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Afgelopen zomer overkwam ons iets prettigs,
iets héél prettigs. Het internationale tijdschrift
Wine Business International begon in het
voorjaar van 2007 met een onderzoek naar
wie de sleutelfiguren zijn in de belangrijkste
wijnmarkten. Deze zomer was Nederland
aan de beurt. Het onderzoek werd uitgevoerd
door wijnschrijver en journalist Cees van
Casteren in opdracht van Wine Business
International. Van Casteren enquêteerde
onder 280 wijnprofessionals in Nederland.
Who’s who in The Netherlands
Our reader’s survey was compiled from responses to a questionnaire sent to 280 key
members of the Dutch wine trade. As always, the results may be subject to discussion,
but they offer insight to and a better understanding of this unique market. Best importer Most
Dutch supermarket chains have their own structures for wine imports, but rely as well on
independents for parts of their portfolio. This probably explains why most respondents eyed
specialist importers rather than those servicing supermarkets in their responses. Although
both DGS (fair price for quality) and Oud Reuchlin & Boelen were mentioned, most votes
went to true specialists like Imperial (for their impeccable range of Austrian wines), Colaris
(high quality and value for money), Thiessen, Vojacek (small, but very good range) and
Wijnimport Bart (heralded as the best supplier to the Dutch on-trade). Vinites and Vinoblesse
tied for 4th; Vinites because of its complete, dynamic and exciting range, Vinoblesse
because of its passion, European portfolio and commitment to organic and biodynamic wines.
Kwast Wijnkopers, 3rd, was praised for its ‘distinguished portfolio both for off- and on-trade’.
Residence (importer for De Gouden Ton group) was runner up! Comments ranged from
‘innovative’ and ‘well balanced range’ to ‘always with the consumer in mind’. The prize
however, and almost unanimously, went to Wijnkoperij Okhuysen because of its unique
combination of being an established company with a modern approach, beautiful shop,
“magnificent range in France, Spain and Italy, and better and better elsewhere”.
U zult begrijpen dat wij apetrots zijn op dit fantastische compliment van al onze collegae
uit het wijnvak. Het blijven leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit, op alle fronten, blijft
ook voor de toekomst onze belangrijkste missie. Uiting gevend aan onze ‘modern approach’
zijn wij zéér verheugd u via een bij deze Vinée Vineuse gevoegde brief, uw persoonlijke
inlogcode voor onze nieuwe internetsite te overhandigen. Met deze code in uw bezit wordt
het nog gemakkelijker om via internet bij ons te bestellen. Meer informatie hierover vindt u
in de brief. Ons wijnblad Vinée Vineuse blijft natuurlijk gewoon bestaan. Wat dat betreft is
deze ‘established company’, net als u, aan bepaalde zaken té zeer gehecht.
Xavier & Louis Kat
Ps. Er gaat weer geproefd worden ‘tussen de stellingen’. Kijk voor meer informatie
op pag. 22 & 23 van deze Vinée Vineuse of surf naar www.okhuysen.nl.
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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
22 november 2008.
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
I www.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.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen
worden bijgepakt)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Inhoud

Coup de Coeur-wijnen
4-5

Zéér aanbevolen wijnen die in deze Vinée Vineuse

Portugal
15

worden aangeboden en die u ook per proefpakket

verrukkelijke rode wijn, die barstensvol fruit zit.

kunt bestellen.

Saint-Chinian rouge
5

Witte Bourgognes
16-17

mineralige Mâcon-Vergisson La Roche van Verget en

een van de beste Saint-Chinians.

een indrukwekkende Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes van
het Domaine des Deux Roches.

Bordeaux

De meest verrukkelijke Montepulciano d’Abruzzo en
Trebbiano d’Abruzzo ontdekten wij bij het huis Torre

18-19

uit 2007 en een fantastische rode wijn uit 2005.

La Bouderry

10-11

Huiswijnen

Guy Meulnart, eigenaar van Domaine La Bernarde, maakt
al jaren zijn La Bouderry. Het betreft een speciale

20-21

Een speciale selectie van de meest verkochte wijnen

selectie van druiven die groeien op de kalkrijke coteaux

van Okhuysen, met een uitstekende verhouding

van La Bernarde.

prijs-kwaliteit.

Côtes Catalanes

Wijnig Nieuws

Domaine de La Rectorie is behalve voor een

22-23

Veel wijnwetenswaardigheden met onder andere een

indrukwekkende Banyuls ook verantwoordelijk voor

uitnodiging voor PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN

een aantal andere wijnen, zoals de Argile blanc,

op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober.

de Coté Montagne rouge en de wijnen Coté Mer rosé

De wijn van Aimé Guibert

en rouge.

Australië
12-13

Château de Fontenille vraagt ieder jaar om aandacht.
We proefden een ongekend lekkere, sappige witte wijn

Raone in Loreto Aprutino in de Abruzzen.

8-9

Een unieke Montagny 1er Cru van Aladame, een rijke,

Alain Jougla uit Prades sur Vernazobres maakt nog altijd

Italië
6-7

Het kleine Porthuis Quinta do Tedo maakt ook een

De nieuwste oogstjaren van Winery Neagles Rock uit

Achter

De nieuwste creatie van Mas de Daumas Gassac heet
Mazet du Levant. Ook nu weer een uiterst boeiende wijn
van de meester.

Clare Valley zijn onlangs binnengekomen. Wijnen vol
elegantie en frisheid!

Priorato
14

De Coma Vella van Mas d’en Gil behoort tot de beste
wijnen van Spanje.

Bestellen kan op de
volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier
(en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

C oups

de

C oeur

Onze aanraders uit deze Vinée
Dit jaar introduceerden wij in Vinée Vineuse onze
selectie van meest aanbevelenswaardige wijnen uit
de lopende editie. Een heerlijk proefpakket waarmee
u in één keer een mooi gevarieerde selectie wijnen in
huis haalt.

2004 Raone Rosso

2007 Grenache-Shiraz

Torre Raone

Neagles Rock

Speciale prijs: € 9,50

Speciale prijs: € 8,25

(normaal: € 10,90)

(normaal: € 9,50)

Zie ook pag. 6-7

Zie ook pag. 12-13

2007 Coté Mer rouge

2007 Blanc de Blancs

Onze zes Coup de Coeur-wijnen.

Domaine de la Rectorie

La Bouderry

D

Speciale prijs: € 12,95

Speciale prijs: € 7,30

(normaal: € 14,70)

(normaal: € 8,45)

uit elke Vinée Vineuse. Kortom, wijnen waarvan wij vinden dat iedere

Zie ook pag. 10-11

Zie ook pag. 8-9

2007 Entre-deux-Mers

De door ons geselecteerde Coups de Coeur herkent u aan het Coup de

2007 SemillonSauvignon

Coeur-logo. Om u optimaal van deze wijnen te kunnen laten genieten,

Neagles Rock

Speciale prijs: € 6,95

voegenwe in iedere doos een overzicht bij met daarop de namen van alle

Speciale prijs: € 8,25

(normaal: € 8,20)

wijnen, hun prijzen en een bewaar- en schenkadvies.

