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Het voorjaar is voor een wijnkoper een
heerlijke periode. Hij mag zich in dat
jaargetijde daadwerkelijk bezighouden met
de inkoop. Verschillende beurzen in het
buitenland worden bezocht, zoals de Salon
de Vins de Loire (Angers), Vinisud (Montpellier), Prowein (Düsseldorf). Alimentaria
(Barcelona) en Vinitaly (Verona). Dit zijn alle
uitstekende gelegenheden om wijnstreken
door te proeven en te vergelijken, om vaste
relaties weer even de hand te schudden en
op zoek te gaan naar nieuwe producenten.
Daarnaast wordt er in het voorjaar een rondje langs de wijnvelden gemaakt en worden de
laatste oogstjaren gekeurd. Zo werden Bourgogne, Rhône, Bordeaux, Languedoc en Loire
inmiddels reeds door ons aangedaan. Op de meeste plekken waar we kwamen, waren we
meer dan tevreden over wat ons (en u) te wachten staat. 2007 lijkt dankzij een zonnige,
maar koele zomer een jaar te zijn met niet alleen goede rijpheid, maar tegelijkertijd ook
frisheid en uitstekende zuren. Tijdens onze reizen proberen we ook dit jaar weer enkele
nieuwe topproducenten op te sporen, om ons assortiment verder te verfijnen en
spannend te houden. Onze aandacht gaat hierbij uit naar het Zuidwesten van Frankrijk,
diverse appellations in de Languedoc, de Jura, nieuwe gebieden in Italië, Spanje en
Portugal, maar ook bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk. Vele honderden proefflessen
stromen inmiddels Haarlem binnen en zullen ons proefteam de nodige uurtjes kosten
om te beoordelen. In deze Vinée Vineuse kunt u meteen al kennis maken met twee
fantastische nieuwkomers in ons assortiment, afkomstig van Sicilië en uit Corbières.
Ook nieuw is dat wij u voortaan als extra service een pakket met onze persoonlijke
Coup de Coeur-wijnen zullen aanbieden. Dit zijn wijnen waarvan wij vinden dat iedere
wijnliefhebber ermee kennis zou moeten maken en die wij u dan ook van harte aanbevelen. Bovendien bieden wij ze u aan tegen een zéér aantrekkelijke prijs. Om u optimaal van
deze wijnen te kunnen laten genieten, voegen we in iedere doos een overzicht bij
met daarop de namen van deze wijnen, met hun prijzen, een bewaar- en schenkadvies en
een mogelijkheid om uw eigen proefimpressie op te tekenen. Handig om in de toekomst
weer eens terug te lezen als u op zoek bent naar die ene lekkere wijn. U vindt het pakket
Coups de Coeur op pagina 4 en 5.
Tot slot wijzen wij u er op dat er in de komende maanden weer een paar zéér aantrekkelijke
voorkopen uit zullen komen. Mocht u het op prijs stellen dergelijke aanbiedingen van
ons te ontvangen - en heeft u dat ons nog niet eerder kenbaar gemaakt - , dan kunt u dit
aangeven op bijgaand bestelformulier.
Xavier & Louis Kat

PS.: Schrijft u de data van onze voorjaarseditie van ‘Proeven tussen de Stellingen’
op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei vast in uw agenda (meer informatie treft u aan
op pag. 30 & 31 in ‘Wijnig Nieuws’)

hoe te bestellen?
Bestellen via bestelformulier.
Zend dit in bijgesloten envelop naar:
Antwoordnummer 480, 2000 wc Haarlem
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023 531 22 40
023 532 48 15
vineus@okhuysen.nl

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv
Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Tekst Louis Kat, Xavier Kat en Marc Keulen
Vormgeving Anker Media, Lelystad
Fotografie Louis Kat, Xavier Kat en Lex Beers
Druk/Lithografie
Anker Media, Lelystad
Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810
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
14 juni 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
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.
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Dirler

Rey rosado en de Amant Novillo uit Toro.
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Jelgersma ook in Toscane absolute topwijnen te

24-25
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Fijne, droge, milde witte wijnen begeleiden prachtig
ieder asperge-gerecht.

26-27

Huiswijnen

Twee nieuwe aanwinsten ontdekten wij in het prachtige
departement Vaucluse.

28-29
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De jongste oogst van de Nederlanders Ruud en Dorien
Maasdam uit Nieuw-Zeeland.

30-31

verrukkelijke witte wijn en een stuivende rosé.

Tollot-Beaut
18

Chante Cigale

Bodegas Masies d’Avinyó kwam onlangs met een nieuwe
serie Bacasis uit. Naast de rode Crianza is er nu ook een

Een zeer rijke witte Bourgogne van een topdomein.

Allerlei wetenswaardigheden waaronder ‘Proeven
tussen de stellingen’.

Pla de Bages
16-17

Onze visitekaartjes voor alledag met een uitstekende
verhouding prijs-kwaliteit.

Staete Landt
14-15

Zisola, de nieuwste aanwinst van de familie Mazzei
(Fonterutoli) uit Sicilië.

Rhône-wijnen
12-13

Een selectie van zes verrukkelijk rosé-wijnen
uit Frankrijk.

Aspergewijnen
10-11

Een schitterende, biodynamische serie wijnen
uit de Elzas.

Met zijn Pergolaia en Caiarossa bewijst Eric Albada
kunnen maken.

In het boeiende wijndistrict Corbières kochten wij
een heerlijke, karaktervolle rode wijn.

Palacio de Bornos Verdejo en Sauvignon, Huerta del

8-9

Valviadero uit Toro, de Zeta tempranillo uit Castilla

na aan het hart liggen.

Achter

Een zalige witte wijn uit Châteauneuf-du-Pape.

Coup de Coeur-wijnen
Om u op een nog gemakkelijkere manier

Onze zes Coup de Coeur-wijnen.

kennis te laten maken met nieuwe of
anderszins onontdekte bijzondere wijnen
uit ons brede assortiment, introduceren wij
voor dit jaar een speciaal, zéér aantrekkelijk

Dit zijn de boeiendste, spannendste en meest hartverwarmende
wijnen uit elke Vinée Vineuse, kortom, wijnen waarvan wij vinden dat
iedere wijnliefhebber ermee kennis zou moeten maken.

geprijsd proefpakket met daarin zes

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

verschillende wijnen:

Coeur-logo. Om u optimaal van deze wijnen te kunnen laten genieten,
voegen we in iedere doos een overzicht bij met daarop de namen van
alle wijnen, hun prijzen en een bewaar- en schenkadvies. Bovendien
wordt er ruimte gelaten om uw eigen proefimpressie op te tekenen,
handig om in de toekomst weer eens terug te lezen als u op zoek bent
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naar die ene lekkere wijn.
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in één proefpakket
2007 Palacio de Bornos Sauvignon

2007 Cuvée des Templiers

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja, Rueda

Côtes du Rhône

Zie ook pag. 6-7

Zie ook pag. 12-13

2007 Can Feixes Blanc Selecció

2006 Pinot Noir Staete Landt

Bodegas Can Feixes, Penedès

Marlborough

Zie ook pag. 10-11

Zie ook pag. 14-15

2006 Rosé d’une Nuit

2006 Château Beauregard Mirouze

Domaine du Deffends, Coteaux Varois

Corbières

Zie ook pag. 24-25

Zie ook pag. 20-21

Het Coups de Coeurproefpakket bestaat
uit zes flessen
Speciale prijs per pakket
van 6 flessen: € 52,50
(normaal: € 60,70)
(Slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Bij aankoop van het proefpakket
ontvangt u een handige

Okhuysen Vinée Vineuse

‘Okhuysen-dropstop’ cadeau
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spanje

De beste vondst ooit!
Precies vijftien jaar geleden besloten wij een wijnontdekkingsreis te maken in Spanje.
Ons doel was een bezoek aan het wijngebied Rueda.
Ter hoogte van San Sebastiàn is de temperatuur nog behaaglijk,

Zo ook de familie Sanz, die in 1976 startte met de momenteel zo

maar hoe verder landinwaarts en zuidelijker wij trekken hoe kouder

bekende Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja. Tijdens onze

het wordt. Het dieptepunt ondervinden wij in Burgos waar de

speurtocht, vijftien jaar geleden, bezochten wij ter plekke vele

dagtemperatuur op 8 graden Celsius blijft steken en de gevoels-

producenten, maar één ding was na de vele proeverijen duidelijk:

temperatuur door een ijskoude noordenwind nog lager is. We

de beste wijnen van Rueda worden gemaakt door Bodegas de

waren al gewaarschuwd; het klimaat op de hoogplateaus is grillig,

Crianza. Het eerste oogstjaar dat wij kochten was 1992 en

bloedheet in de zomer en extreem koud in de winter. We zijn op

sindsdien rijdt iedere vier weken onze ‘Rueda-expres’.

weg naar de historisch interessante stad Valladolid, net ten zuiden
waarvan het wijngebied Rueda ligt.

