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Wie in deze periode bij ons in Haarlem langskomt, ziet dan ook vaak grote series wijnen
op de proeftafel staan. De belangrijkste streken bezoeken we echter zelf, aan de ene kant
om met de boeren van gedachten te kunnen wisselen over het resultaat en aan de andere
kant om een zo goed en breed mogelijk beeld te krijgen van het nieuwe jaar – en omdat je
bij Château Pétrus natuurlijk moeilijk om een proefﬂesje kunt vragen...
Onze tochten begonnen in Bordeaux, gingen daarna via de Loire en de Bourgogne richting
de Beaujolais en eindigden in de Rhône. Vele honderden wijnen gingen over de tong
en werden beoordeeld. Vermoeiend? Natuurlijk. Maar wat een genot om dit oogstjaar
te proeven! Nog nooit – en onze ervaring op dit gebied bestrijkt vele decennia –
beoordeelden wij in Bordeaux wijnen van een dergelijk niveau. Niet eerder proefden
wij wijnen die zo’n rijkdom en kracht hadden en zo rijp waren, maar tegelijkertijd een
bijzondere frisheid bezaten en bovendien een duidelijke expressie en precisie van
hun terroir lieten zien. 2005 heeft in Bordeaux dus veel van alles en bovendien in een
perfecte balans. En dat kunnen we als zéér uniek beschouwen. Dat de prijzen in Bordeaux
in een dergelijk jaar weer tot ongekende hoogten zullen stijgen, is dan ook de verwachting,
maar de mensen die het zich kunnen permitteren, zullen zeker geen spijt hebben.
Daarbij is het misschien interessant om te weten dat ook veel van de minder bekende
wijnen van superbe kwaliteit zijn. Streken als Moulis, Haut-Médoc, Fronsac, Castillon
en zelfs de Premières Côtes brachten enkele klassewijnen voort. Natuurlijk houden wij u
in de loop van de zomer weer uitgebreid van onze bevindingen op de hoogte. Mocht u al
ongeduldig worden en nu al meer willen weten, dan kunt u ons per telefoon (023-5312240)
of per e-mail ( vineus@okhuysen.nl) reeds vragen om proefverslagen en de eerste
aanbiedingen. Het was overigens niet alleen Bordeaux dat reden tot jubelen gaf;
eigenlijk proﬁteerde heel Frankrijk van de bijna ideale omstandigheden voor de wijnbouw.
Ook het prachtige wijngebied van de Bourgogne verdient wat dit betreft de aandacht.
Zowel de rode als de witte wijnen die hier vandaan komen, zijn veelal van de allerhoogste
kwaliteit. Al waren de keuzen van de wijnmaker – de signatuur – hier wellicht van een
groter belang dan in Bordeaux, waar alles dit jaar vanzelf leek te gaan. De proeverij in april
bij Jean-Marie Guffens op Verget was er een om niet snel te vergeten. Wij waren zo onder
de indruk, dat wij probeerden een brede serie van zijn wijnen in te kopen, om die
vervolgens in onze gloednieuwe brochure Okhuysen Voorkoop aan te bieden.

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden
met de verpakking van 6 of 12 hele flessen en
24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van € 175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van € 350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
1 september 2006.
Okhuysen wijngarantie
Voldoet een wijn niet aan uw verwachtingen, dan
wordt deze door ons retour genomen en krijgt u
desgewenst een creditnota of uw geld terug.
Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl
Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem
Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belangrijk!!
Gelieve uw bestelling zo mogelijk 24 uur
van tevoren aan ons door te geven.

Xavier en Louis Kat

hoe te bestellen?
Bestellen via bestelformulier.
Zend dit in bijgesloten envelop naar:
Antwoordnummer 480, 2000 wc Haarlem

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810

T
F
E

023 531 22 40
023 532 48 15
vineus@okhuysen.nl

Inhoud
Côtes du Roussillon.

Roséwijnen.

Loirewijnen.

Witte en rode Loire-wijnen
4-7

Een nieuwe aankoop in Pouilly-Fumé en een ouderwetse

Fitou.

Spanje en Nieuw-Zeeland
18-19

Muscadet tekenen voor wit. De rode Loire-wijnen

De “vlinderwijn” van “El Regajal” en een rode
“Bourgogne” van Staete Landt.

haalden wij uit Saumur-Champigny en Chinon.

Rosé-wijnen
8-9

Côtes du Roussillon
20-21

Zeer uiteenlopende rosés selecteerden wij in

Bijzondere witte en rosé-wijnen van La Préceptorie, een
creatie van Marc Parcé van het Domaine de la Rectorie.

“la douce France”, het rosé-land bij uitstek.

Viognier
10-11

Zomerwijnen
22-23

Het oogstjaar 2005 was ideaal voor de Viognier-druif.

Vier witte zomerse wijnen uit Duitsland,
Australië, Zuid-Afrika en Italië.

Drie grootheden op rij!

Fitou
12-13

Huiswijnen
24-25

alledag. Zuivere wijnen met een goede verhouding

appellation Fitou.

prijs-kwaliteit.

Elzas
14-15

Viermaal wit, driemaal rosé en driemaal rood voor

Château Champ des Soeurs uit de boeiende

Heel veelzijdig wit komt uit de Elzas,

Wijnig Nieuws
26-27

Zoals altijd wijnnieuws van uiteenlopende aard.

zeker wat betreft de wijnen van Dirler.

Côtes de Provence
16-17

Niet alleen de rosé van Domaine la Bernarde
is vermaard, maar ook de rode wijn.

Bandol
Achter

Château Pibarnon heeft sinds kort een tweede wijn:
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LOIRE

Het prachtige wit van Pouilly-Fumé
Met een lengte van meer dan 1000 kilometer is de Loire de meest majesteitelijke rivier van Frankrijk. De waterstroom
snijdt als het ware Frankrijk dwars doormidden met achterlating van vele tientallen wijngebieden. Het meest oostelijk
gelegen wijngebiedje langs de Loire is hier Pouilly-Fumé en de meest westelijke wijnstreek de Muscadet, waarna de

Okhuysen Vinée Vineuse

Loire zichzelf overgeeft aan de Atlantische Oceaan. Beide wijngebieden staan centraal in dit witte aanbod.
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Goede herinnering

molen met de naam Faubretière. Hier groeit vanzelfsprekend de

Vorig jaar verraste Christophe Gadais ons met een bezoek. Als voor-

druif voor Muscadet de melon de Bourgogne, die hier gemiddeld 27

zitter van de gezamenlijke wijnboeren van Muscadet was hij in ons

jaar oud is. Deze druif is verantwoordelijk voor de ‘Grande Réserve

land en hij maakte van die gelegenheid gebruik om ons te voorzien

du Moulin’. De viniﬁcatie geschiedt op lage temperatuur en de wijn

van de nodige proefﬂessen. Tijdens een uitgebreide proeverij van wit-

rijpt gedurende de hele winter ‘sur lie’ om zoveel mogelijk smaak en

te Loire-wijnen waren alle proevers zeer enthousiast over ‘La Grande

expressie in de wijn te behouden. Onlangs ging het oogstjaar 2005

Réserve du Moulin’, een echt ouderwetse Muscadet de Sèvre et

op ﬂes. Zijn Grande Réserve geniet inmiddels grote bekendheid en

Maine. Onlangs ontvingen wij de proefﬂessen van het topjaar 2005

wordt geschonken in veel sterrenrestaurants van Frankrijk. Ook el-

en ook nu weer bevestigde ‘La Grande Réserve du Moulin’ zijn repu-

ders wordt deze Muscadet gewaardeerd, zoals in de Scandinavische

tatie. In totaal bezit de familie Gadais 40 hectare wijngaard, waarvan

landen, Engeland, Zwitserland, België, Amerika, Japan en natuurlijk

er 9 gelegen zijn in de gemeente La Haye- Fouassière rondom de

ook in Nedeland, waar wij de trotse distributeur zijn.

LOIR E

en Muscadet

2005 Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie
‘La Grande Réserve du Moulin’
Domaine Gadais
Proefnotitie: Fris en zuiver parfum met mooie fruittonen.

Een nieuwe Pouilly

De aanzet van de smaak is verﬁjnd met een lichte ziltheid

De laatste jaren waren wij eerlijk gezegd niet zo gelukkig met de

en mooi droog. In de ﬁnale keert het fruit terug en is het

Pouilly-Fumé die wij importeerden. De kwaliteit was wel aardig,

genieten van een elegante frisheid. Ouderwets goed!

maar hij miste wat spanning. Tijdens de ‘Salon de la Loire’ in

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Angers gingen wij daarom op zoek naar een andere stijl.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,90 per ﬂes (normaal € 7,25)

Vele producenten presenteren zich namelijk op deze Loire-beurs,
dus voor ons de kans om diverse stijlen Pouilly-Fumé te proeven
en met elkaar te vergelijken.

