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Het heeft ons, en met ons ook
de rest van de internationale
wijnhandel, deze zomer ﬂink
beziggehouden: de voorkoop
Bordeaux 2005.
De belangrijkste wijnen hadden we in de maand april al uitgebreid doorgeproefd en we
wisten op dat moment dat het een fenomenaal Bordeaux-jaar zou worden. Grote vraag
was wat de prijzen dit jaar zouden gaan doen. De economie was aan het aantrekken,
de beurzen deden het weer beter, de Amerikanen hadden 2004 overgeslagen en
dus zin om te kopen en als klap op de vuurpijl was ook de Amerikaanse wijnschrijver
Robert Parker hilarisch over het jaar! Kortom, alle ingrediënten waren aanwezig om
ons vast voor te bereiden op ﬁkse prijsverhogingen.
De eerste, kleinere, wijnen kwamen al meteen met lichte verhogingen, maar alles bleef
nog beschaafd. Maar met het uitkomen van de bekendere wijnen stegen de prijzen
verder. Het absolute hoogtepunt kwam met de Premiers Grands Crus Classés, met
prijsstijgingen van zo’n 300%.
Wat moesten wij van deze prijzen denken en konden wij deze wijnen blind volgen?
Wat vonden wij zelf van deze ontwikkelingen? Met een calculatie op basis van de kostprijs heeft dit al lang niets meer te maken. Volgens een onlangs in het blad ‘Perswijn’
verschenen interessant artikel zou in dat geval de verkoopprijs van de topwijnen voor
de consument dan rond de € 30,00 moeten liggen. De handelshuizen in Bordeaux
probeerden de hoge prijzen te verklaren met het argument dat dezen worden bepaald
door de markt. We hebben hier immers te maken met schaarse producten die over
de gehele wereld gretig aftrek vinden en de koper bovendien de nodige status geven.
Kunnen we deze producten inderdaad vergelijken met merken als Rolex, Prada,
Hermès en Louis Vuitton? Kortom, hoe duurder hoe beter? De realiteit is wel dat het
grootste deel van dit soort wijnen inmiddels geconsumeerd wordt door ‘het nieuwe
geld’, soms aangelengd met een scheutje cola, dan weer met een blokje ijs. Een andere
groep kopers bestaat uit speculanten, die hopen deze schaarse wijnen binnen enkele
jaren met veel winst te kunnen veilen. Hoe snel deze schaarse wijnen echter verder in
prijs zullen stijgen, is de vraag. Dat ze dit uiteindelijk wel zullen doen, is zeker. Toch
vinden wij het, als liefhebbers van Bordeaux, een trieste zaak dat dit soort wijnen bijna
niet meer bij de echte genieter terechtkomt. Van één ding blijven wij overtuigd: 2005
is een absoluut fenomenaal jaar, wat in geen enkele kelder zou mogen ontbreken.
Bovendien is er voor ieder budget nog altijd wel een mooie wijn te vinden. Daarnaast
is 2005 een jaar waarbij de echte liefhebber zich best eens mag laten gaan. Toch?
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CHIANTI CL ASSICO

Een schoonheid uit Toscane
Wie in het historische gehuchtje Fonterutoli op bezoek is,
ontdekt al snel dat alles hier draait om het gelijknamige
wijndomein. De meeste gebouwen zijn in het bezit van
de familie Mazzei, die hier al in 1435 neerstreek om wijn
te maken. Ambachtslieden en kunstenaars bewonen de
bovenwoningen van de eeuwenoude huizen, waarvan
de begane grond en kelders vol liggen met de vaten en
ﬂessen van het domein.
Tot aan 2005 was dit dé plek waar alles gebeurde, maar binnenkort
is het niet veel meer dan een museum vol prachtige herinneringen.
De historische gebouwen zullen gelukkig volledig intact blijven, daarvoor hecht de familie te veel aan de rijke geschiedenis van het dorp.
Castello di Fonterutoli is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen,
een supermodern domein, dat zich met veel gevoel voor traditie

DOC en juist pure kwaliteit wilden maken. De nieuwe DOCG werd

alleen maar toelegt op het maken van topwijnen. De belangrijkste

een succes en betekende de terugkeer van de naam Chianti op het

Italiaans wijngids, de door Slow Food uitgegeven Gambero Rosso,

hoogste niveau. Castello di Fonterutoli kan gezien worden als een

plaatst Fonterutoli op basis van de meest ontvangen ‘3 glaasjes’

van de voorvechters van deze nieuwe DOCG.

(maximale score) in de top van het klassement van Italië,
net achter domeinen als Gaja uit Piemonte en Ca’del Bosco uit

Exclusief aanbod topjaar 2003

Lombardije. De beroemdste en ook kostbaarste wijnen die hier

Ter viering van de opening van hun nieuwe keldercomplex besloten

worden gemaakt, zijn de ‘Castello’ en de ‘Siepi’. De belangrijkste

wij samen met Fonterutoli om een bijzondere aanbieding te

wijn, het gezicht van het huis, is de Fonterutoli, waarvan de

doen van hun schitterende Chianti Classico uit het topjaar 2003.

kwaliteit dan ook uitmuntend is!

Dit is een buitenkansje voor iedere liefhebber van een grote

Okhuysen Vinée Vineuse

Toscaanse wijn!
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Het Nieuwe Chianti

Proefnotitie: De wijn heeft een prachtige donkerrode, bijna zwarte

Met de invoering van de DOCG (Denominazione di Origine

kleur. De geur is heerlijk kruidig, met een rijp fruit van bramen en

Controllata e Garantita) in het Chianti-gebied werden de regels

zwarte bessen, iets van laurier en kreupelhout en een lichte toast van

van de reeds bestaande DOC in 1980 verder aangescherpt.

het hout. In de smaak is de wijn vol en smeuïg, omlijst met prachtige

De bedoeling hiervan was om de kwaliteit van de wijnen te

zuren, een intens fruit en veel rijpheid.

verbeteren en een antwoord te geven op de populair geworden

Schenkadvies: Heerlijk bij wildgerechten, schaap, rood vlees

‘Super-Tuscans’, tafelwijnen van het hoogste niveau, gemaakt

en bijvoorbeeld een stoofschotel.

door boeren die zich niet konden vinden in de regels van de oude

Op dronk: tussen nu en 2010

Castello di Fonterutoli is een wijnhuis vol historie

2003 Fonterutoli

met het vizier gericht op de toekomst. Onlangs

Chianti Classico

er ideaal voor het maken van topwijnen en dat is

Speciale prijs:
bij 36 ﬂessen: € 12,50 per ﬂes
bij 24 ﬂessen: € 13,50 per ﬂes
bij 12 ﬂessen: € 14,50 per ﬂes

precies wat Francesco en zijn broer Filippo willen.

(normaal: € 16,75)

nam de familie Mazzei een gloednieuw en supermodern keldercomplex in gebruik. De condities zijn

Okhuysen Vinée Vineuse
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ZUIDWEST- FRANKRIJK

Smaken om nooit te vergeten
In het zuidwesten van Frankrijk ligt, bijna tegen de stad Pau aan, de wijnstreek Jurançon. Eind oktober 1987
bezochten wij voor de eerste keer dit kleine wijngebied. De oogst was hier nog in volle gang; voor een wijnboer
dus niet bepaald het geschikte moment om een wijnkoper te ontvangen. Toch werden wij – en dat typeert de
mensen van deze streek – ondanks de drukte overal hartelijk ontvangen. De oogst werd gewoon even onderbroken,
de handen gewassen en de laarzen uitgedaan om in huiselijke kring de wijnen te proeven. Tijdens deze speurtocht
ontdekten wij het voor die tijd nog volstrekt onbekende wijndomein Cauhapé van Henri Ramonteu. Het ligt ter
hoogte van het gehucht Castet in de luwte van de Pyreneeën.