Verschillende wijnen

Het landschap toont saai en kleurloos en op de vlakke plateaus

De eenvoudigste Rueda is de Colagon, een echte plezierwijn die

en kale heuvels ziet men weinig groen. Komen de wijngaarden in

een grote reputatie heeft opgebouwd en, zoals zo velen zeggen,

Franse wijndorpen je al kilometers van tevoren tegemoet, bij het

nooit verveelt. De beste witte wijnen van deze bodega komen uit

naderen van het stadje Rueda zien we nauwelijks een wijnstok en

onder de naam Palacio de Bornos. De een wordt gemaakt van

ook het plaatsje biedt een weinig vineuze aanblik. De wijngaarden

100% verdejo, de ander van 100% sauvignon. Beide wijnen zijn

liggen, zoals later zal blijken, meer aan de zuidoostkant, waar het

onweerstaanbaar lekker. Minstens zo bekend is de rosé, de Huerta

ook heuvelachtiger is.

del Rey rosado, afkomstig uit het nabijgelegen wijngebied Toro.
Enkele jaren geleden startte Sanz ook hier een Bodega voor het

De beste wijnen van Rueda
Was Rueda vroeger bekend om zijn geoxideerde witte wijnen,

andere goede wijnen uit het zo interessante Toro.

Marquès de Riscal uit Rioja dat je van de plaatselijke

Het moge duidelijk zijn dat met deze sublieme

verdejodruif een heel frisse, fruitige wijn kan maken.

serie wijnen onze ontdekkingsreis van toen met

Marquès de Riscal oogstte zoveel succes met deze stijl

recht een groot succes kan worden genoemd.

Rueda, dat niet alleen ook andere bodegas zich gingen

Kende u deze wijnen nog niet? Ontdek ze dan

wijn, maar binnen een paar jaar ook
verschillende producenten van elders zich
in Rueda gingen vestigen.

Okhuysen Vinée Vineuse

een schot in de roos en kan zich meten met de vele

een soort namaak-sherry, begin jaren zeventig bewees Bodegas

toeleggen op het maken van een fruitrijke witte
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maken van de Toro-wijn Amant Novillo. Ook deze wijn bleek

snel, want wijnen met een dergelijke verhouding
prijs-kwaliteit zijn zeldzaam!

spanje

2007 Palacio de Bornos Verdejo

2007 Huerta del Rey Rosado

De kalkrijke bodem van Rueda is uitermate

De druiven tempranillo en garnacha kregen

geschikt voor de verdejodruif. Voeg daar

een korte weking en werden op lage tempe-

het ideale klimaat aan toe en je krijgt een

ratuur gevinifieerd om zoveel mogelijk fruit

zeer grote wijn.

te behouden.

Proefnotitie: Het parfum van fruit en geurige

Proefnotitie: Prachtig rijpe en zuivere neus

bloemen knalt als het ware je glas uit. Ook

met tonen van aardbeien, frambozen en

nu weer die exotische stijl met sappige zuren

pruimen. De smaak is sappig met zachte

in de smaak en veel expressiviteit in de finale.

zuren en de finale biedt een verrukkelijke

Op dronk: tussen nu en 2010

tinteling.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

Op dronk: tussen nu en 2010

2007 Palacio de Bornos
Sauvignon

2006 Amant Novillo tinto, Toro

Door een koude weking van de schil in het

Deze jonge Toro-wijn werd puur op fruit

2007 Colagon, Rueda

vrijkomende sap treden de smaak- en geur-

gemaakt en tijdens de vinificatie en rijping

De lekkerste witte wijn van Okhuysen wordt

stoffen spectaculair op de voorgrond.

kwam er dan ook geen eikenhouten vat aan

hij wel genoemd! 2007 was voor Rueda een

Wijnschrijver Gert Crum noemde deze wijn

te pas.

klein, maar ook een uitstekend jaar.

eens de beste Sauvignon die hij ooit proefde.

Proefnotitie: Het parfum presenteert een

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch

Proefnotitie: Spectaculair is de geur van

uitbundig fruit van rijpe bramen, frambozen

fruit als citrus en ananas. De smaak is rijk en

deze 100% Sauvignon met die heerlijke

en bessen. De smaak is levendig en fris met

rijp met opnieuw dat spannende fruit en die

buxustonen. De harmonie van fruit en zuren

een zachte, rijpe, harmonieuze afdronk.

heerlijke, sappige, verkwikkende zuren in de

in de smaak is optimaal en de afdronk

Op dronk: tussen nu en 2010

afdronk.

karaktervol en spannend.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2010

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

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

Antonio Sanz

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,70)
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italië

Beeldschone organische wijn
Het nog jonge biodynamisch werkende domein

Het prachtige keldercomplex is opgebouwd uit de beste natuurlijke

Caiarossa, gelegen bij het dorpje Riparbella,

materialen en ligt aan de rand van de wijngaarden, verzonken in

maakt dé referentiewijn van de toekomst:

het mooie landschap. Alles is er bij Caiarossa op gericht om een

gezond, duurzaam en beeldschoon!

harmonieuze en levende omgeving te creëren door te werken met
mineralen en plantaardige en dierlijke elementen. De Nederlandse
eigenaar, Eric Albada Jelgersma, wil de liefhebber “een stukje luxe

Caiarossa, vernoemd naar de rode kiezelgrond,
is een harmonisch samenspel van mens en
natuur, historie en druiven, en dat alles
binnen de Toscaanse traditie van schoonheid
en eenvoud.

uit de natuur in het glas schenken”.

Microklimaat
De Val de Cecina bezit onder invloed van de nabijgelegen zee en de
gelijknamige rivier de Cecina een uniek microklimaat. De zeewind
die iedere middag opsteekt, brengt verkoeling en ook de nachten

Okhuysen Vinée Vineuse

zijn hierdoor fris. In de zeventiger jaren werd de vallei geklasseerd
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als beschermd natuurgebied, waardoor het vandaag de dag nog
altijd onbekend is als productiegebied en de wijnen derhalve door
het leven moeten als IGT Toscana. Toch zal het gebied, dankzij zijn
perfecte klimaat en zeer gevarieerde en levendige bodem, in de
toekomst misschien wel tot een van de meest interessante wijngebieden van Italië uitgroeien. Na uitgebreid bodemonderzoek

italië

Wijnmaker Dominique Genot

2004 Pergolaia
IGT Toscana
Gemaakt van overwegend de autochtone sangiovese-druif, aangevuld met wat merlot en cabernet-sauvignon. De druiven vergistten
in grote houten fouders waarna de wijn voor de melkzure gisting en
rijping over ging op kleine houten barriques.
Proefnotitie: de geur van de wijn is rijk en kruidig, met impressies
van rijp rood fruit en ook iets laurier. De smaak is vol en breed, met
opnieuw een kruidig fruit, mooie zuren, een brede structuur en een
prachtige concentratie.
Schenkadvies: heerlijk bij gekruide vleesgerechten, pasta’s en harde
kazen.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 13,10 per fles (normaal € 14,90)

2004 Caiarossa
IGT Toscana

en uit Toscane!

Gemaakt van merlot (33%), cabernet-sauvignon/cabernet franc
(33%) en sangiovese (22%), aangevuld met iets petit verdot (6%),
alicante (3%), syrah (2%) en mourvèdre (1%). Ook bij deze wijn
vergistten de druiven in grote houten fouders, waarna de wijn voor
de melkzure gisting en rijping over ging op houten barriques van
deels 225 liter (waarvan een derde nieuw) en deels 500 liter. Om

werd door het technische team van Caiarossa besloten op het

de persoonlijkheid van de wijn optimaal naar voren te laten komen,

domein elf verschillende druivenrassen aan te planten: acht voor

heeft men ervoor gekozen het gebruik van hout op geen enkele

rood en drie voor wit. De variëteit van de druiven en de bodem

wijze te laten domineren.

draagt bij aan de rijkdom en complexiteit van de wijnen.

