Wijnbeschrijving assortiment Footstep Wines Herfst 2021
Footstep Wines Amsterdam, gevestigd in Edam
E:
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Wines@footsteptours.nl
020-612 5252
KOOSJER, OOK VOOR PÈSACH
06-1443 4530
https://www.facebook.com/Footstep-Wines-112612643996357/

Over ons
Footstep Wines is actief sinds medio 2020.
Wij leveren kwalitatief goede wijnen, en andere dranken (zie Onze producten)
Betrouwbaarheid en service aan onze klanten staan bij ons voorop.
In ons andere bedrijf Footstep Tours liggen excursies Joods Erfgoed ons na aan het hart.
Dat geldt ook voor de handel in wijnen, op verzoek uit elk wijnland, maar allereerst uit
Israel.

Leveringsvoorwaarden
U bestelt en ter bevestiging betaalt u vooraf per bank.
Uit voorraad leveren wij binnen 2 werkdagen. Verdere bestelde dranken binnen een
week, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen.
Van dranken die wij in voorraad hebben kunt u losse flessen bestellen. Van dranken die
wij speciaal voor u bestellen geldt een minimaal aantal flessen, gewoonlijk 6 flessen bij
wijn of sap, 3 bij sterke drank, en 24 flessen bij bier.
Geen verzendkosten door het jaar heen bij bestellingen van minstens 12 flessen wijn of een
bestelwaarde van € 100 (België: 18 flessen).
Voor kleinere bestellingen betaalt u een bijdrage van € 5 in de verzendkosten (België: € 9).

In straal van 10 km rond Edam franco levering vanaf 6 flessen in alle seizoenen!
Natuurlijk kunt u ook bij ons depot komen kijken/proeven en ter plaatse uw keuze maken.

Onze producten
rode en witte wijnen en rosé, druivensap en bieren uit Israel
ALLE DRANKEN ZIJN KOOSJER, DE WIJNEN EN HET SAP ZIJN TEVENS KOOSJER VOOR PÈSACH.

Hebt u vragen? Wij staan u graag te woord!
Wijzigingen voorbehouden. –

Alle prijzen in deze folder zijn incl. btw.
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RODE WIJNEN
Arza DAVIDS HARP
DE DAVID’S HARP IS EEN ZOETE, RODE WIJN DIE GEMAAKT IS VAN
CARIGNAN EN GRENACHE DRUIVEN EN WORDT VAAK GEBRUIKT ALS
KIDDUSH, HAVDALAH OF AVONDMAALSWIJN.
Deze bijzondere wijn wordt al sinds 1847 geproduceerd in de omgeving van Jeruzalem. Het certificaat
“Baddaz Yerushalayim” geeft aan dat deze overheerlijke wijn voldoet aan de hoogste keuringseisen van
het Rabbinaat. David’s Harp is dan ook beoordeeld als de beste zoete Koosjere rode wijn.
Gaat goed samen met: aperitief, chocola, rood fruit, kaasplank, dessert. N.B. Met handige draaidop.
€ 7,75

Teperberg IMPRESSION MERLOT
EEN ROBIJNKLEURIGE RODE WIJN, MET EEN VERRASSENDE VOLLE GEUR
VAN JONG FRUIT ZOALS KERS, PRUIM, KOFFIE, SIGAAR.
In de smaak hebben we zwart fruit, aardbei en kers.
Rijk en gebalanceerd met een zachte afwerking.
Deze wijn heeft 6 maanden op Frans eiken gerijpt wat hem zeer aangenaam maakt.
Gaat goed samen met: kalfsvlees, rundvlees, lam.
88 punten Wine Spectator.
€ 14,95

Tishbi Estate Merlot
De wijn rijpt 12 maanden in eikenhouten vaten. Een mooie donkere rode wijn die goed bij een mooi stuk
rood vlees past. De wijn heeft tonen van rijpe pruimen, zoethout, cassis, passievruchten, kersen, met
geuren van vanille en chocolade. - Druivenrassen: Cabernet Sauvignon, Merlot, Ruby Cabernet
Top-Merlot van € 22 voor maar € 16,95

Teperberg VISION CABERNET SAUVIGNON
EEN TOEGANKELIJKE, ENERGIEKE, RIJKE WIJN.
IN DE NEUS HEBBEN WE EEN EXPRESSIEVE GEUR VAN BESSEN, KERSEN EN
WAT KRUIDIGHEID.
De smaak is mooi rond en soepel met pruimen, donkerrood fruit en lichte houtaroma’s. Een hele mooie
wijn zoals een Cabernet Sauvignon hoort te smaken.
Gaat goed samen met: lam, rundvlees, stoofschotel.
€ 9,95