Domaine J.P. Bailly

beurs en later in Haarlem. De grote winnaar werd uiteindelijk de

Proefnotitie: Een zeer explosieve sauvignon-neus met een klein

Pouilly-Fumé van Domaine Bailly. Het domein bestaat uit ruim 12

vuursteentje en tonen van rijp geel fruit. De smaak is al even

hectare wijngaard, die vooral zijn gelegen op de kalkrijke kiezel-

spannend met zalige fruitaroma’s, ﬁjne zuren en een heerlijke

grond van ‘La Côte’, waar de sauvignon zich uitstekend thuisvoelt.

frisse ﬁnale. Een erg mooie Pouilly-Fumé van grote klasse.
Schenkadvies: bij vis, wit vlees en zachte kazen en

De druiven van de verschillende percelen worden apart geoogst

natuurlijk geitenkaas.

en op lage temperatuur geviniﬁeerd in roestvrijstalen tanks.

Op dronk: tussen nu en 2008

De wijn rijpt daarna gedurende een half jaar ‘sur lie’, waarna

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per ﬂes (normaal € 12,50)

de eerste botteling in het voorjaar van start gaat.

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Pouilly-Fumé
Een uitgebreide serie wijnen passeerde onze tong, eerst op de
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Zeldzame rode
Loire-wijnen

langs de uitgestrekte loire wordt veel meer wit dan rood gemaakt. toch zijn er wijngebiedjes
waar uitsluitend blauwe druiven groeien en waar dan ook alleen rode wijnen vandaan
komen. we treffen deze appellaties met name aan tussen tours en saumur, waar de beste
wijnen worden gemaakt van de cabernet-franc. appellaties als saumur- champigny, bourgueil,
saint-nicolas-de-bourgueil en chinon behoren tot de top van de loire.
de laatste jaren zijn rode Loire-wijnen steeds meer in de belangstelling komen te staan.
proefden deze enkele jaren geleden in hun jeugd altijd hard en zurig, door veranderingen
in vinificatie speelt het prachtige fruit van de cabernet-franc nu een hoofdrol.
door deze nieuwe stijl valt er van de wijnen nu ook jong al te genieten.

Voor de echte liefhebbers zijn beperkt beschikbaar:

Okhuysen Vinée Vineuse

Twee grote Crus van Charles Joguet
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2004 Chinon

2004 Chinon

Clos du Chêne Vert

Clos de la Dioterie

Proefnotitie: Imponerende neus van rijp
rood en zwart fruit, schitterende,verﬁjnde
structuur, lichte, aangename houttoets
en complexe rijke smaak. Top!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Proefnotitie: Zeer krachtig bouquet.
Stevige aanzet met tonen van rijpe bramen,
en nuances van hout. De smaak is
indrukwekkend met een secondenlange ﬁnale!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,60 per ﬂes (normaal € 23,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,00 per ﬂes (normaal € 23,75)

LOIR E

Joguet, de beste van Chinon

en noemt La Revue du Vin de France hem

Onze eerste wijnbestelling bij Domaine

‘le maître du cabernet-franc’. Werkten wij in

Joguet dateert van juni 1982. In die tijd

het verleden al met de oud-eigenaar Denis

waren we al een beetje Loire-gek, en als je

Duveau, natuurlijk volgen wij nu de gepassio-

dat bent, kom je automatisch bij Charles

neerde jonge wijnmaker Thierry Germain en

Joguet terecht vanwege zijn schitterende

importeren wij sindsdien zijn droomwijnen.

Chinons. Domaine Joguet ligt bij het plaatsje
Sazilly en werd vooral bekend om zijn
beroemde wijnakkers Clos de la Dioterie
en Clos du Chêne Vert. De wijnen van deze
akkers zijn uniek in hun soort en vergelijkbaar met de echt grote wijnen uit Bordeaux
en Bourgogne. Maar ook de eenvoudige
Chinon van dit domein is uiterst interessant,
vanwege het sappige fruit en de zachte,
smeuïge ﬁnale. 2004 is een goed jaar voor
de cabernet-franc. Dankzij een zomerse
maand september rijpten de druiven
uitstekend en noemde Joguet het suiker- en
zuurgehalte ideaal. Een jaar vergelijkbaar
met 1990 en 1996. Interessant dus.

Droomwijnen van Thierry Germain
Toen Thierry Germain in 1993 het Domaine
des Roches Neuves overnam, verklaarde zijn
familie hem voor gek. Geboren en getogen
in de wijngaarden van Bordeaux lag er voor

2004 Saumur Champigny

2004 Chinon Cuvée Terroir

hem een goede toekomst als château-eige-

Domaine des Roches Neuves

Domaine Charles Joguet

naar in het verschiet, maar Thierry vertrok

Proefnotitie: Prachtige basiswijn. Intense geur

Proefnotitie: Diep donkerrood van kleur.

naar de Loire. Zijn passie was: topwijnen

van rijp fruit en zwarte bessen. In de smaak

De neus is heerlijk bessig, een beetje aards en

maken van de cabernet-franc. Het was dan

keert het fruit terug en harmonieert prachtig

aangenaam fruitig. In de smaak keert het rijpe

ook deze druif die hem inspireerde tot zijn

met de zachte tanninen. Tenslotte is daar de

fruit terug en harmonieert schitterend met de

vertrek. Nu, ruim tien jaar later, is Thierry

ﬁnale met een opvallende frisheid.

zachte tanninen en de licht kruidige tonen.

Germain een der succesvolste wijnmakers

Schenkadvies: licht gekoeld bij vlees

Schenkadvies: licht gekoeld (kelder-

van Frankrijk, plaatst het tijdschrift de

en stevige vissen van de gril.

temperatuur) bij gegrild vlees en stevige vis.

Wine Spectator zijn wijn bij de top 100 van

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

de wereld, geeft de Guide Hachette het

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per ﬂes (normaal € 9,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,10 per ﬂes (normaal € 10,50)

maximale aantal sterren aan zijn wijnen

2004 Saumur Champigny

2002 Saumur Champigny (beperkt)

Terres Chaudes

La Marginale

Proefnotitie: Zeer geconcentreerde neus
met een grote fruitexpressie, rijpe smaak,
prachtige harmonie en een opvallend
elegante afdronk. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2010

Proefnotitie: 24 maanden rijpte de wijn op deels
nieuw eiken vaten, zoals de Crus van Bordeaux.
Prachtige, complexe neus van rijp fruit en mooi
getoast hout. De smaak is al even indrukwekkend.
Prachtige balans van kracht en elegantie. Topwijn!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,60 per ﬂes (normaal € 15,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,85 per ﬂes (normaal € 24,65)

Okhuysen Vinée Vineuse

Twee topwijnen van Roches Neuves
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ROSÉ

Okhuysen Vinée Vineuse

Verrassende rosé-wijnen uit Frankrijk
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probeert okhuysen al vele jaren rosé-wijnen onder
de aandacht te brengen, sinds het boekje “de lekkerste rosé”
van harold hamersma op de markt kwam, is wijnminnend nederland
pas echt wakker geschud. eindelijk is rosé ontdekt en wordt deze
terecht de meest ideale zomerwijn genoemd. daarom in deze
vinée vineuse een bijzonder aanbod van verrassende rosé-wijnen,
die we deze keer allemaal uit frankrijk haalden.

ROSÉ

2005 Domaine La Bouderry

2004 Château Fontainebleau

Côtes de Provence

Coteaux Varois

Verget du Sud, Vin de Pays de Vaucluse

Het kleine broertje van La Bernarde. Het betreft

Onlangs werden wij door een goede relatie

Jean-Marie Guffens is op de eerste plaats een

hier wijngaarden die tegen het Massif des

verrast met een opvallende rosé uit de Varois.

chardonnay-specialist uit de Bourgogne.

Maures aanliggen. Deze zijn aangeplant met

Hij bleek gemaakt te zijn van 70% grenache

Door zijn aankoop van Château des Tourettes

de bekende druivenrassen syrah, cinsault,

en 30% cinsault met een gemiddelde leeftijd

in de Côtes du Lubéron viniﬁeert hij nu ook

grenache en mourvèdre. Deze druiven worden

van 40 jaar. De eigenaars staan een biologisch-

rode wijnen en rosé. In 2005 lukte het hem

apart geoogst en daarna geviniﬁeerd op het

dynamische aanpak voor en beperken het

een uiterst spannende rosé van uitsluitend

Domaine la Bernarde, waar ook de uiteindelijke

aantal hectoliters wijn per hectare tot 25.

cabernet-sauvignon te maken. Verrukt waren

assemblage plaatsvindt.

Het resultaat is een verbazend lekkere rosé

wij, toen we deze proefden.

Proefnotitie: De kleur is zalmroze, naar oranje

met stijl en distinctie.

Proefnotitie: Door een korte weking is de kleur

neigend. Het parfum is heel ﬂoraal, met licht

Proefnotitie: De kleur is oranje-roze. De neus

licht. Mooi zuiver cabernet-parfum met licht

kruidige tonen. De smaak is verﬁjnd en elegant

biedt een royaal fruit, lichte kruiden en heeft

kruidige tonen. De smaak is heel fris en sappig

en goed voorzien van rijp wit fruit en frisse zuren.

een echt Provençaals karakter. De smaakaanzet

met mooie zuren in de ﬁnale.