Proefnotitie: de geur is complex met tonen van rood en zwart fruit,
met een frisse aanzet, die zich daarna breed en intens ontwikkelt, met

De technische leiding op het domein is in handen van Dominique

fluwelige tanninen, een geconcentreerd fruit, specerijen, kruiden en iets

Genot, een jonge en kundige Franse oenoloog en landbouwkundig

chocola.

ingenieur. In zijn werk wordt hij bijgestaan door Mattieu Bouchet,

Schenkadvies: mooi bij vleesgerechten, geserveerd met bijvoor-

dé topper op het gebied van biodynamica, en Andrea Paoletti, oud-

beeld eekhoorntjesbrood of truffel, maar ook bij eend of harde

wijnmaker bij Antinori en momenteel adviserend oenoloog

kazen.

bij onder andere Ornellaia en Isole e Olena.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Wijnmaker Dominique Genot laat ons tijdens ons bezoek van

Speciale prijs per doos van 6:
€ 37,50 per fles (normaal € 42,90)

afgelopen najaar weten dat een natuurlijk en uitgebalanceerd
ecosysteem fantastische druiven en wijnen geeft. Voeg hier zijn
deskundigheid en die van zijn team en zijn adviseurs aan toe en

De gids voor organische Italiaanse wijnen 2008, Guida ai Vini

u begrijpt dat de wijnen die hier gemaakt worden met recht

d’Italia, die begin maart uitkwam, heeft Caiarossa gekozen als

Toscaanse schoonheden mogen worden genoemd.

beste organische wijn van Italië!

Okhuysen Vinée Vineuse

kruiden, mineralen, bloemen en een lichte toast. De smaak is zuiver,

Biodynamisch en ecologisch
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aspergewijnen

Eeuwige flirt tussen
wijn en asperges
Asperge en wijn hebben een gemeenschappelijk verleden, een verleden dat ver teruggaat bovendien.
Aan zowel de wijnplant als de aspergeplant werd al in het oude Egypte een genezende werking
toegeschreven. Muurschilderingen in piramides getuigen hier ondermeer van.
Worden groentes doorgaans als niet bepalend beschouwd voor wijnspijs-combinatie’s, met de
asperge is dat een heel ander verhaal. De karaktervolle asperge met z’n subtiele bitters vraagt om
specifieke wijnen met een subtiele en verfijnde smaak; witte wijnen die tegelijk vol, mild en elegant

Okhuysen Vinée Vineuse

zijn, en zeker niet te krachtig.
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Eén van de druiven die zich mooi laat combineren met asperges,

in Frankrijk. Hier werd deze groente - aan het eind van de

is de sauvignon. Dit is allerminst vreemd, aangezien de asperge

19de eeuw - voor het eerst gekweekt. U kunt ze hier overal

zichzelf vaak terugvindt in de aroma’s die deze druif met zich

vinden, in alle soorten en maten.

meebrengt. Wij selecteerden voor u dan ook twee wijnen waarin

Jacky Marteau maakt al zo’n twintig jaar de heerlijkste Touraine-

deze druif een voorname rol speelt, en een prachtig droge wijn uit

wijnen. Zijn wijngaarden liggen bij het gehucht La Tesnière,

de Penedès in het noordoosten van Spanje.

op een plateau langs de rivier de Cher.
In wijnkringen staat hij bekend als een zeer deskundig wijnmaker,

Gemaakt voor bij asperges

die respect toont voor zijn terroir en de natuur.

Denkt u bij de Loirestreek vermoedelijk aan wijn of aan al die

Het pure sap van de druiven heeft zijn voorkeur, dus hout zien zijn

prachtige kastelen, dit gebied is ook hét aspergegebied bij uitstek

wijnen niet.

aspergewijnen

2007 Sauvignon Touraine

die zorgen voor het evenwicht in de natuur. De hoge ligging van

Domaine Jacky Marteau

de wijngaarden en de kalkrijke grond zorgen voor perfecte druiven

Proefnotitie: Een prachtig geurende sauvignon-neus met citrusfruit en

met voldoende zuren. Is de asperge geen kind aan huis in deze

licht grassige tonen. De wijn proeft knisperend, biedt heerlijk sappige

streek, deze elegante sprankelende Blanc Selecció van de

zuren met opnieuw dat frisse fruit in de finale.

druiven parellada, macabeo, chardonnay en pinot noir combineert

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

er prachtig mee.

Speciale prijs per doos van 12:
€ 6,20 per fles (normaal € 7,20)

2007 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes

Koninklijk wit uit de Penedès

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtbleek en het parfum heel expressief.

Behalve Cava brengt Penedès ook prachtige stille witte wijnen

De smaak is in de aanzet vol fris fruit en in combinatie met de licht

voort. Een producent van naam en faam hier is Bodegas Can Feixes -

minerale tonen leidt dit tot een buitengewone wijn met sappige zuren

geleid door de familie Huguet - dat teruggaat tot de 14 eeuw en

in de finale.

waar ervaring, kennis en passie het niveau van de wijnen tot

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

bijzondere hoogte heeft opgestuwd. Het domein ligt bij het

Speciale prijs per doos van 6:
€ 7,75 per fles (normaal € 8,95)

dorpje Cabrera d’Anoia en is omgeven door uitgestrekte bossen,

Huiswijn van fameuze restaurants
De Entre-Deux-Mers is als een prachtige landtong, gelegen tussen
twee rivieren, beschilderd met pittoreske oude dorpjes, kloosters
en kerkjes die verwijzen naar een oude geschiedenis.
Bracht deze streek van origine voor-namelijk zoetige witte wijnen
voort, tegenwoordig is het bekend om zijn stuivende droge wijn, vaak gemaakt van een assemblage
van sauvignon en sémillon, met soms een beetje
muscadelle. Wij werken hier al jaren samen met
Maurice Robert van Château Turcaud en importeren behalve deze verrukkelijke witte wijn tevens zijn
rode AOC Bordeaux. De wijnen behoren tot de top
van de streek en prijken op wijnkaarten van
fameuze restaurants in ondermeer Parijs en
Amsterdam.

2007 Château Turcaud blanc
Entre-Deux-Mers
Proefnotitie: In de neus een heerlijke expressie van de sauvignondruif, met wit fruit, iets
stuivends en ook exotisch. De smaak is rijk
en biedt rijp fruit, een mooie structuur en
verfrissende zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

Okhuysen Vinée Vineuse

de
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côtes du rhône

Trouvailles
uit het Rhônedal

Het Zuidelijke Rhône-gebied begint net iets ten zuiden van Montélimar en eindigt ter hoogte van
de stad Marseille; een enorm uitgestrekt wijngebied dus met een keur aan vooral rode wijnen.

Natuurlijk kent iedere wijnliefhebber Châteauneuf-du-Pape,

filosofie onderschrijven. Op dit moment is men hier hard bezig

gevolgd door Gigondas, Vacqueyras, Cairanne en wellicht ook

de bio-productie echt gestalte te geven. Bijna 25% van de oogst is

Rasteau. Het zijn stuk voor stuk boeiende wijnen die het gezicht

momenteel biologisch-dynamisch, maar het streven is dat binnen

bepalen van een van de mooiste wijnstreken van Frankrijk, met

enkele jaren de totale productie het ‘eco-stempel’ zal krijgen. We

altijd dat heerlijke uitzicht op de Mont Ventoux en de woeste

proefden hier een indrukwekkende Côtes du Rhône, die wat ons

rotstoppen van de bergketen Dentelles de Montmirail. Wij houden

betreft nu al het certificaat ‘ecocert’ mag dragen.

van deze streek en kopen hier al vele jaren de heerlijkste wijnen.

De druiven grenache, syrah, carignan en cinsault werden apart

Onlangs waren wij er om de jongste oogst 2007 te proeven en te

gedurende acht dagen op relatief lage temperatuur in dubbel-wan-

beoordelen.

dige inox-tanks gevinifieerd, om zoveel mogelijk fruitextractie in de

Een vast contact voor ons in deze contreien is Ingrid Merkl, de

wijn te bewaren. Daarna werden de wijnen geassembleerd

dochter van oud-directeur Helmuth Merkl, die indertijd de zo

en volgde een korte rijping.

bekende Cave de Vacqueyras onder de naam ‘Le Vin du Troubadour’ op de wereldwijnkaart zette. Als stagière begonnen, werkte

Verrassende Vin de Pays

hij zich in korte tijd hogerop en werd uiteindelijk DE grote man!

