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Zélf een ‘kijkje en een proefje’ nemen is juist daarom zo belangrijk in Bordeaux. Wat we 

gedurende een week van intens proeven tegenkwamen, stemde ons optimistisch. 2007 

bleek lichtgestructureerde, harmonische, fruitige en simpelweg heerlijke wijnen te hebben 

voortgebracht. Dit geldt althans voor dié wijnen die gemaakt zijn door wijnmakers die de 

middelen hadden om streng voor de wijngaard te zijn en hier veel werk te laten verrichten 

en die tijdens de vinificatie de oogst op zijn juiste waarde wisten te beoordelen. Bordeaux 

2007 is hierdoor een heterogeen jaar waarin niet slechts op reputatie kan worden gekocht 

en waarin klassementen minder belangrijk zijn. In de wetenschap dat daarnaast de economie 

en het consumentenvertrouwen wankelen en de dollar het zwaar heeft, zou je mogen 

verwachten dat de prijzen van de wijnen dalen. Dan is het een kleine tegenvaller dat dit niet 

echt het geval blijkt te zijn. Bordeaux kan het zich gewoonweg veroorloven om ook in een 

minder groot jaar zijn prijzen te handhaven. Feit is dat door de activiteit in nieuwe markten 

in Azië en Oost-Europa de vraag naar en daarmee de schaarste van ‘hoge’ Bordeauxs is 

toegenomen. Daar komt bij dat de châteaux de laatste maanden zijn geplunderd door 

Engelse brokers, op zoek naar wijnen voor Hong Kong. Hier zijn de Crus Classés met het 

afschaffen van het extreem hoge belastingtarief namelijk op een prijsniveau gekomen, 

vergelijkbaar met - bij wijze van spreken - dat van een Beaujolais Primeur. Een laatste 

belangrijk aspect is dat de wijnen uit 2005 inmiddels tegen recordprijzen worden 

verhandeld. Was dit ‘en primeur’ al het duurste oogstjaar ooit, sommige van de wijnen 

uit dit magische jaar zijn inmiddels in prijs verdubbeld of meer. Dit heeft de châteaux-

eigenaren geen windeieren gelegd en ze hebben de reserves op de bank dan ook lekker 

aan kunnen vullen. Tegen een lage prijs verkopen hoeft dus gewoonweg niet. 

Aan ons de uitdaging om wijnen voor u te selecteren met een correcte prijs/kwaliteit-

verhouding, wijnen waarvan we zeker weten dat u ervan zult genieten en waarvoor u een 

‘eerlijke’ prijs betaalt. Onze selectie ‘en primeur’ (voorkoop) is dit jaar dan ook kleiner dan 

ooit, maar wat we u aanbieden, bieden we aan met volle overtuiging. U zult van de wijnen 

van onze selectie 2007 genieten! 

Xavier & Louis Kat

Ps.  Voor meer informatie over ons aanbod ‘Voorkoop Bordeaux 2007’ zie ook Wijnig Nieuws   

 (pag. 26 & 27).

23ste jaargang nummer 2
zomer 2008

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, Marc Keulen en 
Niels Ypenburg
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 mini mum 
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
13 september 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 
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Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

colofon

Coup de Coeur 
4-5 Wijnen die ons na aan het hart liggen en…een Rosé  

 Verget du Sud gemaakt van 100% syrah.

Veelzijdig Oostenrijk 

6-7 Twee prachtige witte en twee zomerse rode wijnen uit  

 het sterk opkomende wijnland Oostenrijk.

Terraswijnen 

8-9 Ongecompliceerde, droge, frisse en fruitige rosé-wijnen  

 schenkt u op een zomerse dag en op lange zwoele 

 avonden.

Hirschprunn 

10-11 De beste witte wijnen van Italië komen uit Alto Adige.  

 Een schitterende Pinot Grigio en een al even bekoorlijke  

 Chardonnay van de beroemde wijnmaker Alois Lageder.

El Regajal 
12 De ‘vlinderwijn’ uit de DO Vinos de Madrid. Spannend  

 zwart fruit uit de binnenlanden van Spanje.

Faune 

13 De nieuwste creatie van Moulin de Gassac is de witte  

 wijn Faune. Opnieuw een  selectie van Mas de Daumas  

 Gassac die om aandacht vraagt. 

Loire 
14-15 We ontdekten in Valençay een zalige, fruitvolle witte wijn  

 met het karakter van een Sancerre of Pouilly-Fumé.

Toprosés 
16-17 Een selectie van vier kanjers uit het zuiden van Frankrijk:  

 Domaine La Bernarde uit de Provence, Domaine 

 Pibarnon uit Bandol, Domaine du Deffends uit de 

 Coteaux Varois en Domaine de la Mordorée uit Tavel.

Limoux 
18-19 Het vermaarde Domaine des Deux Roches uit de 

 Bourgogne nestelde zich ook in de omgeving van  

 Limoux. Spectaculaire witte en rode wijnen zijn het 

 resultaat.

Zuidelijke Rhône 

20-21 De witte Laudun van het Domaine Pélaquié en de rode  

 Cairanne van het Domaine Oratoire Saint-Martin zijn  

 onze lievelingswijnen.

Barbecue-wijnen 

22-23 Zomers rood schenkt u licht gekoeld op een mooie  

 avond bij heerlijkheden van de barbecue.

Huiswijnen 
24-25 Onze visitekaartjes voor alledag zijn bekend in 

 wijnminnend Nederland.

Wijnig Nieuws 
26-27 Wijnwetenswaardigheden waaronder onze wijncursus 

 en proeverijen.

Mon Petit Pétrus
Achter De Vaucluse-wijn ‘Mon Petit Pétrus’ van het oogstjaar  

 2006 scoort weer hoog! 

hoe te bestellen?

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

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

Inhoud
In april van dit jaar waren wij in de lijn van 

de jaarlijkse traditie met een klein proefteam 

in Bordeaux om het nieuwe oogstjaar te 

proeven. Net als ieder jaar waren de eerste 

berichten de proeverijen al vooruitgesneld. 

Die kwamen er in het kort op neer dat 

Bordeaux met een prachtige nazomer niet 

alleen aan een ramp was ontsnapt, maar 

zelfs uitmuntende wijnen had voortgebracht. 

Kortom, de kundige Bordelaise marketing-

machine draaide weer op volle toeren. 

 

De paradox van Bordeaux
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Bij aankoop van het proefpakket 
ontvangt u een handige 
‘Okhuysen-dropstop’ cadeau.

Het Coups de Coeur-
proefpakket bestaat uit 
zes flessen.

Speciale prijs per pakket van 
6 flessen: € 48,00  
(normaal: € 54,10) 
(Slechts één pakket per bestelling 

mogelijk)

nu al het meest gevraagde proefpakket!

2007 Laudun Blanc
Domaine Pélaquié

Speciale prijs: € 8,60  
(normaal: € 9,90)

Zie ook pag. 21

2007 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier

Speciale prijs: € 6,50   
(normaal: € 7,65)

Zie ook pag. 14-15

2007 Peché de Vigne  

Collovray & Terrier

Speciale prijs: € 4,95   

(normaal: € 5,95)

Zie ook pag. 18-19

Onze zes Coup de Coeur-wijnen. 

Dit zijn de boeiendste, spannendste en meest hartverwarmende wijnen 

uit elke Vinée Vineuse, kortom, wijnen waarvan wij vinden dat iedere wijnlief-

hebber ermee kennis zou moeten maken. 

De door ons geselecteerde Coups de Coeur herkent u aan het Coup de 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 naar die ene lekkere wijn.

In Vinée Vineuse nummer 1 van dit jaar introduceerden 

wij onze selectie van meest aanbevelenswaardige wijnen 

uit die editie. Een schot in de roos! Nog nooit werden 

van een proefpakket zoveel dozen verkocht.

Met een handige ‘Okhuysen-dropstop’ cadeau

2007 Pinot Noir
Collovray & Terrier

Speciale prijs: € 6,90   
(normaal: € 7,95)

Zie ook pag. 18-19 

2006 Blaufränkisch
Weingut Birgit Braunstein

Speciale prijs: € 8,20   

(normaal: € 9,45)

Zie ook pag. 6-7 

2006 Côtes de Provence 
Rosé 

Domaine la Bernarde

Speciale prijs: € 11,60 
(normaal: € 13,20)

Zie ook pag. 16-17

coups de coeur côtes du lubéron 

100% Syrah

Welke wijnliefhebber kent niet zijn heerlijke 

witte wijnen gemaakt van de druiven 

rousanne en marsanne met een klein beetje 

chardonnay? Ook zijn cépage-wijnen zijn 

verrassend en onderstrepen de deskundig-

heid en passie van een van Frankrijks beste 

wijnmakers. Ieder jaar kijken wij reikhalzend 

uit naar welke wijnen Jean-Marie nu weer 

uit zijn vineuze hoed heeft getoverd.