Op dronk: tussen nu en 2008

is zacht en vriendelijk met in de afdronk een

Op dronk: tussen nu en najaar 2006

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,65 per ﬂes (normaal € 7,75)

verrukkelijke smeuïgheid.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,90 per ﬂes (normaal € 6,95)

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

2005 Mas des Dames

Bergerac

Coteaux du Languedoc

Een rosé uit Bergerac stond niet direct

2005 Rosé d’une Nuit

Nog nooit hebben wij een stel wijnmakers

op ons verlanglijstje. We werden echter

Domaine du Deffends, Coteaux Varois

ontmoet, die in staat waren om in zo korte

verleid door Stéphane Puyol, eigenaar van

Na het overlijden van Jacques de Lanversin

tijd wijnen van niveau te maken. Aad en

Château Barberousse, die ook een klein

zetten zijn vrouw Suzel en de kinderen het

Lidewij Kuijper, twee gepassioneerde mensen,

domein in Bergerac bezit. Nadat we eerst

prachtige wijndomein voort. Naast hun

maakten hun eerste wijn in 2002 en die eerste

zijn indrukwekkende rode wijnen van 2005

vermaarde Clos de la Trufﬁère maken zij ook

oogst was eigenlijk meteen raak. Inmiddels is

uit het vat hadden geproefd,schonk hij ons een

de zo gewaardeerde Rosé d’une Nuit van de

de kwaliteit nog verder toegenomen en

rosé in. Deze bleek gemaakt van 100% merlot.

druiven grenache en cinsault. Deze groeien

pronken hun wijnen op wijnkaarten van

De wijn proefde verrukkelijk.

op een kalkrijke leemgrond met als resultaat

gerenommeerde restaurants in Frankrijk

Proefnotitie: Mooi lichtroze van kleur.

een wijn met een opvallende frisheid.

en Nederland. Een topprestatie!

Het parfum is fris met tonen van rijp fruit.

Proefnotitie: De kleur is door een weking van

Proefnotitie: De kleur is roze-rood. Het parfum

De smaak is heel sappig en ongecompliceerd met

een kort nachtje heel bleek. De neus is stuivend

is krachtig met tonen van rijp rood fruit en

goede frisse zuren in de afdronk.

met rood fruit en ﬁjne kruiden. De smaak is

wat kruiden. De smaak is stevig met mooie

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

opvallend fris met prachtige zuren.

zuren en met een opvallende lengte.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,95 per ﬂes (normaal € 5,95)

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per ﬂes (normaal € 9,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 per ﬂes (normaal € 7,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Château Lamothe Belair

2005 Cabernet-Sauvignon
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V IOGNIER

Begin jaren tachtig besloeg de totale aanplant van deze witte druif niet veel meer dan enkele tientallen hectaren,
waarvan het grootste deel op de steile en moeilijk bewerkbare akkers van Condrieu. Deze druif met zijn heerlijk
fruitige en ﬂorale karakter geeft prachtige, rijke wijnen, met een uitbundig parfum. Tegelijkertijd is zij lastig om te
verbouwen, omdat ze lang moet kunnen blijven hangen en de rendementen laag gehouden moeten worden om
te komen tot de gewenste rijpheid. Gebeurt dit niet, dan krijgt men een bleek aftreksel van wat de wijn kan zijn.
Gelukkig wint de viognierdruif weer aan populariteit en wordt hij ook steeds vaker gebruikt in assemblages.
Wij selecteerden voor u drie superbe cuvées, gemaakt van 100% viognier, van drie bijzondere wijnmakers.

Domaine Pélaquié kan gezien worden als dé specialist van witte

Zuid-Frankrijk. In de door rode wijnen gedomineerde wijnstreek

Zuidelijke-Rhône-wijnen. De Laudun Blanc van Luc Pélaquié is

van Faugères maken zij hier naast enkele voortreffelijke rode

vermaard, evenals de rest van zijn wijnen. Al vele jaren is Luc

cuvées deze 100% op hout geviniﬁeerde Viognier, die zijn

een groot fan van de viognierdruif, die hij dan ook graag in zijn

weerga niet kent!

assemblages verwerkt. Als het oogstjaar het even toelaat,
probeert hij ook een 100% Viognier te maken. Het volume

Domaine Jougla is een klein topdomein in het Zuid-Franse Saint-

van deze wijn is helaas altijd uiterst beperkt.

Chinian. Al vele jaren doen wij zaken met de sympathieke Alain
Jougla, die met de komst van zijn kinderen binnen het domein een

Moulin de Ciffre is eigendom van Jacques et Bernadette Lésineau.

heel nieuwe dynamiek lijkt te hebben ontwikkeld. De viniﬁcatie-

Ooit waren zij topwijnmakers in het prestigieuze Pessac-Léognan,

ruimte werd onder handen genomen en schitterende nieuwe

maar eind jaren negentig ruilden zij Bordeaux in voor de rust van

cuvées zagen het daglicht, waaronder ook deze prachtige Viognier.

Okhuysen Vinée Vineuse

Drie grootheden op rij!
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ProefpakketViognier
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort twee ﬂessen.

Speciale prijs: € 58,00 (normaal € 65,00)
(slechts twee pakketten per bestelling mogelijk)

V IOGNIER

2005 Vin de Pays d’Oc, Viognier

2005 Vin de Pays d’Oc, Viognier

2005 Côtes du Rhône Viognier,

Domaine de Ciffre

Domaine des Jougla

Domaine Pélaquié

Als wijnmakers uit Pessac-Léognan is

Voor de aanplant van de viognier

De wijnen die Luc Pélaquié maakt, vallen

de familie Lésineau gewend om zowel

koos Alain destijds een perceel met

op door hun zuiverheid. Luc gaat uit van

rode als witte wijnen te maken.

een kalkrijke kleigrond. De viognier

de kwaliteit van het fruit en probeert geen

Ook hadden zij reeds veel ervaring in

heeft de tendens om laag in haar zuren

smaak toe te voegen. Deze Viognier werd

het viniﬁëren en opvoeden van witte

te zitten en die wilde hij juist behouden.

derhalve opgevoed op roestvrijstalen vaten.

wijnen “en barrique”. Voor hun Viognier

De rendementen zijn extreem laag

Proefnotitie: Prachtig heldere gele kleur.

kozen zij dan ook voor deze aanpak,

(20 hectoliter per hectare), wat de rijkdom

Het parfum is heel geurig met tonen van

wat resulteert in een wijn die wel

ten goede komt. Voor een optimale

abrikoos, perzik, acacia en thee. De aanzet

erg sterk doet denken aan een

fruitexpressie koos men voor een

in de smaak is heel fris, maar tevens rijk en

heuse Condrieu.

koude inweking van de druiven.

mild, met een stevige kern. De afdronk is

Proefnotitie: Het parfum is opvallend

Proefnotitie: De geur is heerlijk bloemig,

zuiver en lang. Buitengewoon!

uitbundig met prachtige ﬂorale tonen,

met tonen van wit fruit als suikermeloen

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

kruiden en impressies van abrikozen

en peer en ook iets abrikoos. De smaak is

en perziken. De smaakaanzet doet aan

licht kruidig en met een lekker pittige kern,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per ﬂes (normaal € 9,30)

honing denken, gevolgd door een rijk

goed rijp fruit, en prachtig zuiver.

geschakeerd geel fruit, een heerlijke

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

frisheid en een lichte toast in de afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,65 per ﬂes (normaal € 11,10)

Een zéér grote wijn!
Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,85 per ﬂes (normaal € 11,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

Het jaar 2005 was ideaal voor
de ‘lastige’ viognier-druif
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FI TOU

Marie en Laurent Maynadier

De pure klasse van Champ des Soeurs
In 2005 werd de jonge wijnmaker Laurent Maynadier door de Franse wijngoeroes Bettane en Desseauve
in hun Classement des Meilleurs Vins de France, uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar. De uiterst bescheiden
Laurent presteerde hiermee iets bijna onvoorstelbaars: hij schaarde zich namelijk in een rijtje van illustere
wijnmakers als Marcel Guigal, Sylvain Pitiot (Clos de Tart), Charles Chevalier (Château Laﬁte-Rothschild),
Alain Vauthier (Château Ausone) en Jean-Marie Guffens. In het bijbehorende commentaar loven Bettane en
Desseauve hem om het feit dat hij in een appellation waar alcohol en houtdominantie nog altijd hoogtij vieren

Okhuysen Vinée Vineuse

wijnen weet te produceren die ondanks hun zonnige karakter vol zitten met rafﬁnement, elegantie en fruit.
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Het toeval wil (alhoewel?) dat de groot-

ambitieuze gedachten over wat hij met

Jean-Philippe en Laurent waren

vader van Laurent als jong wijnmaker

het domein wilde. Er lag dus een enorme

studiegenoten en deelden met elkaar

erkenning zocht voor de kwaliteit van de

hoeveelheid werk in het verschiet. Naast

een grote interesse in hoe de wijngaard

geproduceerde wijnen uit het gebied. Mede

zijn werk op het domein behaalde Laurent

in te richten en te bewerken. Ook na hun

door zijn grote inzet en de

zijn bts-diploma, een technische wijnbouw-

studie bleven ze contact houden en

importantie van zijn domein verwierf Fitou

opleiding op hbo-niveau. Later voegde ook

deelden hun ervaringen. Toen wij tijdens

als eerste dorp in de Languedoc in 1948

zijn vrouw Marie, afgestudeerd oenologe,

een bezoek aan Soufrandière de broertjes

de AOC (appellation d’origine contrôlée)

zich bij hem op het domein. Laurent werkt

Bret vroegen naar wat gepassioneerde

–status. Laurent, die zelf bezig was met zijn

voornamelijk in de wijngaard en Marie,

jonge wijnmakers, viel meteen de naam

oenologische opleiding, kwam in 1995 voor

die ook docente op het Lycée Agricole

Laurent. Toen wij die enkele weken later

de keuze te staan of hij de wijngaarden van

van Narbonne is, beheert de kelder.

benaderden, was er op dat moment helaas

zijn grootvader wel of niet zou overnemen.