We proefden tijdens ons bezoek nog een andere wijn bij Ingrid

Zijn dochter Ingrid bezit dezelfde passie als haar vader en werkte

Merkl, namelijk een uiterst verrassende Vin de Pays de Vaucluse

ook vele jaren voor deze Cave, maar besloot vorig jaar haar eigen

van de Cave ‘Balma Venita’ in Beaumes de Venise. Ook deze Cave

weg te gaan.

profileert zich steeds meer als een kwaliteitshuis en wordt de laat-

Okhuysen Vinée Vineuse

ste jaren beschouwd als een van de beste van Vaucluse.
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Pure Côtes du Rhône
De biologische wijnbouw had zozeer haar interesse dat zij koos

De rijpe druiven grenache, syrah en cinsault werden met de hand

voor de Cave ‘La Vigneronne’ in de dorpjes Villedieu en Buisson,

geplukt. Om het fruitige karakter optimaal te behouden, gistten de

die al in 1985 de eerste stappen zette naar een ‘agriculture

ontsteelde druiven op een temperatuur van 25 graden Celcius en

biologique’. Deze net ten noordwesten van Vaison La Romaine

rijpte de wijn daarna niet op hout maar in betonnen cuves.

gelegen Cave contracteert vooral kleine wijnboeren die dezelfde

Het resultaat is verrassend!

côtes du rhône

2007 Côtes du Rhône
Cuvée des Templiers
Proefnotitie: De kleur is mooi dieprood. De neus is fijn geparfumeerd
met een heerlijk bessig fruit en tonen van provençaalse kruiden.
De smaak is rijk met opnieuw fruit en bezit een opvallende rondeur in
de afdronk. Een prima glas!!
Schenkadvies: Uitstekend te schenken bij vlees en gevogelte en
natuurlijk bij zachte en pittige kazen.
Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Vin de Pays de Vaucluse
Balma Venita
Proefnotitie: De aroma’s van rood en zwart fruit stuiven bij het
inschenken al het glas uit. De aanzet van de smaak is aangenaam
en zacht met opnieuw fruit en fijne kruiden. De afdronk is licht en
aangenaam en heeft een zachte fraîcheur.
Schenkadvies: Heerlijk bij allerlei salades, vleeswaren, omelet en
wit vlees, maar ook na tafel met een kaasje.
Op dronk: tussen nu en 2010

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,20 per fles (normaal € 5,00)
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nieuw -zeeland

De nieuwe oogst Staete Landt is

Okhuysen Vinée Vineuse

Het succes van deze kleine ‘boutique winery’ is nu al zo overweldigend, dat onze jaarlijks toewijzing inmiddels tot
ware schaarste leidt. Naast het succes in Nederland exporteren Ruud en Dorien Maasdam hun wijnen tegenwoordig
wereldwijd en de geweldige recensies die hun wijnen ontvangen zijn inmiddels aan elkaar te rijgen.
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Hoogtepunt was natuurlijk het rapport dat het Amerikaanse blad

De juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit wordt daarbij nooit

Wine Spectator vorig jaar publiceerde, waarin Staete Landt met

uit het oog verloren en het moet gezegd: deze is werkelijk buiten-

twee wijnen bij de beste tien van Nieuw-Zeeland werd gezet. Hun

gewoon!

Sauvignon blanc ontving 91 uit 100 punten en de Pinot Noir maar

Een Amerikaanse wijnkoper schreef na het proeven van de Pinot

liefst 92 uit 100 punten!

Noir van Staete Landt: “Onder liefhebbers is het bekend dat een

Ondanks het geweldige succes blijven Ruud en Dorien zéér

Pinot Noir dat magische kan hebben, dat bij andere wijnen ont-

bescheiden. Zij blijven keihard werken aan het maken van de

breekt. Helaas vind je het in de meeste Pinot Noirs ook niet. Die

hoogst mogelijke kwaliteit en zijn zich er daarbij van bewust dat

van Staete Landt heeft het wel! Als we daar de lage prijs voor deze

hun wijnen vooral met veel plezier gedronken moeten worden.

top-Pinot bij meenemen, benadert de wijn de heilige graal.”

nieuw -zeeland

2007 Staete Landt Sauvignon

2006 Staete Landt Chardonnay

2006 Staete Landt Pinot Noir

Marlborough

Marlborough

Marlborough

De enorme complexiteit die deze Sauvignon

Bij het intensieve grondonderzoek dat Ruud

Natuurlijk is de sauvignon dé referentie-

bezit vindt zijn oorsprong in de assemblage

en Dorien lieten uitvoeren alvorens tot de

druif voor Marlborough. Deze druif geeft

van zes verschillende percelen, die allemaal

definitieve aanplant van de wijnstokken over

hier dan ook fantastische resultaten. Toch

op verschillende momenten worden geoogst

te gaan, werden twee percelen geselecteerd

is Ruud vooral enorm trots op zijn pinot

en los van elkaar worden gevinifieerd. De

die ideaal bleken voor de chardonnaydruif.

noir-druiven, die hij dan ook vertroetelt als

eerstgeoogste percelen geven de wijn zijn

De wijnen die hiervan worden gemaakt val-

ware het zijn eigen kinderen. Ondanks dat

levendigheid, met zuivere, frisse zuren en

len op door hun mineraliteit en structuur.

deze druif in Martinborough en Central

het groene karakter van gesneden gras.

Een zachte persing van de volledige trossen

Otago een grotere reputatie bezit, maakt

De later geoogste percelen zorgen voor

zorgt voor een zuiver en delicaat sap, dat

Ruud inmiddels een van de beste Pinot Noirs

structuur, vet en tropisch fruit. Het grootste

vervolgens gist op Franse eikenhouten

van Nieuw-Zeeland, een wijn die zich kan

gedeelte van de wijn wordt opgevoed

vaten, waarvan ieder jaar een deel nieuw

meten met het beste uit de Bourgogne! Voor

’sur lie’ (de bezonken fijne gistsporen) en

wordt aangekocht. Tot aan het einde van

het maken van de wijn worden de streng

een klein deel ondergaat zijn gisting en

de tweede (melkzure) gisting worden de

geselecteerde druiven eerst ontsteeld,

opvoeding op eikenhouten vaten van zes

wijnen met enige regelmaat

waarna ze op tank een koude weking van

jaar oud. Het hout heeft hier een puur

gebatonneerd, waarbij de fijne gistsporen

ongeveer een week ondergaan. Na de

oxiderende werking en geeft verder niet of

door de wijn worden geroerd. In totaal rijpt

alcoholische gisting gaat de wijn op Franse

nauwelijks smaak af aan de wijn.

de wijn ongeveer vijftien maanden op vat.

eikenhouten vaten (25% nieuw) voor de

Proefnotitie: de geur is complex en mooi rijp,

Proefnotitie: de neus is exotisch en complex,

melkzure gisting. In totaal wordt de wijn on-

met tonen van bloemen, vers gesneden gras,

met tonen van ananas, citrus, perzik, minera-

geveer vijftien maanden op hout opgevoed.

wit fruit, iets citrus, honing en brioche. De

len en een lichte nootachtige toast. De smaak

Proefnotitie: Deze 2005 is de mooiste wijn

smaak heeft een sappige en milde aanzet,

is mooi rijp, met veel structuur, goede frisse

die Ruud tot nu toe heeft gemaakt. Werke-

gevolgd door een vol en mooi gestructureerd

fruittonen, veel spanning en een heerlijke

lijk een Pinot Noir van topniveau! De neus

middenpalet, vol rijpe fruittonen, en eindigt

toast en mineraliteit in de afdronk.

biedt een rijp donker fruit van zwarte kersen,

in een fantastisch lange en zuivere finale.

Op dronk: tussen nu en 2011

viooltjes, mineralen, pruimen, aardse tonen

Op dronk: tussen nu en 2010

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

en iets vanille. De smaak is heel zuiver, met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,95)

een prachtige delicate structuur, een zwoel,
sappig fruit, zachte, fluwelige tanninen en
uitstekende zuren in de afdronk.

Proefpakket Staete Landt

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,75 per fles (normaal € 18,95)

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.
(slechts één pakket Staete Landt per bestelling mogelijk)

Okhuysen Vinée Vineuse

binnen!

Speciale prijs: € 84,00 (normaal € 93,70)
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Ruud Maasdam

pla de bages

Bacasis
in geuren en kleuren

Na de zéér succesvolle aftrap met de wijnen van Abadal in 2001 liet de gepassionneerde
wijnmaker Joan Soler ons een jaar later in Spanje een wel heel leuke nieuwe wijn van hem
proeven: een heerlijke, toegankelijke crianza, gemaakt van de druiven cabernet-sauvignon
en merlot. Ook het originele etiket en de mooie fles spraken ons aan, en toen ons de zéér
schappelijke prijs ter ore kwam, waren we helemaal verkocht.

