
Programma Wine Professional 2012 
 
(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Maandag 9 januari 
 
9.00 – 11.00 
Buscaglione start-up Espresso (402) 
 
GaultMillau Theater 
 
10.45 - 12.00 
Witte Bourgogne: Puligny-Montrachet 
P. de Bruijn Wijnkopers, de oudste zelfstandige wijnkoperij, van Nederland 
viert haar 240-jarig bestaan (en 60 jaar Hofleverancierschap). Het is dan ook 
niet verbazend dat het bedrijf beschikt over een voorbeeldig Frans 
assortiment, waaronder een indrukwekkende reeks Bourgogne-huizen. 
Culinaire omlijsting wordt verzorgd door SVH Meesterkok Erik van Loo 
(Parkheuvel – 18 GM/**) 
Programma bijwonen? Meer informatie via P. de Bruijn Wijnkopers, 024-
3229301, info@debruijnwijnkopers.nl 
 
12.15 – 13.15 
Hongaarse terroirwijnen 
Het Hongaarse bedrijf Terroir Club is gespecialiseerd in gezonde, meestal 
biologische en dikwijls biodynamische wijnen van kleine Europese 
producenten. Voor wie kennis wil maken met typisch Hongaarse wijnen is 
Terroir Club ‘the place to be’. Speciale gast is Miguel Rocha Vieira, chef van 
restaurant Costes in Boedapest (17 GM/*) Wijn- en terroirexpert Andres 
Kato en Richard Nemes, managing director van het Hongaarse Wijnmarketing 
Bureau,  geven toelichting. I.s.m. HITA. 
Deelname op uitnodiging van Proefschrift. 
 
13.30 – 14.30 
Duitse Riesling 
Aan de hand van jonge maar ook gerijpte Duitse Rieslings wordt de 
veelzijdigheid en gastronomische inzetbaarheid van het druivenras 
geïllustreerd. Culinaire omlijsting wordt verzorgd door de GaultMillau’s Chef 
van het Jaar 2012 in België: Bart De Pooter (De Pastorale, Reet – 18 
GM/**). I.s.m. Langbeen Duitse Topwijn (B) e.a. 
Deelname op uitnodiging van Proefschrift. 
 
14.45 – 15.15 
Finale Grand Prix GaultMillau 
13 leerlingen uit de Sterklas van het ROC van Amsterdam creëerden elk een 
gerecht bij een van de zes Prix du Sommelier-finalewijnen (verkozen tijdens 
het 23e Proefschrift Wijnconcours). De 3 beste combinaties worden 
beoordeeld door een jury van coryfeeën: Sergio Herman (Oud Sluis – 20 
GM/***), SVH Meesterkok Jonnie Boer (De Librije – 19,5 GM/***), Bart De 



Pooter (De Pastorale, Reet (B) – 18 GM/**), Pieter Verheyden (sommelier Hof 
van Cleve, Kruishoutem (B) – 19,5 GM/***) en Jan van Lissum. 
 
15.30 – 16.45 
Sauzen om van te snoepen 
Jonnie Boer (De Librije – 19,5 GM/***) buigt zich over de verbindende factor 
van het gerecht: de saus. Diverse originele, drinkbare sauzen passeren de 
revue, elk gecombineerd met een passend gerecht. 
Deelname op uitnodiging van Proefschrift. 
 
17.00 – 18.15 
Sergio & Istrië 
Sergio Herman (Oud Sluis – 20 GM/***) laat zich inspireren door de 
bijzondere Malvasia-wijnen uit de Kroatische kustprovincie Istrië. Wijnen 
werden ingestuurd door leden van het kwaliteitsconsortium Vinistra. 
Deelname op uitnodiging van Proefschrift. 
 
 
 
 
Forum Gastronomicum Theater 
 
09.45 – 11.45 
Malbec tasting 
Net als de afgelopen jaren gaat Wine Professional van start met een 
exclusieve proeverij voor leden van het Nederlands Gilde van Sommeliers die 
werkzaam zijn in de horeca. Centraal staat de malbec-druif: geadopteerd als 
nationale druif van Argentinië, maar van oudsher bekend uit Zuidwest-
Frankrijk waar hij vooral in Cahors prachtige resultaten oplevert. 
Deelname op uitnodiging van het NGS. 
 
12.00 – 13.00 
Brood en wijn 
Importeur ad Bibendum en Vlaamsch Broodhuys slaan de handen ineen voor 
een experimentele en boeiende proeverij waarin een dikwijls verwaarloosd 
aspect van de gastronomische maaltijd aan bod komt: hoe reageren wijn en 
brood op elkaar? 
Programma bijwonen? Meer informatie via Ad Bibendum, +32-11262700 , 
info@adbibendum.be en Vlaamsch Broodhuys, 0621419313, 
diante@vlaamschbroodhuys.nl 
 
13.15 – 14.30 
Riesling & Riesling  
Strak droog met ragfijne zuren of weelderig rijk en zoet, de riesling-druif heeft 
vele gezichten. Tijdens de masterclass Riesling & Riesling nemen Roman 
Niewodniczanski van Van Volxem uit de Saar en Stephan Attman van 
Weingut Von Winning (Aufsteiger des Jahres, Gault Millau 2012) uit de Pfalz, 
deze kameleon onder de loep. Top-riesling pur sang! Voor culinaire omlijsting 
zorgt SVH Meesterkok Dick Middelweerd (De Treeswijkhoeve – 16 GM/*). 



Programma bijwonen? Meer informatie via Vinites, 06-11901351, 
greetje@vinites.com 
 
 
14.45 – 15.45 
Amuses van ’t Schulten Hues 
Peter Gast (’t Schulten Hues – 16 GM/*) is een specialist als het gaat om 
amuses. Tijdens deze proeverij presenteert het keukenteam van ’t Schulten 
Hues enkele fraaie voorbeelden in combinatie met zorgvuldig geselecteerde 
wijnen. 
Programma bijwonen? Meer informatie bij de organisatietafel van The Wine & 
Food Association. 
 
16.00 – 17.00 
10 jaar Anfors 
Importeur Anfors viert in 2012 zijn tweede lustrum. Tijdens Wine Professional 
wordt dit heugelijke feit luister bij gezet door middel van een mooie reeks 10 
jaar oude wijnen, uiteraard afkomstig uit Italië – het land waarin Anfors zich 
vanaf het begin heeft gespecialiseerd. Voor culinaire omlijsting zorgt Rogier 
van Dam (Lastage – 14 GM/*). 
Programma bijwonen? Meer informatie via Anfors, 0648494229, 
hans@anfors.com. 
 
17.15 – 18.15 
Cheval des Andes 
Cheval des Andes is een intrigerende assemblage van talent en potentieel: 
een ´Grand Cru´ uit de nieuwe wereld die de ´kunst van het assembleren´ van 
Cheval Blanc combineert met het beste terroir van Argentinië: Terrazas de los 
Andes. De culinaire invulling wordt nader bepaald, momenteel in overleg met 
partijen. 
I.s.m. Moët Hennessy Nederland 
Programma bijwonen? Meer informatie via Moët Hennessy Nederland, 
0615866368, florian.rottmann@lvmh.com 
 
 
En verder: 
 
16.45 
Huldiging winnaar Grand Prix GaultMillau 
	  