Samen vormen zij een ideaal team.

geen wijn meer op het domein beschik-

Hij nam de gok, stopte met zijn studie en

Eind 2004 kwamen wij het Domaine

baar en werd ons gevraagd te wachten op

ging aan de slag. De wijngaarden waren

Champ des Soeurs op het spoor via

het nieuwe oogstjaar. Dit jaar kregen wij

niet meer in de perfecte staat van weleer

Jean-Philippe Bret van Domaine la

eindelijk de kans en grepen die met beide

en bovendien had Laurent zo zijn eigen

Soufrandière uit Pouilly-Vinzelles.

handen aan!

2004 Fitou

2004 Fitou, Bel Amant

2004 Fitou, La Tina

Château Champ des Soeurs

Château Champ des Soeurs

Château Champ des Soeurs

Het domein bestaat uit een aantal kleine

De Bel Amant heeft qua stijl veel weg

In het dialect van de streek spreekt men

percelen met ieder hun speciﬁeke eigen-

van de basiswijn, maar is rijker en bezit

de naam van deze wijn uit als “latino”,

schappen. De verschillende druivenrassen

meer structuur. Hij komt voort uit een

wat vertaald kan worden als “de inhoud”.

zijn hier zorgvuldig op uitgekozen. Zo is

selectie van akkers en bovendien kreeg

Dat geeft al aan dat hij wat extra’s te

de kalkrijke kleigrond met uitzicht op zee

een klein percentage een korte opvoeding

bieden heeft. De viniﬁcatie en opvoeding

aangeplant met de mourvèdre. De grenache

op eikenhouten fusten om de tanninen

van de carignan, die in deze cuvée een

staat deels op een bodem van rolkeien en

verder af te ronden. Voor alle wijnen

heel belangrijke plek inneemt, vinden

deels op een van leisteen. Op de warmere

van het domein geldt dat ze twee

ditmaal plaats op houten fusten,

kleigrond staat de carignan. Deze basiswijn

winters op tank of fust blijven, zodat de

wat de wijn extra complexiteit en structuur

vormt de meest brede afspiegeling van het

vaste deeltjes in de wijn op natuurlijke wijze

geeft, zonder in de smaak te domineren.

domein. Alle percelen en druivenrassen

bezinken en er zodoende niet of

Proefnotitie: Met La Tina zet Laurent

worden apart geviniﬁeerd en op het einde

nauwelijks geﬁlterd hoeft te worden.

zijn “huisstijl” een beetje aan de kant en komt

geassembleerd. Om de wijn zo puur

Hierdoor blijft een maximum aan aroma’s

hij met een fantastisch gestructureerde wijn,

mogelijk te houden, wordt hij opgevoed

in de wijn behouden.

met net wat meer tanninen en een kleine

op cuve en kent geen toevoeging van hout.

Proefnotitie: Het parfum biedt een zéér

toets van het hout.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk puur

aantrekkelijk rijp fruit van een mengeling van

De wijn is prachtig rijp, met een

fruit van rode vruchtjes in de neus en een

rode en zwarte vruchten. Ook de smaak kent

geconcentreerd zoetig fruit, smeuïge

lichte kruidigheid. De smaak is sappig, met

een explosie van fruit, met een zwoele aanzet,

tanninen, iets vanille en opnieuw veel

een aangenaam fris fruit, lekker bessig, goed

zachte, vriendelijke tanninen en een heerlijke

elegantie. Helaas is deze wijn slechts zéér

rijp, zuiver en elegant. Prachtig harmonieus.

frisse, licht kruidige afdronk.

beperkt leverbaar.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per ﬂes (normaal € 8,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per ﬂes (normaal € 10,70)

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

Okhuysen Vinée Vineuse
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ELZAS

De veelzijdigheid van de wijnen die dit kwaliteitsgebied
voortbrengt en hun uitstekende culinaire inzetbaarheid
hebben er voor gezorgd dat de Elzas de laatste jaren
weer goed in de belangstelling staat. Al bijna twintig jaar
doen wij hier zaken met de familie Dirler. Hun sterdomein
is dan ook niet meer weg te denken uit ons assortiment.
Door de jaren heen ging Jean-Pierre – en nu ook zijn
zoon Jean – steeds verder in zijn zoektocht naar
het verbeteren van de kwaliteit van zijn wijnen.
Als bijna vanzelf kwam hij uit bij een biodynamische
aanpak, waarbij een gezond evenwicht in de natuur
resulteert in puur gezonde druiven en prachtig
uitgebalanceerde wijnen.

De schoonheden van Domaine Dirler
2004 Sylvaner Vieilles Vignes

Proefnotitie: In de geur vinden we een aantrekkelijk fruit van

Met 16 hectare wijngaard, waarvan ruim 40% uit Grand

abrikoos, rijpe perzik en zelfs iets van rood fruit als aardbei.

Cru-akkers bestaat, is Domaine Dirler een bedrijf met aanzien

In de smaak is de aanzet goed vet, met een sappig, aromatisch fruit,

en importantie. Het overgrote deel van de verschillende

lekker smeuïg en met uitstekende zuren in de afdronk, waardoor de

percelen is aangeplant met de edele druivenrassen van de Elzas.

wijn een mooi fris karakter krijgt.

Toch is Jean-Pierre erg gesteld op zijn op het zuiden gelegen

Op dronk: tussen nu en 2008

wijngaard, aangeplant met sylvaner, waarvan overigens een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per ﬂes (normaal € 9,60)

gedeelte op de Grand Cru-akkers van Saering en Kessler ligt.
De sylvaner heeft als druif niet de beste reputatie, want hij heeft
veel zon nodig. Maar over het algemeen lukt het Jean-Pierre

2004 Riesling Bollenberg

iedere keer weer om van deze wijn iets bijzonders te maken.

De riesling wordt wel gezien als een van de nobelste witte

In 2004 was dit overigens niet erg moeilijk voor hem.

druivenrassen, met een intens aroma en een perfecte zuurbalans.

Een uitstekende septembermaand zorgde er namelijk

Ook bij de rijpere wijnen blijven deze goed aanwezig, waardoor deze

voor dat de druiven perfect rijp werden!

druif perfecte bewaarwijnen voortbrengt. Behalve in de Elzas is zij

Proefnotitie: Op de neus heeft de wijn een heerlijke frisse expressie

ook toonaangevend in landen als Duitsland en Oostenrijk.

met tonen van rijp wit fruit als peer en meloen. De smaakaanzet is

Bollenberg is geen Grand Cru, maar wel een akker waar prachtige

fris en aromatisch, met een rijp, iets tropisch fruit, groene appel

Rieslings vandaan komen, die dicht tegen dit niveau aan zitten.

en een zuivere afdronk met uitstekende zuren.

Proefnotitie: De Bollenberg geeft een wijn die niet heel mineraal is,

Op dronk: tussen nu en 2008

maar eerder kruidig en fruitig. De neus is aromatisch, met tonen van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per ﬂes (normaal € 11,50)

zuidvruchten als perzik en abrikoos, iets zoethout en bezit een mooie
kruidigheid. In de smaak is hij prachtig rijp, met veel structuur, lekkere
fruittonen, zuurtjes en een uitstekende lengte.

2004 Pinot Réserve

Op dronk: tussen nu en 2009

Deze Pinot is een andere specialiteit van Dirler.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,40 per ﬂes (normaal € 11,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Hij werd gemaakt van een assemblage van pinot blanc (40%)
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en pinot noir (10%), aangevuld met auxerrois (50%). Iedere druif
heeft haar eigen rol in de assemblage. De pinot blanc zorgt voor

2004 Pinot Gris Réserve

de zuren en het frisse karakter in de wijn, de pinot noir voor de

Allereerst zal u wellicht opvallen dat het voorvoegsel “Tokay” niet

fruitintensiteit en de auxerrois geeft de wijn zijn structuur en

meer vermeld staat op het etiket. Het gebruik van de naam Tokay

diepgang en zorgt bovendien voor wat extra kruidigheid.