Okhuysen Vinée Vineuse

Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder en heeft uw enthousiasme voor deze wijn ervoor
gezorgd dat hij niet meer weg te denken is uit ons vaste assortiment huiswijnen.
Onlangs bereikte ons het verheugende bericht dat zich een broertje en zusje zouden aandienen in de vorm van een witte en een roséwijn. Na binnenkomst van de proefflessen werd er,
zoals altijd, kritisch geproefd. Beide wijnen werden unaniem uitstekend beoordeeld en in de
familie opgenomen. Een mooie gelegenheid om u dit kleurrijke trio aan te bieden!
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Wijnmaker Joan Soler

2007 Bacasis wit

2007 Bacasis rosé

2004 Bacasis Crianza

Pla de Bages

Pla de Bages

Pla de Bages

Deze assemblage van chardonnay en

Een mooi droge rosé, gemaakt van

De kleur is diep donkerrood. Het parfum is

macabeo is een unieke en goed doordachte.

cabernet-sauvignon. De wijn heeft een

rijk voorzien van fruit (bessen en bramen)

Hij biedt een opvallend florale neus, is

helderroze kleur en in de neus vinden we

en een heel lichte toets van hout.

lekker fris met tonen van wit-geel fruit.

mooi fruit van kleine rode vruchtjes. In de

De smaakaanzet is direct heerlijk met

In de smaak proeft hij lekker sappig, met

smaak is de wijn lekker pittig, mooi droog

opnieuw fruit en met een imponerende

een heerlijk fruit, goede zuren en met een

en keert het rode fruit terug, met een beetje

structuur. Kracht en verfijning gaan hand in

aangenaam bittertje in de afdronk.

peredrup, gevolgd door een zuivere afdronk

hand en harmoniëren met de zachte, rijpe

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij

met uitstekende zuren.

tanninen.

diverse visgerechten of bij schaal- en

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of bij

Schenkadvies: Heerlijk bij pasta’s en vlees-

schelpdiertjes.

rijstgerechten, diverse visgerechten en

gerechten, maar kan ook prima als aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2010

pasta.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fles (normaal € 5,50)

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,55 per fles (normaal € 6,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fles (normaal € 5,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

pla de bages
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bourgogne

Witte Bourgogne uit Chorey-lès-Beaune
Het vermaarde wijndomein
Tollot-Beaut is in de eerste
plaats bekend om zijn rode
Bourgognes zoals: Aloxe-Corton
Villages en verschillende 1er Crus
van Aloxe-Corton, Beaune 1er Cru
Clos du Roi, Corton en Corton
Bressandes en natuurlijk de 1er
Cru Savigny-Champ-Chevrey.
Op het gebied van wit is hun CortonCharlemagne natuurlijk uniek, maar met
zo’n beperkte opbrengst, dat er jaarlijks
voor Nederland slechts een paar doosjes
beschikbaar zijn.
Enkele jaren geleden plantten zij een klein
wijngaardje in Chorey-lès-Beaune aan met de
chardonnay. Werden de eerste oogsten nog ‘en
vrac’ verkocht aan geïnteresseerde négociants
in Beaune, sinds een paar jaar wordt de wijn
onder de domeinnaam gebotteld en is deze
ook beschikbaar voor de export. Wij proefden
indertijd de oogst van 2005 uit het vat en waren zo verrukt van deze ‘simpele’ Bourgogne
blanc, dat wij direct een optie namen op het
merendeel van de oogst.
De wijn wordt op precies dezelfde wijze
gevinifieerd als hun beroemde CortonCharlemagne en vermeldenswaardig
is ook dat de rijping plaatsvindt op
eiken vaten die eerst voor de
Corton-Charlemagne werden
gebruikt.
Xavier Kat en Nathalie Tollot

2005 Bourgogne Blanc
Domaine Tollot-Beaut
Proefnotitie: De kleur is mooi goud-geel. De neus is explosief met
tonen van rijp wit fruit en een beetje vanille en iets toast van het hout.

Okhuysen Vinée Vineuse

In de smaak keert het fruit terug en harmonieert schitterend met de
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rijke, mineralige structuur. Ten slotte ervaart u een bijna weelderige
afdronk. Kortom, een witte Bourgogne van hoog niveau die zich kan
meten met de groten uit de Côte d’Or.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,50 per fles (normaal € 16,70)

spanje

Pittig, krachtig en fluweel zacht
Al vele jaren speelt wijnland Spanje een grote rol bij onze inkoop. Iedere keer opnieuw doen de wijnen van het
Iberisch schiereiland ons versteld staan. En dat u hier net zo over denkt kunnen wij opmaken uit uw niet aflatende

2006 Val Viadero joven

2006 Zeta Tempranillo

2004 Can Feixes Negre Selecció

Toro

Castilla Y León

Penedès

Het sterk opkomende wijngebied Toro

Het begon allemaal toen vier talentvolle

Iets ten zuiden van Barcelona begint het

grenst aan de vermaarde DO Ribera del

wijnmakers uit verschillende delen van

uitgestrekte wijngebied Penedès dat vooral

Duero. Die sterke opkomst heeft vooral

Spanje besloten hun krachten te bundelen.

bekend is om zijn Cava’s. Wat betreft rood

te maken met het feit dat de grondprijzen

Ieder zou zijn eigen wijn maken die elk

weet deze wijnstreek ook te scoren. Met de

hier veel voordeliger zijn dan in Ribera del

onder de handelsnaam ‘Zeta’ verkocht

aanplant van cabernet-sauvignon, syrah,

Duero. Vele Bodegas slaan hun vleugels

zouden worden. Inmiddels zijn de Zeta-

tempranillo en merlot heeft dit gebied

dan ook uit naar Toro; zo ook Bodegas

wijnen een begrip geworden!

veel moois te bieden. Een vooraanstaand

Valduero, dat onder leiding van wijnmaakster

In de regio La Mancha doet de tempranillo-

domein hier is het uit 1400 daterende Can

Yolanda Viadero hier nu een beeldschone

druif het uitstekend op de zondoorstoofde

Feixes. De broers Huguet maken hier een

jonge Toro maakt. De wijn proeft heel vol,

vlakte. De rijpe druiven worden met de

rode wijn van de druiven cabernet-sauvignon,

zit barstensvol fruit en verrast iedere

hand geplukt en daarna zo gevinifieerd dat

tempranillo en een beetje merlot. Het

wijnliefhebber met zijn ongekende

het fruit een hoofdrol speelt. De wijn rijpte

resultaat: een meesterlijke assemblage!

smeuïgheid.

ook een paar maanden op eiken vaten.

Proefnotitie: Diepdonkere kleur. Het parfum

Proefnotitie: De neus is kruidig zoet met

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur. Het

is rijk en krachtig met tonen van bosvruchtjes

tonen van rijp fruit, iets leer en een vleugje

parfum is aantrekkelijk met veel donker fruit,

en een lichte houttoets. De smaak is vol

vanille. De smaak is stevig met opnieuw dat

kruiden en iets hout. In de smaak keert het

en krachtig, maar tegelijk ook zacht en

rijpe fruit en zachte vriendelijke tanninen in

fruit terug. De wijn proeft krachtig maar is

harmonisch.

de finale.

tegelijk fluweel zacht.

Schenkadvies: bij rood vlees, wild en

Schenkadvies: bij lam, klein wild, gegrild

Schenkadvies: bij gegrild vlees, lam,

stoofvlees.

vlees en ideaal als avondwijn.

schapenvlees en bij schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen nu en 2010

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

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,45 per fles (normaal € 14,15)

Okhuysen Vinée Vineuse

vraag naar deze wijnen. Daarom deze drie prachtige Spaanse tintos uit Penedès, la Mancha en Toro.
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languedoc

De beste Corbières
die wij ooit proefden
Enige jaren geleden belde Karine Mirouze ons uit het niets op. Aan de telefoon sprak een vrouw vol
passie over de wijnen van haar en haar man. Ze wilde dolgraag met Okhuysen werken, omdat ons bedrijf
haar van harte was aangeraden. Wij vertelden dat we op dat moment niet op zoek waren naar een rode
Corbières en dat ze misschien beter elders kon kijken voor een samenwerking in Nederland.
Wij gaven haar zelfs enkele handige tips.

Karine liet ons weten dat zij die behoefte niet had en dat de

gezamenlijk tot de conclusie dat er wijnen met elkaar moesten zijn

productie bovendien maar klein was. We spraken af dat ze het jaar

verwisseld.

erop onze behoefte nog eens zou peilen. Een jaar later ging de

Er werd besloten de wijnen tijdens Vinisud in Montpellier te

telefoon… Karine klonk nog altijd even gepassioneerd. De aan-

herproeven. We kunnen u zeggen dat het resultaat een openbaring

houder wint nogal eens en we spraken af dat haar man Nicolas en

was! Deze wijnen waren verrukkelijk, vol fris fruit, elegantie, mine-

zij een maand later langs zouden komen. Haar man was al even

raliteit en levendigheid. En weer werden er een paar proefflessen

enthousiast en de ambitie en dynamiek straalden van het jonge

naar Haarlem afgestuurd, die - zoals te verwachten viel - gelukkig

koppel af. Proefflessen bleven achter. Een maand later zouden we

glansrijk door de keuring kwamen. Om het goede nieuws kracht bij

telefonisch contact opnemen, opdat wij de wijnen in alle rust in

te zetten, pakten we direct de telefoon om onze eerste bestelling te

een vergelijkende proeverij zouden kunnen beoordelen. De wijnen

plaatsen.