Henri Ramonteu, wijnboer in hart en nieren:

“Ik wilde de mooiste wijnen van Jurançon
Van melk naar wijn
Begin jaren tachtig verkocht veeboer Ramonteu zijn koeien, liet zijn 15 hectare grasland
afgraven, maakte hier een wijngaard en bouwde zijn koeienstal om tot een indrukwek-

Okhuysen Vinée Vineuse

kende viniﬁcatiehal. Vanzelfsprekend volgde hij tegelijk een oenologische opleiding,
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want Ramonteu had één wens: wijnboer worden en de mooiste wijnen van de streek
maken. Dat hem dit is gelukt, mag blijken uit het feit dat zijn vins liquoreux worden
vergeleken met de top van Sauternes (zelfs Château d’Yquem neemt z’n hoed af) en
dat Henri Ramonteu een paar jaar geleden werd uitgeroepen tot ‘Vigneron de l’Année’
van Frankrijk. Inmiddels bestaat Cauhapé uit meer dan 40 hectare en worden de wijnen
in toprestaurants over de hele wereld geschonken.

ZUIDWEST- FRANKRIJK

2005 Chants des Vignes

2004 Ballet d’Octobre

Jurançon sec

Jurançon moelleux

De eerste pluk betreft altijd de gros

De rijpste trossen gros manseng, afkom-

manseng, die gebruikt wordt voor

stig van een kiezelrijke wijngaard, werden

het maken van een droge witte wijn.

de laatste week van oktober geselecteerd

De druiven ondergaan eerst een koude

voor deze superwijn. Na viniﬁcatie op hout

weking om zoveel mogelijk smaak aan

rijpte de wijn 10 maanden sur lie.

de schil te onttrekken. Daarna worden

Proefnotitie: Een schitterend, bijna bedwel-

ze geperst en vindt de gisting plaats

mend parfum met tonen van exotisch fruit,

op lage temperatuur. Vervolgens rijpt

rijpe abrikozen, gebrande suiker en iets van

de wijn dan een half jaar ‘sur lie’ op

noten. De smaak is al even overrompelend

roestvrijstalen tanks.

met een rijke structuur en een opvallende

Proefnotitie: Een spectaculaire, bijna

frisheid. Een superwijn!! Heerlijk aperitief,

exotische neus met tonen van perzik,

maar ook verrassend aan tafel.

grape fruit, appel en bloemen. De smaak

Op dronk: tussen nu en 2009

is al even heerlijk met mooie, frisse zuren,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per ﬂes (normaal € 14,10)

sappig fruit en spanning in de ﬁnale.
Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per ﬂes (normaal € 12,95)

2003 Symphonie de Novembre
Jurançon moelleux
Deze wijn werd gemaakt van de petit man-

2004 Sève d’Automne

seng, afkomstig van een op het zuidwesten

Jurançon sec

gelegen wijngaard. Zoals de naam van de

Een zeldzame wijn van domaine Cauhapé

wijn al aangeeft, vond de eerste ‘trie’ (het

Proefpakket
Jurançon

is deze op barriques geviniﬁeerde Jurançon,

selecteren van druiven in de wijngaard) in

gemaakt van laat geplukte gros manseng-

november plaats. De gisting geschiedde op

druiven. De rijping van de wijn is ‘sur lie’

hout, alsook een rijping van 9 maanden,

gedurende 15 maanden, waarna hij

waarna de wijn nog eens 6 maanden op

U kunt drie wijnen t.w. Chant des Vignes,

wordt gebotteld.

inox tanks rijpte.

Seve d’Automne en Ballet d’Octobre ook

Proefnotitie: Een aromatisch parfum

Proefnotitie: Een heel rijpe neus met

als proefpakket bestellen. U ontvangt dan

van noten, rijpe gele perzik en iets

tonen van bloemen en vooral exotisch fruit.

van deze drie soorten steeds twee ﬂessen.

buxus-achtigs. De smaak is expressief

De smaak is prachtig edel zoet met een

Speciale prijs: € 77,00

en rijk en met een lichte toast van het

overweldigende rijkdom aan aroma’s en een

(normaal € 87,90)

hout. Heerlijk bij gerookt vlees, gegrilde

zalige fraîcheur in de ﬁnale. Prachtig bij vis,

vis met rijke saus, wit vlees en…

gevogelte met een zoete saus, maar ook bij

de beroemde Brebis uit de Pyreneeën.

een ‘Bleu’ of een rijpe ‘Brebis’.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per ﬂes (normaal € 16,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,90 per ﬂes (normaal € 21,50)

maken”
Originaliteit

De appellation Jurançon kent alleen witte wijnen. Deze moeten gemaakt zijn
van de zeer originele druif manseng, die elders in Frankrijk nauwelijks voorkomt.
droge Jurançon en de petit manseng voor de moelleux en liquoreuze versie.
De edelzoete Jurançon doet denken aan Sauternes. Ook hier worden de druifjes
door de ‘pourriture noble’ (= edele rotting) aangetast, met als gevolg dat het water
in de druif verdampt en het suikergehalte relatief toeneemt. De oogst duurt in
Jurançon dan ook lang, soms wel tot eind december.

Okhuysen Vinée Vineuse

Er bestaan twee variëteiten in: de gros manseng, die verantwoordelijk is voor de
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CRU BEAUJOL AIS

Michel Tête

‘2005 est formidable’
In de Beaujolais is men de laatste jaren wat zorgelijk.
De Fransen zelf drinken minder Beaujolais, maar ook
het buitenland koopt minder.

De kelders van nogal wat boeren bleken nog gevuld te zijn met de jaargangen
2002, 2003 en 2004 en de oogst 2005 moest daar dan nog bij. Natuurlijk krijgen
de euro en de nieuwe wijnlanden de schuld, maar naar ons idee is het de kwaliteit
van de wijnen die bij veel producenten is teruggelopen. Men is in de Beaujolais
in het verleden veel te veel verwend geweest en men dacht dat de bomen wel
tot in de hemel konden groeien. Het roer zal in deze streek dan ook zeker om
moeten. Gelukkig werken wij hier nog met een gepassioneerde wijnboer, die de
top nastreeft. Hij heet Michel Tête, eigenaar van ‘Le Clos du Fief’ en maker van de
lekkerste Juliénas die wij kennen. Voorraden heeft hij nauwelijks, want de oogst
van 2005 was hier op voorhand al uitverkocht. Volgens ‘le roi du Beaujolais’, zoals
Tête wel wordt genoemd, is 2005 vergelijkbaar met 1947, een jaar dat bekend staat
om zijn legendarische wijnen. “Une année rare” noemt hij deze oogst, omdat alle
bestanddelen volkomen in harmonie bleken te zijn. Proeft u zelf maar!

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De kleur is mooi diep donkerrood. Het fruit van rode bessen met
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een licht toontje van frambozen knalt het glas uit. Daarbij proeft de wijn stevig
met een ideaal evenwicht tussen kracht en souplesse. Een gulle wijn met die
heerlijke aroma’s van de gamay.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per ﬂes (normaal € 10,75)

PORT UGA L

Een gouden trap
om van te smullen
Al enige jaren zijn wij nu de trotse importeur van de Portugese
topproducent Quinta do Tedo. Deze quinta is gelegen in het hart
van het portgebied, precies daar waar de rivieren de Douro en
de Tedo elkaar ontmoeten. Volgens eigenaar Vincent Bouchard
liggen zijn wijngaarden op een van de beste plekjes van de vallei.
Zij kregen dan ook stuk voor stuk de hoogste status, klasse A.
Beperkte Vincent zich tot op heden tot de export van de mooiste portwijnen, vorig jaar liet
hij ons voor het eerst een overweldigende droge rode wijn proeven. Helaas konden wij deze
heerlijke volle rode wijn op dat moment al niet meer aankopen. “De wijn is schaars en de
vraag erg groot”, vertelde Vincent ons. Maar van het nieuwe oogstjaar maakte hij wat extra
(nog altijd maar zo’n 8.000 ﬂessen totaal) en hij zou hiervan wat voor ons apart houden.
Begin dit jaar kwam de proefﬂes binnen. Wat een voortreffelijke wijn, werkelijk schitterend!
Helaas konden we niet veel van de wijn bemachtigen, maar gelukkig hebben we voor de
toekomst nu wel een goede voet tussen de deur! Het toonaangevende Engelse tijdschrift