Recanati JONATHAN RED
GEMAAKT VAN EEN COMBINATIE VAN TWEE VERSCHILLENDE
DRUIVENRASSEN; CABERNET SAUVIGNON EN SHIRAZ.
Cabernet Sauvignon zorgt voor een stevige body en mooie zwarte fruit aroma’s. Shiraz zorgt voor
frisheid, hints van fris rood/paars fruit en wat kruidigheid. Door de wijnbereidingsmethode hebben we
ook wat lichte houttonen in de wijn. De tannines zijn mooi geïntegreerd.
Het is een zachte, ronde wijn met de nodige complexiteit.
Gaat goed samen met: lam, rundvlees, stoofschotel, belegen kazen.
€ 11,95
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Teperberg VISION MALBEC - TYPISCH MALBEC!
EEN JONGE WIJN MET MOOI LICHT ROOD FRUIT ZOALS KERSEN,
BRAMEN MAAR WE HEBBEN OOK WAT LICHTKRUIDIGE TONEN.
De smaak van de wijn is fluweelachtig, een hele volle smaak waarin roodfruit en krachtige tonen goed
gepaard gaan met een klein zuurtje en fijne tannines.
Een zeer breed inzetbare wijn.
Gaat goed samen met: pittig eten, gevogelte, rundvlees, harde kazen.
€ 9,95

Israeli DRY RED
EEN FRUITIGE RODE WIJN. ROND, SOEPEL EN TOEGANKELIJK VAN SMAAK.
Deze wijn is breed inzetbaar en is een allemansvriend. Ontdek bessen en rijpe bramen.
De wijn geeft een zacht mondgevoel.
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon/Argaman/Carignan
€ 8,45

Teperberg IMPRESSION SYRAH
EEN STEVIGE WIJN MET EEN DIEPE DONKERRODE KLEUR.
De wijn heeft veel body, is kruidig, sappig en heeft een prettige zuurgraad en mooi geïntegreerde
tannines. In de smaak hebben we braambes, donker fruit, pruim, kers en framboos. Met een beetje
kruidigheid en de nodige frisheid.
Aangename lange afdronk die wordt gekenmerkt door een pepertje van de Shiraz druif. € 14,95

Teperberg IMPRESSION SANGIOVESE
EEN ELEGANTE, STIJLVOLLE WIJN DIE GEKENMERKT WORDT DOOR FRISSE
ZUREN EN KRUIDIGHEID.
De wijn heeft geuren van pruimen, kersen, subtiele bloemen en wat kruidigheid. De wijn is stevig en
rijk, maar ook soepel en toegankelijk.
Gaat goed samen met: rundvlees, rode saus, pasta’s, stoofschotels.
€ 14,95

SAPPEN
Tirosh druivensap uit Efrat (literflessen)
Afkomstig van blauwe (rode) wijndruiven. Extra goed geurend en smakend door de korte bereiding.
Dit pure kwaliteitssap wordt ook gebruikt als alternatief voor Avondmaalswijn.
€ 5,50 per fles
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WITTE WIJNEN
Teperberg IMPRESSION CHARDONNAY – droge witte wijn
EEN HELDERE, RIJKE, GOUDGELE WIJN.
In de geur hebben we aroma’s van een mooi houtgelagerde chardonnay met tropisch fruit en citrus- en
vanilletonen, die in de smaak prachtig terugkomen. Deze Chardonnay heeft een volle smaak, mooie
textuur en lange afdronk.
Gaat goed samen met: (gerookte) vis, gevogelte, rund, quiches, romige sauzen.
90 punten Wine Spectator.
€ 14,95

Recanati UPPER GALILEE CHARDONNAY
CHABLIS STYLE CHARDONNAY!
De druiven komen van wijngaarden verspreid over de Upper Galilee bergketen de regio ten noorden van
Haifa en een van Israels beste wijnregio’s. Op 800 meter hooggelegen en voorzien van een toplaag van
met name leisteen, leveren deze wijngaarden onderscheidende wijnen. Deze Chardonnay heeft de smaak
van citroen, groene appel, witte bloesem en tropisch fruit.
Sappige frisheid en een klein kruidje. Voortreffelijk bij ziltige en gebakken vis.
€ 14,95 aanbieding, zolang de voorraad strekt: € 11,95