Okhuysen Vinée Vineuse

werden blind in een brede serie geproefd en… vielen tot onze
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teleurstelling erg tegen. Een maand later ging de telefoon. Karine

Unieke wijngaarden

en Nicolas waren vol verwachting. De mededeling dat de wijnen

Karine en Nicolas zijn beide landbouwkundig ingenieur. Na hun

niet door de proeverij waren gekomen resulteerde in een lange

studie werkten ze in Parijs in respectievelijk de bankwereld en de

stilte die uiteindelijk door Karine werd verbroken. Of wij misschien

IT. Na enkele jaren besloten ze terug te keren naar Zuid-Frankrijk

onze proefnotitie konden geven. Natuurlijk wilden we die wel

om het familiedomein dat al zeven generaties in hun bezit was,

geven…drogend, stoffig, rustiek, boers. “Maar zo smaken onze

voort te zetten. Hun droom was om het prachtige land te cultiveren

wijnen helemaal niet”, zei Karine. Ze hield aan. Na een vlammend

en unieke wijnen te maken, met respect voor de natuur.

betoog van Karine en het eropvolgende onderzoek kwamen wij

languedoc

naar de naam Fontfroide, een verwijzing naar de

2006 Château Beauregard Mirouze
Cuvée Tradition

bronnen met koud water die zich in het gebied bevinden

Corbières Rouge

en die voor een groot deel het koelere microklimaat

Proefnotitie: De wijn werd gemaakt van 50% syrah en

bepalen. In totaal bezitten Nicolas en Karine hier maar

50% grenache, die in het koelere en droge klimaat tot

liefst 250 hectaren land, waarvan er slechts 25 zijn

perfecte rijpheid kwamen, met behoud van zuren.

beplant met wijnstokken. De rest bestaat uit bossages

De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen, kersen, tijm

(kreupelhout) en naaldbossen. Het natuurlijke evenwicht

en rozemarijn. De smaak bezit een mooi puur en fris fruit,

is hierdoor zéér bijzonder. Ziektes in de wijngaard

veel sap, met tonen van bloemen, mineralen, iets laurier,

komen dan ook nauwelijks voor. De grootste vijand van

elegante tanninen en uitstekende zuren.

de druiven zijn de wilde zwijnen, die er gek op zijn.

Een prachtige wijn!
Schenkadvies: heerlijk bij diverse vleesgerechten als
lam of rood vlees, Provençaals gekruid of van
de barbecue.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Beauregard Mirouze ligt in het ruige massif dat luistert
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elzas

Uitmuntende biodynamische
Okhuysen werkt in de Elzas al ruim twintig jaar

Hun aanpak heeft geresulteerd in op en top

met de familie Dirler - met vader Jean-Pierre en

gezonde druiven en prachtig uitgebalanceerde

inmiddels ook zoon Jean -, een gepassioneerde

wijnen, die een enorme rijkdom bezitten met een

wijnfamilie die al tien jaar volledig biologisch-

ongekende complexiteit en verfijning.

dynamisch werkt. Uitgangspunt is dat alle

Wij bieden u onderstaand een boeiende selectie

voedingsstoffen die een wijnstok nodig heeft,

aan van acht wijnen van het oogstjaar 2006, een

in de natuur terug te vinden zijn en dat er dus een

jaar met a-typische omstandigheden, wat weliswaar

samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem

invloed heeft gehad op de kwantiteit, maar zeker

en kosmos. Werken mét in plaats van tégen de

niet op de kwaliteit.

Okhuysen Vinée Vineuse

natuur is het credo.
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2006 Sylvaner
Vieilles Vignes

2006 Pinot Réserve

2006 Riesling

2006 Gewurztraminer

Deze assemblage van Pinot

Het parfum van deze meest

Deze markantste druif van de

Op de neus heeft de wijn een

blanc en Pinot Auxerrois heeft

edele druif uit de Elzas is

Elzas biedt een heerlijk bloemig

heerlijke frisse expressie met

een heerlijk geurend parfum

bijzonder verfijnd, met tonen

parfum, met rijp fruit, gember

tonen van wit fruit als peer en

van rijp fruit. De smaak is mild,

van anijs, citroen en peer. De

en iets peperigs. De smaak is

meloen. De smaakaanzet is fris

soepel en lekker sappig met

aanzet van de smaak is mooi

mild en soepel, roept associaties

en aromatisch, met frisse fruit-

een lichte kruidigheid en tonen

rijk, met een delicaat wit fruit dat

op met krentjes, bezit tonen

tonen, wat groene appel, een

van geel fruit en appel, met een

een harmonisch geheel vormt

van geel fruit en appel, een

lichte kruidigheid en een zuivere

aangename ronde frisse finale.

met het levendige karakter. De

aangename kruidigheid en een

afdronk met uitstekende zuren.

Een allemansvriend.

afdronk is fris en mooi zuiver.

prachtig frisse afdronk.

Schenkadvies: heerlijk als

Schenkadvies: combineert goed

Schenkadvies: een echte vis-

Schenkadvies: heerlijk als

aperitief en bij Elzasser schotels

met allerlei gerechten, maar

wijn, bijvoorbeeld prachtig bij

aperitief, bij gevogelte, divers

als zuurkool en stoofschotels.

ook heerlijk als aperitief.

gegrilde tonijn.

bereide gamba’s of bij de

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2011

beroemde Munster-kaas.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,55 per fles (normaal € 9,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,80 per fles (normaal € 12,30)

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,60 per fles (normaal € 14,30)

elzas

2006 Riesling
Grand Cru Kessler

2006 Pinot Gris
Schimberg

2006 Muscat
Grand Cru Spiegel

2005 Gewurztraminer
Grand Cru Spiegel

Een zeer karakteristieke wijn

Van dit bijzondere akkertje met

De neus van deze ‘Spiegel’ is

Het parfum biedt florale aroma’s

met een verfijnde en expressieve

vulkanische bodem komt deze

rijk en biedt ondermeer delicate

en een rijke schakering van fruit-

neus, mineralig en vol rijp fruit. In

wijn met zijn rokerige, maar ook

muskaataroma’s van anijs en

tonen als lychee, perzik, grape-

de smaak ervaren we veel raffine-

frisse en elegante neus, met

aromatische kruiden. De smaak

fruit en meloen. In de smaak

ment en structuur, terugkerend

aroma’s van zoet hout, dadels en

is breed en expressief, verfijnd

heeft de wijn een complexe, iets

wit fruit, uitstekende zuren, een

brioche. De aanzet van de smaak

droog, karakteristiek en elegant,

vette structuur, terugkerend

enorme rijkheid en een afdronk

is licht zoetig, verder rijk, met

met terugkerende muskaattonen

aromatisch fruit, een mooie

die secondenlang blijft hangen.

een typerende zachtheid en krui-

en fruittonen als witte peer.

kruidigheid en mineralige tonen,

Een zeer evenwichtige en indruk-

digheid, alles prachtig in balans

Schenkadvies: heerlijk als

met een prachtige, licht exotische,

wekkende wijn!

met de harmonische zuren.

aperitief, bij ham met meloen of

intens lange en verfrissende

Schenkadvies: heerlijk bij

Schenkadvies: combineert mooi

bij kleine gerechtjes met tomaat

afdronk. Een grote wijn!

gegrilde langoustines of bij

met gevogelte, foie gras en

en basilicum.

Schenkadvies: heerlijk bij een

riviervis.

gegrilde visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

lamsbout met een rijke saus.

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,70 per fles (normaal € 23,30)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,65 per fles (normaal € 17,70)
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,20 per fles (normaal € 16,10)

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

wijnen
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frankrijk

De rosés
mogen worden
gekoeld
2006 Zoé rosé - Vin de Pays des Côtes Catalanes
La Préceptorie de Centernach
Ontstaan uit een oude cave, is dit domein inmiddels een begrip. De wijngaarden zijn zeer
oud en gelegen op een unieke grond. Dankzij hun hoge ligging heeft de verkoelende
zeewind hier vrij spel, waardoor de druiven in dit warme klimaat toch in staat zijn
zeer harmonieuze zuren op te bouwen.
Proefnotitie: De geur is verrukkelijk, met tonen van rood fruit als frambozen en bosaardbeitjes,
maar ook iets van citrus en kruiden. In de smaak vinden we een geconcentreerd en sappig fruit,
mooie frisse zuren en een toets van vanille.
Schenkadvies: breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij de barbecue of lekker bij tapa’s.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 7,70 per fles (normaal € 8,90)

2006 Saint-Chinian Rosé ‘Initiale’
Domaine des Jougla
Iets ten noordwesten van Béziers ligt het wijngebied Saint-Chinian, welk gebied vurige
rode wijnen maar ook pittige rosés voortbrengt. Op het wijndomein van de familie Jougla
bestaat de aanplant voornamelijk uit mourvèdre, grenache, syrah en een beetje cinsault.
Het domein geldt als een van de beste van de streek!
Proefnotitie: De neus zit vol rode vruchtjes als aardbeien en frambozen en is lekker kruidig.
De smaak is vol en pittig, met een uitstekende frisheid.
Schenkadvies: heerlijk bij salades, wit vlees, vettere vissoorten en gekruide gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: € 7,30 per fles (normaal € 8,45)

2006 Guilhem Rosé
Vin de Pays de l’Hérault
Aan een wijnmaker die nu al twee jaar dé rode huiswijn van het jaar maakt, kun je het

Okhuysen Vinée Vineuse

maken van een rosé voor alledag wel overlaten. Dat Samuel Guibert en zijn team van Mas
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Proefpak

de Daumas Gassac ook deze kunst verstaan, had u al eerder opgemerkt en uw

U kunt deze zes rosés ook

belangstelling voor deze wijn zegt genoeg.