In het vroege voorjaar togen wij naar de 

Mâconnais om het oogstjaar 2007 te 

proeven. Voor dit soort proeverijen moet je 

fit zijn en een scherpe tong bezitten, want 

vele tientallen wijnen passeren de tong. Zo 

maakten wij kennis met een unieke serie 

witte wijnen afkomstig uit zijn geliefde 

Mâcon, met topwijnen uit Saint-Véran en 

Pouilly-Fuissé en tevens de fijnste creaties 

uit de Côte d’Or. Ook zijn wijnen van Verget 

du Sud proeven wij bij deze gelegenheid, 

waaronder een aantal buitengewoon lekkere 

rosé-wijnen. Vielen wij voorgaande jaren 

vooral voor een rosé gemaakt van cabernet-

sauvignon, deze keer gingen wij unaniem 

op de knieën voor een rosé gemaakt van 

100% syrah, een zéér innemende, rijke en 

spannende wijn vol fruit en frisheid.

2007 Syrah Rosé
Verget du Sud

Proefnotitie: De kleur is verleidelijk rozerood. 

Het parfum stuift het glas uit met licht 

bessige tonen, iets aardbei en framboos. In de 

smaak keert het fruit terug en harmonieert 

optimaal met de frisse en sappige zuren.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij 

salades, een visje en een vleesje.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,95 per fles (normaal € 7,25)

Toen Jean-Marie Guffens ook 
in de Côtes du Lubéron bewees 
de meest verrukkelijke wijnen 
op zijn Château des Tourettes te 
kunnen maken, startte hij kort 
daarna met de wijnen van 
Verget du Sud. 
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Proefpakket Oostenrijk

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

Speciale prijs: € 101,50 
(normaal € 114,75)

(slechts één pakket Oostenrijk per 

bestelling mogelijk)

oostenrijk
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oostenrijk

In dit gebied, in het oosten van het land nabij de Hongaarse 

grens, liggen aan de oevers van de Neusiedlersee de wijngaarden 

van Birgit Braunstein. Zij is al meer dan tien jaar eigenaresse en 

wijnmaakster van dit 400 jaar oude familiedomein. Burgenland is 

een streek met een eeuwenoude wijncultuur. De Kelten brachten 

hier meer dan 3000 jaar geleden de wijnbouw. Als ode aan hen 

heeft Birgit een verwijzing naar deze Keltische oorsprong in haar 

etiket verwerkt: haar initialen worden weerge-geven als een Keltisch 

klavertje 4. 

Voor haar rode wijnen gebruikt Birgit de druivenrassen zweigelt en 

blaufränkisch die hier van oorsprong voorkomen. In dit klimaat en 

landschap, die soms worden vergeleken met die in de Haut-Médoc, 

gedijen deze druiven uitstekend. Met moderne keldertechnieken en 

uitgekiende opvoeding op eikenhouten barriques maakt zij volle en 

rijke rode wijnen met een opvallende kruidigheid. Naast deze rode 

wijnen - doel van onze zoektocht - stond Birgit erop dat wij ook 

haar witte wijnen zouden proeven. We begrepen meteen waarom. 

Deze wijnen waren zo mooi dat we ze u niet willen onthouden; 

gemaakt van de bekende Franse druivenrassen pinot blanc en 

chardonnay, maar met een geheel eigen karakter. Geheel in de stijl 

van Birgit zijn het heerlijke zuivere wijnen met een frisse toets. 

Burgenland is een van de warmste streken van Oostenrijk, maar 

dankzij het “Leithagebirg”, uitlopers van de Alpen aan de ene kant 

en de Neusiedlersee aan de andere kant, wordt een uniek micro-

klimaat gecreëerd. Het gebergte houdt het slechte weer tegen en 

het meer zorgt voor verkoeling in de warme zomermaanden. Dankzij 

dit gebergte zijn er verschillende grondsoorten waaronder het 

minerale gneis, leisteen en percelen met het zachtere kalksteen. 

Dit alles geeft de wijnen uit dit gebied meer diepgang en finesse en 

maakt fantastische gastronomische combinaties mogelijk. Vandaar 

dat menig toprestaurant graag dergelijke wijnen op de kaart heeft 

staan!

Na het overweldigende succes van onze witte Oostenrijker van 

Stadt Krems kwam ook de vraag naar mooie rode wijnen. Dankzij 

een goede tip van een collega hebben wij deze nu gevonden: het 

wijndomein van Birgit Braunstein in Burgenland! Zij maakt niet 

alleen schitterende rode wijnen maar ook hele mooie witte.

Birgit Braunstein, ‘Wijnmaakster van het jaar’ (Gourmedia 2004/2005)

2007 Pinot Blanc
De pinot blanc wordt in Duitstalige 

gebieden ook wel de weisser burgunder 

genoemd en is het meest gebruikte witte 

druivenras van Burgenland. De kalkrijke 

grond en het typische microklimaat zorgen 

voor een schitterende en complexe wijn.

Proefnotitie: Een heerlijke zwoele neus met 

geuren van peer en mango. De smaak is rijk 

en soepel met fris tropisch fruit. De afdronk 

is lang, rond en met subtiele tonen van 

amandel.

Schenkadvies: Heerlijk als zomers aperitief 

of bij een Salade Niçoise.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fles (normaal € 9,45)

2007 Chardonnay
Is de chardonnay vooral bekend uit de 

Bourgogne, ook in Oostenrijk wordt deze 

druif al decennia lang verbouwd. Birgit 

maakt haar Chardonnay van 30 jaar oude 

wijnstokken die uitstekend gedijen in dit 

klimaat.

Proefnotitie: De geur is intens met hints van 

grapefruit en lychee. De aanzet van de smaak 

is fris met tonen van citrus. De afdronk is rijk 

en vol met rijp fruit en een klein botertje.

Schenkadvies: Combineert mooi met 

gebakken sliptong met een room- of 

botersaus.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Zweigelt Mitterjoch
Van de oudste wijngaarden dicht bij de 

Neusiedlersee komt deze schitterende 

Zweigelt. De wijn heeft een korte opvoe-

ding van negen maanden op kleine 

eikenhouten barriques gehad.

Proefnotitie: De aroma’s zijn aanlokkelijk 

met rood fruit en specerijen, iets laurier 

en een lichte vanilletoets. De smaak is 

geconcentreerd, met een balans tussen 

kruidigheid en fluweelzachte tanninen.

Schenkadvies: Heerlijk bij verschillende 

bereidingen van lamsvlees met rozemarijn 

en knoflook.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fles (normaal € 9,45) 

2006 Blaufränkisch
De blaufränkisch is een typisch Oostenrijks 

druivenras. Van de kalkrijke hellingen van 

de “Leithaberg” geeft deze druif optimaal 

rijpe en krachtige wijn.

Proefnotitie: Een uitgesproken geur van 

zwarte bessen met een duidelijk pepertje. 

De smaak is krachtig. Het volle donkere fruit 

met zachte rijpe tannine geeft een heerlijke 

pittige afdronk.

Schenkadvies: De ideale begeleider voor 

eendenborst of gerijpte harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fles (normaal € 9,45) 

Sublieme wijnen van Birgit Braunstein
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roséwijnen roséwijnen

Rosés worden er in veel verschillende soorten gemaakt, van droog tot zoetig, van licht tot zwaar en van eenvoudig tot complex. Sommige 

rosés drink je dan ook louter en alleen bij een stevige maaltijd. Dat men bij rosé geneigd is te denken aan zonovergoten volle terrassen begrijpen 

wij echter heel goed. Hieronder vindt u een selectie van zes heerlijke ‘plezierrosés’ voor op een terrasje of in de tuin.

2007 Huerta del Rey
Vino de la Tierra de Castilla Y Léon

Een dijk van een rosé, sinds mensen-

heugenis de best verkochte rosé van 

Okhuysen. De Huerta bezit een fantastische 

combinatie van sappige frisheid enerzijds 

en een fruitige spanning anderzijds. De fles 

is al moeilijk te weerstaan, maar als je hem 

eenmaal hebt geproefd, ben je voorgoed 

verloren.

Proefnotitie: De neus is stuivend, met geuren 

van aardbeien, frambozen en pruimen. 

De smaak is elegant fris en prikkelend, 

barstensvol verrukkelijk rijp rood fruit, en 

kent een sappige afdronk.

Op dronk: nu zomer 2009

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

2007 Abadal Rosado
Pla de Bages

Deze Abadal bewijst dat je van cabernet-

sauvignon prachtige rosés kunt maken. 

Fruit en pittigheid gaan bij deze druif hand 

in hand. Na een weking van ruim 24 uur 

werden de druiven geperst en werd de 

most op lage temperatuur vergist. Hij is 

gemaakt van het eerstvrijgekomen sap, wat 

hem extra concentratie geeft; een rosé met 

karakter!