Teperberg VISION SAUVIGNON met BLANC COLOMBARD
Droge witte wijn. Een frisse geurexplosie in het glas. Prachtige fruittonen van appel,
groene kruiden en wat witte bloemen. - De smaak is opwekkend fris met een aangename
concentratie van knisperende, smaakvolle zuren en fruitige aroma’s.
Heerlijke, toegankelijke wijn.
Gaat goed samen met: pasta, rijke vis, vegetarisch, borrel.
€ 9,95

Teperberg IMPRESSION LATE HARVEST RIESLING - zoete witte
LATE HARVEST RIESLING HEEFT EEN STROGELE KLEUR EN BETOVERENDE
AROMA`S VAN PEREN EN PERZIKEN.
Mooi fruit, zoet maar elegant en hints van vanille en karamel. Met een lange aangename afdronk van
honing en citrus.
Gaat goed samen met: aziatisch, chocolade, zoete desserts en foie gras.
€ 14,95 per fles (500 ml), aanbieding zo lang de voorraad strekt € 11,95

Cremisan DABOUKI - zoete witte wijn

biologisch

Delicate neus; met hints van abrikoos, tropisch fruit en mineraliteit.
We proeven rijpe groene appel, abrikozen, peren en groene kruiden met in de verte nog wat tonen van
limoenschil en anijs. Medium body wijn die eindigt in een frisse schone afdronk.
Gaat goed samen met: verschillende kazen, vis, pasta’s.
89 punten Wine Spectator.
€ 15,95

Israeli SEMI DRY WHITE - half-droge witte wijn:
EEN HELE PRETTIGE WIJN ALS ER IETS ANDERS GEWENST WORDT DAN EEN
STRAKKE, DROGE WIJN.
Je proeft veel fruit zoals, meloen en perzik. In de geur is deze wijn kruidig en bloemig.
Deze wijn geeft een aangenaam zoetje af in de afdronk.
Druivensoorten: Emerald Riesling/Semillon/French Colombard € 8,45
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Nieuw: Likeur/Sterke drank
Probeer onze Arak Shalit, een heerlijke anijsdrank!
Alle sterke drank met anijs komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten.
Deze Anijslikeur is van topkwaliteit en smaakt uniek, uiteraard doorzichtig als water.
Alcoholpercentage: 40%
€ 19,95 (70 cl)

BIEREN
NIEUW: Bierpakket, Aanbieding 16 flesjes voor € 29,95.
Het Bierpakket bevat 4 33cl flessen van de volgende soorten, dus 16 flessen in totaal:
Alexander Beer Wheat 33cl | Witbier (5%), Alexander Beer Blonde 33cl (5,3%, Blond Bier), Alexander
Beer Green 33cl | IPA style (6,0%) en Alexander Beer Black 33cl | Porter Style (7%)

Alexander bieren € 2,30 per fles, v.a. 6 flesjes voor € 1,95 p. fles + gratis glas
Alexander Beer WHEAT 33cl | WITBIER
EEN AMBACHTELIJK WITBIER, MET EEN MOOIE WITTE SCHUIMKRAAG,
TROEBEL GOUD, HEEL FRIS LICHT EN MAKKELIJK DRINKBAAR.
Style:
Alcohol:
Looks:
Nose:
Taste:
Character:

Free style wheat beer
5% ABV
dark gold, cloudy, white creamy head
fruity, spicy, cloves, fresh
fruity and spicy, balanced with delicate bitterness
light bodied, fresh and very drinkable, long and complex after taste