(Tokaij) is vanaf het oogstjaar 2004 voorbehouden aan de

Ook in 2004 kon deze wijn ons weer zéér bekoren.

Hongaren, die hiermee een beschermde status hebben gekregen.

ELZAS

Grand Cru’s
In de Elzas is de pinot gris een van de nobele druiven, waarschijnlijk
omdat het suikergehalte ﬂink kan oplopen en er uitstekende
(en kostbare) “vendanges tardives” en “sélections grains nobles”
van gemaakt kunnen worden. In het zuidelijk gelegen Bergholtz,
waar de Dirlers hun domein hebben, komt de druif uitstekend
tot haar recht.
Proefnotitie: Het parfum heeft mooie ﬂorale en kruidige
tonen en bezit tevens aantrekkelijke nuances van zuidvruchten.
In de smaak is de aanzet mild, gevolgd door een tropisch fruit
en een kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per ﬂes (normaal € 14,10)

Van het uitstekende oogstjaar 2004 kunnen we u ook
enkele Grand Cru’s aanbieden. De Grand Cru’s van Dirler
behoren tot de beste van de Elzas en worden gekenmerkt
door een uitstekend bewaarpotentieel.

2004 Gewurztraminer Bux

2004 Riesling Grand
Cru Saering

2004 Pinot Gris Grand
Cru Kessler

Ook de gewurztraminer doet het in het zuidelijk gelegen Bergholtz

Mineraal, ﬂoraal, rijk,

Mooi aards, mineraal, kruidig,

uitstekend. Deze druif moet het immers hebben van zijn rijke

uitstekende zuren en

zwoel, hoge concentratie,

en rijpe karakter. Van de witte druiven is de gewurztraminer

grote structuur.

prachtig rijp.

waarschijnlijk het makkelijkst te herkennen. De roze druifjes geven

(op dronk: nu tot 2012)

(op dronk: nu tot 2011)

een wijn met veel kleur en een opvallend rijk en kruidig aroma.
Ook voor de Bux geldt dat de wijngaard geen Grand Cru-status

Speciale prijs bij doos
van 6: € 17,95 per ﬂes

Speciale prijs bij doos
van 6: € 16,50 per ﬂes

heeft, maar het bijna zou verdien en op grond van zijn

(normaal € 20,50)

(normaal € 18,70)

van exotisch fruit als lychee en mango en iets kruidigs. In de smaak

2004 Muscat Grand
Cru Saering

2004 Gewurztraminer
Grand Cru Spiegel

heeft hij een zoetige aanzet, met een aangename kruidige ondertoon,

Druivig, ﬂoraal, rozenblad,

Kruidig, rijp fruit, dik, exotisch,

een goede vette structuur en een aantrekkelijk fruit van zoete perzik,

verﬁjnd, aromatisch, lengte.

goede concentratie, lengte.

lychee en mango.

(op dronk: nu tot 2009)

(op dronk: nu tot 2012)

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos
van 6: € 14,70 per ﬂes

Speciale prijs bij doos
van 6: € 18,95 per ﬂes

(normaal € 16,70)

(normaal € 21,50)

Proefnotitie: De geur is heel typisch gewurz, met een rijke expressie

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per ﬂes (normaal € 14,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

uitstekende ligging.
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CÔT ES DE PROV ENCE

Nergens in de Provence
worden elegantere wijnen
gemaakt dan op
Domaine la Bernarde

2005 Domaine la Bernarde rosé
Côtes de Provence
De druiven grenache, cinsault en mourvèdre vergistten op lage
temperatuur, waarbij het vrijgekomen sap werd gescheiden om niet
té veel kleur en tanninen te krijgen. Het resultaat is een rosé met
een zalmroze kleur en een bijna oranje gloed.
Proefnotitie: De geur is licht kruidig met nuances van klein rood fruit
als bosaardbeitjes en framboosjes. De smaakaanzet is verﬁjnd, met
een delicaat fruit, een goede concentratie en een fantastisch lange
ﬁnale. Een rosé om van te genieten bij Provençaalse visgerechten,
gevogelte of een mooie salade.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per ﬂes (normaal € 12,50)

Als een Château Mar
Net in het achterland van Sainte-Maxime aan de Côte
d’Azur ligt het prachtige domein La Bernarde van de
uiterst sympathieke Guy Meulnart. Het domein
bestaat uit 85 hectare grond, waarvan er 33 zijn
aangeplant met druivenstokken. Het grootste gedeelte
bestaat verder uit bos en struikgewas, om het natuurlijke evenwicht en het microklimaat zoveel mogelijk in
stand te houden. De stenige en kalkrijke grond van het
domein bezit het vermogen om vocht uitstekend vast

Okhuysen Vinée Vineuse

te houden en het gedoceerd af te geven. Zomers is dat
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erg nodig, want het kan hier overdag behoorlijk warm
worden. ’s Nachts koelt het daarentegen ﬂink af,
waardoor de stokken tot rust kunnen komen en
een betere opbouw van zuren tot stand komt.

CÔT ES DE PROV ENCE

2001 Domaine la Bernarde rouge
Côtes de Provence
De druiven grenache, cabernet, syrah en mourvèdre werden los
van elkaar geoogst en geviniﬁeerd. Hierna volgde de assemblage
en rijpte de wijn verder op grote cementen kuipen. Na de botteling
rijpte hij nog enkele jaren op ﬂes in de koele kelders van het domein.
Proefnotitie: De wijn heeft een mooie heldere, donkerrode kleur, die naar
paars neigt. De geur zit vol kleine rode vruchtjes en heeft ook iets van
zwarte bessen. De smaakaanzet is rond en soepel, met een prachtige
elegante structuur, een smeuïg rijp fruit en zéér verﬁjnde tanninen. Een
fantastische wijn bij mooie gerechten met rood vlees, lam of gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2010

gaux uit de Provence

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per ﬂes (normaal € 12,50)

Guy is eigenlijk werktuigbouwkundig ingenieur en architect,
maar steekt tegenwoordig al z’n tijd in het domein. Bij de viniﬁcatie richt hij zich op het maken van zo puur mogelijke wijnen,
met een maximaal behoud van aroma’s en souplesse van de
tanninen. Hiervoor werkt hij met een gesloten systeem, waarbij
het tijdens de gisting vrijgekomen koolzuur wordt opgevangen,
teruggekoeld en in gecondenseerde toestand weer naar de gistingstank wordt geleid. Een houten vat kom je op het domein
ook niet tegen. Hij wil immers niet dat hij aroma’s verliest door
verdamping. Bovendien wil hij voorkomen dat door gebruik van
hout tanninen en eventuele smaakjes worden toegevoegd. Het
evenwicht zit hem wat Guy betref in de druiven en dat evenwicht wil hij niet aantasten. De wijnen van La Bernarde vallen
enorme complexiteit en concentratie. De rode wijnen worden
na botteling zorgvuldig op het domein opgeslagen en pas op
de markt gebracht als Guy vindt dat ze gedronken kunnen
worden. Hij wil hiermee bereiken dat de consument direct van
zijn wijnen kan genieten en voorkomt zo dat zijn wijnen niet
worden begrepen omdat ze té vroeg werden ontkurkt.
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dan ook op door hun elegante structuur, met tegelijkertijd een
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EL REGAJAL

Het is weer tijd voor vlinders in uw buik
We moesten weer een jaar geduld hebben, want net
zoals dat met de 2002 gebeurde, was ook de 2003 in
enkele weken bij ons uitverkocht. Ook het jaar 2004 is
helaas weer schaars, dus als u de ‘vlinderwijn’ niet wilt
mislopen, wacht dan niet te lang met uw bestelling.
Het overgrote deel van de kleine productie van deze wijn blijft in
Spanje, waar de wijn een absolute hit is. In de Spaanse hoofdstad
Madrid smeken de restaurants om ﬂessen en bestaan er heuse
wachtlijsten. Gelukkig houden ze bij de Bodega ieder jaar keurig
een kleine hoeveelheid voor ons apart.
El Regajal ligt in het gelijknamige natuurgebied in het
Madrileense district Aranjuezin, dat beroemd is om de vele
soorten (77) vlinderpopulaties die hier leven. Het natuurgebied
ligt op een hoogvlakte en kent een typisch landklimaat. Het geurt
hier naar veldbloemen en verse kruiden. Het domein van El Regajal
wordt gekruist door twee riviertjes, de Tajo en de Jarama, die een
temperende werking hebben op zowel de hitte van de zomer als de
koude van de winter. De 9 hectaren wijngaard strekken zich uit op
de 500 tot 600 meter hoge hellingen van de rivier de Tajo.
De wijn wordt gemaakt door de beroemde Spaanse oenoloog
Ignacio de Miguel. Onder zijn vakkundige leiding worden alle
percelen en alle druivenrassen afzonderlijk van elkaar geviniﬁeerd
op kleine roestvrijstalen vaten. Na de gisting wordt de wijn,
nog altijd gescheiden, op eikenhouten barriques gebracht.
Tijdens de eerste soutirage (het oversteken van de wijn om hem
lucht te geven en hem van zijn droesem te scheiden) wordt de wijn
geassembleerd. In totaal blijft hij gedurende 13 maanden op fust.