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte 

bessen, kersen en frambozen. Het fruit stuift 

bij het inschenken het glas uit. De smaak is 

pittig, mooi fris, met veel structuur en een 

uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Zeta Rosado
Bodegas Auténtica

Ook deze rosé heeft zijn weg naar velen 

onder u inmiddels weten te vinden. Het 

verhaal van de jonge, vanuit verschillende 

windhoeken samenwerkende wijnmakers 

spreekt dan ook tot de verbeelding. Spanje 

heeft een eer hoog te houden, dus de Zeta-

familie deed wat van haar verwacht werd. 

Een pracht van een rosé is het resultaat!

Proefnotitie: Het parfum is rijk aan rode 

vruchtjes als frambozen en aardbeien. De 

aanzet is heerlijk fris, iets kruidig, met veel 

fruit en een verkwikkende afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Bacasis rosé
Pla de Bages

Deze jongste loot aan de Bacasis-stam 

boden wij in de eerste Vinée Vineuse 

van dit jaar al aan. Wijnmaker Joan Soler 

bewees met zijn Abadal-wijnen en de rode 

Bacasis al langer karaktervolle wijnen te 

kunnen maken. Deze rosé, gemaakt van 

cabernet-sauvignon, past perfect in die lijn.

Proefnotitie: In de neus vinden we mooi fruit 

van kleine rode vruchtjes. De smaak is  lekker 

pittig, mooi droog, heeft sappig rood fruit 

met een beetje peredrup, gevolgd door een 

zuivere afdronk met uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2007 Syrah rosé, Terres Noires
Vin de Pays d’Oc

Om het karakter van de druivenrassen in 

hun wijnen te behouden - een traditioneel 

uitgangspunt - wordt gebruik gemaakt 

Op het terra s met een rosé in de koeler

Proefpakket Terrasrosés

U kunt deze zes rosés ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 66,50 
(normaal € 76,80)

(slechts één pakket Terrasrosés per 

bestelling mogelijk)
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van de modernste technieken. Een snelle 

mechanische oogst in de vroege ochtend, 

om zodoende te voorkomen dat de net 

geplukte druiven worden aangetast door de 

enorme hitte van het mediterrane klimaat, 

wordt steeds meer toegepast. Traditie en 

innovatie gaan hand in hand…en dat proef 

je in deze rosé.

Proefnotitie: Heerlijk is het pure sap van de 

syrah, die na een korte weking van nog geen 

24 uur al flink wat kleur aan de wijn geeft. 

Typisch zijn het fruit van zwarte bessen en 

de pittige, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Synera Rosado
Cataluñya

Deze rosé van Bodegas Masies d’Avinyó 

wordt gemaakt van jonge aanplant caber-

net-sauvignon en verkocht onder het label 

Synera. De druiven ondergingen een koude 

weking en een gisting op lage temperatuur, 

met een explosie van fris fruit tot gevolg. 

Het resultaat is een sappige wijn, lekker fris 

en met voldoende pit.

Proefnotitie: De kleur is roodroze. Het par-

fum biedt een explosief fruit van frambozen, 

aardbeien, rode bessen en iets citrusfruit. 

In de smaak keert het fruit terug, met lichte 

tonen van frisse peredrup.

Op dronk: tussen nu en 2009 

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

Sommigen zullen de term ‘terrasrosé’ als een pleonasme 
beschouwen. Drinken we rosé immers niet altijd op een 
terras..? Liefhebbers weten echter wel beter.
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alto adige - italië alto adige - italië 

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

11

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

10

Het wijngoed Casòn Hirschprunn bevindt zich in het Alto Adige-gebied, een 

van de mooiste plekjes van Italië. Gelegen op de hellingen van de Dolomieten 

in het uiterste noorden van het land, biedt deze streek niet alleen een 

prachtig natuurschoon, maar is zij tevens uiterst geschikt voor de wijnbouw. 

Beschermd door het gebergte is het hier zonnig en droog, waarbij de hoge 

ligging tevens een verfrissende koelte geeft. De talrijke microklimaatjes en de 

vele grondsoorten zorgen er verder voor dat een grote variëteit aan 

druivenrassen hier optimaal presteert.

2007 Pinot Grigio
Casòn Hirschprunn

De Pinot Grigio is een van de bekendste wijnen van het domein, 

vanwege zijn pure karakter en hoge kwaliteit. De druiven voor deze 

cuvée komen van hoog gelegen wijngaarden in Magrè en Salorno 

(300-350 meter hoogte). De grond bestaat uit zand en kiezels, met 

een hoog gehalte kalksteen. Het klimaat is hier vrij warm, maar 

wordt gekenmerkt door koele nachten. Na de oogst gisten de 

druiven op lage temperatuur op roestvrijstalen vaten. 

De opvoeding gebeurt op de fijne gistsporen (sur lie) gedurende 

vier maanden.

Proefnotitie: Een modern gemaakte wijn van 100% pinot grigio om 

vooral jong van te genieten. Alhoewel de wijn zich goed ontwikkelt, is 

het bovenal de levendige frisheid die deze wijn zo aantrekkelijk maakt. 

Hij presenteert een elegant parfum van bloemen en fruit en tevens 

frisse zuren. In de smaak komt het fruit mooi terug, versterkt door een 

zeer aantrekkelijke kruidigheid. De wijn is zeer evenwichtig, iets vettig 

en heeft een lange afdronk met prachtige, frisse zuren.

Schenkadvies: Een perfecte begeleider van frisse salades, 

scampi’s, langoustines, of een gebakken visje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,10)

2007 Chardonnay
Casòn Hirschprunn

Ook de chardonnay komt van wijngaarden gelegen in Magrè en 

Salorno, maar iets lager op de helling (230-300 meter hoogte). 

De wijnstokken zijn tussen de 15 en 35 jaar oud. Gisting en 

opvoeding waren net als bij de Pinot Grigio op roestvrijstalen 

vaten en ‘sur lie’.

Proefnotitie: Deze Chardonnay is modern gemaakt met de bedoeling 

een goede mineraliteit en frisheid in de wijn te behouden. De vinificatie 

sluit hier op aan en zorgt voor een stijl Chardonnay die eerder nerveus 

en slank is dan log en vet. De neus biedt exotische tonen, met wit en 

geel fruit en iets van citrusfruit. De smaak bezit een uitstekende 

structuur, bloemen, mineralen en prachtige zuren in de afdronk.

Schenkadvies: mooi bij schaal- en schelpdieren, gevogelte en 

een gebakken visje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,30 per fles (normaal € 11,75)

De grote man achter het bijzondere domein Casòn Hirschprunn 

is Aloïs Lageder. Alhoewel zijn familie al vele generaties actief was 

in deze Italiaanse grensstreek, was het Aloïs die met zijn duidelijke 

visie en ambities niet alleen zijn eigen domeinen naar een nieuw 

tijdperk loodste, maar ook Alto-Adige als wijnstreek op de kaart 

zette. Inmiddels behoren de witte wijnen van Lageder tot de beste 

van Italië!

Biologisch-dynamisch gecertificeerd
Aloïs wist al heel snel dat je voor het maken van kwaliteit druiven 

van topkwaliteit moet hebben. Om die te krijgen, moet de produc-

tie per plant laag zijn, wat betekent dat de wijnstok het zwaar moet 

hebben. Een gezonde wijnstok is een stok waarvan de wortels diep 

moeten graven op zoek naar voedsel. De stok zal automatisch 

minder, maar betere druiven voortbrengen. Ook moet de grond 

goed doorlucht zijn en ‘in leven’ blijven. Chemische bestrijdings-

middelen of mestsoorten verzieken de grond en halen al het leven 

eruit. Op de korte termijn is dit misschien effectief, gemakkelijk en 

goedkoop, maar voor de toekomst heeft dit rampzalige gevolgen. 

Bij Aloïs zijn dit soort praktijken dan ook uit den boze. 

Nu is het zo dat veel serieuze wijnboeren al generaties lang op een 

dergelijk verstandige manier werken en er niet over reppen. Voor 

hen is dit een vanzelfsprekendheid. Aloïs Lageder ziet het echter 

als zijn plicht om een voortrekker in Italië te zijn en zoveel mogelijk 

boeren achter zich te scharen. Enkele jaren geleden begon hij dan 

ook met het volledig biologisch-dynamisch maken van Casòn 

Hirschprunn, waarvoor hij nu alle officiële certificaten heeft.

Innovatie
Alles draait bij Lageder om de biologische balans en duurzaam-

heid en wanneer het de kwaliteit ten goede komt, breekt hij met 

geldende tradities en kiest hij voor innovatie. Zo verkoos hij voor 

zijn aanplant het ‘trellis-systeem’ (het leiden van de bladeren langs 

draden) boven de gebruikelijke pergola. Ook zijn nieuwe kelder-

complex zit vol innovatie. Het werd gebouwd met gebruik van 

alleen duurzame, natuurlijke en milieuvriendelijke materialen. Het 

dak van het complex is één groot zonnepaneel en voorziet niet al-

leen de kantoren en kelders, maar ook de omliggende woonhuizen 

van elektriciteit. 