U ontvangt dan van ie

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk rijp fruit van bessen en rode vruchtjes. Hij bezit een

Speciale prijs: € 103

aantrekkelijke kruidigheid, heeft verkwikkende zuren en een prettige mildheid in de afdronk.
Gevaarlijk lekker!
Schenkadvies: verrukkelijk als aperitief, maar ook bij de barbecue of een pastagerecht.
Op dronk: tussen nu en najaar 2008

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

(slechts één pakket rosé

De aprilmaand van vorig jaar zit wellicht nog vers in uw
herinnering. Zelden was deze maand mooier, met wekenlang
bijna zomerse temperaturen en volop zon.
Terwijl de hunkering naar rosé zich aan velen begon op te dringen,
moesten wij u destijds nog even laten wachten. Dat zal ons dit jaar
niet gebeuren. Graag presenteren wij u dan ook alvast een aantal
heerlijke rosés van het oogstjaar 2006, rosés van diverse aard die
nu nog prachtig op dronk zijn.

2006 Rosé d’une Nuit, Domaine du Deffends
Coteaux Varois
’Zo zuiver en natuurlijk mogelijk werken’ is het credo van deze sympathieke wijnfamilie.
Het domein, dat beschikt over een uniek terroir, ligt in de nog vrij jonge appellatie Coteaux
Varois, grenzend aan de Provence. Hun rode ‘Clos de la Truffière’ is vermaard, maar ook
deze rosé van de druiven grenache en cinsault is beslist een aanrader.
Proefnotitie: De weking gedurende een kort nachtje geeft een mooie lichtroze kleur. De neus is
fris en zuiver, met rood fruit, fijne kruiden en iets citrus. De smaak is elegant met een klein vetje,
prachtige zuren en een zalige fraîcheur in de afdronk.
Schenkadvies: prachtig als aperitief en passend bij schelp- en schaaldieren en visgerechten.
Op dronk: tussen nu en najaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6: € 8,45 per fles (normaal € 9,70)

2006 Auxey-Duresses Cuvée Rosé
Domaine Dupont-Fahn
Het maken van een rosé begon voor Michel Dupont-Fahn als een grapje, maar deze
Auxey-Duresses Cuvée Rosé is inmiddels een der beroemdste van de Bourgogne.
De rijpe druiven gistten in kleine vaten, waarin het jaar daarvóór zijn Meursault en
Puligny-Montrachet rijpten. Een rosé om in te bijten…
Proefnotitie: Spectaculaire zwoele neus van rood en geel fruit, een vleugje hout en fijne
kruiden. De smaak bezit een unieke structuur met rijke, witte Bourgogne-achtige trekjes
en delicate milde zuren.
Schenkadvies: niet te versmaden bij kreeft, coquilles of een mooi stukje tarbot.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 14,50 per fles (normaal € 16,45)

2006 La Bouderry Rosé
Côtes de Provence
Eigenaar Guy Meulnart richt zich op het maken van zo puur mogelijke wijnen, met een
maximaal behoud van aroma’s en souplesse. Voor hout is wat hem betreft geen plaats.

k als proefpakket bestellen.

Naast het beroemde La Bernarde bezit hij tevens La Bouderry, waar de wijnen met

edere wijn twee flessen.

evenveel precisie als op La Bernarde worden gemaakt.

3,00 (normaal € 114,50 )

Proefnotitie: De kleur is zalmroze, met een nuance van oranje. Het parfum is heel floraal,

és per bestelling mogelijk)

met licht kruidige tonen en rode vruchtjes. De smaak is verfijnd en elegant en goed voorzien
van rijp wit fruit en prachtige zuren.
Schenkadvies: prima als aperitief, maar ook bij een visje en Provençaalse gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 7,05 per fles (normaal € 8,15)

Okhuysen Vinée Vineuse

kket rosés

frankrijk
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italië

Groeten uit Sicilië
Al vele jaren werken wij inmiddels met het Italiaanse tophuis Fonterutoli van de familie Mazzei uit Chianti Classico,
dat geleid wordt door de gedreven broers Francesco en Filippo. Zij brachten Fonterutoli naar de top van Italië, maar
begonnen daarnaast tevens enkele ambitieuze projecten.

Nieuwe uitdagingen

2006 Zisola

Allereerst was daar de oprichting van Belguardo in het Maremma-

Mazzei, IGT Sicilië

gebied, aan de Middellandse Zeekust van Toscane, waar zij

2005 was een uitstekend jaar, met een goede rijpheid en elegantie.

inmiddels sensationele wijnen maken. Het nieuwste project van

De geur biedt tonen van rood, zwoel fruit, kruiden, specerijen, cho-

de broers betreft de aankoop van een wijngaard en kelder in het

cola en iets vanille. De smaak is vol en smeuïg, met een zwoel rood

zuidoosten van Sicilië, waar zij onder ideale omstandigheden wijn

fruit, opnieuw een goede kruidigheid, iets tabak en een aangename

maken van de inheemse nero d’avola-druif.

toast.
Schenkadvies: mooi bij rood vlees, lam, eend, Provençaalse schotels

De wijngaard

en pasta’s.

Net buiten het prachtige dorpje Noto, dat door Unesco op de lijst

Op dronk: tussen nu en 2011

van werelderfgoed werd geplaatst, kochten de broers Mazzei een

Speciale prijs per doos van 6:
€ 13,40 per fles (normaal € 15,20)

schitterend gelegen oud domein. De in totaal 50 hectaren grond
bestaat uit wijngaard (17 hectare) en olijf-, citrusfruit- en amandelbomen. De glooiende wijngaard is zéér kalkrijk en ligt op het zuidwesten op een hoogte van rond de 150 meter; ideale omstandigheden
voor het maken van een topwijn. Dit wordt nog verder versterkt
door de invloed van de zee, die in de zomer verkoeling brengt en
in de winter juist een dempende werking op de koude heeft.

De kelder
Okhuysen Vinée Vineuse

Net als voor alle grote wijnmakers, geldt voor de broers Mazzei
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dat slechts perfecte en gezonde druiven goed genoeg zijn. De
vinificatie - het wijnmaken - geschiedt vervolgens traditioneel. De
kelder van het domein is klein, maar perfect ingericht: met kleine
temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks voor de gisting
en 200 Franse barriques - eikenhouten vaten van 225 liter - voor de
rijping van ongeveer tien maanden.

Okhuysen Vinée Vineuse

italië
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huiswijnen

De lekkerste wijnen
Onze visitekaartjes mogen natuurlijk ook in deze Vinée Vineuse niet ontbreken.
Een selectie van drie witte wijnen, één rosé en twee rode wijnen. Gevarieerd, van
een onberispelijke kwaliteit en vooral heel lekker.

2007 Lalanne, Cuvée Première

Proefnotitie: De neus is fris, met wat fruit en

Côtes de Gascogne

2007 La Bocara bianco,
Gambellara Classico

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend

Cavazza

goede zuren. Heerlijk als aperitief, maar ook

geurige en pure wijnen door de druiven

Een originele droge witte wijn uit Italië

bij schaaldiertjes, vis en salades.

eerst een koude weking te laten ondergaan.