2004 El Regajal, Selección Especial
Vinos de Madrid, Viñas de El Regajal
Een fantastische wijn, gemaakt van 40% cabernet-sauvignon,
30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot.
Proefnotitie: Op de neus heeft de wijn een jamachtig zwart fruit,
met mooie minerale tonen, iets tabak, kruiden en ook wat vanille.

Okhuysen Vinée Vineuse

De smaak is complex, met veel elegantie, een rijp gekonﬁjt zwart
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en rood fruit en uitstekende, zachte tanninen. Het prettige van
deze zéér bijzondere wijn, is dat u hem nu al heerlijk kunt drinken,
zo toegankelijk en soepel is deze wijn.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per ﬂes (normaal € 14,50)

STA ETE L A NDT

Van een grote Pinot Noir krijg je kippenvel
Journalist, schrijver en Bourgogne-expert Gert Crum
laat tijdens zijn lessen aan de wijnacademie zijn
publiek regelmatig weten dat je van een Bordeaux
vaker kunt genieten, maar dat je van een top-Pinot
Noir uit de Bourgogne met tranen in je ogen op je
knieën valt. Het probleem is dat je dit soort wijnen
alleen zo moeilijk tegen een nog betaalbare prijs
vindt. De teleurstellingen zijn dan ook vaak groter
dan de vreugde.
Het unieke klimaat van Nieuw-Zeeland, en dan met name in de
gebieden van Marlborough, Martinborough en Central Otago,
leent zich uitstekend voor de aanplant van de pinot noir.

2004 Staete Landt Pinot Noir

De reputatie van de van deze druif gemaakte wijnen snelt

Marlborough

dan inmiddels ook de kleine productie vooruit.

Het jaar vooraf aan de oogst 2004 verliep onder goede
vanwege aangekondigde vorst, maar alles verliep dit maal zonder

koesterde vanaf het eerste begin de wens om een grote Pinot te

problemen. Het voorjaar was warm en zorgde voor een goede

maken, met als voorbeeld de topwijnen uit de Bourgogne. Op hun

vruchtzetting. De zomermaanden waren wat koeler, maar het

eigenhandig ontworpen domein plantten Ruud en Dorien dan ook

najaar was warm en droog en kende frisse nachten. De natuurlijke

de nodige blokken (percelen) aan met deze druif. Natuurlijk duurde

rendementen waren zéér laag (30 hectoliter per hectare), wat

het even voordat deze jonge aanplant in productie kwam en boven-

voor een perfecte rijpheid en concentratie van de druiven zorgde.

dien werden ze een paar maal ongelukkig getroffen door vorst en

Proefnotitie: De neus biedt een heerlijk zoet fruit van zwarte

hagel. De eerste jaren maakten zij dan ook slechts mondjesmaat

kersen, pruimen, viooltjes, tabak en mooie aardse tonen.

een Pinot Noir, die overigens wel van uitstekende kwaliteit was.

De fruitexpressie in de smaak is fantastisch, mooi gekonﬁjt
en ﬂuwelig. De wijn heeft een stevige structuur, is goed vet

Inmiddels is de productie van deze wijn vergroot, zijn de stokken

en bezit een fantastische lengte.

wat ouder en kennen Ruud en Dorien inmiddels hun terroir als hun

Op dronk: tussen nu en 2009

eigen broekzak. De Pinot Noir 2004 is dan ook een sublieme wijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,50 per ﬂes (normaal € 20,90)

van héél hoog niveau. Je zou er haast tranen van in je ogen krijgen.

Okhuysen Vinée Vineuse

omstandigheden. In het voorjaar was het nog even zweten
Ook Ruud Maasdam van het inmiddels bekende Staete Landt
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ROUSSIL LON

De magie van La Préceptorie de Centernach
Wanneer je aan Marc Parcé vraagt of hij een ﬁche technique van
zijn wijn kan sturen, een soort van beknopte receptuur met technische
details over de wijn, kijkt hij je vreemd aan. Alsof je na het antwoord
- 60% grenache, 40% syrah en een opvoeding van zoveel maanden
op oude eiken vaten - weet wat voor wijn je in je glas gaat vinden.
Belangrijker is te weten dat Marc houdt van de woeste streek waar
hij is geboren, waar zijn voorouders de wijnstokken aanplantten,
waar hij simpelweg de natuur hoeft te volgen voor het maken van
wat in zijn beleving echte wijn is: puur, elegant en vooral erg lekker.
Zijn wijnen zijn voor hem als zijn kinderen, dus bij voorbaat mooi,
want uit liefde ontstaan.
De kracht van de familie Parcé zit hem in het vasthouden aan een bestaande
wijncultuur en aan oude tradities als het gaat om de inrichting en verzorging van
de wijngaard en de basisprincipes van het wijn maken. Zij laten zich hier echter
niet door beperken en zullen indien nodig zelfs vernieuwend zijn. De kwaliteit van
de producten staat immers voor hen op de eerste plaats, maar ook originaliteit
speelt hierbij een grote rol. Het proeven van de nieuwe wijnen is hier dan ook altijd
een feest. Er zijn immers altijd verrassingen en mooie verhalen over hoe de nieuwe
wijnen het levenslicht zagen. Soms houdt een bepaalde cuvée opeens op te bestaan,
maar we weten zeker dat er weer een nieuwe wordt geboren. Dit jaar kreeg, tot ons

Okhuysen Vinée Vineuse

grote genoegen, de Zoé rouge gezelschap van een Zoé blanc en een Zoé rosé.
Twee nieuwe wijnen met een hoge originaliteit en een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Kortom, een prettige en serieuze hernieuwde kennismaking met dit
geweldige domein. De Coume Marie en de Terres Nouvelles waren misschien wel
de mooiste wijnen die we tot nog toe van dit domein proefden. Een absolute
must voor iedere wijnliefhebber.
Marc Parcé
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Een absolute must
voor iedere wijnliefhebber
2005 Zoé blanc

2005 Les Terres Nouvelles blanc

Vin de Pays des Côtes Catalanes

Côtes du Roussillon

De naam Zoé komt van het Griekse woord Zoi, dat liefde voor

De naam nieuwe grond houdt verband met het feit dat dit

het leven betekent en is een reactie op alle industrieel gemaakte

perceel voor het eerst werd aangeplant nadat begin twintigste

wijnen zonder ziel en zonder leven. De wijn werd gemaakt van

eeuw de alles verwoestende druiﬂuis in deze streek had

druiven van oude stokken macabeu en oude stokken carignan,

toegeslagen. De oude stokken die hier staan, zijn dus nog altijd

die op veel plekken worden gerooid, maar hier samen het

de eerste aanplant. De wijn is voor 100% gemaakt van grenache

perfecte evenwicht vinden.

gris en werd geviniﬁeerd en opgevoed op eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De geur wordt gekenmerkt door een heerlijk zoetig

Proefnotitie: De vroeg geoogste druiven geven de wijn een heerlijk

fruit, iets tropisch en licht kruidig. De smaakaanzet is mooi fris,

levendige en frisse stijl. Het fruit is rijp en zuiver, met tonen van citrus,

met een rijp, zwoel fruit en aantrekkelijke bitters in de afdronk.

peer en iets meloen. De wijn is zéér rijk, heeft een prachtige structuur

Op dronk: tussen nu en 2008

en veel lengte.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,85 per ﬂes (normaal € 7,95)

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per ﬂes (normaal € 13,70)

Vin de Pays des Côtes Catalanes

2005 La Coume Marie rosé

Deze rosé is een en al plezier en zit barstensvol fruit.

Côtes du Roussillon

Zoals alle wijnen vanhet domein rijpte hij gedurende enkele

Dit is een prachtige, complexe, rosé die nu al heerlijk is,

maanden op oudere eikenhouten vaten. De assemblage bestaat

maar ook zeker iets kan rijpen. Hij werd gemaakt van de druiven

uit de druiven grenache noir, carignan, syrah en een heel klein

grenache noir, carignan en syrah, afkomstig van oude stokken van

beetje muscat voor wat extra frisheid.

een leisteengrond en een kalkgrond. De wijn werd geviniﬁeerd

Proefnotitie: De geur is verrukkelijk, met tonen van rood fruit als

op deels grote houten fusten en deels op kleine barriques.

frambozen en bosaardbeitjes, maar ook iets van citrus en mandarijn.

Proefnotitie: De neus is complex, met een heel zuiver bessig

In de smaak vinden we een zwoel en sappig fruit, met mooie frisse

fruit en iets vanille. De smaakaanzet is fris, vol rijpe rode

zuren en een toets van vanille.

fruittonen en prachtige zuren, met een lichte toast in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,85 per ﬂes (normaal € 7,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,30 per ﬂes (normaal € 11,80)

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Zoé rosé
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ZOMERW IJNEN

In de zomer wordt er over het algemeen
meer wit dan rood gedronken. Terecht
staat deze Vinée Vineuse dan ook
boordevol met droge witte wijnen
van verschillende aard en herkomst.
Hier nog een droge Rivaner uit
Duitsland, een Riesling uit Australië,

Proefpakket

een Chardonnay uit Zuid-Afrika en een

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.