Aloïs Lageder
De grote inspirator van bio-dynamische wijnen
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el regajal moulin de gassac

Ieder jaar een vlinderwijn

Consequent komen we iedere zomer met een nieuw oogstjaar van onze vlinderwijn El Regajal, nu al 

voor de vijfde maal. Vanaf de eerste presentatie heeft de wijn zich in een enorme populariteit mogen 

verheugen. Hij weet dan ook een prachtige spanning op te roepen tussen enerzijds zijn krachtige en 

anderzijds zijn fluweelzachte karaktertrekken. Binnen onze muren lijkt hij welhaast een ‘eendags-

vlinder’, want na elke aankondiging vliegt hij in no time tot de laatste fles de deur uit, op weg naar 

zijn vele fans. 

De in de DO Vinos de Madrid gelegen ‘Finca’ (landgoed) 

El Regajal werd in 1998 opgericht door Daniel García Pita, 

tevens mede-eigenaar van het jonge, maar nu al beroemde 

Quinta Sardonia aan de rand van Ribera del Duero. Hij weet de 

juiste mensen aan zich te binden, onder wie de grote Spaanse 

oenoloog Ignacio de Miguel die direct verantwoordelijk is voor 

deze meesterlijke, volledig biologisch gemaakte ‘vlinderwijn’. 

De wijn is gemaakt van tempranillo (40%), cabernet-sauvignon 

(30%), syrah (20%) en merlot (10%). 

Zoals elk jaar zijn de voorraden beperkt, dus het 
verdient aanbeveling snel te handelen.

2006 El Regajal, Selección Especial
Vino de Madrid, Viñas de El Regajal

Proefnotitie: De wijn is diep van kleur, bijna paars. De geur is intens 

en complex, met zoetige fruittonen, mineralen, kruiden, tabak, 

chocola en een lichte toast. De smaak is smeuïg en rond, maar bezit 

tevens een opvallende elegantie, een heerlijk rijp zwart en rood fruit 

en fluwelige tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,35 per fles (normaal € 15,15) 

In navolging van het grote succes van de rode Moulin de Gassac-wijnen wijnen Elise 

en Albaran, creëerden de beide broers een meesterlijke witte variant, de Faune, 

vernoemd naar een halfgod die opduikt in oude verhalen en afbeeldingen uit het 

nabijgelegen Saint-Guilhem-le-Désert. Deze Faune is een perfecte assemblage van 

de druiven viognier, marsanne en muscat. Een nieuwe succeswijn van de hand 

van de familie Guibert is hiermee geboren!

2007 Faune, Vieilles Vignes
Vin de Pays de l’Hérault

De geoogste druiven zijn alle afkomstig van oude stokken van streng geselecteerde 

wijngaarden, gelegen op de hellingen van de rivier l’Hérault. De natuurlijke rendementen 

liggen hierdoor slechts rond de 40 hectoliter per hectare. De druiven worden met de hand 

geoogst, waarna ze worden ontsteeld om vervolgens een koude weking van 12 uur te 

ondergaan. De vinificatie geschiedt op lage temperatuur, gevolgd door een opvoeding 

op tank gedurende vier maanden. Hierna rijpt de wijn nog enkele maanden op fles.

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische neus met tonen van abrikoos, peer, honing en 

witte bloemen. De smaak is zéér harmonisch, met een delicate aanzet van bloemen, 

gevolgd door een vettere structuur, tonen van exotisch fruit en een heerlijke frisse afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij wit vlees, visgerechten en zachte 

(geiten)kazen.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,75) O
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Aimé Guibert is de oprichter van het wereldberoemde Mas de 
Daumas Gassac en de grote bedenker van de Guilhem en de 
andere Moulin de Gassacwijnen. Hij is voor ons nog altijd de 
oude meester van dit domein. Toch zijn het zijn twee zonen, 
Samuel en Roman, die al zo’n tien jaar verantwoordelijk zijn 
voor het reilen en zeilen op het domein. Veel van het recente 
succes mag dan ook op hun conto geschreven worden. 

Een meesterlijke assemblage van 
viognier, marsanne en muscat

Aimé Guibert, geflankeerd door zijn zonen Roman (links) en Samuel.
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Dé zomerwijn 
van 2008

valençay - loire valençay - loire

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

15

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

14

Begin dit jaar togen wij naar de Loirestreek voor de jaarlijkse overzichtsproeverij in Angers. Naast het weerzien met 
onze vaste producenten en het proeven van hun nieuwe oogst, waren wij tevens op zoek naar iets nieuws voor ons 
Loire-assortiment. Daarbij stuitten wij op een wijn die ons volledig van ons stuk bracht! Unaniem waren wij van 
oordeel dat we iets heel bijzonders ontdekt hadden. Dat deze unieke vondst uit het relatief onbekende Valençay 
kwam, maakte het voor ons extra boeiend.

2007 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier

Proefnotitie: De wijn is goudgeel van kleur. In de neus vinden we 

exotisch fruit, honing en licht rokerige tonen van vuursteen. 

De smaak is zacht en rond, tevens prikkelend en gul, iets vettig, 

met een lekker fris fruit en verkwikkende zuren in de afdronk. 

Drink hem jong!

Schenkadvies:  Heerlijk als aperitief, bij schelp- en schaaldieren 

en allerlei visgerechten.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,65) 

Het wijngebied Valençay is gesitueerd in het zuidoosten van 

het Tourainegebied, halverwege de steden Tours en Bourges. Het 

is onderdeel van de Centre Loire en kreeg pas in 2004 de AOC-

status, nog een jonkie binnen de Loire-familie dus. Zijn bekendheid 

ontleent Valençay echter al veel langer aan de uitmuntende geiten-

kazen die hier gemaakt worden en aan een der mooiste kastelen 

dat de Loirestreek rijk is, Château Valençay.

De appellation Valençay beslaat slechts 443 hectare. Om te schet-

sen hoe klein dat is, in de Languedoc zijn er producenten die al 

meer hectaren bezitten. De appellation geldt voor zowel witte, rosé 

als rode wijnen. Toegestane druivenrassen voor rood en rosé zijn 

ondermeer de gamay, cabernet-sauvignon, cabernet-franc, pinot 

noir en cot, voor wit de sauvignon en chenin, maar bijvoorbeeld 

ook de chardonnay. De druiven groeien op een kalkrijke kleigrond 

die vuursteen bevat en gedijen goed in het milde, tamelijk droge 

klimaat, dat beïnvloed wordt door de Atlantische westenwinden.

In de stijl van Sancerre
De aandacht voor en de kwaliteit van de wijnen uit Valençay heeft 

de laatste jaren een vlucht genomen. Toch zal het voor sommigen 

nog een verrassing zijn, dat in Valençay überhaupt wijn wordt 

gemaakt. Het is dan ook reëel om te veronderstellen dat u net als 

wij aan uw ogen zult twijfelen bij de kennismaking met deze wijn. 

‘Ik drink een prachtige Sancerre, maar het staat niet op het etiket’, 

zou een gedachte kunnen zijn die bij u opkomt. Een en ander wordt 

deels verklaard door de bodemsamenstelling en klimaat die bijna 

identiek zijn aan die van de beroemde ‘buur’. Voeg daar de ambitie 

van de wijnmaker aan toe en alle ingrediënten zijn aanwezig om 

iets bijzonders te maken.  

De familie Garnier, sinds 1822 wijnmakers, is hier een grote wijn-

familie. De broers Olivier en Eric Garnier, de huidige, inmiddels 

alweer zevende generatie, worden gedreven door een diep respect 

voor de natuur en via een beleid van ecologisch verantwoorde 

wijnteelt geven zij daar uiting aan. Dankzij hun aanpak hebben hun 

wijnen een uniek karakter. Deze Valençay blanc is daarnaast 

bijzonder doordat aan de dominante sauvignon wat chardonnay 

(15%) is toegevoegd. Hierdoor werd aan het frisse fruitige en 

kenmerkende nerveuze karakter van de sauvignon een zekere 

vetheid en rondeur toegevoegd.

Als u de ervaring van een mooie Sancerre wilt hebben, zou u 

zichzelf tekort doen als u voorbij gaat aan deze wijn. U kunt uw 

voordeel doen met de relatieve onbekendheid van het wijngebied 

Valençay, want een ‘koopje’ mag je deze wijn gerust noemen; een 

schreeuw om ontdekt te worden derhalve.  

Een wijn die schreeuwt om ontdekt te worden



frankrijk frankrijk

Er bestaan veel soorten en stijlen rosé. Naast uiteenlopende kleuren kunnen ook de smaken sterk 

variëren, van strak droog tot mild zoet met soms een zuurtjes-achtige neus of met tonen van licht rood 

fruit. De beste in deze categorie bezitten een explosief karakter, zijn een beetje nerveus en bieden spanning 

in de afdronk. Maar er bestaan ook rosé-wijnen die zoveel meer te bieden hebben. In de Provence bijvoor-

beeld en het iets noordelijker gelegen Tavel worden rosés gemaakt die zich kunnen meten met vele rode 

en witte wijnen elders uit Frankrijk. Het zijn zogenaamde eetrosés die de mooiste gerechten optimaal 

kunnen begeleiden.