2004 Escada d’Oro,
Quinta do Tedo

van 9 maanden op Franse eikenhouten

aanzet is vol met rijp, donker fruit, zachte,

vaten, waarvan 50% nieuw werd aange-

smeuïge tanninen, goed kruidig, met een

Douro

kocht en 30% twee jaar was gebruikt. 20%

uitstekende concentratie, maar ook met

In de naam Escada d’Oro, letterlijk gouden

werd opgevoed op roestvrijstalen vaten. De

souplesse en frisheid. Super!

trap, verwijst oro naar de rivier de Douro

wijn werd jong gebotteld om het frisse fruit

Schenkadvies: Mooi bij rood vlees, pasta-

en escada naar de terrassen met wijnstok-

zo goed mogelijk te behouden en om het

gerechten, gegrild vlees, stoofschotels en

ken die tot aan de rivier lopen. De wijn

karakter van de druiven te bewaren.

mediterrane gerechten.

werd gemaakt van de druiven tinta roriz

Proefnotitie: De neus geurt naar rijp donker

Op dronk: tussen nu en 2008

(tempranillo), touriga nacional en touriga

fruit van zwarte kersen en bramen, met iets

francesca. Hij kreeg deels een opvoeding

van tabak, mokka en cacao. De smaak-

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per ﬂes (normaal € 8,80)

Okhuysen Vinée Vineuse

‘Decanter’ gaf onlangs aan de 2004 Escada d’Oro drie sterren en een speciale aanbeveling.
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OOSTENRIJK

Onweerstaanbaar wit uit Krems
Proefpakket
Stadt Krems
Okhuysen Vinée Vineuse

U kunt deze vier wijnen ook als
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proefpakket bestellen. U ontvangt
dan van iedere soort drie ﬂessen.

Speciale prijs: € 118,00
(normaal € 131,00)
(slechts één pakket per
bestelling mogelijk)

Gedurende zijn ruim duizendjarige geschiedenis
heeft Krems zijn welvaart altijd te danken gehad aan
de wijnbouw. De bij het verlenen van de stadsrechten
in 1305 opgenomen statuten vermelden al dat “de stad
zijn eer hoofdzakelijk ontleent aan zijn wijngaarden”.
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat meer
dan vijftig kloosters uit diverse Duitstalige landen
hier van oudsher wijngaarden bezaten in het ideale
klimaat aan de oevers van de Donau.

OOST ENR IJK

De Kremsvallei kent een grote verscheidenheid aan natuurlijke
omstandigheden, die alle op hun eigen wijze het klimaat in de vallei
beïnvloeden en als het ware een ‘lappendeken’ van microklimaatjes
veroorzaken. Opvallend daarbij is het grote verschil in dag- en
nachttemperatuur. De vegetatie heeft zich in de loop der eeuwen
aan het gebied aangepast en draagt bij aan de bijzondere expressie
van de wijnen die uit het ‘Kremstal’ komen. Inmiddels werken wij
alweer twee jaar met het 550 jaar oude Weingut Stadt Krems en de
wijnen van dit domein zijn nu al niet meer weg te denken uit ons
assortiment. Begonnen wij destijds voorzichtig met het importeren
van hun basiswijn – de Grüner Veltliner Lössterrassen – al spoedig
volgden ook andere cuvées. Vandaag de dag mogen wij ons verheugen in een rijk assortiment ‘Krems-wijnen’, afkomstig van de best
gelegen terrassen van Krems.Hiervan bieden wij u er vier aan:

2005 Grüner Veltliner Lössterrassen
De grüner veltliner, verreweg het meest aangeplant in de

De kelders van Stadt Krems

Kremsvallei, voelt zich helemaal thuis in de goed doorluchte
lössgrond. Werd deze wijn al meermalen in de pers geroemd, ook

2005 Pinot Blanc Kerschbaum

veel van onze klanten lopen weg met deze wijn. Zijn frisse bloemige

Behalve de hoofddruiven grüner veltliner en riesling heeft Stadt

en minerale karakter, zijn verﬁjning en kruidigheid in combinatie

Krems ook een klein percentage (2%) pinot blanc aangeplant, wat

met de complexiteit en intensiteit van het witte fruit en de prachtig

deze wijn schaars maakt. De druiven groeien op een prachtige

harmoniërende zuren geven de wijn iets onweerstaanbaars.

op een zuidhelling gelegen wijngaard, die lössgrond bevat op een

De druiven werden medio oktober geoogst en nauwkeurig

onderlaag van kiezel en grind. De druiven werden - relatief laat -

geselecteerd. Na de ontsteling volgde een zachte persing en

in november geoogst, waarna een strenge selectie volgde. Na de

gistte het sap op lage temperatuur in roestvrijstalen tanks.

ontsteling en een zachte persing vergistte het sap op lage tempera-

Schenkadvies: Als aperitief, maar combineert ook goed met

tuur in houten vaten van 2000 liter. De 2005 heeft een stijl die zeer

een visje, een schnitzel of salade.

kenmerkend is voor Krems. De licht notige smaak treedt niet op de

Op dronk: tussen nu en 2009

voorgrond en geeft in combinatie met de ﬂorale tonen en het milde

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,75 per ﬂes (normaal € 6,75)

fruit de wijn een elegant karakter en een aangename afdronk.
Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of bij lichte voorgerechten,
een gestoomd visje en gevogelte.

2005 Grüner Veltliner Weinzierlberg

Op dronk: tussen nu en 2009

Weinzierler is het locale dialect voor ‘wijnbouwers’. Ofschoon hier

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per ﬂes (normaal € 12,50)

ook een klein percentage pinot blanc wordt aangeplant, is deze
op een onderlaag van kiezel en grind. In combinatie met de warme

2005 Riesling Steinterrassen

oostenwind geeft de grüner veltliner hier wijnen met een droge en

35% van de 31 hectare wijngaard van Weingut Stadt Krems is aan-

aangenaam minerale stijl. Hoewel dit een zekere ingetogenheid

geplant met riesling en daarmee is deze druif na de grüner veltliner

doet vermoeden, is de wijn expressief, met een complexe neus van

de meest voorkomende druivensoort. De riesling gedijt uitstekend

exotische vruchten, aalbessen, rabarber en ook wat rokerigs. In de

in de grote temperatuurverschillen tussen de warme oostenwind

smaak vinden we verder een lichte kruidigheid en tonen van frisse

overdag en de sterke afkoeling ’s nachts. De druiven werden in

appeltjes terug. Op 6 november werd begonnen met de oogst,

november geoogst en na de ontsteling en zachte persing vergistte

waarna een nauwkeurige selectie van de druiven volgde. Voorts

het sap op roestvrijstalen tanks. De wijn heeft een kenmerkende

ondergingen de druiven een vergelijkbare viniﬁcatie als die van de

minerale stijl, een goede structuur, mooie kruidigheid en een

Lössterrassen. Het resultaat is een wijn die jong heerlijk drinkbaar

fruitig karakter, dat associaties met abrikoos en perzik oproept.

is, maar gerust een aantal jaren in de kelder verstopt mag worden.

In de afdronk vallen de uitstekende zuren op. Bovendien een

Schenkadvies: Combineert goed met diverse visgerechten als

wijn met bewaarpotentieel.

zeeduivel of snoekbaars, maar ook met de wat (zoet)kruidiger

Schenkadvies: Aan te raden bij gerookte en gebakken vis

Aziatische keuken.

en Oosterse gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per ﬂes (normaal € 11,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,60 per ﬂes (normaal € 13,25)

Okhuysen Vinée Vineuse

akker vooral beroemd door de grüner veltliner. De grond bevat löss
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12

Vier dozijn verrukkelijke restanten
1

2

Bordeaux Supérieur

2001 Corton Bressandes
Grand Cru

De wijngaard van Lescalle ligt op de rand

Domaine Tollot-Beaut

Het huis Giroud maakte in het jaar 1999

van de Médoc, niet ver van de appellation

Het tophuis Tollot-Beaut wordt geroemd

echte bewaarwijnen met stevige zuren.