Pinot Grigio/Chardonnay uit Italië.

U ontvangt dan van iedere soort drie ﬂessen.

Speciale prijs: € 94,00 (normaal € 104,00)
(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Vier ongecompliceerde wijnen
voor veel drinkplezier
Rivaner uit Duitsland

Riesling uit Australië

Duitse wijnen zijn nooit een sterke kant van Okhuysen

Sinds voorjaar 2005 is ons assortiment uitgebreid met een aantal

geweest. Wij concentreerden ons meer op Frankrijk, Spanje en

fantastische Australische wijnen. Wijnschrijver en journalist Cees

Italië. Toch was er één domein aan de Moezel waar we al sinds

van Casteren tipte ons indertijd het nog jonge wijnbedrijf Neagles

de beginjaren tachtig mee werken: Weingut Bastenhof in

Rock van wijnmaker Steve Wiblin in de Clare Valley. Het domein

Trittenheim. Jaarlijks ontvangen wij van Hermann Basten

bestaat uit 25 hectare wijngaard, die zijn aangeplant met verschil-

proefﬂessen en selecteren dan een paar van zijn wijnen.

lende rassen. Voor wit zijn dat semillon, sauvignon en riesling en

Een vaste keuze is altijd een Rivaner, een wijn met een

voor rood grenache, shiraz, cabernet-sauvignon en sangiovese.

frisse en stuivende stijl.

Met het oog op de zomer kozen wij een prachtige riesling uit.
Steve Wiblin is een voorstander van een schroefdop voor witte

2004 Rivaner trocken, Mosel-Saar-Ruwer

wijn. Dus voor deze Riesling heeft u geen kurkentrekker nodig!

Okhuysen Vinée Vineuse

Weingut Bastenhof
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Proefnotitie: Een prachtige neus met tonen van wit fruit als peer,

2004 Riesling, Clare Valley

appel en meloen en ook iets van bloemen. De smaak is droog

Neagles Rock

en fruitvol en met sappige zuren in de afdronk.

Proefnotitie: Mooie, frisse riesling-neus met tonen van lemon,

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

citrus en meloen. De smaak is rond en vol met prachtige,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,90 per ﬂes (normaal € 7,10)

frisse zuren. Een top-Riesling met bewaarpotentieel.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,95 per ﬂes (normaal € 11,50)

ZOMERW IJNEN

Chardonnay uit Zuid-Afrika

Chardonnay/Pinot Grigio uit Italië

De klimatologische omstandigheden in Zuid-Afrika, met name in

Iets ten zuiden van Bergamo met zijn interessante bovenstad

de Cape, zijn ideaal voor wijnbouw. Stabiele zomers zorgen hier

liggen een paar bijzondere wijngebiedjes, zoals Franciacorta en

voor rijpe druiven met een perfecte harmonie tussen suikers en

Valcalepio. Er wordt hier zowel rood als wit gemaakt, maar wit

zuren. Wij mochten dit ondervinden, toen wij een paar jaar geleden

heeft wat ons betreft nu de voorkeur. Een belangrijk wijndomein is

een uitgebreide rondreis door de wijngaarden bij Stellenbosch,

hier Monzio Compagnoni in het dorp Cenate Sotto. Het bestaat uit

Franschhoek en Paarl maakten. Heerlijke witte wijnen ontdekten

ruim 20 hectare wijngaard, die deels in Valcalepio en deels in

wij met name bij La Couronne in Franschhoek. Hoewel hier ook

Franciacorta liggen. Op de Colle della Luna plantte eigenaar

rode wijnen worden gemaakt, is La Couronne vooral sterk in wit.

Marcello de druiven chardonnay en pinot grigio aan.

Zowel de Sauvignon als de Chardonnay zijn hier van topniveau en

Deze druiven worden apart geviniﬁeerd en pas na een korte

hebben een zeer goede verhouding prijs-kwaliteit.

houtrijping van de chardonnay uiteindelijk geassembleerd.
Het resultaat: een zalige zomerwijn!

La Couronne

2004 Colle della Luna Bianco, Valcalepio

Proefnotitie: Mooi fris parfum met citrusfruit en licht gegrilde

Monzio Compagnoni

tonen van hout. De smaak is rijk en sappig, licht mineralig en

Proefnotitie: Rijpe, iets vette neus met mooie fruittonen van meloen,

met prachtige zuren in de ﬁnale.

banaan en citroen. De smaak is rijk, sappig en fris met goede zuren

Op dronk: tussen nu en 2008

in de afdronk.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,80 per ﬂes (normaal € 7,95)

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,65 per ﬂes (normaal € 7,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Chardonnay (unwooded), Franschhoek
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HUISW IJNEN

Bekroonde wijnen voor alledag
2004 La Bocara bianco Gambellara
Cavazza

De kennis en passie van een goede sommelier vind je vaak terug in

Een originele droge witte wijn uit Italië

de selectie van zijn of haar huiswijnen. Grote namen kan ieder-

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd
gemaakt van de garganega-druif, aangevuld

een kopen, maar het ontdekken van goede, betaalbare en breed

met een beetje chardonnay.

inzetbare wijnen vereist veel kennis en inspanning. En terwijl

Proefnotitie: De neus is fris met wat fruit

de huiswijn het visitekaartje van ieder bedrijf zou moeten zijn,

en bloemen en de smaak licht mineralig met
goede zuren. Heerlijk als aperitief, maar

wordt hier maar al te vaak te makkelijk over gedacht. Voor een

ook bij schaaldiertjes, vis en salades.

wijnkoper geldt eigenlijk hetzelfde: de wijnen ‘voor alledag’

Op dronk: tussen nu en 2007

moeten van een onberispelijk niveau zijn, ze moeten verrassen en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,85 per ﬂes (normaal € 6,85)

een aantrekkelijke prijsstelling bezitten. Bij Okhuysen besteden

2005 Chardonnay Vin de Pays d’Oc

worden veel van onze ‘huiswijnen’ dan ook jaarlijks bekroond!

we veel zorg aan de selectie van dit soort wijnen. Niet voor niets

l’Orangerie de Pennautier

Okhuysen Vinée Vineuse

Door de kalkrijke terroir, het mediterrane
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klimaat en de relatief hoge ligging van

2005 Colagon Rueda

de wijngaarden is men op l’Orangerie de

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

2005 Lalanne Vin de Pays
de Côtes de Gascogne

Pennautier in staat een Chardonnay van

Voor velen is dit DE lekkerste witte huiswijn

Domaine Lalanne

buitengewoon hoog niveau te maken.

van Okhuysen. 2005 was een spectaculair

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend

Proefnotitie: 2005 gaf een wijn met een

jaar, met wijnen vol fruit en frisheid!

geurige en pure wijnen door de druiven

prachtige balans tussen rijpheid en frisheid.

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol

eerst een koude weking te laten ondergaan.

Het parfum is rijk aan tonen van zuid-

exotisch fris fruit als dat van citrus en

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met

vruchten en meloen en bezit veel frisheid.

ananas. De smaak is rijp en rijk, met

een parfum van exotisch fruit, goede zuren

In de smaak keert het fruit terug, met net

heerlijke, sappige en verkwikkend

en een sappige, verﬁjnd droge afdronk.

voldoende vettigheid.

frisse zuren.

Heerlijk als aperitief of bij een salade.

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Op dronk: tussen nu en 2007

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

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

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

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

HUISW IJNEN

2003 Navarra Tinto

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

2005 Guilhem rosé
Vin de Pays de l’Hérault

De meest gevraagde rosé van Okhuysen

Moulin de Gassac

De wijnen van Asensio zijn ware

werd ook dit jaar door het blad Proefschrift

Naast de eveneens bekende Guilhem rouge

meesterwerken! Deze semi-crianza rijpte

genomineerd als beste rosé. De druiven

en blanc is deze verrukkelijke rosé zeker

zes maanden op eiken vaten en werd

tempranillo en garnacha weken slechts kort

niet te versmaden!

gemaakt van cabernet-sauvignon, merlot

en worden op lage temperatuur geviniﬁeerd.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk

en tempranillo.

Proefnotitie: De neus is stuivend en verruk-

rijp fruit van bessen en rode vruchtjes. Hij

Proefnotitie: Het parfum is geurig met rood

kelijk. De smaak heeft datzelfde explosieve,

bezit een aantrekkelijke kruidigheid, heeft

en zwart fruit en iets hout. De smaak is soe-

is sappig en vol rijp rood fruit met in de

verkwikkende zuren en een heel klein zoetje

pel en smeuïg en met een heerlijke afdronk.

ﬁnale heerlijke, verfrissende zuren.

in de afdronk. Gevaarlijk lekker!