(normaal: € 9,50)

Zie ook pag. 18-19

Bovendien wordt er ruimte gelaten om uw eigen proefimpressie op te

Zie ook pag. 12-13

it zijn de boeiendste, spannendste en meest hartverwarmende wijnen

wijnliefhebberermee kennis zou moeten maken.

tekenen, handig om in de toekomst weer eens terug te lezen als u op
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zoek bent naar die ene lekkere wijn.
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Château de Fontenille

Coteaux du L anguedoc

Het Coups de Coeurproefpakket bestaat uit
zes flessen.
Speciale prijs per pakket van
6 flessen: € 54,00
(normaal: € 61,25)

Topwijn uit
Saint-Chinian
Het is eigenlijk nog niet zolang geleden dat de Languedoc ‘de
wijnschuur’ van Frankrijk werd genoemd. Er werd hier toen zoveel
slechte wijn geproduceerd dat het Franse benzinemerk Total als
een van de eerste overging tot het aankopen van wijn om daar
brandstof van te maken. In de jaren tachtig zag de overheid in
dat kwaliteit belangrijker was dan kwantiteit; dat anders de
Languedoc als wijnstreek verloren zou gaan. Het wijngebiedje
Saint-Chinian, gelegen in de Coteaux du Languedoc, was een der
eerste dat officieelde status van ‘Appellation Controlée’ ontving.
Het is gelegen op de zuidelijke uitlopers van het Massif Central,
waar de bodem veel leisteenen kalksteen bevat. Klimatologisch
zijn de omstandighedenhier optimaal. De bergen in het
noorden beschermen de wijngaardentegen koude stromingen,
de mediterrane invloeden zijn door de liggingop nog geen 45
kilometer van de Middellandse Zee groot en Atlantischestoringen
zorgen regelmatigvoor de noodzakelijkeregen.

(Slechts één pakket per bestelling

A

mogelijk)

en ontdekten bij het stadje Prades sur

l in 1982 neusden wij rond in Saint-Chinian

Vernazobrehet verzorgde domein van de
familie Jougla. Sinds die tijd hebben wij hier
nooit één oogst overgeslagen.
Een topdomein dus!!
De rode ‘Initiale’ wordt gemaakt van de
druiven syrah (35%), grenache (25%), carignan
(20%) en mourvèdre (20%). Deze worden
met de hand geplukt en gisten daarna
gedurende15 dagen tussen de 24 en 30
graden Celcius.
De wijn rijpt vervolgens niet op hout, maar
uitsluitend op cuve. Het resultaat is een
ongekendlekkere wijn.

2006 Saint-Chinian Initiale
Domaine des Jougla
Proefnotitie: De kleur is dieprood. Het
parfum zit vol fruitaroma’s zoals bramen,
geconfijte kersen en bessen met ook tonen
van fijne kruiden en vers brood.
De smaak is open met opnieuw heerlijke
fruitnuances die goed harmoniëren met de
licht aanwezige zachte tanninen. Prachtwijn!
Schenkadvies: heerlijk bij een voorgerechtje
met paté en charcuterie, maar natuurlijk
ook bij gegrild vlees, stoofvlees en bij een
kaasplateau.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

e Vineuse!
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D e A bruzzen

Bellissimo!
T

2007 Lucanto bianco Trebbiano d’Abruzzo

wij overvallen door het verlangen om hier langer te blijven en ook

Deze wijn werd gemaakt van 100% trebbiano. Hij heeft een

sneller weer terug te komen. In Italië is het altijd volop genieten.

lichtgele kleur met een groen randje. Het boeket is intens, met een

De mensen zijn vriendelijk, het landschap is gevarieerd en beeld-

uitbundig exotisch fruit en bloemen. In de mond is hij prachtig

schoon en de rijke historie van het land proef je overal terug. Maar

zuiver en levendig, mooi in balans, met een aangenaam vetje en

wat ons vooral boeit is de Italiaanse keuken. Waar je hier ook aan

een uitstekende lengte.

tafel gaat, van eenvoudige trattoria tot gastronomisch restaurant,

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, maar ook bij salades,

overal kun je genieten van de meestal simpele, maar pure en

gepocheerde vis of pasta met een vissaus.

smakelijke gerechten. Zelfs een eenvoudige pizza smaakt hier al

Op dronk: tussen nu en 2011

voortreffelijk. Bij het eten drinken we graag een lokale wijn, meestal

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

elkens wanneer wij voet op Italiaanse bodem zetten, worden

vol karakter en fijn geprijsd. Van de extra aandacht rond
de fles kunnen wij in Nederland nog wat leren. Bij een jonge,
geconcentreerde wijn komt de karaf op tafel en worden de stan-

2006 Lucanto rosso Montepulciano d’Abruzzo

daard glazen ingeruild voor grote kristallen exemplaren. Heerlijk!

Deze wijn werd gemaakt van 100% montepulciano. Hij heeft een
heldere dieprode kleur met paarse rand. Het boeket geurt naar

Trebbiano en Motepulciano
Niet voor niets zijn wij de laatste tijd dan ook volop bezig met een
zorgvuldige uitbreiding van ons Italië-assortiment, waarbij juist de
variatie – waar Italië als wijnland zo om wordt geroemd – centraal
staat. Onze jongste aanwinst komt uit de Abruzzen, gelegen aan
de oostkust halverwege de Italiaanse laars, ingesloten tussen de
Apenijnen in het westen en de Adriatische Zee in het oosten. De
twee belangrijkste druiven in het gebied zijn voor rood de
montepulciano (niet te verwarren met het gelijknamige herkomstgebied uit Toscane) en voor wit de trebbiano d’Abruzzo, in lokaal
dialect ook wel de bombino bianco geheten.

Biologische wijnen
Zoals wel vaker, kregen we eerder dit jaar een tip voor een klein,
jong en zéér dynamisch wijndomein gelegen op een van de
mooiste plekjes van het gebied. Eigenaren zijn de oude schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio. Zij kochten elf jaar
geleden dertig hectare wijngaard en begonnen met een volledige
herinrichting van deze wijngaarden. Vanaf het begin kozen ze
voor een biologische aanpak, waar zij ook officiëel voor zijn
geregistreerd, maar wat ze verder niet op hun etiketten tot uiting
laten komen. Dat Luciano en Antonio voor de juiste plek en aanpak
hadden gekozen, bleek toen recent twee van de beroemdste
producenten uit de Abruzzen, onder wie de onlangs overleden

Okhuysen Vinée Vineuse

Masciarelli, de wijngaarden rondom het domein kochten.
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Luciano, Antonio en wijnmaker Romeo Taraborrelli kiezen in hun
vinificatie voor traditie, maar maken tevens gebruik van alle
hedendaagse kennis en technieken. De wijnen zijn vooral op fruit
en elegantie gemaakt, maar zijn tegelijkertijd complex en
gestructureerd. Een heerlijk nieuw domein en een verdere
verrijking van ons assortiment.

De A bruzzen

Torre Raone is een nieuwkomer van topklasse
in het sterk opkomende Abruzzo

kersen, bessen en kruiden. In de mond vinden we een rijp, sappig

Schenkadvies: mooi bij stevigere vleesgerechten met een rijkere

fruit, een goede frisheid, zachte tanninen en een kruidige afdronk.

saus, eend, wild en pasta’s met tomatensaus.