Margaux. De wijn wordt gemaakt op het

om zijn betaalbare wijnen. Hun Cortons

Wie deze wijn de benodigde tijd gunt,

bekende Château Maucamps. Verrukkelijk!

zijn de absolute uitsmijters. Groots!

wordt beloond!

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen 2008 en 2016

van € 9,95 voor

van € 53,75 voor

van € 19,30 voor

5

€ 7,95 (*6)

2001 Château Petit Boyer

6

t
h
c
o
k
r
ve

9

Camille Giroud

€ 39,99 (*6)

2002 Beaune Clos du Roi 1er Cru

1999 Beaune Les Prévolles

10

€ 13,95 (*6)

2002 Chablis Vaillons 1er Cru

Premières Côtwes de Blaye

Domaine Tollot-Beaut (1/2 ﬂ esje)

Domaine Jean Collet

Een prachtig domein uit het interessante

Heeft u ook zo nu en dan zin in een grote

Collet maakt een klassieke Chablis met

wijngebied Côtes de Blaye in Bordeaux.

wijn uit een klein ﬂesje? Deze premier cru

een mooi minerale stijl en uitstekende

Veel merlot, goed rijp en smeuïg.

uit

biedt elegantie en complexiteit uit een

zuren. Deze perfecte 2002 van de premier

Een heerlijke ‘kleine’ Bordeaux.

groot Bourgogne-jaar.

cru-akker Vaillons is prachtig op dronk

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2008

van € 9,95 voor

van € 19,45 voor

van € 16,65 voor

€ 7,95

2000 Prieuré la Solitude

7

€ 15,50 (*24)

2002 Chorey-les-Beaune

11

€ 12,50 (*6)

2003 Pouilly-Vinzelles Les Quarts

Pessac-Léognan

Domaine Tollot-Beaut

Domaine la Soufrandière

De tweede wijn van Domaine la Solitude

Chorey geeft heerlijke, elegante wijnen

De ‘Les Quarts’ geldt als een van de top-

van de familie Bernard (Domaine de

vol plezier. Zéér pinot, met een zacht rijp

wijnen van de broertjes Bret. Ondanks de

Chevalier). Een heerlijke, kruidige Pessac

fruit van kersen en aardbeien en een

warmte van het jaar bezit deze cuvée een

uit het topjaar 2000.

beetje vanille.

uitzonderlijke mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 15,25 voor

van € 19,75 voor

van € 28,25 voor

€ 11,95 (*6)

€ 21,95 (*6)

Saint-Emilion Grand Cru

2002 Savigny-Champs-Chevrey
1er Cru

Een verrukkelijke Grand Cru, gemaakt

Domaine Tollot-Beaut

In 2003 proﬁteerde de doorgaans

door de oenologen van Jean-Pierre

Deze permier cru uit Savigny is een van de

koelere regio van Chablis optimaal

Moueix (Château Pétrus, Château

absolute specialiteiten van Tollot-Beaut.

van de warmte. Met als gevolg: rijpe,

Trotanoy enzovoort), eveneens uit het

Het is een perfecte combinatie van kracht

aromatische wijnen, met een bijna

topjaar 2000.

en elegantie.

exotisch karakter.

12

* prijs per f les bij eenheidverpakking van 6 of 12 f lessen

4

2000 Château Haut-Lavallade

€ 15,80 (*6)

Okhuysen Vinée Vineuse

3

2002 Château Lescalle

8

12

2003 Chablis Cuvée de la Butte
Maison Verget

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 18,60 voor

van € 26,25 voor

van € 29,75 voor

€ 13,99 (*12)

€ 19,99 (*6)

€ 22,50 (*12)

BIJZONDER A A NBOD

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Met de Openﬂessendagen in aantocht is het voor ons een nuttig moment om onze opslag weer eens grondig op
te ruimen. Dat betekent ook dat wij enkele restpartijen in de aanbieding hebben, wat voor u weer zéér prettig is!

2003 Mâcon-Bussières
Vieilles Vignes du Clos

Domaine René Rostaing

2002 Saumur Champigny Le
Marginale Domaine des Roches Neuves

Maison Verget

Op een fantastische wijngaard net buiten

Thierry Germain is een van de leiders uit de

In tegenstelling tot vele andere wijnen uit

de appellation van Côte Rôtie maakt René

Loire en wordt gezien als een van de beste

2003 werd deze ‘Caniculuswijn’ van Verget

Rostaing een 100% Syrah van oude stok-

wijnboeren van Frankrijk. De Marginale is

vanwege zijn enorme rijkdom, mineraliteit

ken. Een must voor iedere liefhebber!

zijn topcuvée. Zéér beperkt!

en perfecte evenwicht niet aangezuurd.

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 18,75 voor

van € 24,65 voor

van € 20,75 voor

17

15

16

21

€ 14,50 (*12)

€ 17,95 (*6)

€ 15,90 (*12)
18

14

2001 Les Lézardes Syrah

2003 Mâcon-Villages
Les Vallons de Lamartine

2001 Trilogie d’Endes,
Côtes du Lubéron

22

2003 Saumur Champigny
Terres Chaudes

Château des Tourettes

Domaine des Roches Neuves

Maison Verget

Van de druiven cabernet-sauvignon, syrah

Naast de Marginale maakt Thierry Germain

Een superbe instapwijn van Verget, vol fris

en grenache maakt Jean-Marie Guffens een

ook deze meer door fruit gedomineerde

en exotisch fruit, met tonen van abrikoos,

voortreffelijke rode wijn, die het midden

cuvée, die overigens wel op eiken werd

meloen en peer en iets groene appel.

houdt tussen een Rhône en een Bordeaux.

opgevoed, maar daarmee perfect in balans is.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen nu en 2010

van € 13,25 voor

van € 18,65 voor

van € 15,50 voor

€ 9,95 (*12)

2003 Viré-Clessé
Vieilles Vignes de Roally

19

€ 13,95 (*12)

2001 Gigondas

23

€ 11,90 (*6)

2003 Saumur Les Silices

Domaine du Pesquier

Domaine du Vieux Pressoir

Maison Verget

Pesquier is een van de toppers uit deze

Misschien niet zo beroemd en groots als

Ook dit is er een uit de serie Caniculus (niet

cru-appellation uit de Zuidelijke Rhône.

de wijnen van Roches Neuves, maar o wat

aangezuurd). Een wijn vol rijkdom, exotisch

2001 was bovendien een fenomenaal jaar.

is deze cuvée van 100% cabernet-franc

fruit en met een prachtige mineraliteit.

Een echt koopje dus!

toch heerlijk fris en fruitig!

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2008

van € 20,75 voor

van € 16,25 voor

van € 6,95 voor

€ 15,90 (*12)

2003 Côtes du Rhône

€ 12,95 (*12)

€ 5,50 (*6)

Domaine August Clape

2001 Côtes du Vivarais,
Cuvée La Syrare Domaine Gallety

Dit beroemde domein uit Cornas maakt

Gallety maakt in de Vivarais schitterende

Domaine Olivier Pithon

op een kleine wijngaard net buiten de

wijnen van grenache en syrah. Deze heel

Deze zéér grote wijn heeft één ding tegen:

appellation een formidabele ‘simpele’

bijzondere cuvée van 100% syrah is

hij mist nog bekendheid. Voor mensen

Côtes du Rhône. Super!

werkelijk indrukwekkend!

die pure klasse zoeken, maar geen belang

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2012

hechten aan een etiket, is dit dé wijn!

van € 18,75 voor

van € 38,75 voor

Op dronk: tussen nu en 2010

€ 14,50 (*12)

20

* prijs per f les bij eenheidverpakking van 6 of 12 f lessen

€ 29,50 (*6)

24

2002 Vignes de Saturnes,
Côtes du Roussillon

van € 25,80 voor

€ 18,95 (*12)

Okhuysen Vinée Vineuse
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13
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25