2007 Côtes de Provence rosé
Domaine la Bernarde 

Net buiten het Provençaalse stadje Le Luc 

ligt het indrukwekkende wijndomein La Ber-

narde van de familie Meulnart. In 1974 kocht 

de familie dit uit ruim 85 hectare bestaande 

landgoed, waarvan een kleine 35 hectare zijn 

aangeplant met druiven. De wijngaarden 

zijn als het ware verstopt tussen de beboste 

heuvels, die gemiddeld 250 meter hoog zijn. 

Door die bossen rondom de wijngaarden 

wordt het natuurlijk evenwicht bewaard en 

komen ziektes in de wijngaard niet voor. De 

2007 Tavel rosé 
Cuvée La Dame Rousse
Domaine de la Mordorée

In de Zuidelijke Rhône, ter hoogte van de 

stad Orange, ligt een wijngebied dat ver-

maard is om zijn rosé: AOC Tavel. Rood is 

hier niet toegestaan en ook witte Tavel 

bestaat niet. Een van de beste domeinen 

hier is het Domaine de la Mordorée van 

Christophe Delorme. Dit domein bestaat uit 

55 hectare, gelegen binnen acht gemeenten, 

waaronder Châteauneuf-du-Pape en Lirac 

en ook Tavel. De Châteauneuf-du-Pape van 

Mordorée is beroemd (100 punten Parker), 

evenals zijn Lirac rouge ‘Reine des Bois’. Met 

de rosé uit Tavel is het niet anders. Jaar in 

jaar uit scoort hij ook met deze wijn hoog, 

met als klap op de vuurpijl de verkiezing 

tot beste rosé van de wereld door de Wine 

Spectator in 2007.

‘Notre Tavel a obtenu la meilleure note de 

tous les rosés du monde’ schreef  Christophe 

ons vorig jaar.

De oogst 2007 is volgens Christophe 

minstens zo spectaculair. De druiven 

grenache (60%), syrah, mourvèdre, cinsault 

(ieder 10%) en de bourboulenc en clairette 

(ieder 5%) werden voor 100% ontsteeld en 

ontvingen een koude weking van 48 uur  om 

daarna op lage temperatuur te vergisten. 

Het resultaat:  een superwijn!!

Proefnotitie: De kleur is roze-rood. Het par-

fum bezit een heerlijk rijp fruit met tonen van 

aardbei, framboos en fijne kruiden. De smaak 

is krachtig maar bezit ook een aangename 

frisheid met een zalige finale.

Op dronk:  tussen nu en 2011

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

2007 Bandol rosé
Château de Pibarnon

Op een steenworp afstand van de stad 

Toulon ligt het kleine maar o zo boeiende 

wijngebiedje Bandol, genoemd naar het 

gelijknamige stadje aan de Middellandse 

Zee. Bij het dorpje La Cadière d’Azur ligt 

op een hoogte van ruim 300 meter boven 

de zeespiegel Château de Pibarnon, dat 

daarmee het hoogst gelegen wijndomein van 

de gehele AOC is. Al in 1985 ontdekten wij 

de grote kwaliteit van Château de Pibarnon 

en werd Okhuysen het eerste exportadres 

van dit inmiddels vermaarde domein. Als 

we over Bandol spreken is dat op de eerste 

plaats over de rode wijn. Gelukkig is de 

laatste jaren ook rosé in de belangstelling 

komen te staan. De beste sommeliers van 

Nederland beschouwen de Pibarnon als de 

meest gastronomische van alle rosés. 

Eigenaar Eric de Saint-Victor maakt zijn rosé 

van 50% mourvèdre (prachtige aroma’s en 

structuur) en 50% cinsault (elegantie en 

frisheid). Door de hoge ligging van de wijn-

gaarden vlak aan zee kan de wind hier pre-

cies voor de gewenste afkoeling zorgen. De 

weking van de druiven is kort en de gisting 

vindt plaats onder controle van de tempera-

tuur. Het resultaat is een echt schitterende 

rosé voor bij de Mediterrane keuken.

Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze met 

een oranje zweem. Het parfum is delicaat 

met verfijnde tonen van rood fruit en geurige 

kruiden. De smaak is prachtig droog, heeft 

een stevige structuur en de afdronk biedt een 

palet van smaken. Zéér grote wijn!

Op dronk: Tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,40 per fles (normaal € 19,65)

2007 Rosé d’une Nuit 
Coteaux Varois
Domaine du Deffends

Vlak bij het stadje Saint-Maximin de Proven-

ce ligt in de volstrekte rust van de campagne 

het Domaine du Deffends van de familie 

De Lanversin. Bijna twintig jaar geleden 

ontmoetten wij de sympathieke hoogleraar 

in de rechten Jacques de Lanversin die naast 

zijn professoraat ook nog wijnboer bleek te 

zijn. De ‘Clos de la Truffière’ van Domaine 

du Deffends (ook wel ‘truffelwijn’ genoemd) 

wordt nog steeds gerekend tot een van 

de meest gewaardeerde rode wijnen van 

de Provence. Helaas overleed Jacques de 

Lanversin enkele jaren geleden en we waren 

bang dat dit prachtige domein verkocht 

Proefpakket Aristocraten

U kunt deze vier toprosés ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere soort drie flessen.
Speciale prijs: € 156,00 
(normaal: € 174,15)

(slechts één pakket Aristocraten per 

bestelling mogelijk)

zou worden. Gelukkig gebeurde dat niet, 

want zijn vrouw Suzel, de dochters Anne 

en Marie-Lièse en zoon Emmanuel zetten 

sindsdien het levenswerk van hun man en 

vader voort. Een van de lievelingswijnen 

van Domaine du Deffends is de Rosé d’une 

Nuit. Deze wordt gemaakt van de druiven 

grenache en cinsault afkomstig van een 

kleine wijngaard van slechts vier hectare. 

De grenache wordt direkt na de pluk 

gevinifieerd ‘par saignée’, terwijl de cinsault 

eerst een koude weking van slechts vijf uren 

ondergaat om daarna geperst te worden. 

Vervolgens rijpt de wijn enkele maanden op 

inoxtanks.

Proefnotitie: De kleur is heel bleekroze. De 

neus is stuivend met fijne tonen van fruit en 

kruiden. De aanzet van de smaak is verfris-

send met fijne zuren en opnieuw dat delicate 

fruit. Een verrukkelijke, originele rosé van zeer 

hoog niveau!

Op dronk:  tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,15 per fles (normaal € 10,50)
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Vier aristocraten onder de rosé-wijnen

aanplant is al even doordacht met een groot 

percentage cabernet-sauvignon, aangevuld 

met syrah, grenache, mourvèdre, tibouren 

en cinsault voor rood en rosé en de ugni 

blanc, clairette en sémillon voor wit. De 

bodem is hier opvallend kalkrijk en steen-

achtig. Omdat iedere wijngaard zijn eigen 

microklimaat bezit, wordt hier altijd perceel 

voor perceel geplukt en worden ook de 

druiven apart gevinifieerd.

De bekendste specialiteit van La Bernarde is 

de rosé, gemaakt van de druiven grenache, 

tibouren en cinsault, die maar kort weken en 

daarna pneumatisch worden geperst en op 

lage temperatuur worden gevinifieerd.

Proefnotitie: De kleur is zalmroze, met een 

oranje-achtige gloed. Het parfum is heel fijn 

met licht kruidige tonen en rijp fruit. 

De smaak is rijk en fijn tegelijk en biedt een 

verrukkelijke fraîcheur in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,6o per fles (normaal : € 13,20)



frankrijk frankrijk

2007 Peché de Vignes
Collovray & Terrier

Een verrukkelijke en zéér originele wijn 

gemaakt van de druiven chardonnay (35%), 

sauvignon (35%) en vermentino (30%). De 

wijn wordt gemaakt op (in) roestvrijstalen 

tanks op lage temperatuur. Na de vinificatie 

rijpt de wijn tot maart op zijn fijne gist-

sporen, waarna hij wordt gebotteld.

Proefnotitie: een heerlijk stuivende neus, 

vol florale tonen, wit fruit en mineralen. De 

smaak is heerlijk fris, met iets van grapefruit, 

citrusfruit, meloen en witte bloemen en frisse 

bitters in de afdronk.

Schenkadvies: perfect als aperitief, maar 

ook bij een frisse salade met geitenkaas, 

of bij een gebakken visje.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Sauvignon
Collovray & Terrier

De meeste wijnen uit Zuid-Frankrijk, 

gemaakt van de sauvignon, zijn niet erg 

interessant. Het is er vaak te warm en 

de wijnen missen hierdoor frisheid en 

Het is inmiddels geen nieuwtje meer dat de omgeving van Limoux (Carcassonne) in het zuiden 

van Frankrijk, ideaal is voor nobele druiven als de pinot noir en de chardonnay. Het klimaat 

heeft mediterrane invloeden, maar wordt ook sterk beïnvloed door de hoge ligging en het 

nabijgelegen gebergte. Hierdoor liggen de temperaturen net lager dan op de meeste andere 

plekken in Zuid-Frankrijk, waardoor de hangtijd van de druiven langer is en een perfecte 

balans ontstaat tussen suikers en zuren.  