Schenkadvies: heerlijk bij pasta’s en risotto met een vleessaus,

Op dronk: tussen nu en 2012

gevogelte en stoofvlees.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

2004 San Zopito Montepulciano d’Abruzzo
De absolute topwijn van het domein, gemaakt van 100%

2004 Raone Rosso IGT Colline Pescaresi

montepulciano, die zéér rijp werd geoogst. De wijn kreeg een

Deze wijn werd gemaakt van montepulciano, sangiovese, merlot en

opvoeding van twaalf maanden op eikenhouten barriques. De kleur

cabernet-sauvignon. Vanwege deze bijzondere samenstelling werd

is intens donkerrood, bijna paars. Het parfum is zéér complex met

de wijn ‘gedeclasseerd’ tot IGT. De kleur is intens donkerrood, bijna

tonen van zwarte bessen, pruimen, kruidnagel, specerijen, laurier,

paars. De geur is complex, met tonen van een zoet donker fruit, krui-

balsamiek en rozemarijn. De smaak is geconcentreerd en breed,

den, specerijen en bloemen. De smaak is vol en kruidig, mooi elegant,

met aangename, kruidige fruittonen, uitstekende tanninen en een

met prachtig rijpe, iets zoete tanninen en een lange, frisse afdronk.

enorme lengte. Indrukwekkend!
Schenkadvies: mooi bij stevige vleesgerechten (met wat truffels),
wild en eend.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 17,25)

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

Speciale prijs: € 121,00
(normaal € 135,45)
(slechts één pakket Bellissimo per
bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket Bellissimo
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Côtes

de

P rovence

Op de uitlopers van het Mass
De mooiste periode in de Provence is
misschien wel de maand september. De meeste
toeristen zijn dan naar huis, de files weer
opgelost, je hoort weer Frans op straat en de
zomer zomert overdag gewoon door met
strakblauwe luchten en een azuurblauwe zee.
De eerste herfstgeuren prikkelen de neus,
in ieder wijndorp hangt de zoete geur van
gistenddruivennat dat in de avond vermengd
wordt met de geur van houtvuur, want de eerste
frisse avonden worden met hout bestookt. Zo
was het vroeger en zo is het nu nog steeds.
La Bernarde
In 1980 brachten wij voor het eerst een bezoek aan het Domaine La
Bernarde van de familie Meulnart, gelegen net buiten het stadje Le
Luc en Provence.
Wijnschrijver Hubrecht Duijker tipte ons dit wijndomein, dat in
1974 werd aangekocht door Roland Meulnart. Het was deze
bevlogen en gepassioneerde Roland Meulnart die indertijd de toon
zette voor een heel nieuwe stijl Provence-wijnen. De wijngaarden,
33 hectare beslaand, werden eerst door hem onderzocht op de
typiciteit van het terroir en het klimaat. Jarenlang bracht Meulnart
van iedere wijngaard gegevens in kaart betreffende de rijpingsperiode van de druif, het suikergehalte, de oogstdatum en het
tijdstip van oogsten. Zo kwam hij erachter dat er verschillende
microklimaatjes waren, dat het beter was bepaalde wijngaarden
te rooien en dat elders wijnstokken moesten worden aangeplant.
Om het natuurlijk evenwicht te behouden gaf hij de voorkeur aan

vervolgens pneumatisch geperst. Houten foeders of vaten zijn hier

relatief kleine percelen, omgeven door bos en garrigues. Deze

taboe, want hout voegt smaak toe en dat wil Meulnart niet. Een

biologisch-dynamische aanpak was toen volstrekt nieuw en maakte

ander punt is dat de wijnen pas geleverd worden als zij klaar zijn

zoveel indruk op de heren van de AOC dat de landbouwkundige

om gedronken te worden. De rode wijnen rijpen daarom eerst een

dienst op Bernarde een proefstation begon dat als voorbeeld

tot twee jaar op fles in geklimatiseerde kelders en worden dan pas

diende voor anderen. De aanplant bestaat inmiddels uit tien

vrijgegeven voor de verkoop.

verschillende rassen voor het maken van zowel rood, rosé als wit.

Okhuysen Vinée Vineuse

La Bouderry
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Iedere druif zijn eigen aroma

De wijngaarden van Bernarde liggen op de uitlopers van het Massif

Al vele jaren heeft zoon Guy Meulnart hier nu de touwtjes in

des Maures.

handen en inmiddels behoort La Bernarde bij de absolute top van

Van een paar hooggelegen percelen maakt Meulnart een aparte

de Provence en werken ‘les plus grandes tables de la restauration’

wijn die onder de naam La Bouderry wordt verkocht. Het terroir is

met deze wijnen.

hier kalkrijker en de wijngaarden nog meer ingesloten door de

Ook Guy houdt dezelfde filosofie aan als zijn vader. De puurheid

kruidige garrigues van de Provence. De aanplant voor rood bestaat

van de druif staat centraal. Iedere druif heeft zijn eigen aroma’s en

hier uit carignan (70%) en grenache (30%), voor rosé uit cinsault

dat moet terug te vinden zijn in de wijn. De druiven worden hier

(75%) en tibouren (25%) en voor wit uit 100% ugni blanc.

uitsluitend met de hand geplukt, in kleine bakken afgevoerd en

We kozen voor de rode en de witte La Bouderry.

Côtes de Provence

2007 La Bouderry blanc

2006 La Bouderry rouge

De ugni-druiven groeien hier op een heel steenrijke en kalkrijke

De druiven carignan en grenache worden eerst ontsteeld, pneu-

bodem en zorgen voor bijna vuursteenachtige aroma’s. Zij worden

matisch geperst en daarna apart gevinifieerd op relatief lage

op lage temperatuur (maximaal 18 graden Celcius) gevinifieerd. De

temperaturen. Vervolgens rijpt de wijn op grote cuves gedurende

wijn rijpt vervolgens ‘sur lie’ gedurende enkele maanden en wordt

twaalf maanden om vervolgens gebotteld te worden en verder te

daarna pas gebotteld.

rijpen in de kelders van La Bernarde.

Proefnotitie: De geur is heel explosief met fijne fruittonen en kruiden.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De neus presenteert een

In de smaak keert datzelfde heerlijke fruit terug en de wijn proeft

schitterend fruit van rode bessen en bramen die goed harmoniëren met

elegant droog met een licht minerale expressie in de finale.

de kruidige geur van de garrigues. De smaak is zacht en smeuïg met

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief vanwege zijn fijne mildheid.

heerlijke fruittonen en een elegante, kruidige afdronk.

Goede begeleider van schelpdiertjes, visschotels en vele soorten

Schenkadvies: Ideaal als avondwijn met een kaasje, maar ook bij

salades op basis van vlees en vis.

diverse vleessoorten, licht wild, stoofschotels en vele mediterrane

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

gerechten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,45)

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,45)
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sif des Maures
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Collioure

Droomwijnen van Domaine de la Rectorie
Het proeven bij de familie Parcé en hun schoonzoon Vincent Legrand blijft een feest. In hun
filosofische, of beter, poëtische taalgebruik zijn ze niet altijd te volgen en ook bij de gebruikelijke
jaarlijkse introductie van nieuwe cuvées en etiketten raken wij wel eens de draad kwijt.