25

26

27

28

2003 Cabernet Franc,
Vin de Pays d’Oc

29

29

30

31

32

2004 Coume Marie Rosé,
Vin de Pays des Côtes Catalanes

33

33

2003 Riesling Belzbrunnen
Domaine Dirler-Cadé

t
h
c
o
k
r
ve

La Préceptorie de Centernach

De nobele riesling van deze topakker

De wijnen van Terres Noires zijn eerlijk en

De rosés van La Préceptorie zijn echte

Belzbrunnen geeft zelfs in een warm

perfect gemaakt. Prachtige fruitexpressie,

wijnen met complexiteit en structuur, die

jaar als 2003 een wijn met mineraliteit

mooi rijp en zéér zuiver. Ook lekker om

zich ook met gemak enkele jaren laten

en spanning. Zeer mooi!

licht gekoeld te drinken.

bewaren.. Deze 2004 is nu heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Op dronk: tussen nu en 2008

van € 16,70 voor

van € 5,85 voor

van € 11,75 voor

uit

€ 4,50 (*6)

2002 La Chapelle rouge,
Vin de Pays des Côtes Catalanes

€ 12,50 (*6)

€ 8,75

2004 Rivaner Trocken

2004 Sauvignon, Vin de Pays d’Oc

Weingut Bastenhof

l’Orangerie de Pennautier

Aangename neus met tonen van wit

La Préceptorie de Centernach

Deze Sauvignon van het bekende domein

fruit als peer, appel en meloen en ook

Op dit domein van de familie Parcé worden

l’Orangerie de Pennautier is deze nazomer

iets van bloemen. De smaak is droog

prachtige rode wijnen gemaakt van de

en herfst nog heerlijk. Niet om weg te leg-

en fruitvol en met sappige zuren in

grenachedruif. Deze La Chapelle is zéér

gen dus.

de afdronk.

bijzonder en biedt vooral veel plezier.

Op dronk: nu

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 5,95 voor

van € 9,75 voor

30

€ 4,50 (*6)

van € 7,15 voor

€ 5,25 (*6)

€ 7,50 (*6)
31

2002 Cuvée Laïs blanc,
Côtes du Roussillon

2003 Clos du Bécassier rouge,
Coteaux Varois

35

1999 Clos Fontà, Priorat
Mas d’en Gil

Domaine du Deffends

Priorat is nog altijd ‘hot’ in de

Domaine Olivier Pithon

De wijnen van Deffends worden

wijnwereld en daardoor erg kostbaar.

De witte wijnen van Pithon zijn ware kunst-

gekenmerkt door hun zuivere en

Clos Fontà is een echte topper en

werken. Zeker geen allemansvriend, maar

harmonische stijl. Prachtig rijp fruit,

naar verhouding zéér betaalbaar!

wel voor iemand die een grote witte wijn wil,

mooi kruidig, elegante zuren en

Op dronk: tussen nu en 2010

niet van chardonnay, maar grenache blanc.

lekker sappig.

van € 45,00 voor

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

van € 20,35 voor

van € 9,50 voor

€ 14,99 (*12)

36

2003 Abadal Chardonnay,
Pla de Bages

2001 Domaine la Bouderry rouge

Bodegas Masies d’Avinyó

Côtes de Provence

Abadal is een topbodega uit

Domaine Sarda-Malet

Bouderry is het andere domein van

de betrekkelijk nieuwe DO

Een grote witte wijn, gemaakt van de

eigenaar Guy Meulnart van Domaine

Pla de Bages. Deze Chardonnay

druiven marsanne en roussanne, afkomstig

La Bernarde. 2001 zit nog vol leven:

is prachtig fris en bloemig en

van oude stokken. Een zéér rijke witte wijn,

heerlijk kruidig, goed sap en

nog altijd heerlijk om

bijna nectar. Prachtig!

frisse zuren

te drinken.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: nu

van € 19,90 voor

van € 7,75 voor

van € 7,35 voor

14

* prijs per f les bij eenheidverpakking van 6 of 12 f lessen

28

2004 Terroir Mailloles blanc,
Côtes du Roussillon

€ 6,99 (*6)

€ 32,95 (*6)

Okhuysen Vinée Vineuse

27

35

Domaine Terres Noires

34
26

34

€ 14,95 (*6)

32

€ 5,80 (*6)

€ 5,50 (*6)

36
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37

38

39

40

2004 Albariño, Rias Baixas

41

41

42

43

44

2002 Dalmiro, Primitivo, Puglia

45

45

46

Bodegas Terramaior

La Fattoria Fiamminga

Neagles Rock

Albariño is een druivenras dat aan

De Vlaming Jan Thies startte dit project van

Een wijn met een zalige frisse en

de basis staat van een van de grote witte

authentieke wijnen uit diverse Italiaanse

aromatische stijl. In de geur vinden

wijnen van Spanje, de Rias Baixas.

regio’s: hij kocht het beste fruit van biolo-

we tonen van meloen, lemon en citrus.

Heerlijk bij schaal en schelpdieren.

gisch-dynamische wijngaarden. Prachtig!

De smaak is vol rijp fruit en mooi fris

Op dronk: tussen nu en 2007

Op dronk: tussen nu en 2009

en zuiver!

van € 9,60 voor

van € 14,05 voor

Op dronk: tussen nu en 2009

€ 6,99 (*12)

€ 10,75 (*6)

2003 Coma Blanca, Priorat

€ 8,50 (*12)

Mas d’en Gil

2003 Feudo Felice, Nero d’Avola,
Sicilia

Deze zéér schaarse witte wijn is

La Fattoria Fiamminga

2001 Cabernet-Merlot,
Wairarapa

echt voor de liefhebber. Hij is zéér

Deze Nero d’Avola werd in Italië uitgeroe-

Schubert Wines

complex en rijk en heeft wat lucht

pen tot beste rode wijn van Sicilië. Hij is

Kai Schubert is inmiddels doorgebroken

nodig. Het beste is om hem vanuit

vol rijp fruit, met mooie dierlijke tonen en

als wijnmaker in Nieuw-Zeeland. Hij maakt

een karaf te schenken.

verse kruiden.

krachtige wijnen met veel complexiteit en

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2009

tegelijkertijd frisheid.

van € 33,65 voor

van € 13,70 voor

Op dronk: tussen nu en 2010

42

€ 25,50 (*6)

46

€ 9,99 (*6)

van € 28,80 voor
39

2004 Weissburgunder,
Spätlese Trocken

43

€ 19,99 (*12)

2002 Sangiovese, Clare Valley

Weingut Bastenhof

Een zeer originele wijn uit Australië

2001 Cabernet-Sauvignon,
Hawkes Bay

Weissburgunder is de Duitse naam

van een typisch Italiaanse druif. De wijn

Schubert Wines

voor pinot blanc. Een heerlijk frisse

wordt gekenmerkt door een prachtig even-

Net als bovenstaande Cabernet-Merlot,

en exotische wijn met tonen van citrus,

wicht tussen rijpheid, kruidigheid

kent ook deze wijn complexiteit en frisheid.

zuidvruchten en met een goede

en rijp fruit.

In kracht gaat hij zelfs nog net iets verder.

mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2008

Groots!

Op dronk: tussen nu en 2008

van € 13,25 voor

Op dronk: tussen nu en 2011

van € 10,65 voor

Neagles Rock

47

€ 9,90 (*12)

€ 7,99 (*6)

van € 32,80 voor

€ 22,95 (*12)

2004 Cornole

2004 Semillon-Sauvignon,
Clare Valley

Azienda Agricola Gillardi

Neagles Rock

2003 El Grano, Chardonnay,
Rapel Valley, Chili

De beroemde oenoloog Gillardi

De productie van deze bijzondere wijn

Toublanc & Duveau

van Ceretto maakte deze typisch

is heel klein. Hij heeft een prachtig

Een echte Nieuwe Wereld-Chardonnay:

Italiaanse wijn van hoofdzakelijk

delicaat wit fruit van de semillon en

lekker vet en met een tropisch fruit.

de dolcettodruif. Kruidig en vol

lekkere frisse en grassige tonen van

Krachtig genoeg voor bij steviger

fruit. Heerlijk!

de sauvignon.

gerechten. Nu wel gaan drinken!