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

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

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per ﬂes (normaal € 6,65)

2005 Synera rosado
Catalunya

2004 Abadal Cabernet Franc/
Tempranillo

Bodegas Masies d’Avinyó uit het kleine

Pla de Bages

Henri Fabre Luce maakt al jaren een

DO-gebied Pla de Bages maakt van jonge

Abadal is een uiterst stijlvolle en goed

fantastische merlot tegen een zéér

aanplant cabernet-sauvignon een voorbeel-

geoutilleerde bodega. In het interessante

aantrekkelijke prijs. Het geheim: een heel

dig smakende rosé. Een koude weking van

gebied Pla de Bages maken zij wijnen die

klein beetje houtopgevoede cabernet wordt

de druif en een gisting op lage temperatuur

internationaal hoog scoren. Deze rode

toegevoegd aan de merlot. 2005 is zijn

zorgen voor een explosie van fris fruit.

basiswijn kent een fantastische prijs-

mooiste oogst ooit!

Proefnotitie: De kleur is licht roodroze. Het

kwaliteitverhouding.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol

parfum biedt een explosief fruit van frambozen,

Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijk rijp

zwart en rood fruit, iets laurier en lichte

aardbeien en rode bessen. In de smaak keert het

fruit, met licht kruidige tonen, iets laurier, een

aardse tonen. De wijn is rijp en vol en bezit

fruit terug, met lichte tonen van frisse perendrup.

mooie volle smaak en een smeuïge afdronk.

mooie harmonieuze zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Op dronk: tussen nu en 2008

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,20 per ﬂes (normaal € 4,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per ﬂes (normaal € 6,80)

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

Javier Asensio

2005 Hommage au
Musicien Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Speciale korting
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

2005 Huerta del Rey rosado

25

WIJNIG NIEU WS

Hoge scores voor Mas d’en Gil
Geheel uit het niets werden de zusjes Rovira uit Priorat verrast
met enkele fantastische proefnotities en punten op de website
van de Amerikaanse wijnschrijver Robert Parker.

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2006 van 12:00 tot 20:00 uur
vindt op het Landgoed Wolfslaar te Breda de derde Salon van de
Smaak plaats. Dit prachtige landgoed zal die dagen weer omgetoverd worden tot een heus smaaktheater, vol kookdemonstraties,
smaaklessen en wijnproeverijen. Ook Okhuysen is van de partij
met een mooie serie wijnen op de proeftafel en organiseert onder
leiding van wijnmaker en reclamemaker Aad Kuijper (Mas des Dames) een boeiende Masterclass over ‘de keuzes van de wijnmaker’.
Om bij de Salon van de Smaak en deze masterclass aanwezig te zijn,
kunt u zich inschrijven via de website www.salonvandesmaak.com.

2000 Coma Vella (tinto)

93 punten

This wine goes for sexappeal instead of power.

Gouden Bacchus voor

Synera Rosado
Op het zevende internationale concours
van de Vinos Bacchus in Madrid werd onze
2005 Synera Rosado eervol behangen met de
hoogste onderscheiding, de Bacchus de Oro!

2002 Coma Vella
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,95 per ﬂes (normaal € 24,75)
2000 Clos Fonta (tinto)

94 punten

Impressive, distinctive and striking.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 38,95 per ﬂes (normaal € 43,65)

1999 Coma Blanca (blanco)

94 punten

This unusual priorat is simply a revelation

2005 Synera Rosado
Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,20 per ﬂes (normaal € 4,95)

2004 Coma Blanca
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 29,95 per ﬂes (normaal € 33,65)

Noteer vast in uw agenda
Openflessendagen 2006
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober aanstaande tussen 11.00

Okhuysen Vinée Vineuse

uur en 16.00 uur vinden in onze magazijnen in de Waarder-
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polder te Haarlem weer onze traditionele Openﬂessendagen
plaats. Blokkeert u die data vast in uw agenda, want ook dit
jaar belooft het weer een verrukkelijk proeffeest te worden.
Er zullen deze keer nog meer producenten aanwezig zijn; een
uitstekende gelegenheid om de gepassioneerde mensen achter
uw favoriete wijn te leren kennen!

WIJNIG NIEU WS

Beste Rosé van het jaar

Uitnodiging Proeverij

Elzas en Rosé
Onze traditionele inloopproeverijen in

Het Proefschrift Wijnconcours kent sinds dit jaar een speciaal voorjaarsevenement: de selectie van de beste rosé, geïmporteerd in de Benelux.
Vele honderden monsterﬂessen werden ingestuurd, waarvan voor een klein

de binnenstad van Haarlem hebben
deze keer twee thema’s: Elzas en Rosé.

aantal plaats was in de grote ﬁnale. Okhuysen werd binnen deze ﬁnale met
vijf wijnen genomineerd, waarvan er één werd uitgeroepen tot winnaar!

Op de proeftafel staan:
Elzas
Tijdens de Elzas-proeverij zullen de wijnen
van pagina 14 en 15 uit deze Vinée Vineuse op
de proeftafel staan, met daarnaast nog wat
verrassende ‘kelderrestantjes’ van Domaine Dirler.

Rosé
2005 Synera Catalunya ‘Bodegas Masies
d’Avinyó’
2005 Huerta del Rey ‘Bodegas de Crianza’
2005 Abadal Rosado Pla de Bages ‘Abadal’
2004 Bergerac ‘Château Lamothe Belair’
2005 Cabernet-Sauvignon Vin de Pays de
Vaucluse ‘Verget-du-Sud’
2005 Guilhem Vin de Pays de l’Hérault
‘Moulin de Gassac’
2005 Rosé d’une Nuit Côteaux Varois
‘Domaine du Deffends’
2005 La Fille Coteaux du Languedoc
‘Mas des Dames’
2004 Côteaux Varois ‘Fontainebleau’

Beste Rosé:
2005 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne (uitverkocht)

2005 Côtes de Provence ‘La Bouderry’
2005 Côtes de Provence ‘Domaine
la Bernarde’
2005 Zoé ‘La Préceptorie’

Genomineerden:
2005 Huerta del Rey

2005 Coume Marie ‘La Préceptorie’

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

De verschillende proefdagen zijn:

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

Zaterdag 24 juni (Rosé)
Zaterdag 1 juli (Elzas)
Zaterdag 8 juli (Rosé)

Château de Pibarnon

De proeverijen vinden dus plaats in onze

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per ﬂes (normaal € 18,90)

kelders in de Gierstraat te Haarlem tussen
12.30 uur en 15.30 uur. Om deel te nemen aan
de proeverijen gelieve u zich minstens één

2005 La Coume Marie rosé

dag van tevoren aan te melden.

La Préceptorie de Centernach

Telefoon: 023 531 22 40

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,30 per ﬂes (normaal € 11,80)

Fax: 023 532 48 15
e-mail: vineus@okhuysen.nl
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2005 Bandol Rosé
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BANDOL

Een kleine Pibarnon,
een grote Bandol
Even ten oosten van de stad Marseille ligt
aan de Middellandse Zee het pittoreske havenplaatsje Bandol. Net van de kust af beginnen de
eerste wijngaarden, die zich enkele kilometers
het heuvelachtige binnenland in uitstrekken.
De streek is vermaard om zijn mourvèdre, een druivenras dat het nergens zo goed doet als hier in Bandol. Het
zonnige microklimaat, met net voldoende neerslag, de
kalkrijke rotsformaties en de beroemde blauwe mergelgrond (dezelfde grond als op Château Pétrus) vormen hier
de belangrijkste ingrediënten voor.
Château de Pibarnon van Comte Eric de Saint-Victor
is een van de mooist gelegen domeinen van de streek.
Alle wijnen die hier gemaakt worden, blinken uit in zowel
elegantie als kracht en complexiteit. De rode Pibarnon is
een absoluut juweeltje en terug te vinden in de beste restaurants van Frankrijk en ver daarbuiten. Natuurlijk heeft
dit soort wijnen zijn prijs, waardoor we ze misschien net
wat minder vaak drinken dan we zouden willen.
Het was dan ook fantastisch nieuws toen De Saint-Victor
ons tijdens een bezoek aan zijn prachtige domein een
nieuwe creatie liet proeven, die het best te vergelijken
is met de zogenaamde tweede wijnen uit Bordeaux; een
kleine Pibarnon, maar een grote Bandol!

2003 Les Restanques de Pibarnon
Bandol
Deze tweede wijn van Pibarnon is een assemblage
van 70% mourvèdre en 30% grenache. Het is
een selectie van de grote wijn, aangevuld met wijn
afkomstig van jonge aanplant. De mourvèdre
rijpte op houten fusten en op kleine barriques,
terwijl de grenache op roestvrijstalen vaten bleef.
Proefnotitie: De geur is typisch mourvèdre met een
mooi donker fruit, licht kruidig, iets van viooltjes en
wat leer. De smaak heeft rijp, geconcentreerd fruit
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en is mooi vlezig, licht kruidig, met iets van laurier
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en ﬁjne tanninen.
Schenkadvies: Heerlijk bij Provençaalse
gerechten, duif, schapenvlees en eend.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,50 per ﬂes (normaal € 17,50 )