M

2007 l’Argile blanc

2007 Coté Mer rosé

eenmaal artiesten, echte wijnkunstenaars,

Collioure

Collioure

die tot het beste resultaat komen als we ze

De Argile is een van de meest spectaculaire

Een zéér bijzondere rosé, gemaakt van

volledig hun gang laten gaan. Zij laten zich

en ook schaarse wijnen van het domein. Hij

percelen grenache, carignan, counoise en

slechts inspireren door de wijnstokken.

wordt gemaakt van een perceel grenache

syrah. Verder wordt hij eigenlijk op dezelfde

Van dertig percelen, met verschillende

gris dat altijd vroeger rijp is en dat wijnen

manier gemaakt als de Argile blanc: het sap

oriëntatie naar de zon en verschil in

voortbrengt met een uitstekend evenwicht

van de druiven vergist op eikenhouten

hoogte (van 0 tot 400 meter), maken zij

tussen finesse en volume. Na een zachte

vaten, waarna de wijn op de fijne gistsporen

liefst dertig verschillende wijnen. De leef-

persing van de druiven vergist het sap op

verder rijpt tot aan de botteling in april van

tijd van de stokken, het laag houden van de

eikenhouten barriques. De wijn rijpt

het volgende jaar.

rendementen en het gebruik van inheemse

vervolgens ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen)

Proefnotitie: Het resultaat is een rosé met

druivensoorten zijn voor de familie Parcé

tot aan de botteling in april.

een intens helderrode kleur, een complexe

enkele simpele ingrediënten waarmee ze

Proefnotitie: De neus presenteert een

geur van rijp, gekonfijt rood fruit, citrusfruit,

het unieke terroir aan de Middellandse Zee

complexe geur van zuidvruchten als abrikoos

meloen en peer en iets van toffee, mokka,

hun ‘ware’ identiteit geven.

en perzik, iets mandarijn, meloen, licht

vanille en brioche. De smaak is rijp en rond

Okhuysen Vinée Vineuse

aar Vincent en de broers Parcé zijn nu
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exotische tonen van ananas en citrusfruit en

met een aantrekkelijk zwoel fruit, frisse zuren

Natuurlijk is hun Banyuls de allermooiste

een aantrekkelijke toast. De smaak is

en veel lengte.

van de streek, maar voor veel kenners gaan

krachtig en vol, maar tevens fris en elegant,

Schenkadvies: een rosé voor aan tafel.

de kwaliteit en originaliteit van hun droge

met rijpe fruittonen en een intense afdronk.

Mooi bij gegrilde tonijn en wit vlees,

wijnen nog verder. Hoe het ook zij, wat ons

Schenkadvies: mooi bij rijke visschotels,

eventueel Provençaals gekruid, maar ook

betreft behoort Domaine de La Rectorie

coquilles en kreeft, maar ook bij wit vlees

mooi bij meer pittig gekruide gerechten.

in ieder geval tot de top van Frankrijk

en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2011

en het verheugt ons dan ook dat steeds

Op dronk: tussen nu en 2011

meer liefhebbers deze bijzondere wijnen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,90)

ontdekken, onder wie enkele van de beste
sommeliers van Nederland!

Collioure

2006 Coté Montagne rouge

Collioure

Collioure

Deze cuvée is gemaakt van druiven van

De tegenhanger van de Coté Mer. Een wijn

een zorgvuldige selectie percelen die

die de meest complete expressie is van het

uitgekozen werden om de elegantie en

terroir, de arme en ruige leistenen bodem,

frivoliteit van de wijnen die ze voort-

de oude stokken en de lage rendementen.

brengen, wat ze identificeert met het

De wijn bezit een grote structuur en een

plezier van het strand en de zee. De wijn

groot bewaarpotentieel. Hij werd gemaakt

kan al jong worden gedronken, maar heeft

van grenache noir, carignan en counoise.

ook voldoende kwaliteit en structuur om

Proefnotitie: De geur is iets gesloten, met een

enkele jaren te ouderen. Hij werd gemaakt

geconcentreerd donker fruit van bessen en

van grenache noir, carignan en syrah.

pruimen, kruiden en iets van kreupelhout. De

Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit,

smaak is prachtig geconcentreerd en krachtig,

met iets vanille en mokka, tabak, viooltjes en

iets aards, met stoere tanninen, maar

rozen. De smaak is zeer elegant, bezit veel

tegelijkertijd verfijnd en met een prachtig

souplesse, maar ook een mooi geconcentreerd

rijp en fris fruit.

fruit, verfijnde zuren en prachtig elegante,

Schenkadvies: mooi bij eend, rood vlees

frisse tanninen.

met bijvoorbeeld een saus van morilles of

Schenkadvies: heerlijk bij diverse vlees-

wild.

gerechten, maar ook licht gekoeld bij

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

een Provençaals gekruide, gegrilde vis.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,60 per fles (normaal € 19,90)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

Vincent Legrand

Proefpakket La Rectorie

(normaal € 217,20)

Okhuysen Vinée Vineuse

2007 Coté Mer rouge

(slechts één pakket La Rectorie per
bestelling mogelijk)
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U kunt deze vier wijnen ook als
proefpakket bestellen. U ontvangt
dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 194,00

Australië

They have arrived!
Elk jaar wachten we weer met spanning op de

behoort dan ook steevast tot de top van Australië; de internationaal

boot uit Adelaide. En altijd valt er weer een last

bekende wijnschrijver James Halliday beloonde het domein zelfs

van onze schouders zodra positieve berichten
uit de haven van Rotterdam ons bereiken. We

In de adembenemend mooie Clare Valley in het zuidoosten van

Neagles Rock de reis langs de halve aardbol

Australië startten Steve Wiblin en Jane Wilson in 1997 hun droom.

hebben volbracht en dat we hun grote schare

De paar gammele gebouwen die ze kochten werden door keihard
werken in no time omgetoverd tot prachtig uitgeruste vinificatieruimtes en kelders en ook een restaurant. Hun wijngaarden

V

– inmiddels zo’n 44 hectare - werden onder handen genomen en

de traditionele wijnlanden. Hoewel wij ons hart voor altijd ver-

van hun wijnen is behalve aan de deskundigheid en bevlogenheid

pand hebben aan deze wijnlanden – waar zoveel moois te vinden

van Steve en Jane ook te danken aan het continentale klimaat, dat

is – is Neagles Rock zo’n domein dat ons bevestigt dat het niet

doorgaans zeer warme zomers en voldoende natte winters kent.

nodig is de ogen te sluiten voor overzeese wijngebieden. Neagles

Dit is ideaal voor de ontwikkeling van de druiven die ook nog eens

Rock brengt schoonheden van wijnen voort die we nooit hadden

profiteren van de verkoeling die de hoge ligging (400 – 500 meter)

willen missen en die een verrijking zijn voor ons assortiment. In

’s nachts met zich meebrengt. Onderstaande serie blinkt uit in

hun wijnen gaat het overweldigende rijpe fruit, dat zo karakteris-

kwaliteit, maar ook in diversiteit, gevolg van de gevarieerde bodem

tiek is voor Australische wijnen, hand in hand met de elegantie en

en vele microklimaatjes waarbij de verschillende druivenrassen

zuiverheid waar wij in wijnen altijd naar op zoek zijn. Neagles Rock

optimaal kunnen rijpen.