44
40

48

2004 Riesling, Clare Valley

van € 11,50 voor
38

47

48

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: nu

van € 7,75 voor

van € 11,50 voor

van € 7,25 voor

€ 5,75 (*6)

* prijs per f les bij eenheidverpakking van 6 of 12 f lessen

€ 8,50 (*12)

€ 4,99 (*6)

Okhuysen Vinée Vineuse
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Schrijft u zich snel in,
want de toegang is gelimiteerd!

Openflessendagen 2006
Zaterdag 28 en zondag 29 oktober van 11.00 tot 16.00 uur

Praten en proeven met de beste producenten
Ieder jaar vinden in de herfst onze Openflessendagen plaats in onze opslaghallen in
Haarlem. Wij vinden het belangrijk en leuk om één keer per jaar een groot deel van ons
assortiment op de proeftafel te zetten om u zodoende kennis te laten maken met de vele
nieuwe wijnen en oogstjaren die we binnen hebben gekregen. Bovendien zijn er weer veel
producenten aanwezig om u gedetailleerd uitleg te geven over hun wijnen. Natuurlijk
kunt u in dit weekend ook uw favoriete Okhuysenwijnen eens rustig naast elkaar
proeven en is dit hét ideale moment om uw wijnen voor het winterseizoen in te kopen!

Wat kunt u allemaal verwachten?
• ruim 150 wijnen staan voor u op de
proeftafels, waaronder natuurlijk vele van
onze toppers!
• aanbiedingsprijzen voor alle wijnen van
de proeverij.
• een uitdagende blindproeverij, waarbij

• een heerlijk kaasbuffet van l’Amuse,
dé ‘fromagerie’ van Nederland.
• een kans in de wijntombola met

Nieuw
• een wedstrijd waarbij u uw favoriete

grote wijnen als: Château Pétrus,

wijn van de proeverij moet voorzien

Château Trotanoy, Château d’Yquem,

van uw eigen proefnotitie. De winnaar

Hermitage Chave, enzovoorts.

krijgt zijn of haar proefnotitie
gepubliceerd in Vinée Vineuse en

de goede proevers een magnum winnen.

12 ﬂessen van de bewuste wijn.
• Kies samen met ons de ‘wijnen van

Okhuysen Vinée Vineuse

het jaar’. Geef ons aan wat volgens

16

Nog niet aangemeld? Doe dit dan snel:
Via bijgaand bestelformulier
Per telefoon: 023 5312240
Per fax: 023 5324815
Per email: vineus@okhuysen.nl
Per briefje: Postbus 501, 2003 RM Haarlem

u de wijn is met de beste verhouding
Bijdrage aan deze
geweldige proefdag van

prijs/kwaliteit van de proeverij voor
zowel rood als wit. Wordt uw voorkeur

€ 10,00 per persoon

uitgeroepen tot ‘wijn van het jaar’,

(ter plekke te voldoen).

dan maakt u kans op een doos van
12 ﬂessen van deze wijn.

W IJ N IG NIEU WS

Nieuw jasje voor
onze Lalanne
Een van de meest smaakvolle wijnen in zijn
prijsklasse en een van de lekkerste aperitiefwijnen
uit ons assortiment is vast en zeker de Vin de
Pays Côtes de Gascogne van Alain Lalanne.
Met heel veel aandacht en gevoel voor kwaliteit maakt Alain
in deze streek, die toch vooral bekend is van de Armagnac,
een heerlijke, frisse en stuivende witte wijn. De druiven
die hiervoor worden gebruikt, zijn de colombard, gros
manseng, ugni blanc en sauvignon. Deze worden na een
korte koude weking geperst, waarna het sap onder controle
van de temperatuur vergist op roestvrijstalen vaten.

2005 Vin de Pays Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne, Cuvée Première
Een heerlijk aromatische wijn met een stuivend bouquet,
vol exotisch fruit. In de smaak is de aanzet heerlijk fris, met
tonen van wit fruit, kruisbes, grapefruit en ook weer licht
exotisch. De afdronk is mooi zuiver, met een goede lengte
en uitstekende zuren.
Schenkadvies: Uitstekend aperitief, maar ook bij een frisse

Vele topproducenten zullen
aanwezig zijn, waaronder:
• Staete Landt uit Marlborough, Nieuw-Zeeland
• Domaine Voillot uit Volnay

salade of licht gekruide gerechten.
Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 3,95 per ﬂes (normaal € 4,55)
Zie ook onze Huiswijnen (pag. 22 en 23)
voor extra kwantumkorting.

• Domaine La Soufrandière uit Pouilly-Vinzelles
• Mas de Daumas Gassac uit de Languedoc
• Mas des Dames uit de Languedoc
• Sarda-Malet uit de Roussillon
• Charles Joguet uit Chinon
• Domaine La Bernarde uit de Provence
• Domaine de Pibarnon uit Bandol
• Domaine August Clape uit Cornas
• Domaine l’Oratoire Saint-Martin uit Cairanne
• Domaine Gigognan uit Châteauneuf-du-Pape
• Veuve A. Devaux uit Champagne
• Ceretto uit Piemonte
• Abadal uit Pla de Bages
• Can Feixes uit Penedès
• Bodegas de Crianza uit Rueda

11,5%
2005

Okhuysen Vinée Vineuse

• Domaine Cauhapé uit Jurançon
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HUISWIJNEN

Bekroonde wijnen voor alledag
De kennis en passie van een goede sommelier vind je vaak terug in de selectie van zijn
of haar huiswijnen. Grote namen kan iedereen kopen, maar het ontdekken van goede,
betaalbare en breed inzetbare wijnen vereist veel kennis en inspanning. En terwijl de Huiswijn
het visitekaartje van ieder bedrijf zou moeten zijn, wordt hier maar al te vaak te makkelijk
over gedacht. Voor een wijnkoper geldt eigenlijk hetzelfde: de wijnen ‘voor alledag’ moeten
van een onberispelijk niveau zijn, ze moeten verrassen en een aantrekkelijke prijsstelling
bezitten. Bij Okhuysen besteden we veel zorg aan de selectie van dit soort wijnen.
Niet voor niets worden veel van onze ‘Huiswijnen’ dan ook jaarlijks bekroond!

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Guilhem rouge
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2005 Hommage au
Musicien Saint-Saëns

2005 Huerta del Rey rosado

Moulin de Gassac
Het kleine broertje van Mas de Daumas

Domaine de la Gineste

Nog altijd is dit dé smaakmaker van

Gassac is een wijn met veel karakter,

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantas-

Okhuysen en een van de beste rosé’s,

maar biedt vooral volop drinkplezier.

tische merlot tegen een zéér aantrekkelijke

geïmporteerd in Nederland. De druiven

Een wijn die blijft verrassen!

prijs. Het geheim: een heel klein beetje hout-

tempranillo en garnacha weken slechts kort

Proefnotitie: De neus is verleidelijk

opgevoede cabernet wordt toegevoegd aan

en worden op lage temperatuur geviniﬁeerd.

met iets van zwarte bessen en

de merlot. 2005 is zijn mooiste oogst ooit!