Alexander Beer BLONDE 33cl | BLOND BIER
ALEXANDER BLOND IS EEN ‘ALE’, WAT INHOUD DAT NAAST HET
GEKIEMDE GERST, OOK GEROOSTERD GERST WORDT TOEGEVOEGD.
Dit zorgt voor de amber- of koperachtige kleur van het bier. Qua smaak en aroma’s ligt het in stijl van
de Belgische bieren, maar dan met wat minder alcohol. Het bier is rijk aan bloemige en fruitige aroma’s
en vindt een prachtige balans van bitterheid, hop en de zoetheid van mout.
Style:
golden ale
Alcohol:
5,3%
Looks:
light gold, clear, white creamy head
Nose:
flowers, honey, fresh grass
Taste:
wonderfully balanced, long finish, smooth and dry with a gentle and pleasant “hoppiness”
Character:
medium bodied, natural gentle carbonation, very drinkable.
Awards:
2017 - Silver Medal - European Beer Star
2014 - Gold Medal - European Beer Star
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Alexander Beer GREEN 33cl | IPA STYLE
ALEXANDER GREEN IS EEN HOPPIG BIER OP BASIS VAN DE BEKENDE IPASTIJL MAAR MET ONZE ISRAËLISCHE TWIST.
In de neus hebben we prachtige fruitige aroma’s van grapefruit, guave, mango en ander fruit. In de mond
vinden we deze aroma’s terug en hebben we een mooie balans van zachte zoetheid en de volle smaak
van grapefruitachtig fruit. Met een langdurige, mooie bittere afdronk.
Style:
IPA
Alcohol:
6% ABV
Yeast:
Top fermentation, ale
Looks:
copper, clear, off-white foamy head
Nose:
exquisite grapefruit, guava, mango, passion fruit aroma.
Taste:
bitter sweet grapefruit, full body, long lasting bitter finish
Awards:
Double Gold- Bira – International Brewing Awards 2011

Alexander Beer BLACK 33CL | PORTER STYLE
EEN SCHITTEREND BIER VOOR DE KOUDERE DAGEN.
Dit bier is zorgvuldig gebrouwen op de inspiratie van andere donkere bieren. Het is een donker, zwart,
complex en robuust Porter bier. Met een rijk pallet aan aroma’s als; donkere chocolade, espresso en
gedroogd fruit.
Style:
Robust Porter
Alcohol:
7%
Yeast:
Top fermentation, ale
Looks:
black with red shine
Nose:
coffee, dark chocolate, malt
Taste:
rich espresso, chocolate, dry fruits, full body, long lasting bittersweet finish
Awards:
Gold Medal - European Beer star 2013, 2014, 2017
2014 - Gold award - World Beer Cup
Dit bier kan prima dienen als vervanging voor het niet meer gebrouwen Heineken Oud Bruin.

Alexander Beer SAISON 33CL
Alexander SAISON is een al lang bestaand bier in Belgische stijl genaamd Season (Frans voor seizoen).
Voorheen maakte men dit bier in Zuid-Belgische boerderijen voor het zomerseizoen om de dorst te
lessen tijdens het werk op het land en in de hitte. De stijl wordt gekenmerkt door een buitengewone
complexiteit in smaken en geuren, droogheid en een beetje zuur. Een speciaal soort gist en in sommige
gevallen onconventionele graansoorten die op de kookdag beschikbaar waren, bepalen het karakter van
dit seizoensbier. Blond en krachtig (zomer)seizoensbier (7%)

Tevens te bestellen Goldstar uit Netanya (lager bier, 4,9%, € 1,80 per fles)

NIET IN VOORRAAD, SNEL TE BESTELLEN:

WIJNEN zie pag. 7 en 8
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NIET IN VOORRAAD, SNEL TE BESTELLEN (wijnen):

ROSÉ
TEPERBERG IMPRESSION ROSE
DEZE BLEND: 50% GRENACHE-NOIR 50% BARBERA, ZORGT ERVOOR DAT
DIT EEN ZEER AANGENAME, SOEPELE ROSÉ IS.
De druiven voor deze wijn werden op afzonderlijke data geoogst, elk bij optimale rijpheid, van dezelfde
wijngaard in de Ayalon-vallei. - Goed als aperitief. Goed samen met: sushi, barbecue, vis en salades. € 14,95

NIEUW: DALTON ESTATE ROSÉ: superlekker!
een ongelooflijk aromatische wijn, met de essentie van heldere aardbei, rozenblaadje en rode grapefruit. De
wijn is enigszins droog en zijn heldere zuurgraad versterkt de lengte van het fruitgedreven gehemelte van de
wijn. € 16,45

RODE WIJNEN
Recanati UPPER GALILEE CABERNET SAUVIGNON
CABERNET SAUVIGNON WORDT BESCHOUWD ALS DE KROONPRINS VAN
ALLE DRUIVENRASSEN; EN DEZE WIJN IS PRECIES DAT!
Het heeft klassieke Cabernet Sauvignon-aroma’s, gekenmerkt door zwarte pruimen, cassis en
mediterrane kruiden verrijkt met subtiele eikenhouten aroma’s.
Gaat goed samen met: (gebraden) kalf, rund, wild, lamsvlees, paddenstoelen. € 14,95