Met name boeren uit de Bourgogne, op zoek naar extra 

grond, zijn verrukt van het potentieel van Limoux, waar ze 

onder ideale omstandigheden ‘hun eigen’ pinot noir en char-

donnay kunnen verbouwen. Enkele van de meest beroemde 

huizen uit de Côte d’Or beproefden hun geluk hier al en hun 

aantal neemt nog ieder jaar toe. 

Echte pioniers
Pioniers van het eerste uur waren Jean-Luc Terrier en Thierry 

Collovray, onze goede vrienden van Domaine des Deux Ro-

ches uit de Mâconnais. Hun wijnen uit Limoux zijn voortref-

felijk en behoren tot de beste van de streek. Hun wijngaarden 

liggen op 350 tot 500 meter hoogte in de hoge vallei van de 

rivier de Aude ten zuiden van de stad Carcassonne. De grond 

explosiviteit, wat juist de kenmerkende 

kwaliteiten zijn van deze druif. In de 

omgeving van Limoux doet de sauvignon 

het echter prima; de druif profiteert hier 

optimaal van het frissere klimaat. De wijn 

ondergaat dezelfde vinificatie en opvoeding 

als de Peché de Vignes.

Proefnotitie: de geur is expressief, met 

nuances van buxus, citrusfruit en vers 

gesneden gras. De smaak biedt veel spanning, 

een lekkere ‘bite’, groene appel, iets ziltigs, 

een mooie structuur met een goede vulling 

en frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Een smaakopwekkend 

aperitief, heerlijk bij geitenkaas, salades 

en lichtere visbereidingen.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Chardonnay
Collovray & Terrier

Evenals de andere druiven ondergaat de 

chardonnay een zachte persing, waarna 

de wijn wordt geklaard op lage tempera-

tuur. Vinificatie en rijping gebeuren weer 

op roestvrijstalen vaten. De wijn ondergaat 

een tweede gisting (malolactische gisting), 

waarbij het scherpere appelzuur in melkzuur 

wordt omgezet. Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’ 

(fijne gistsporen) gedurende zes maanden.

Proefnotitie: het parfum is heerlijk bloemig, 

met tonen van bloesem, geel fruit en iets 

honing. De smaakaanzet is fris met tonen 

van wit fruit, waarna de wijn in de mond aan 

structuur en vet wint, met tonen van perzik, 

abrikoos en suikermeloen en uitstekende 

zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij verschillende 

visgerechten of een rijke salade, maar 

ook als aperitief met een tapaatje.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Pinot Noir
Collovray & Terrier

Misschien is dit wel de meest bijzondere 

wijn uit deze serie. Een Pinot Noir van een 

dergelijke kwaliteit en voor een dusdanige 

prijs is tamelijk bijzonder! Na een strenge 

selectie van de druiven ondergaan deze eerst 

een koele weking van drie dagen. Een zachte 

extractie van de kleur, tanninen en aroma’s 

vond plaats door het dagelijks onderdom-

pelen van de ‘schillenhoed’ (pigéage). De 

gistingstemperatuur wordt laag gehouden 

op maximaal 25ºC. De wijn rijpt vervolgens 

gedurende zeven maanden deels op eiken-

houten vaten (50%) en deels op tank.

Proefnotitie: de wijn heeft een heerlijk 

parfum van zoete rode vruchtjes als bosaard-

beitjes en frambozen, met ook iets peper. De 

smaak is mooi sappig, met een fris rood fruit 

van kersen en aardbeien, lekker pittig en met 

zachte, rijpe tanninen in de afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij lam, of licht 

gekoeld bij wit vlees, gevogelte of zelfs 

een gegrild visje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,90 per fles (normaal € 7,95)

Bourgondisch boeren in Limoux

Proefpakket Limoux

U kunt deze vier wijnen ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan van 
iedere wijn drie flessen.
Speciale prijs: € 72,50 
(normaal € 83,10)

(slechts één pakket Limoux-wijnen per 

bestelling mogelijk)
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bestaat er uit klei en kalksteen. Jean-Luc en Thierry zijn gek 

op pinot noir en chardonnay, maar experimenteren daarnaast 

volop met andere druiven, wat leidt tot uitstekende resultaten.

Een prachtige serie
Vorig jaar, bij ons bezoek aan Deux Roches voor het compo-

neren van onze jubileumwijn, kwamen we met hen ook te 

spreken over het succes van de wijnen uit Limoux, die we al 

enkele jaren voeren. Wij spraken de wens uit om een serie 

basiswijnen van het domein te voeren: puur, fris en soepel, 

maar wel met structuur en karakter. Dit leek Jean-Luc en 

Thierry een goed idee en zij gingen voor ons aan de slag. 

Zij creëerden vier wijnen die u precies laten zien waarom 

Limoux zo aantrekkelijk is.



rôtes du rhône
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We hebben iets met Cairanne en dan met 

name met het Domaine Oratoire Saint-

Martin van de broers Frédéric en François 

Alary. Op hun domein, dat sinds 1692 aan 

de familie behoort, maken zij wijnen die tot 

de absolute top van de Zuidelijke Rhône 

behoren. De wijngaarden liggen op de steile 

coteaux, waar het terroir rijk is aan kalk en 

stenen, met een bovenlaag van gele en een onderlaag van blauwe klei. 

Op de heuvel ‘les Douyes’, met ligging naar het oosten, zijn vooral 

witte druiven aangeplant alsmede de druif syrah, terwijl druiven als 

grenache en mouvèdre zich beter thuis voelen op de warme en naar 

het zuiden gerichte heuvel ‘Saint-Martin’. Het werk in de wijngaard 

is voor de broers Alary het belangrijkste. Ze bewerken de grond op 

een zo natuurlijk mogelijke wijze, zonder gebruik van pesticiden of 

chemicaliën. De rendementen zijn hier laag en komen niet boven de 

30 hectoliter per hectare. Een van de mooiste wijnen van dit domein 

is de Cairanne Cuvée des Seigneurs, gemaakt van 60% grenache,             

30% mourvèdre en 10% syrah. De wijn ontving geen opvoeding op 

hout maar rijpte negen maanden op cuve.

Terecht zit deze wijn regelmatig in de finale van het Proefschrift 

Wijnconcours en werd hij tweemaal in zijn categorie de grote winnaar.

2006 Cairanne, Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur, vol en breed geurend met tonen van 

rijp en puur fruit. De smaak is verleidelijk, perfect ontwikkeld met frisse 

zuren, lekker rood fruit, complexiteit en finesse. Een absolute superwijn!!

Op dronk: tussen nu en 2011  

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,85 per fles (normaal € 12,35)

Het Zuidelijke Rhônedal is een van de belangrijkste wijnstreken van Frankrijk en is gelegen in zes 

verschillende departementen. Het belangrijkste departement is Vaucluse met bekende wijngemeenten 

als Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de Venise, Rasteau en natuurlijk Cairanne. Iets meer naar het westen, 

aan de andere kant van de Rhône, ligt het departement Gard waar in de wijngemeente Laudun wat ons 

betreft de beste witte wijnen van Zuid-Frankrijk worden gemaakt. 

        côtes du rhône

Twee droomwijnen uit het Rhônedal

Verleidelijk rood uit Cairanne Uniek wit uit Laudun

Het was indertijd Jean-Marie Guffens 

die ons de witte Laudun van het Domaine 

Pélaquié tipte als beste witte wijn van de 

gehele Zuidelijke Rhône. Naar aanleiding 

hiervan zochten wij eigenaar Luc Pélaquié 

op in het dorpje Saint Victor la Coste en 

importeren sindsdien deze witte Laudun. 

Een gouden tip dus!

Luc Pélaquié is een producent die zijn wijnen met veel gevoel maakt. 

Zijn grootste specialiteit is het maken van witte wijnen, waarbij de 

uiteindelijke assemblages een grote rol spelen. De druiven clairette 

blanche, bourboulenc, grenache blanc, viognier en rousanne worden 

apart geoogst en daarna pneumatisch geperst. Vervolgens vergist het 

sap op lage temperatuur (17/18 graden Celsius) gedurende vier tot vijf 

weken en rijpt de wijn na de gisting   drie tot vier maanden ‘sur lie’. 

Pas in het vroege voorjaar wordt de uiteindelijke assemblage gemaakt, 

waarna de wijn gebotteld wordt. Tijdens de bekende wijnbeurs Vinisud 

in Montpellier proefden wij de definitieve assemblage van de Laudun 

blanc van het oogstjaar 2007. 

Een schitterend jaar voor deze witte wijn!