Proefnotitie: De neus is stuivend en

Provençaalse kruiden. De smaak

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde

is krachtig met mooi fruit en

zwart en rood fruit, iets laurier en lichte

explosieve, is sappig en vol rijp rood

lichtkruidige tonen. Een prima wijn

aardse tonen. De wijn is rijp en vol en bezit

fruit met in de ﬁnale heerlijke,

met een opvallende, pittige ﬁnale.

mooie harmonieuze zuren.

verfrissende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2007

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,60 per ﬂes (normaal € 5,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,90 per ﬂes (normaal € 5,75)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per ﬂes (normaal € 6,50)

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

HU ISW IJNEN

Deze superbe rosé wordt gemaakt van

2005 Chardonnay
l’Orangerie de Pennautier

2005 Lalanne Vin de Pays
de Côtes de Gascogne

de druiven cinsault en syrah, die direct

Vin de Pays d’Oc

Domaine Lalanne, Cuvée Prestige

na de pluk worden geperst. Vandaar die

Door de kalkrijke terroir, het mediterrane

Alain Lalanne maakt al vele jaren

subtiele, lichtroze kleur.

klimaat en de relatief hoge ligging van

ongekend geurige en pure wijnen door

Proefnotitie: Heerlijk geurende wijn met

de wijngaarden is men op l’Orangerie de

de druiven eerst een koude weking te

een rood fruit van aardbeien en frambozen

Pennautier in staat een Chardonnay van

laten ondergaan.

en ﬁjne kruiden. De smaak heeft een goede

buitengewoon hoog niveau te maken.

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn

structuur, frisse zuren en een sappige ﬁnale.

Proefnotitie: 2005 gaf een wijn met een

met een parfum van exotisch fruit,

Op dronk: tussen nu en najaar 2007

prachtige balans tussen rijpheid en frisheid.

goede zuren en een sappige, verﬁjnd

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,70 per ﬂes (normaal € 5,50)

Het parfum is rijk aan tonen van zuid-

droge afdronk. Heerlijk als aperitief

vruchten en meloen en bezit veel frisheid.

of bij een salade.

2005 Collovray & Terrier

In de smaak keert het fruit terug, met net

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

2005 Colagon Rueda

voldoende vettigheid.

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 3,95 per ﬂes (normaal € 4,55)

Voor velen is dit dé lekkerste witte

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,20 per ﬂes (normaal € 5,95)

huiswijn van Okhuysen. 2005 was een
spectaculair jaar, met wijnen vol fruit
Proefnotitie: Een stuivend parfum vol
exotisch fris fruit als dat van citrus en
ananas. De smaak is rijp en rijk, met
heerlijke, sappige en verkwikkend
frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,80 per ﬂes (normaal € 5,65)

Speciale korting huiswijnen
Bij aankoop van 60 ﬂessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 ﬂessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de
‘bekroonde wijnen voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting

Okhuysen Vinée Vineuse

en frisheid!

19

SPANJE

Vijf jaar Abadal in Nederland

Okhuysen Vinée Vineuse

Negen jaar geleden pas ontving het kleine Pla de Bages de wettelijke erkenning van de DOC,
terwijl hier toch al vele eeuwen wijn wordt gemaakt. De grote gangmaker van deze kleine
appellatie was en is nog steeds Bodega Masies d’Avinyó, die in 2001 een schitterende serie wijnen
presenteerde onder de naam Abadal. De prominente rol van deze bodega is goed te verklaren,
want zij bezitten 125 hectare van de 500 waaruit dit wijngebiedje bestaat.
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Het ligt ongeveer 75 kilometer ten noordwesten van Barcelona,

merlot en cabernet-sauvignon, met natuurlijk ook wat Spaanse

net iets het binnenland in. De wijngaarden zijn betrekkelijk hoog

tempranillo. Voor wit was dat met name de chardonnay, aangevuld

gelegen, waardoor de wijnstokken in de nacht afkoelen en bij wind

met wat sauvignon en picapoll. Abadal treedt dan ook met

ook een fris briesje meepikken. Voor het maken van rode wijn had

verschillende wijnen naar buiten. Voor alle wijnen geldt echter

men vooral gekozen voor de Bordelaise druiven cabernet-franc,

één ding: goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.

SPA N JE

2004 Abadal
cabernet-franc/tempranillo

2001 Abadal Selecció

2005 Abadal blanc

Pla de Bages

Pla de Bages

Pla de Bages

Van zeer speciaal geselecteerde druiven

Een werkelijk verrukkelijke witte wijn is

Een bijzondere assemblage (60% cabernet-

en dito vaten wordt deze Selecció gemaakt.

deze cuvée, gemaakt van 70% chardonnay,

franc en 40% tempranillo) van twee

De druiven (60% merlot, 30% cabernet-

20% sauvignon en 10% picapoll. In eerste

verrukkelijke druiven, die met de hand

sauvignon, 10% syrah) komen van de

instantie werd alleen chardonnay gebruikt.

werden geplukt.

beste percelen van Abadal en worden

Masies d’Avinyó voelde goed aan dat

De in Saint-Emilion voorkomende

met de hand geplukt. Zij worden apart

de wijn meer spanning moest krijgen.

cabernet-franc en de typisch Spaanse

geviniﬁeerd en ook de rijping op eiken

Het werd een unieke assemblage: een

druif tempranillo. De wijn ontving een

vaten (18 maanden) gaat per cépage.

rijke chardonnay, een stuivende sauvignon

vatrijping van 4 maanden en rijpte

Vlak voor de botteling wordt de wijn

en een frisse picapoll.

daarna op ﬂes. Semi-crianza wordt dit

pas geassembleerd.

Proefnotitie: Heerlijke neus met fruit en

wel genoemd.

Proefnotitie: De kleur is donker, bijna

voldoende vettigheid. De smaak is heel

Proefnotitie: Mooie neus met aroma’s

tegen zwart aan. Het parfum is intens rijk

compleet, met opnieuw fruit, een milde

van rood en zwart fruit en iets abrikoos.

met tonen van rijp rood fruit, iets tabak

zetting en een zalige fraîcheur in de ﬁnale.

Rijpe aanzet met een heel verﬁjnde toets

en gebrand hout. Een zeer grote wijn met

Schenkadvies: Heerlijk bij gevogelte, gegrilde

van hout. Mooie smaakstructuur met

een indrukwekkende afdronk.

en gerookte vis, vlees- en vissalades en

zachte, heel rijpe tanninen.

Schenkadvies: Bij wild en gevogelte,

door zijn zachtheid een ideale avondwijn.

Schenkadvies: Heerlijk bij vlees,

gegrild vlees en belegen, stevige kazen.

Op dronk: tussen nu en 2009

grillades, en natuurlijk bij kazen.

Op dronk: tussen nu en 2020

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,50 per ﬂes (normaal € 25,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per ﬂes (normaal € 7,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per ﬂes (normaal € 7,10)

2005 Abadal Picapoll blanc

2005 Abadal Rosado
cabernet-sauvignon

2004 Abadal Reserva

Pla de Bages

Pla de Bages

Pla de Bages

In Frankrijk komt men de picapoll nog wel

Voor deze rosé werd niet gekozen voor

Met een assemblage van de druiven merlot

eens tegen in de omgeving van Sète, waar

beide cabernets, maar alleen voor de

(60%), cabernet-sauvignon (30%) en een

de wijn Picpoul de Pinet vandaan komt,

cabernet-sauvignon. Na een weking van

beetje syrah (10%) knipoogt ook deze wijn

en hij staat ook nog steeds op de lijst van

ruim 24 uur werden de druiven geperst

naar Bordeaux, ondanks het kleine percen-

toegestane druiven voor een witte Château-

en onderging de most zijn gisting op lage

tage syrah. En wij doelen dan niet op een

neuf du Pape. Masies d’Avinyó koos terecht

temperatuur. Daarna rijpte de wijn gedurende

eenvoudige Bordeaux, maar eerder op het

voor deze druif, omdat deze uitstekend

6 à 7 maanden alvorens gebotteld

niveau van een Saint-Emilion Grand Cru

tegen warmte kan en daarnaast ook frisse

te worden. Een verrassende rosado!

of zelfs een Grand Cru Classé.

zuren bezit.

Proefnotitie: De kleur is zacht roze-rood.