an oudsher heeft Okhuysen zich altijd gefocust op wijnen uit

Okhuysen Vinée Vineuse

nieuwsgierigheid, Australië op zijn best!

weten dan dat de wijnen van onze vrienden van

fans weer kunnen verblijden.
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met de maximale vijf sterren. Waarlijk een beloning voor onze

worden beschouwd als de mooiste van de streek. Het hoge niveau

Australië

Proefnotitie: De neus is mineralig met aroma’s van limoen, citrus
en lychée. De smaak is mooi subtiel, met frisse tonen van opnieuw
limoen, wat passievrucht en met uitstekende frisse zuren in de finale.
Schenkadvies: Prachtig bij wit gevogelte, visgerechtjes en bij
asperges.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,55 per fles (normaal € 10,95)

2007 Grenache-Shiraz – Clare Valley
Deze verrukkelijke assemblage is voor 85% gemaakt van grenache
afkomstig van oude stokken van de Misery-wijngaard. De Shiraz
(15%) geeft extra frisheid aan de wijn en, als gevolg van de vergisting deels op Amerikaans eiken, een subtiele houttoets.
Proefnotitie: De wijn geurt naar donker rijp fruit van zwarte bessen
en pruimen, met iets van mint en zwarte peper. In de smaak keert het
donkere fruit terug, met tonen van zoethout, een fijne kruidigheid en
perfect zachte tanninen. De lange afdronk biedt een subtiele houttoets
en frisse zuren.
Schenkadvies: bij uitstek een wijn om bij groot wild van te genieten.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

2006 Shiraz – Clare Valley
Deze wijn blinkt uit in rijkdom en fruitconcentratie. Sinds Steve in
de assemblage druiven van oude stokken van de Duncan-wijngaard

Nieuwe oogstjaren Neagles
Rock uit Clare Valley.

verwerkt, heeft de wijn aan complexiteit gewonnen, terwijl hij
verderopvalt door zijn finesse. Een dijk van een wijn!
Proefnotitie: In de neus vinden we witte peper, iets menthol, kruiden
en rijp fruit van zwarte bessen en pruimen. De smaak is prachtig
complexmet een overweldigend fruit, een heerlijke kruidigheid,
voldoendefrisheid en mooi verweven vanilletonen van het hout.

2007 Semillon-Sauvignon – Clare Valley

Schenkadvies: heerlijk bij diverse (gegrilde) vleesgerechten.

De droogte in Clare Valley in 2006-2007 leidde tot een lage op-

Op dronk: tussen nu en 2012

brengst van deze wijn die traditioneel toch al een kleine productie

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,85 per fles (normaal € 11,25)

kent. De kwaliteit van de wijn, waarvan een deel van de semillon
vergistte op hout, is echter van een onmiskenbaar hoog niveau.
Proefnotitie: Een heerlijke zwoele neus met geuren van peer, kruisbes

2006 Cabernet-Shiraz ‘Mr. Duncan’ – Clare Valley

en mango. In de mond ervaart u een vettige structuur, heerlijke tonen

Een prachtig huwelijk tussen het heerlijke bessenfruit van de caber-

van wit fruit, terwijl de (10%) sauvignon voor een lichte nervositeit en

net en de fijne kruidigheid van de shiraz. De druiven, afkomstig van

frisheid zorgt.

de Duncan-wijngaard, werden op verschillende rijpheid-niveaus

Schenkadvies: Heerlijk bij diverse visgerechten.

geplukt. Ondanks zijn complexheid en kracht is deze wijn nu al

Op dronk: tussen nu en 2012

heerlijk drinkbaar.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Proefnotitie: In de neus vinden we een overweldigend rijp fruit van
krachtig, met terugkerend rijp fruit, diepgang, frisse zuren en een lange

2007 Riesling – Clare Valley

afdronk. Top!

De rieslingstokken staan aangeplant op enkele van de mooiste

Schenkadvies: heerlijk bij diverse vleesgerechten.

wijngaarden van het domein, met de namen Misery, Duncan en

Op dronk: tussen nu en 2011

Home. Als gevolg van de vroege oogst heeft deze Riesling een wat

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,85 per fles (normaal € 11,25)

floraler karakter dan gewoonlijk.

Okhuysen Vinée Vineuse

zwarte bessen, met daarnaast aroma’s van witte peper. De smaak is
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Priorat

Het verhaal van Priorato (Priorat op zijn Catalaans) is een van

het gebied aan het eind van de tachtiger jaren herondekte

de bijzonderste uit de Spaanse wijnbouw. In de 12de eeuw

en dit - gebruikmakend van modernere kennis en technieken

vestigden zich hier monniken afkomstig uit de Provence

- volledig wist te benutten. Barbier werd de grote inspirator

(uit Frankrijk), die hier zelf meegenomen wijnstokken

van de streek en zijn aanpak en succes trokken nieuwe

(grenache) aanplantten. Kloosters werden gesticht en de

wijnmakers naar het gebied. Nog altijd is de wijnbouw in het

wijnbouw – voornamelijk voor het maken van miswijn –

gebied kleinschalig te noemen, maar de gemiddelde kwaliteit

floreerde. Aan het begin van de 20ste eeuw waren hier

ligt indrukwekkend hoog. Een van de best presterende

duizenden hectare wijngaard. Helaas kwam toen de druifluis

producenten is zonder twijfel Mas d’en Gil van de zusjes

die, evenals in de rest van Europa, ook hier flink huishield.

Rovira. Hun basiscuvée, Coma Vella genaamd, is een wijn

De wijnbouw verdween bijna in zijn geheel. Omdat de

met een in de streek ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding.

bijzondere leisteenbodem hier niets anders laat verbouwen

In januari van dit jaar riep het

dan wijn, raakte de regio in verval. Tot het moment dat de

Engelse tijdschrift Decanter de

van origine Franse René Barbier het enorme potentieel van

wijn uit tot ‘Best Old World Red’!

Dit is genieten
2003 Coma Vella
Mas d’en Gil
De druiven syrah, garnacha peluda, garnacha pais, cariñena en cabernet-sauvignon
werden met optimale rijpheid geoogst van meer dan dertig verschillende percelen.
Na een zeer nauwkeurige, individuele vinificatie op kleine cementen tanks, werden de
cuves geselecteerd en geassembleerd. Vervolgens rijpte de wijn nog twaalf maanden op
hoofdzakelijk Franse eikenhouten barriques.
Proefnotitie: De wijn is donkerrood van kleur, bijna paars. De geur is intens en complex, met

Okhuysen Vinée Vineuse

zoetige fruittonen van kersen en pruimen, specerijen, mineralen, tabak en chocola. De smaak
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is smeuïg en rond, met een explosie aan rijp rood fruit, maar bezit tevens een opvallende
fraîcheur en fluwelige tanninen. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 25,00)

Portugal

Vol rijp rood fruit
Het gebied de Douro, vernoemd naar de
gelijknamige rivier, is één van de ruigste,
wildste en imposantste wijngebieden in de
wereld. Door de steile hellingen langs de
rivier is wijnbouw alleen mogelijk op de
terrassen die als traptreden tegen de
hellingen aanliggen.