2007 Laudun Blanc, Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié  

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtgeel met een groene glans. De neus 

is zeer floraal en tegelijk heel fris met tonen van acacia, rijpe meloen en 

peer. De smaak is overrompelend met sappige zuren en met een elegante 

fraîcheur in de afdronk. Wat een wijn!!

Op dronk:  tussen nu en 2010

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

Frédéric Alary Luc Pélaquié



rode zomerwijnen rode zomerwijnen
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De mooie zomerse dagen waarmee we vanaf mei overspoeld zijn, hebben ons massaal rond de barbecue 

gezet. Is eten sowieso al een sociaal gebeuren, bij barbecuen wordt dit nog eens versterkt door de 

speelse discussies over zaken als het juiste aanmaak-materiaal, de juiste roosterhoogte, kooltjes of 

briquettes en andere. ‘Kleine’ koks krijgen opeens praatjes, de barbecue is van iedereen. 

De wijnkeuze krijgt bij de barbecue wel eens wat minder aandacht, kieskeurigheid ver te zoeken. 

Toch bieden sommige wijnen beduidend meer plezier dan andere. Wat vollere wijnen passen beter bij 

de ‘groffere’ barbecuesmaken dan lichtere wijnen. Hieronder vindt u een aantal heerlijke wijnen 

voor bij de barbecue. Verras uzelf en drink ze licht gekoeld! 

2007 Saumur Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir

Wijnen gemaakt van de cabernet-franc - zeker die uit de Loire met hun 

frisse zetting, hun bessige fruit en subtiele kruidigheid - lenen zich 

uitstekend om licht gekoeld te drinken. Bruno Albert oogstte veel lof 

met deze Saumur, die ook dit jaar in de prijzen viel op het Concours 

Général Agricole.

Proefnotitie: Het parfum biedt overvloedige aroma’s van zwart fruit en 

een klein pepertje. In de smaak is hij volrond, met weer een puur fruit 

van kersen en bramen en met mooie frisse tanninen in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Côtes du Rhône
Cuvée des Templiers

In onze vorige Vinée Vineuse lanceerden we deze prachtwijn. 

Ingrid Merkl heeft de biologische wijnbouw hoog in het vaandel en 

is druk bezig dit gestalte te geven. Deze modern gemaakte wijn, 

van grenache, syrah, carignan en cinsault sprak dermate tot uw 

verbeelding, dat we hem graag nog eens in het zonnetje zetten.

Proefnotitie: De kleur is mooi dieprood. De neus is fijn geparfu-

meerd 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. 

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Carchelo Joven
Bodegas Agapito Rico

Agapito Rico volhardde in zijn wens een vernieuwende stijl wijnen te 

maken. Deze ambitie maakte hem bij zijn collega’s, bij wie eenvoud de 

norm was, tot een vreemde eend in de bijt. Inmiddels bepaalt hij in deze 

streek de norm, wat ondermeer resulteerde in deze heerlijke, puur op 

het fruit gevinifieerde kanjer!

Proefnotitie: Mooi donkerrood is de kleur. De neus is verrukkelijk met goede 

expressieve fruittonen en viooltjes. De smaakaanzet is vriendelijk met rijpe 

fruittonen, gevolgd door zachte, rijpe tanninen en een smeuïge afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,45 per fles (normaal € 6,40)

2006 Guilhem rouge 

Moulin de Gassac

Wat nog te zeggen over deze wijn. Hij is van alle kanten bezongen. 

Tweemaal achtereen werd hij wijn van het jaar en tevens huiswijn van 

het jaar bij de categorie restaurants. Wat we nog kunnen toevoegen aan 

deze ‘vin comme autrefois’.... probeert u hem eens licht gekoeld.

Proefnotitie: We ruiken en proeven in deze wijn de ‘garrigues’, de ruige 

bossages die hier het landschap domineren en worden afgewisseld met wilde 

bloemen en kruiden als tijm en rozemarijn. De wijn bezit een aantrekkelijk 

kruidig fruit, een vlezige structuur en elegante, frisse tanninen in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2010

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

2007 Vin de Pays de Vaucluse
Balma Venitia

Deze producent in Beaume de Venise staat inmiddels bekend om zijn 

heerlijke toegankelijke wijnen. Dit is een geweldige wijn van rijpe druiven 

grenache, syrah en cinsault, met het accent op het pure fruit dankzij een 

vergisting op een temperatuur van 25 graden en de afwezigheid van elke 

vorm van hout.

Proefnotitie: De aroma’s van voornamelijk rood fruit geuren u bij het 

inschenken al tegemoet. De aanzet van de smaak is aangenaam en zacht 

met opnieuw fruit en fijne kruiden. De afdronk is soepel en aangenaam en 

heeft een vriendelijke fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2004 Palacio Quemado crianza
Bodegas Alvear

Iñigo Manso de Zuñiga, de beroemde Spaanse oenoloog, tipte ons 

destijds over deze wijn. Oude stokken van meer dan 25 jaar oud geven 

een uitermate boeiende en geconcentreerde wijn, die na een vinificatie 

op inoxtanks via een rijping van zes maanden op barriques een subtiele 

houttoets ontving. 

Proefnotitie: Diep donkerrood van kleur, tegen zwart aan. Het parfum 

biedt een explosie van donker fruit met een fijne, lichte vanilletoon van 

hout. De smaak is krachtig en vol, met opnieuw dat rijke fruit, en heeft 

een imponerende, fluweelzachte afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2010 of langer

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,75)

Beproefde barbecuebegeleiders

Als de zon is ondergegaan
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De beste wijnen voor alledag
huiswijnen huiswijnen

Onze visitekaartjes mogen natuurlijk ook in deze 

Vinée Vineuse niet ontbreken. Ditmaal een selectie 

van vier witte en vier rode wijnen. Gevarieerd in stijl, 

van een onberispelijke kwaliteit en… 

...vooral heel lekker. 

2007 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Voor velen is dit DE lekkerste witte huiswijn 

van Okhuysen. Rueda is sterk in opkomst, 

maar zeker is dat geen wijn kan tippen aan 

onze Colagon. Prima met schroefdop!

Proefnotitie:  2007 is een prachtjaar voor 

Rueda! Een stuivend parfum vol exotisch fris 

fruit als citrus en ananas. De smaak is fris en 

rijk, met heerlijke, sappige en verkwikkend 

zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Sauvignon Terres Noires
Vin de Pays d’Oc

Het Domaine Terres Noires is een specia-

list in het maken van cépage-wijnen, wijnen 

gemaakt van één enkel druivenras. Door 

vroeg te oogsten en gebruik te maken van 

moderne technieken worden hier heerlijke, 

zuivere en frisse wijnen gemaakt.

Proefnotitie: Frisse aromatische neus met een 

geur van veldbloemen, buxus en wit fruit. De 

smaak is mild, met zachte zuren, bloemen en 

een mooi frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

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 bui-

tengewoon 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

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

2007 La Bocara bianco, 
Gambellara Classico
Cavazza

Een originele droge witte wijn uit Italië 

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd 

gemaakt van de garganega-druif, aangevuld 

met een beetje chardonnay. 

Proefnotitie: De neus is fris, met wat fruit en 

bloemen, en de smaak licht mineralig met 

goede zuren. Heerlijk als aperitief, maar ook 

bij schaaldiertjes, vis en salades.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Amant Novillo
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op fruit 

gemaakt en kwam gedurende de gehele 

vinificatie en opvoeding dan ook geen 

spaander hout tegen. 

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige 

geur van rood fruit en iets floraals. De smaak-

aanzet is levendig en fris, gevolgd door een 

sensatie van rijp fruit en kruiden. 

Op dronk:  tussen nu en zomer 2009

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

2007 Cabernet Colli Berici
Cavazza

Een mooie pure ‘Cabernet’ uit de heuvels 

van Veneto, gemaakt van 70% cabernet-

sauvignon en 30% cabernet-franc. Heerlijk 

om met het warme weer iets gekoeld te 

drinken.

Proefnotitie: Heerlijk frisse fruitneus van 

zwarte bessen en bramen. Mooie zachte 

aanzet, heel soepel in de mond met opnieuw 

fruit en een bijna smeuïge finale.

Op dronk:  tussen nu en 2011

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

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!

2007 Merlot Terres Noires
Vin de Pays d’Oc

Deze heerlijke Merlot werd al meerdere 

keren uitgeroepen tot beste ‘huiswijn’ van 

het jaar. Hij is dan ook heel puur en zuiver 

en heerlijk om jong te drinken, eventueel 

licht gekoeld.

Proefnotitie: De neus biedt een aangenaam 

fruit van framboos, bosaardbeitjes en iets 

kruidigs. De smaak is fris en zuiver, met 

mooie rijpe fruittonen en zachte bitters.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantas-

tische Merlot tegen een zéér aantrekkelijke 

prijs. Het geheim: aan de merlot wordt een 

heel klein beetje houtopgevoede cabernet 

toegevoegd.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol 

zwart en rood fruit, iets laurier en licht aardse 

tonen. De wijn is rijp en vol en bezit mooie 

harmonieuze zuren. Super rood!

