ribera del Duero (Spanje) 
Zoals dit domein zelf zegt ; “in vergelijking met … zijn wij de vrouwelijke variant van  
Ribera”. 
Fantastische rode wijn. Vol, kruidig, krachtig, specerijen, concentraat en veel lengte.  
Top top top! 
 
Mas des Daumas Gassac, 2012      62,50 
Vin de Pays de l'Hérault (Frankrijk) 
Dé grondlegger voor wijn in de Languedoc, Dhr. Guibert. Het eerste oogstjaar was in  
’78, eerste verkoop in ’79 en al zeer snel befaamd in de wijnwereld. 
Dit domein wordt gezien als ‘Bordeaux wijn’ hoewel het andere druivensoorten heeft. 
Onder andere Pinot Noir, Tempranillo, Syrah maar ook Cabernet Sauvignon, Cabernet  
Franc en Merlot. 
Belegen rode wijn, tonen van herfstbladeren, cacao, zwarte kersen en specerijen. 
Nog meer ? Jawel, hier vindt u Rozemarijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eigenzinnig Rood 
MC², Pinot Noir & Gamay 2013      36,50 
Mathieu Coste, Coteaux du Giennois (Frankrijk) 
What’s in a name? 
Biologische, relatief lichte rode wijn uit de Loire. Tegenover Sancerre, valt deze 
gemeente officieel tot Bourgogne. Als wijn echter bij de Loire. 
Een wijn die ruikt naar afgestoken vuurwerk (vuursteen), een aardse toets, heel veel 
kruidigheid, koffie en rood fruit (rode besjes). 
Hele fijne frivole zuren, een spannend glas! 
 
Zweigelt & Blaufränkisch, “Heideboden” 2014   37,50 
Thomas Lehner, Brugenland (Oostenrijk) 
Volgens mij een markante man. Zijn wijn is dat in ieder geval wel. 
Een wijn gemaakt met respect voor de natuur.  
Sappig, rood fruit, een kruidige toets, kersen, pepers en gewoon eigenzinnig. 
 
 
 



Witte Wijnen (selectie van de wijnkaart) 
Sancerre "La Bourgeoise" 2014      52,50 
Domaine Henri Bourgeois   
 
Chablis 1er Cru Les Montmains 2015     47,50 
Domaine Denis Race 
 

Meursault "Clos du Cromin" 2014     95,00 
Bachelet - Monnot 
 

Condrieu “La Petite Côté” 2016      79,50 
Domaine Yves Cuilleron 
 

Mas des Daumas Gassac 2009      62,50 
Vin de Pays de l'Hérault 
 

Soave Classico Superiore 2016      39,00 
Stefano Inama, Veneto 
 

Riesling trocken 2015       42,50 
Weingut Weil, Rheingau 
 
Riesling trocken 2013       45,00 
Sybille Kuntz, Mosel 
 

Grüner Veltliner, Smaragd “Steinporz” 2015    57,50 
Weingut Gritsch Mauritiushof, Wachau 
 

 

Rode Wijnen (selectie van de wijnkaart) 
Bourgogne, Pinot Noir 2014      42,50 
Domaine Paul Pillot 
 
Côté des Collines Rhodaniennes, Syrah 2014    37,50 
Yves Cuilleron 
 
Château La Fleur de Jaugue 2012     50,00 
Saint Emilion Grand Cru 
 
Château Plince 2012       92,50 
Pomerol 
 
Mencos, Crianza 2011       39,50 
Rioja 
 
Juan Gil, “Silver Label” 2014      42,50 
Jumilla 
 
Chianti Classico 2013                32,50 
Rocca di Castagnoli 
 

 
Montepulciano d´Abruzzo Riserva 2011     45,00 
“Cagiòlo”  Cantina Tollo  
 
Spätburgunder “Edition B”, 2009     52,50 
Weingut Loersch, Mosel 