In 1992 is de uit de Bourgogne afkomstige
Vincent Bouchard de uitdaging aangegaan
om in dit gebied de prachtigste wijnen te gaan
maken. In dat jaar werd hij eigenaar van het
18de eeuwse wijnhuis Quinta do Tedo.
De wijngaarden zijn gelegen op de hellingen
waar de rivier de Tedo uitmondt in de Duoro.
Dit is het hart van de streek waarvan de
grenzen al in 1756 zijn vastgesteld. Hiermee
is de Douro één van de oudste ´appellations´
ter wereld. De onbegaanbaarheid van het
terrein en de steile hellingen leiden tot een
opbrengst die met slechts 35 hectoliter per
hectare erg laag is. De lage opbrengst zorgt
wel voor prachtig rijpe druiven van een
superieure kwaliteit. Het is dan ook niet
vreemd dat de wijnen en ports uit dit gebied
al eeuwenlang worden gezien als de beste
van de streek.

2006 Quinta do Tedo
Douro
De wijn wordt gemaakt van in totaal negen lokale druivenrassen,
met de tinta roriz, touriga nacional en touriga francesca als
belangrijkste. Na de vinificatie op roestvrijstalen tanks volgt een
opvoeding van negen maanden op Franse eikenhouten vaten. Na
de opvoeding wordt de wijn zo snel mogelijk gebotteld om de
fruitigheid en frisheid zo goed mogelijk te bewaren.
Proefnotitie: In de geur komt rijp rood fruit naar boven, ondersteund
door tonen van tabak en vanille. De smaak is vol, rijk en smeuïg met
afdronk is mooi gekruid en heeft een heerlijke frisse finale.
Schenkadvies: Uitstekend bij rood vlees, wild en gevogelte, zoals
bijvoorbeeld gegrilde eendenborst met sinaasappel-portsaus.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,10 per fles (normaal € 9,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

wederom rijp fruit, iets mokka en heerlijk soepele taninnen. De lange
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B ourgogne

Drie schitterende
sterren
Wie aan witte Bourgognes denkt, denkt direct aan Meursault, Puligny en Chassagne-Montrachet.
Zeker, dit zijn hele grote wijnen, maar met helaas ook dito prijzen. Net ten zuiden van deze beroemde
wijndorpen liggen twee onbekendere streken, de Côte Chalonnais en de Mâconnais. Werden hier
vroeger misschien eenvoudige wijnen geproduceerd, de laatste 25 jaar is dat zeker niet meer het geval.
Om u te overtuigen van de kwaliteit van deze wijngebieden, hebben wij voor u drie sterren uit drie

Okhuysen Vinée Vineuse

verschillende appellations geselecteerd.
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Proefpakket
Drie schitterende sterren
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 94,00
(normaal: € 105,30)
(slechts één pakket Drie schitterende sterren per
bestelling mogelijk)

B ourgogne

2006 Montagny 1er Cru
Vigne Derrière

2005 Mâcon-Vergisson
‘La Roche’

2006 Pouilly-Fuissé
Vieilles Vignes

Domaine Stéphane Aladame

Maison Verget

Domaine Collovray & Terrier

Stéphane is dé rijzende ster in de Côte

Al jaren weet Jean-Marie Guffens in de

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray,

Chalonnais. Op zijn 18de kocht hij een klein

Mâconnais wijnen te maken die zich

twee vrienden, besloten al in 1986 om de

domein met zes hectare wijngaard. Hij

kunnen meten met de ‘groten der aarde’.

handen ineen te slaan. Jean-Luc werd de

koos meteen voor een biologisch-

Via zijn handelshuis Verget heeft hij con-

wijnmaker en Christian nam de zorg voor

dynamische aanpak. Bij de oogst past hij

tact met de beste wijnboeren in de streek.

de wijngaarden op zich. Deze Pouilly-Fuissé

een strenge selectie toe op de chardonnay-

De aangekochte druiven worden door

werd gemaakt van druiven die groeien aan

druiven afkomstig van de grand cru-wijn-

Jean-Marie zelf geselecteerd en de wijn

de voet van de beroemde rots van Solutré.

gaard ’Vigne Derrière’. De wijn wordt voor

door hem gevinifieerd en opgevoed. De

Zowel de gisting als de opvoeding vinden

75% opgevoed op roestvrijstalen tanks en

hand van de meester is in al zijn wijnen

plaats op barriques, waarvan ongeveer

voor 25% op eikenhouten vaten. Hiermee

te proeven. Voor de opvoeding van zijn

éénderde nieuw is. Het resultaat is een

voorkomt hij een te grote invloed van het

Mâcon-Vergisson gebruikt hij voor de helft

fantastische wijn die zich met gemak kan

hout op de wijn. Het resultaat is prachtig!

eikenhouten vaten en voor de andere helft

meten met zijn beroemde broers uit het

Een elegante top-Bourgogne met een

roestvrijstalen tanks. Het gevolg is een

noorden.

mineraal karakter die de vergelijking met

schitterende combinatie van enerzijds fris

Proefnotitie: In de neus komen rijke, rijpe

Chablis eenvoudig kan doorstaan.

rijp fruit en anderzijds de concentratie en

fruitgeuren naar boven met een mooie

Proefnotitie: Schitterende florale neus met

vettigheid van het hout.

houttoets en tonen van vers brood. De

fris fruit en licht minerale tonen. De smaak is

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke

smaak is verfijnd, met een hoge concentratie

elegant met een prachtige balans tussen de

geur van citrusfruit, toast en een lichte

en een lichte vettigheid. Een intense en

rijke aanzet en de droge en verfijnde afdronk.

mineraliteit. De smaak is rijk met

sappige afdronk sluit het geheel perfect af.

Klasse!

geconcentreerd rijp wit fruit, veel diepgang

Schenkadvies: Goede begeleider van

Schenkadvies: Begeleider van elegante

en een prachtige frisse afdronk.

visgerechten, bijvoorbeeld gebakken zalm

gerechten, bijvoorbeeld een salade met

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of bij

met risotto.

coquilles.

visgerechten, bijvoorbeeld gegrilde tonijn

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2011

met mediterrane garnituur.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,75 per fles (normaal € 17,85)

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,55 per fles (normaal € 18,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,95 per fles (normaal € 16,10)

17

B ordeaux

Dit moet u geproefd hebben!
In Bordeaux kent iedereen de charmante en goedlachse Belg Stéphane Defraine.
In zijn vroegere functie van adviserend oenoloog maakte hij vele vrienden.
Stéphanehad één grote missie: het terugbrengen van kwaliteit in de door hem zo

Okhuysen Vinée Vineuse

geliefdeEntre-deux-Mers en de streek zodoende weer tot leven brengen. Dankzij zijn
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vlijt, kennis en passie lukte hem dit ook in belangrijke mate.