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,05 per fles (normaal € 5,95)
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Okhuysen Educatie I
De activiteiten in het kader van Okhuysen Educatie zijn inmiddels 

in volle gang. Bij al deze activiteiten is onze eerste insteek dat hoe 

meer je van wijn weet, hoe leuker het is en hoe meer je wijn gaat 

waarderen. De eerste kennismakingscursus, een bondige intro-

ductie van twee lessen, is inmiddels afgerond. Deelnemers aan 

deze cursus hebben geleerd over smaak, proeven, de belangrijkste 

druivenrassen, invloeden van klimaat, grond en vinificatie op de 

wijnstijl en over wijnetiketten.

Ook de uitgebreide basiscursus is reeds van start gegaan. Een 

groep leergierigen gaat tijdens deze cursus van zes avonden dieper 

en breder op de materie in, waarbij naast proeven, wijnmaken 

en druivenrassen ook de belangrijkste wijngebieden de revue 

passeren. Natuurlijk wordt er tijdens beide cursussen uitgebreid 

geproefd. Dit is immers de beste methode om daadwerkelijk meer 

over het product te leren. 

De zomermaanden zullen onze cursusleiders gebruiken om de 

cursussen - aan de hand van de ontvangen feedback - verder te 

verfijnen. U kunt zich nu al opgeven voor de cursussen van het 

komende najaar.

Kennismakingscursus:
Groep 1:  dinsdag 2 september en dinsdag 9 september

Groep 2:  donderdag 4 september en donderdag 11 september

Wijncursussen

wijnig nieuws wijnig nieuws

Okhuysen Educatie II
Naast de cursussen in de Gierstraat in Haarlem, vond reeds een 

tweetal ‘wijnmakersdiners’ plaats. In Restaurant Latour van hotel 

Huis ter Duin in Noordwijk genoot een groot aantal liefhebbers van 

een schitterend diner rondom de wijnen van Staete Landt. Dorien 

Vermaas had de overtocht vanuit Nieuw-Zeeland gemaakt om 

zelf de wijnen tijdens dit diner toe te lichten. Het diner werd 

voorafgegaan door een proeverij van ‘zomerwijnen’. Het tweede 

diner werd gehouden in Restaurant ‘De Keuken van Waarde’ in 

Wassenaar, met de schitterende wijnen van het Italiaanse Casòn 

Hirschprunn (zie ook pag.10) in aanwezigheid van Urs Vetter 

van het domein. Ook hier konden wij ons verheugen op een 

groot animo.

In onze column stonden we al uitgebreid stil bij de oogst 

2007 in Bordeaux. Kwalitatief zit het jaar vol verrassingen. 

Ondanks het feit dat 2007 niet de boeken in zal gaan als een 

groot jaar, heeft het wel wijnen voortgebracht waar we al vrij 

jong ontzettend van zullen gaan genieten. Een dergelijk jaar 

is wat ons betreft zo nu en dan zéér welkom, zeker als we 

zien dat de meest recente jaren allemaal de tijd nodig zullen 

hebben om op dronk te komen. Pomerol was wellicht onze 

favoriete regio in 2007, maar ook appellations als Fronsac 

en Canon-Fronsac brachten prachtige wijnen voort, die over 

het algemeen ook nog een aantrekkelijke prijs bezitten. In 

de Médoc was meer heterogeniteit, al proefden wij in iedere 

gemeente prachtige wijnen, van Margaux tot Saint-Estèphe. 

De witte wijnen uit Pessac-Léognan en de zoete wijnen uit 

Sauternes waren dit jaar van een zéér hoog niveau en zullen 

uw kelder zeker verrijken!

U kunt een compleet overzicht van onze Voorkoop Bordeaux 

2007 aanvragen per telefoon op: 023-5312240, per e-mail op: 

vineus@okhuysen.nl of via het bestelformulier.

Zoals u van ons gewend bent, selecteerden wij voor u 

uitsluitend dié wijnen waarvan de kwaliteit onberispelijk is 

en die wij zéér koopwaardig achten.

Bordeaux 2007 
‘en primeur’

Beste Rosé van Nederland! 
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Basiscursus:
Groep 1:  iedere dinsdag van 16 september t/m 21 oktober 

 (6 lessen).

Groep 2:  iedere donderdag van 18 september t/m 23 oktober

 (6 lessen).

Op 1 juni jl. tijdens de ‘rosé-editie’ van het Proefschrift Wijnconcours is onze Huerta del Rey 

uitgeroepen tot beste rosé van Nederland! De Huerta del Rey werd allereerst uitgeroepen tot beste 

rosé in de prijsklasse  € 5,00 tot € 7,50, maar vervolgens ook tot beste rosé van het concours 

vanwege zijn uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding!

 

 Huerta del Rey rosado  
 Vino de la Tierra de Castilla Y Léon

 Speciale prijs: € 5,75 
 (normaal: € 6,70) 

 (zie ook pag. 8-9)
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Op de proeftafel staan:
2007  Pinot Blanc, Weingut Birgit Braunstein

2007  Chardonnay, Weingut Birgit Braunstein

2006  Blaufränkisch Heide, Weingut Birgit Braunstein

2006  Zweigelt Mitterjoch, Weingut Birgit Braunstein

2007  Grüner Veltliner Lössterrassen, Weingut 

 Stadt Krems

2007  Grüner Veltliner Weinzierlberg, Weingut 

 Stadt Krems

2007  Riesling Steinterrassen, Weingut Stadt Krems

2007  Pinot Grigio, Casòn Hirschprunn

2007  Chardonnay, Casòn Hirschprunn

2006  Etelle, Casòn Hirschprunn

2004  Contest, Casòn Hirschprunn

De verschillende proefdagen zijn:
Zaterdag 5 juli a.s.

Zaterdag 16 augustus a.s.

Zaterdag 30 augustus a.s.

Locatie: 
De proeverijen vinden plaats in onze kelders aan de 

Gierstraat 34 te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur. 

Inschrijven:
Voor deelname aan de proeverijen dient u zich 

minstens één dag van tevoren aan te melden. 

Telefoon: 023-5312240, e-mail: vineus@okhuysen.nl

Oostenrijk & Zuid-Tirol (Italië)

Onze traditionele inloopproeverijen in de 
kelders onder onze winkel aan de Gierstraat 
in Haarlem gaan deze zomer weer van start. 
We kozen ditmaal voor het thema 
Oostenrijk en Alto Adige (Zuid-Tirol)

Lijkt het u leuk om bij een 
soortgelijk wijnmakersdiner 

aanwezig te zijn, kijk dan voor 
het (wisselende) programma op 

www.okhuysen.nl.

Speciale aandacht vragen 
wij voor de appellations:

Fronsac, Canon-Fronsac, Pomerol, 
Saint-Julien en Sauternes.
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côtes du rhône

Het blijft 
genieten van 

‘Mon Petit Pétrus’

Het was indertijd een vineus grapje 

van Guy Boutière, eigenaar van het 

bekende Domaine du Pesquier in 

Gigondas. Als experiment plantte hij 

begin jaren tachtig een wijngaard aan 

met de voor deze streek ongebruikelijke 

druif merlot, om zoals hij zei ‘mon 

petit petrus’ te maken (Pétrus wordt 

namelijk gemaakt van 100% merlot). 

Het bleek een alleraardigste wijn te zijn, die 

hij aan plaatselijke restaurants verkocht en 

vooral zelf dronk. Enkele jaren later koos hij 

ervoor deze merlot-wijn toch te assembleren 

met een wijn van jonge aanplant syrah, 

omdat hij meer fluweligheid en meer fruit 

in de wijn wenste. Het bleek een schot 

in de roos. Hij zond de wijn in voor een 

wijnconcours in Orange en ontving voor zijn 

‘vin de pays’ terecht een gouden médaille. 

Ook in Nederland werd deze wijn zeer goed 

ontvangen en werd hij op het Proefschrift 

Wijnconcours vele keren gekozen tot ‘Wijn 

van het Jaar’. Sindsdien is de Vaucluse-

trein naar Haarlem op gang gekomen en 

importeert Okhuysen jaarlijks het grootste 

deel van de oogst.

2006 is weer zo’n heerlijk jaar voor deze wijn 

omdat het prachtige rode fruit van zowel de 

merlot als de syrah schitterend harmonieert 

met de rijke structuur.

Proefnotitie: De kleur  is diep donkerrood. 

De wijn ruikt naar zwarte bessen, rijpe 

bramen, iets tabak en wat leer. De smaak is 

rijk, mooi kruidig en in de afdronk ervaart u 

opnieuw dat heerlijke fruit. Een uitstekende 

wijn voor iedere dag, bij rood vlees, stoofpot, 

barbecue en pittige en smeuïge kazen.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009.

2006 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Speciale prijs
bij doos van 12 :  € 5,50 per fles
bij 36 flessen: € 5,15 per fles
bij 60 flessen: € 4,95 per fles
(normaal € 6,45)

Koop samen met vrienden 
voor de laagste prijs!      