Na de gisting op inox tanks rijpte de wijn

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en

Het parfum knalt het glas uit met tonen

18 maanden op eiken vaten uit Frankrijk

fris met tonen van bloemen en vers fruit.

van rood fruit en een beetje perendrup. De

en na de botteling nog eens 12 maanden

De smaak biedt opnieuw fruit met sappige

smaak is krachtig en elegant tegelijk en heeft

op ﬂes alvorens in de verkoop te komen.

zuren en heeft een frisse afdronk.

een sappige fraîcheur. Een echte plezierwijn.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Zeer

Schenkadvies: Als aperitief ideaal, maar

Schenkadvies: Spannend als

complex parfum van specerijen en

ook een echte oesterwijn, bij visjes en

aperitief, heerlijk bij visjes, salades

fruittonen als rijpe bramen en een heel

salades in de ruimste zin van het woord.

en/of lichte lunch.

klein beetje hout. De smaak is prachtig

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

open en heel rijk met een seconden

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,40 per ﬂes (normaal € 7,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per ﬂes (normaal € 8,95)

lange ﬁnale.
Schenkadvies: Rood vlees, wild en
(half uur voor schenken) aanbevolen!
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per ﬂes (normaal € 12,25)

Proefpakket Abadal
U kunt de schitterende serie van zes wijnen ook als proefpakket
bestellen. U ontvangt dan van iedere soort één ﬂes.

Speciale prijs: € 62,00

Okhuysen Vinée Vineuse

rijke, belegen kazen. Decanteren

(normaal € 72,00)
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ZUIDELIJK E RHÔNE

een nieuw oogstjaar vol kracht en drinkplezier

Okhuysen Vinée Vineuse

Eind vorig jaar boden wij u voor het eerst één wijn aan van onze nieuwste ontdekking: Château Gigognan.
Het succes was overweldigend en we konden ons verheugen op vele nabestellingen. Helaas was de wijn toen
al uitverkocht. Met veel genoegen kunnen wij u het nieuwe oogstjaar van deze voortreffelijke Côtes du
Rhône aanbieden. Helemaal bijzonder is het dat we u dit jaar ook de zéér schaarse witte wijn van Gigognan
aan kunnen bieden. Helaas is onze voorraad van deze uitmuntende wijn zéér beperkt. De totale productie
bedraagt dan ook niet meer dan 6000 flessen!

22

Voor hen die zich Château Gigognan niet meer precies kunnen

uit Châteauneuf. Adviserend wijnmaker is een van Frankrijks grootste

herinneren, frissen we het geheugen weer even op. Het château

vignerons, Eloi Dürrbach van Domaine de Trévallon, door het Franse

bevindt zich in de beroemde appellation Châteauneuf-du-Pape.

weekblad ‘le Point’ in 2000 uitgeroepen tot ‘wijnmaker van de eeuw’.

Het werd ons getipt door de broers Frédéric en François Alary van

Dürrbach, die buiten zijn eigen domein verder nauwelijks adviseert,

Domaine l’Oratoire Saint-Martin, als zijnde dé nieuwe superster

is een persoonlijke vriend van Jacques Callet van Gigognan. Pas na

ZU IDEL IJK E R HÔNE

uitgebreid bodem- onderzoek (die bleek ideaal voor het maken
van grote wijnen) en de toezegging van Jacques dat hij de vrije hand

Uniek wit

zou krijgen, ging Dürrbach akkoord om zich aan dit nieuwe project

2005 Vigne du Prieuré blanc

te verbinden. Direct werd er gestart met een herinrichting van de

Côtes du Rhône

wijngaarden en werden de kelders rigoureus opgeknapt.

De witte Côtes du Rhône wordt gemaakt van de druiven
roussanne, grenache en clairette, aangevuld met kleinere

Slechts de beste percelen met oude wijnstokken komen in

hoeveelheden marsanne en viognier. De rendementen zijn laag

aanmerking voor de Châteauneuf, terwijl de nieuwe aanplant en

en komen niet boven de 35 hectoliter per hectare. Weer worden

enkele topwijngaarden net buiten de AOC de basis vormen van deze

de druiven met de hand geplukt en zorgvuldig geselecteerd.

excellente Côtes du Rhône. Een gedeelte van de aanplant bestaat

Er wordt op Gigognan gewerkt met moderne pneumatische

ook uit de witte druivenrassen roussanne, grenache blanc, clairette,

persen om de druiven zacht en langzaam te persen, zonder

marsanne en viognier, waarvan zowel een witte Châteauneuf als

de schillen te beschadigen, die anders ongewenste smaken

een Côtes du Rhône worden gemaakt.

kunnen afgeven. De viniﬁcatie van de witte wijn geschiedt deels
op houten vaten van één jaar en deels op roestvrijstalen vaten.

2004 Vigne du Prieuré rouge

De totale productie in het topjaar 2005 van deze wijn is slechts

Côtes du Rhône

6000 ﬂessen!

Deze rode cuvée wordt gemaakt van de druivenrassen grenache

Proefnotitie: De neus van de wijn is rijk, met nuances van

en syrah, aangevuld met mourvèdre, carignan en cinsault.

bloemen (acacia), abrikoos, mango en iets honing. De smaak

De druiven worden met de hand geplukt, geselecteerd (eerste

biedt een heerlijk fruit van suikermeloen, zuidvruchten, iets

selectie) en in kleine kratten afgevoerd, opdat ze gaaf en niet

lychee en heeft een opmerkelijk mooie frisheid. De afdronk

gekneusd bij de gistkuip arriveren. Bij aankomst in de kelder vindt

is lang en zuiver.

op een zogenaamde sorteertafel een tweede selectie plaats. Ieder

Schenkadvies: Bij gevogelte, kalfsvlees,

druivenras kent zijn eigen oogstmoment en wekingstijd en wordt

gegrilde vis en mediterrane gerechten.

daarom ook apart geviniﬁeerd. Dürrbach geeft de voorkeur aan

Op dronk: tussen nu en 2008

een langzame gisting om zoveel mogelijk aroma’s in de wijn te

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per ﬂes (normaal € 10,40)

krijgen. De assemblage van de wijnen geschiedt in december,
waarna de wijn deels in betonnen kuipen en deels op grote
foeders rijpt. Vervolgens gaat de wijn in het najaar op ﬂes om
vervolgens nog enkele maanden verder te rijpen.
Proefnotitie: De wijn heeft een aantrekkelijke neus van bosbessen,
frambozen en zwarte kersen en is lekker kruidig. De smaakaanzet is
levendig en fris, met een intens en harmonisch fruit en uitstekende,
zachte tanninen. Heerlijk glas!
Schenkadvies: Ook iets gekoeld erg lekker. Mooi bij rood en
gegrild vlees, met Provençaalse kruiden of een pittig visgerecht.
Op dronk: tussen nu en 2009

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per ﬂes (normaal € 9,25)
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R HÔNE

Een legendarische
‘Mon Petit Pétrus’
Bordeaux mag dan juichen
over 2005, ook in de Rhônestreek steekt men de vlag uit,
want men spreekt hier nu al
over een legendarisch jaar.
Guy Boutière, eigenaar van het Domaine
du Pesquier in Gigondas, vertelde dat
hij nog nooit een ‘Petit Pétrus’ had
gemaakt van een dergelijk hoog niveau.
Hij typeerde deze wijn als ‘le mariage
idéal’, omdat het prachtige rode fruit
van zowel de merlot als de syrah
schitterend harmonieert met de
rijke structuur. We reserveerden het
maximale, want wij zijn ervan overtuigd
dat deze ‘Vin de Vaucluse’ ook nu
weer een ‘Coup de Coeur’ ontvangt.
Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De wijn ruikt naar zwarte bessen,
rijpe bramen, iets tabak en wat leer.
De smaak is intens rijk, mooi kruidig en
opnieuw proeft u dat schitterende fruit.
Schenkadvies: Een superwijn voor
iedere dag, maar ook op een feestdag
zal hij niet misstaan. Heerlijk bij rood
vlees, stoofpot, wild, kruidige schotels,
maar ook ideaal als avondwijn
met vrienden.
Op dronk: tussen nu en 2008

2005 Vin de Pays de Vaucluse
‘Mon Petit Pétrus’

Okhuysen Vinée Vineuse

Domaine du Pesquier uit Gigondas
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Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,35 per ﬂes (normaal € 6,25)

Extra korting
Bij 36 ﬂessen € 5,10 per ﬂes
Bij 60 ﬂessen € 4,95 per ﬂes