B ordeaux

I

n 1989 kocht Stéphane zijn eigen domein in het hart van de Entre-deux-Mers, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Het

zal niemand verbazen dat zijn wijnen inmiddels gelden als referenties voor het gebied en worden bejubeld tot ver buiten Bordeaux.
Al die jaren probeerden wij contact te houden met deze bijzondere Belg. Van zijn kant deed Stéphane hetzelfde. Toch kwam het tot voor kort
nooit tot een samenwerking. Wij waren - en zijn dat nog altijd - zéér tevreden met de wijnen van zijn buurman Château Turcaud. Echter iedere
keer weer als wij zijn wijnen proefden, wisten we dat het er toch ooit eens van moest komen. Twee jaar geleden nam Stéphane zelf weer eens
contact met ons op en stuurde ons vervolgens proefflessen toe. Zoals altijd waren de wijnen schitterend en geleid door de gedachte dat je
kansen niet eindeloos ‘ongestraft’ kan laten liggen gingen we eindelijk over tot bestellen. Stéphane wilde natuurlijk graag met ons werken,
maar hij verkoopt zijn wijnen nu eenmaal probleemloos uit. Even wachten tot de volgende oogst dus. In 2007 gingen we dan eindelijk van
start en het werd een groot succes. Binnen enkele weken waren de wijnen uitverkocht en dus werd het wederom even wachten op de nieuwe
oogst..., die nu eindelijk bij ons binnen is!

2007 Entre-deux-Mers blanc

2005 Bordeaux rouge

Château de Fontenille

Château de Fontenille

Alle wijnen die op De Fontenille worden gemaakt zijn uitzonderlijk,

Voor zijn rode wijnen zoekt Defraine naar rijpheid, waarbij overrijp-

maar met zijn witte Entre-deux-Mers zou iedere wijnliefhebber

heid wordt voorkomen. Hij wil graag de natuurlijk spanning en fris-

kennis moeten maken. Hij is gemaakt van sauvignon (35%),

heid in de wijn conserveren. Dit is ook weer terug te vinden in de

sémillon(30%), muscadelle (20%) en sauvignon gris (15%).

druivensamenstelling die niet – in tegenstelling tot bij veel andere

De druiven ondergingen voor het persen een ‘macération

wijnen uit de streek – wordt gedomineerd door de merlot (50%),

pelliculaire’ (koude weking) en gistten op lage temperatuur.

maar wordt aangevuld met grote delen cabernet-franc (30%) en

Proefnotitie: De geur is explosief met tonen van veldbloemen en fruit

cabernet-sauvignon (20%). De helft van de wijn wordt opgevoed op

van citrus, perzik en meloen. De smaak is heel zuiver en heerlijk fris,

eikenhouten vaten, de andere helft op roestvrijstalen vaten.

heeft een brede structuur, rijpe fruittonen, uitstekende zuren en veel

Proefnotitie: De wijn heeft een aantrekkelijke geur van kleine rode

lengte.

vruchtjes, iets laurier, specerijen en een klein beetje vanille. De smaak

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

is zacht en sappig, met fluwelige tanninen, rood fruit, iets van bessen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,20)

en heeft een mooie, harmonische structuur.
Op dronk: tussen nu en 2010

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,20)

Stéphane Defraine
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huiswijnen

De beste wijnen voor
2007 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

2007 Chardonnay
l’Orangerie de Pennautier

Voor velen is dit DE lekkerste witte huiswijn

Vin de Pays d’Oc

van Okhuysen. Rueda is sterk in opkomst,

Dankzij de kalkrijke terroir en de relatief

maar zeker is dat geen wijn kan tippen aan

hoge ligging van de wijngaarden is men op

in deze Vinée Vineuse

onze Colagon. Prima met schroefdop!

l’Orangerie de Pennautier in staat een bui-

Proefnotitie: 2007 is een prachtjaar voor

tengewoon mooie Chardonnay te maken.

niet ontbreken.

Rueda! Een stuivend parfum vol exotisch fris

Proefnotitie: Het oogstjaar 2007 gaf een wijn

fruit als citrus en ananas. De smaak is fris en

met uitstekende rijpe fruittonen, die prachtig

Ditmaal een selectie

rijk, met heerlijk sappige en verkwikkende zuren.

zijn versmolten met de frisse zuren. Hij proeft

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

rijk met tonen van zuidvruchten en meloen, is

van drie witte, twee

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,95 per fles (normaal € 5,85)

licht vettig en bezit veel frisheid.

Onze visitekaartjes
mogen natuurlijk ook

rosé en vier rode
wijnen. Gevarieerd
in stijl, van een

Domaine Lalanne

2007 Synera rosado

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend

Cataluñya

geurige en pure wijnen door de druiven

Bodegas Masies d’Avinyó uit het kleine

eerst een koude weking te laten ondergaan.

DO-gebied Pla de Bages maakt van jonge

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met

aanplant cabernet-sauvignon een voorbeeldig

een parfum van fris en exotisch fruit, goede

smakende rosé. Een koude weking van de

zuren en een frisse, verfijnd droge afdronk.

druif en een gisting op lage temperatuur

Heerlijk als aperitief of bij een salade.

zorgen voor een explosie van fris fruit.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2009

Proefnotitie: De kleur is roodroze. Het

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,15 per fles (normaal € 4,95)

parfum biedt een explosief fruit van

kwaliteit en…
vooral heel lekker.

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per fles (normaal € 6,30)

2007 Lalanne, Vin de Pays de
Côtes de Gascogne

onberispelijke
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Op dronk: tussen nu en zomer 2009

frambozen, aardbeien, rode bessen en iets

huiswijnen

or alledag
citrusfruit. In de smaak keert het fruit terug,

de druiven syrah en merlot. De merlot is

2006 Hommage Saint-Saëns

met lichte tonen van frisse perendrup.

hier niet toegestaan, vandaar Vin de Pays

Domaine de la Gineste

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

én zijn geuzennaam ‘petit Pétrus’.

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantas-

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,55 per fles (normaal € 5,35)

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte

tische Merlot tegen een zéér aantrekkelijke

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer.

prijs. Het geheim: aan de Merlot wordt een

De smaak is rijk, mooi kruidig en opnieuw

heel klein beetje houtopgevoede Cabernet

2007 Zeta Tempranillo rosado

proeft u dat mooie fruit.

toegevoegd.

Bodegas España Auténtica

Op dronk: tussen nu en najaar 2009

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol

Onder de naam Zeta wordt door verschil-

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)

zwart en rood fruit, iets laurier en licht aardse

wijnstreken in Spanje, een serie

tonen. De wijn is rijp en vol en bezit mooie
harmonieuze zuren. Super rood!

hoogwaardige wijnen gemaakt van

2006 Guilhem rouge

Op dronk: tussen nu en 2010

locale druivenrassen. Een toprosé

Moulin de Gassac

mocht natuurlijk niet ontbreken.

Dit heel kleine broertje van Mas de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,05 per fles (normaal € 5,95)

Proefnotitie: het parfum is rijk aan rode

Daumas Gassac won voor 2008 zowel het

vruchtjes als frambozen en aardbeien. De

Proefschrift Wijnconcours als de prijs van

2007 Amant Novillo

aanzet is heerlijk fris, iets kruidig, met veel

beste rode huiswijn.

Bodegas Toresanas

fruit en een verkwikkende afdronk.

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op fruit

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

van zwarte bessen en Provençaalse kruiden.

gemaakt en kwam gedurende de gehele

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

De smaak is krachtig met mooi fruit, licht

vinificatie en opvoeding dan ook geen

kruidige tonen en veel souplesse.

spaander hout tegen.