Recanati MERLOT
Een volle, ronde wijn, met niet alleen karakteristieke cassis en rode vruchten smaken, maar ook de
aroma’s van vanille, rode pruim, munt en kruidnagel. Door veroudering in Franse en Amerikaanse eiken
vaten, heeft de wijn extra complexiteit. Dit zal tevens indien gewenst nog jaren in de fles blijven
ontwikkelen. € 14,95

Carmel KING DAVID
CARMEL KING DAVID IS ZOET EN SOEPEL.
Één van de bekendste zoete wijnen uit Israel. De wijn is Koosjer en wordt ook als sacramentswijn
ingezet. - Gaat goed samen met: aperitief, chocola, rood fruit, kaasplank, dessert. € 8,50

Teperberg INSPIRE DEVOTAGE
Een stevige rode wijn gemaakt van de druiven Malbec en Marselan, De wijn heeft een
intense, donkerrode kleur.
In de smaak proeven we veel donker fruit, tabak gecombineerd met zachte kruiden. Vlezige, complexe
wijn met mooie lange afdronk.
Gaat goed samen met: pittig eten, rundvlees, stevig gevogelte, krachtige, harde kazen. € 18,957

TEPERBERG INSPIRE MERITAGE
Een Cabernet Sauvignon gedomineerde Bordeaux blend met Merlot, Petit Verdot en
Cabernet Franc. Smakend als een Bordeaux, maar “warmer”.
Je proeft kersen, bramen, cassis met cederhout en potloodslijpsel. Een mooie elegante wijn, met een
sappige en zachte structuur. Zonnig en klassiek!
Gaat goed samen met: lamsbout, hert, wild, rundvlees, stevig gevogelte, verschillende kazen. € 18,95
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NIET IN VOORRAAD, SNEL TE BESTELLEN (wijnen):

WITTE WIJNEN
Israeli DRY WHITE, Droge witte wijn
SPRANKELEND FRISSE WITTE WIJN. - Bijzonder expressief met de smaak van grapefruit,
passiefruit, en een lekkere kruidigheid. Kortom een heerlijke witte wijn als aperitief.
Druivensoorten: Emerald Riesling/Semillon/French Colombard € 8,45

Teperberg IMPRESSION GEWÜRZTRAMINER
TEPERBERG IMPRESSION GEWURZTAMINER IS EEN MOOIE WIJN MET EEN
KLEIN ZOETJE.
In de geur en smaak vinden we subtiele bloemige tonen en tropisch fruit zoals lychee, peer, perzik en
mango. De wijn heeft een zachte en aangename balans van zoetheid en zuurheid. Zeer vol van smaak.
Gaat goed samen met: pittig eten, rijke vis (zalm, etc.), zoete desserts, gevogelte en milde en zachte
kazen.
€ 14,95

Recanati JONATHAN WHITE
IN DE NEUS IS DEZE WIJN LICHT KRUIDIG MET AROMA’S VAN TROPISCH
FRUIT, PEER EN EEN VLEUGJE CITRUS.
In de mond vinden we deze smaken ook terug met in de verte nog een florale toets. De mix van
Chardonnay en Colombard zorgen voor een perfecte balans in frisheid en fruitigheid. Verfrissende, zeer
toegankelijke wijn.
Goed met salades, vis, gevogelte en Italiaanse gerechten, ook lekker als aperitief. € 11,95

Teperberg Inspire DESTITAGE
Een mooie blend van Sauvignon Blanc en Colombard.
Rijk aan fris fruit, met een elegante finesse.
De wijn heeft kenmerkende smaken van citrusfruit, kruisbes en appelaroma’s. Met een mooie zuurgraad
en een delicate afdronk.
Gaat goed samen met: vis, gevogelte, pittig eten, vegetarisch, fruitige desserts, kazen. € 18,95

Teperberg Inspire FAMITAGE
Geweldige blend van Chenin Blanc, Gewürztraminer en Dabouki.
Een harmonieuze wijn met een mooie balans van zoet en zuren. Tropisch en citrus fruit, medium body
en een mooie schone, ronde afdronk. Gastronomisch verrassende wijn!
Goed met: pittig eten, zoete en fruitige desserts, gevogelte, magere vis, milde en zachte kaas.
€ 18,95
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