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd

Op dronk: tussen nu en 2010

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met

gemaakt van de garganega-druif, aangevuld

een parfum van fris en exotisch fruit, goede

met een beetje chardonnay.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,85 per fles (normaal € 6,80)

zuren en een frisse, verfijnd droge afdronk.
Heerlijk als aperitief of bij een salade.
Op dronk: tussen nu en 2009

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

2007 Chardonnay l’Orangerie
de Pennautier
Vin de Pays d’Oc
Dankzij de kalkrijke terroir en de relatief
hoge ligging van de wijngaarden is men
op l’Orangerie de Pennautier in staat een
buitengewoon mooie Chardonnay te
maken.
Proefnotitie: Het oogstjaar 2007 gaf een wijn
met uitstekende rijpe fruittonen, die prachtig
zijn versmolten met de frisse zuren. Hij proeft
rijk met tonen van zuidvruchten en meloen,
is licht vettig en bezit veel frisheid.
Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,20)
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bloemen, en de smaak licht mineralig met

huiswijnen

voor alledag
2007 Synera rosado

2006 Hommage Saint-Saëns

Cataluñya

Domaine de la Gineste

2006 Vin de Pays de Vaucluse,
‘Mon Petit Pétrus’

Bodegas Masies d’Avinyó uit het kleine

Henri Fabre Luce maakt al jaren een

Domaine du Pesquier

DO-gebied Pla de Bages maakt van jonge

fantastische Merlot tegen een zéér aan-

Volgens eigenaar Guy Boutière uit

aanplant cabernet-sauvignon een voor-

trekkelijke prijs. Het geheim: een heel klein

Gigondas is dit een ideale assemblage van

beeldig smakende rosé. Een koude weking

beetje houtopgevoede Cabernet wordt

de druiven syrah en merlot. De merlot is

van de druif en een gisting op lage

toegevoegd aan de Merlot.

hier niet toegestaan, vandaar de status

temperatuur zorgen voor een explosie

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol

Vin de Pays én zijn geuzennaam ‘petit

van fris fruit.

zwart en rood fruit, iets laurier en licht aardse

Pétrus’.

Proefnotitie: De kleur is roodroze. Het

tonen. De wijn is rijp en vol en bezit mooie

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte

parfum biedt een explosief fruit van frambo-

harmonieuze zuren.

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer.

zen, aardbeien, rode bessen en iets citrusfruit.

Op dronk: tussen nu en 2009

De smaak is rijk, mooi kruidig en opnieuw

In de smaak keert het fruit terug, met lichte

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

proeft u dat mooie fruit.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,35 per fles (normaal € 5,15)

Op dronk: tussen nu en 2009

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

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.

Koop samen met vrienden
voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

tonen van frisse peredrup.
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wijnig nieuws

uitnodiging voor 30 en 31 mei
proeven tussen de stellingen
Selecteer en bestel uw wijnen voor het komende seizoen tijdens onze grote overzichtsproeverij,
maak gebruik van de speciale aanbiedingsprijzen en ontvang bij aankoop van iedere 48 flessen
een wijnkoeler cadeau!

Proeven, selecteren, bestellen
Na het grote succes van november vorig jaar volgt op vrijdag
30 en zaterdag 31 mei a.s. een nieuwe editie van ‘Proeven tussen
de stellingen’, een overzichtsproeverij in onze magazijnen aan de
Küppersweg in de Waarderpolder te Haarlem. Tijdens deze dagen
kunt u een grote verscheidenheid van zowel rode, witte als roséwijnen proeven, selecteren en bestellen, waarbij de nadruk ditmaal
wat meer zal komen te liggen op wit en rosé, van hoog tot laag.

Inschrijven
Inschrijven kan per e-mail naar verkoop@okhuysen.nl
of per telefoon 023-5312240.

U kunt zich voor de volgende sessies inschrijven:
Proefsessies:
vrijdag 30 mei:
middagsessie van 13:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag 31 mei:
Ochtendsessie van 10:00 uur tot 13:00 uur
zaterdag 31 mei:
Middagsessie van 14:00 uur tot 17:00 uur

Tijdens alle sessies zullen voldoende mensen
van Okhuysen aanwezig zijn om u persoonlijk
van advies te dienen.

Okhuysen Vinée Vineuse

U ontvangt van ons een bevestiging van uw
deelname. Inschrijvingen zullen behandeld
worden naar volgorde van binnenkomst.
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De lijst met te proeven wijnen zal begin mei op
onze site www.okhuysen.nl worden gepubliceerd.

wijnig nieuws

Okhuysen start
wijncursus!
Vanaf mei dit jaar lanceert Okhuysen een
geheel nieuwe activiteit: Okhuysen Educatie.

De data van de basiscursus zullen ten tijde van de kennismakingscursus bekend worden gemaakt.
Naast de beide cursussen zullen er in de loop van het jaar meerdere bijzondere themaproefavonden en - in samenwerking met
diverse restaurants - wijn-spijsavonden worden georganiseerd,
waarvoor u zich kunt inschrijven.

Proeven voor kleine groepen

Al vele decennia organiseren wij allerlei educatieve proeverijen voor

Als laatste ‘poot’ binnen de activiteiten van Okhuysen Educatie

relaties en geïnteresseerden, maar op veler verzoek hebben wij

wijzen we u op de mogelijkheid om voor kleine groepen

besloten de alom aanwezige kennis van en passie voor wijnen

(van ca 8 tot max. 20 personen) proeverijen te laten organiseren,

binnen Okhuysen om te zetten in een aantal cursussen,

in onze kelder in Haarlem, op locatie of bij u thuis.

te weten een kennismakingscursus en een basiscursus.
Meer informatie over de diverse activiteiten van Okhuysen Educatie
Op 20 en 22 mei aanstaande trappen we af met de eerste avond van

kunt u opvragen via het bestelformulier, of kijkt u op onze website:

een kennismakingscursus van in totaal twee avonden. Deze cursus

www.okhuysen.nl

wordt vervolgd met een basiscursus van zes cursusavonden.

‘Okhuysen-wijnen’
in the picture
Onze top-Rhônes in Wine Spectator
Het Amerikaanse tijdschrift WineSpecator kwam onlangs met
resultaten van een uitgebreide Rhône-proeverij. Twee echte
‘Okhuysen-domeinen’ scoorden bij de allerbeste:

2005 Cornas
Domaine Clape - 96/100 punten

nog verkrijgbaar; prijs € 41,50 (normaal € 55,20)

Haut-Marbuzet
in Decanter

2005 Côte Rôtie Classique
Domaine René Rostaing - 93/100 punten

nog verkrijgbaar; prijs € 42,50 (normaal € 56,20)

2005 Côte Rôtie Côte Blonde
Het Engelse tijdschrift Decanter beloonde

Domaine René Rostaing - 95/100 punten

Château Haut-Marbuzet in de editie van maart

helaas uitverkocht

Award, en klasseerde deze wijn bij de beste

2005 Côte Rôtie La Landonne

grote wijnen van 2005.

Domaine René Rostaing - 95/100 punten

“Exceptional. Complex. Very elegant tannins,

helaas uitverkocht

blackberry and sensuous. Beautifull palate.”

2005 Château Haut-Marbuzet

Liefhebbers kunnen per telefoon contact opnemen met onze

Cru Bourgeois, Saint-Estèphe

verkoopafdeling op nummer 023-5312240.

Speciale prijs per kist van 12:
€ 48,50 per fles (normaal € 54,20)

Er zijn nog enkele doosjes verkrijgbaar in de voorkoop.

Okhuysen Vinée Vineuse

2008 met 18.5/20 punten en een Decanter
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fr ank rijk

Een verrukkelijke
Vin de Pays uit
‘Châteauneuf-du-Pape’
Domaine Chante Cigale is een van de meest
interessante domeinen uit Châteauneufdu-Pape. Het domein bestaat uit een
groot aantal kleinere percelen die verspreid
liggen rondom het gelijknamige wijndorp.
De variatie in terroir is hiermee groot, wat
sterk bijdraagt aan de complexiteit van de
wijnen. Met de komst van de nog zéér jonge
Alexandre Favier - die al tijdens zijn studie
zijn eerste oogstjaren op het familiedomein
vinifieerde - is de kwaliteit de laatste jaren
nog verder omhooggeschoten.
De continue hoge kwaliteit komt voort uit
Alexandre’s onuitputtelijke vleit, het harde
werken in de wijngaard. Een andere reden
is dat hij een zéér strenge selectie van
druiven en vaten toepast voor het maken
van de echte Châteauneuf-wijnen. Een
bijkomend voordeel is dat hij hierdoor een
wel heel aantrekkelijke ‘restwijn’ maakt,
die bestaat uit deels jonge aanplant,
deels wijn van net buiten de appellation
en deels een vatenselectie die net niet in
aanmerking kwam voor de assemblage
van de Châteauneuf.

2007 Chante Cigale blanc
Vin de Pays de Méditerranée
Werd deze verrukkelijk wijn voorgaande
jaren nog gedeclasseerd als tafelwijn, dit jaar
is hij Vin de Pays! Qua stijl heeft de wijn veel
weg van een Châteauneuf. De geur biedt wit
en geel fruit, met iets meloen, peer, tropisch
fruit, honing en bloesem.

Okhuysen Vinée Vineuse

De smaak is heerlijk fris, met fijne
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ondersteunende zuren, een goede structuur
en sappig rijp fruit.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 per fles (normaal € 7,65 per fles)