Op dronk: tussen nu en najaar 2009

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,75 per fles (normaal € 5,60)

geur van rood fruit en iets floraals. De smaak-

2006 Vin de Pays de Vaucluse,
Mon Petit Pétrus

aanzet is levendig en fris, gevolgd door een

Domaine du Pesquier

sensatie van rijp fruit en kruiden.

Volgens eigenaar Guy Boutière uit

Op dronk: tussen nu en 2010

Gigondas is dit een ideale assemblage van

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,10)

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

Okhuysen Vinée Vineuse

lende wijnmakers, in verschillende
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wijnig nieuws

uitnodiging assortimen
PROEVEN TUSSEN DE ST
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober
vindt onze tweejaarlijkse overzichts
proeverij plaats in onze magazijnen aan
de Küppersweg te Haarlem.
Proef, selecteer en bestel uw wijnen
voor het komende winterseizoen of ter
aanvulling van uw kelder.
Maak bij aankoop van iedere
36 flessen kans op een fles Pétrus…

Dit najaar zullen weer verscheidene
producenten acte de présence geven.
- Claude Gaudin, Bordeaux (Ch. Maucamps,
Ch. Roc de Boisseaux, Ch. Moulin Noir, Ch. Lescalle)
- De Bret Brothers, Domaine la Soufrandière,
Pouilly-Vinzelles
- Camille Giroud, Beaune
- Champagne Veuve A. Devaux
- Domaine Cauhapé, Jurançon
- Domaine l’Oratoire Saint-Martin, Cairanne
- Domaine de La Rectorie, Banyuls-sur-Mer
- La Préceptorie de Centernach, Maury
- Mas de Daumas Gassac, Vin de Pays de l’Hérault
- Castello di Fonterutoli, Chianti Classico
- Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Proeven, selecteren, bestellen
Tijdens deze najaarseditie van ‘Proeven tussen de stellingen’ staat
weer een grote verscheidenheid aan wijnen op de proeftafels.

of één van de vele andere grote

Achter alle proeftafels staat weer voldoende personeel van
Okhuysen voor een persoonlijk advies. Daarnaast is er een tiental

wijnen in onze tombola.

producenten aanwezig om u alles te vertellen over hun wijnen.

Okhuysen Vinée Vineuse

Het wordt dus weer heerlijk proeven, selecteren en bestellen!
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wijnig nieuws

ntsproeverij
TELLINGEN

Extra wijncursus in
oktober en november
D

oor het overweldigende succes van onze nieuwe wijncursussen

is er besloten dit jaar één extra groep voor de Basiscursus toe te
voegen. De cyclus van september-oktober is helaas al helemaal
volgeboekt, maar voor de ingelaste Basiscursus van oktobernovember zijn momenteel nog plaatsen beschikbaar. Mocht u

Inschrijven

interesse hebben, dan raden wij u aan niet te lang te wachten met

Inschrijven kan per e-mail naar vineus@okhuysen.nl,

inschrijven. Inschrijven kan alleen via het officiële inschrijfformulier.

per bestelformulier of per telefoon 023-5312240.

Dit formulier kunt u downloaden via onze website www.okhuysen.
nl, maar natuurlijk kunt u het ook per post van ons ontvangen. De

Proefsessies:
Vrijdag 17 oktober:
Van 11:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag 18 oktober:
Van 11:00 uur tot 17:00 uur
Voor de mensen die graag in alle rust willen proeven adviseren
wij om vroeg te komen en bij voorkeur op de vrijdag.
U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname.
Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde van
binnenkomst.
De lijst met te proeven wijnen zal begin oktober op onze site
www.okhuysen.nl worden gepubliceerd. Op verzoek kunnen wij u
ook de geprinte proeflijst voorafgaand aan de proeverij toesturen.

eerste les van de extra cursus is op dinsdagavond 28 oktober en de
cursus duurt in totaal zes weken. Deelnemers aan de Basiscursus
worden geacht reeds over een zekere wijnkennis en proefervaring te
beschikken. Om inzicht te krijgen in wat uw kennisniveau ongeveer
is, kunt u op onze website bij het cursusgedeelte enkele basisvragen
beantwoorden. Zijn deze vragen voor u nog wat te hoog gegrepen,
dan raden wij u aan eerst aan de Kennismakingscursus deel te nemen.

Mas de Dames krijgt 91 punten
van Wine Spectator
Lidewij en Aad Kuijper, onze Nederlandse
vrienden uit Bézier (Coteaux du Languedoc)
zagen de enorme inspanningen van de
laatste jaren beloond door het vermaarde
Amerikaansewijntijdschrift Wine Spectator.
In het nummer van juli behaalden zij
met hun rode Mas des Dames uit 2005
de hoogstescore van de Coteaux du
Languedoc: 91 punten. Van harte
namens het hele team van Okhuysen!

2005 Mas des Dames
Coteaux du Languedoc

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

U kunt zich voor de volgende sessies inschrijven:
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l anguedoc

De ‘Pinard’ van
Aimé Guibert

Een bezoek aan Zuid-Frankrijk betekent
een bezoek aan onze vrienden van Mas
de Daumas Gassac. Het landschap is
er spectaculair mooi, de familie Guibert
is altijd inspirerend en de wijnen zijn
nu eenmaal stuk voor stuk bijzonder,
van de ‘eenvoudige’ Guilhem tot de
magistrale Daumas Gassac-wijnen.
Ook dit jaar waren we weer even in de
gelegenheid om langs te gaan. Na een
gezamenlijke inspectie van de wijngaarden
en een bezoek aan de kelders gingen we
naar het huis van Samuel Guibert om een
eenvoudig hapje met elkaar te eten. Op
tafel verscheen een fles die we nog niet
kenden. Op het etiket stond een kleine ‘mas’
afgebeeld die deed denken aan Daumas
Gassac zelf. Samuel legde ons uit dat zijn
broer Roman en hij een eigen wijn voor hun
vader Aimé hadden gecreëerd. Hun vader,
meenden zij, had ‘recht’ op een lekker glas
voor alledag, maar het hoefde natuurlijk
ook weer niet dé Daumas Gassac te zijn,
waarvan Aimé blijkbaar grootgebruiker was.
De wijn was verrukkelijk en ook Aimé had
hem goedgekeurd. Tegen beter weten in
informeerden we of de wijn te koop was.
In eerste instantie was dit niet het geval,
maar toen Aimé later hoorde dat we zijn
wijn zo geweldig hadden gevonden, besloot
hij dat Okhuysen wat doosjes van zijn
‘réserve’ mocht hebben. Zelf zou hij dan
noodgedwongen weer wat vaker een flesje
Daumas Gassac opentrekken…

2007 Le Mazet du Levant
Moulin de Gassac
De ‘kleine Mas van de opkomende zon’,
gemaakt van een selectie van oude stokken
cabernet-sauvignon, grenache en syrah,
kreeg deels een houtopvoeding van enkele
maanden.
Proefnotitie: De neus is rijk aan kruiden als
tijm en laurier, zwarte bessen, pruimen en

Okhuysen Vinée Vineuse

iets chocola. De smaak valt op door een rijp,

24

donker fruit, met een uitstekende concentratie,
bloemen, iets zoete tanninen en een
uitstekendefrisheid.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,75)

