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MISSET HORECA Drinks / 9 december 2016

Lotte Wolf (30) was 6 jaar lang hoofdsommelier bij Oud Sluis*** en is nu wine director bij restaurant Bridges van Sofitel The Grand in Amsterdam.  
Wolf maakt onder haar eigen naam wijn in Zuid-Afrika.

Lullaby

Het maken van een wijnarrangement is 
eigenlijk hetzelfde als het schrijven van 
een songtekst. Nu moeten wij, de 
sommeliers, niet opeens gaan denken 

dat we Leonard Cohen zijn. Want zo’n grootheid, 
iemand met zo veel precisie, kunnen we natuurlijk 
nooit evenaren. Maar we zijn in mijn ogen wel echte 
tekstschrijvers. Je moet het zo zien, dat de gerechten 
en de keuken het instrumentale gedeelte op zich 
nemen. Als sommelier kun je daar wel een beetje 
aan sleutelen, maar nooit helemaal. De keuken is 
toch heilig. Zij maken een gerecht en wij verzinnen 
de wijn erbij. Af en toe kun je wel vragen om een 
beetje zout of zuren eraan toe te voegen, maar dat is 
meestal de maximale interventie.

En dat is ook zo met een zanger; je kunt wel een 
paar noten veranderen, maar nooit het hele lied. Het 
gaat allemaal om de opbouw. De coupletten mogen 
uitdagend en speels zijn: ieder couplet verschillend, 

anders wordt het saai. Maar uiteindelijk wil iedereen 
een refrein om met volle overgave te kunnen 
meezingen.

En dat is ook zo met de wijnen. Een gast wil in het 
midden van het arrangement, zo bij de derde gang, 
gewoon een wijn die hij of zij begrijpt. Gevolgd door 
een spannende wijn-spijs. Het bespelen van de 
gerechten is wat de sommelier de kick geeft, 
waarnaar zowel hij als de gast verlangt. Zeker als je 
er af en toe een mooie solo uit kunt halen. Maar dat 
geldt natuurlijk ook voor de chefs. We zijn een band, 
we versterken elkaar.

Ik ben een echte rockchick. Ik ben liever de Red 
Hot Chili Peppers (middelste foto hieronder) of The 
Cure, schiet af en toe graag uit de bocht, en vind dat 
de keuken ook een gitaarsolo verdient. Maar iedere 
sommelier is anders; dat is juist wat het leuk maakt. 
Echt goede wijn-spijscombinaties maken kun je niet 
aanleren, dat moet je voelen, van binnen.  

Lotte Wolf

‘EEN GAST WIL 
HALVERWEGE 
HET ARRAN-
GEMENT  
GEWOON EEN 
WIJN DIE HIJ 
BEGRIJPT’

Beeld  Diederik van der Laan en Shuttertock
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