
Een hint van noten in Vouvray
Als het ware aangeplakt tegen de stad Tours ligt het kleine, maar 

uiterst boeiende wijngebied Vouvray. Een van de bekendste 

producenten hier is Philippe Brisebarre vanwege zijn schitterende 

droge witte wijnen, zijn zachtzoete demi-secs en zijn imponerende 

liquoreuze wijnen.

Brisebarre oogst de chenin-druif  perceel voor perceel, vinifieert 

deze traditioneel op inox tanks en laat zijn wijnen daarna in oude 

vaten (geen houtsmaak dus!) rijpen in zijn koele grotkelders.   

2006 Vouvray sec
Domaine Brisebarre

Proefnotities: Prachtig goudgeel van kleur. Het parfum is licht  

mineralig met fijne tonen van rijp geel fruit, bloesemgeuren en een 

hint van noten. De smaak is vol en mild met een zachte, elegante 

finale. Heerlijk bij gepocheerde vis met een romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,45 per fles (normaal € 9,95)
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De zachte ziltige tonen van Muscadet
De beste Muscadets worden gemaakt op de coteaux tussen de  

rivieren Sèvre Nantaise en Petite Maine. Daar, in de gemeente 

La Haye-Fouassière, liggen de wijngaarden (dertig hectare) van 

Christophe Gadais. Vier hiervan zijn beplant met echte ‘vieilles 

vignes’ van meer dan vijftig jaar oud. Terecht worden de druiven van 

deze oude wijnstokken apart gevinifieerd. De verantwoordelijke druif 

is de melon de Bourgogne, die het in het relatief milde en vochtige 

klimaat rondom Nantes goed doet. Gadais vinifieert ‘sur lie’, dat wil 

zeggen dat de rijping op de droesem van de gistcellen plaatsvindt.

2008 Muscadet de Sèvre et Maine ‘sur lie’ 
Vieilles Vignes

Domaine Gadais

Proefnotities: De kleur is bleekwit. Het parfum is heel verfijnd geurig 

en mineralig. De smaak is prachtig droog, maar tegelijk ook rijk, met 

mooie frisse, zacht ziltige zuren en heerlijke tonen van fruit.

Onweerstaanbaar als aperitief, bij een visje, schaaldiertjes en salades.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,50) 

Het schoonste wit uit ‘Le Jardin de la France’
Valpolicella
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De meeste wijnen overleven om verschillende redenen onze keuringen niet, maar met  

enige regelmaat worden wij zo verrast dat wij er niet om heen kunnen een nieuwe wijn of 

een nieuw domein aan ons reeds brede assortiment toe te voegen. Elke keer is het voor 

ons dan weer reuze spannend om te zien of de nieuwe vondst aanslaat. In deze Vinée 

Vineuse introduceren wij maar liefst twee nieuwe domeinen. De eerste, de Spaanse 

Bodega de Sarría uit Navarra, kwam per toeval op ons pad, via onze ‘huisleverancier’ 

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja. Met een dergelijke referentie weet je bij voorbaat 

al dat het bijzonder moet zijn, hetgeen tijdens de daarop volgende proeverijen werd 

bevestigd. Wat een boeiende wijnen! (pag. 10-11)

De andere nieuwkomer betreft een huis uit Valpolicella. Al geruime tijd waren wij op zoek 

naar een topproducent uit deze streek, maar steeds zonder succes. Met behulp van  

Jermann uit Friuli kwamen we dit voorjaar de familie Cottini op het spoor. De wijnen van 

hun Palazzo Maffei zijn in één woord overweldigend en gelden wat ons betreft als dé 

ontdekking van het jaar! (pag. 4-5)

In deze Vinée Vineuse ook volop aandacht voor de aankomende najaarseditie van Proeven 

tussen de Stellingen, onze grote overzichtsproeverij in onze opslaghallen in Haarlem  

(pag. 22-23). Onze deuren zullen voor u dan weer wagenwijd openstaan! 

Als vanzelfsprekend staan er weer vele prachtige wijnen, afgestemd op het komende 

seizoen, voor u op de proeftafels en is een groot aantal producenten in eigen persoon 

aanwezig om op al uw vragen antwoord te geven. Daarnaast hanteren we dit najaar extra 

interessante kortingen op alle wijnen die u tijdens deze proefdagen bestelt. 

Een goede reden dus om gezellig te komen proeven en uw favorieten te selecteren. 

Wij verheugen ons erop u te mogen begroeten.

Xavier & Louis Kat

P.S. Vergeet u zich niet aan te melden.

colofon
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Copyright
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Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.

Aan deze Vinée Vineuse werkten mee: 
Louis Kat, Xavier Kat en Marc Keulen.
Fotografie  Louis Kat,  Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe 
en Lex Beers.

Concept, vormgeving en productie: 
  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
28 november 2009.

Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een 
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere 
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de 
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze 
retourflessen van ons 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.

Bestellen kan op de volgende manieren:

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

Komt u ook proeven?

Het afgelopen zomerseizoen hebben 

we niet stil gezeten. Verre van. Zo is er 

het nodige speur- en proefwerk verricht, 

op zoek naar mooie nieuwe wijnen. En 

we kunnen u zeggen met enig succes. 

Niet dat onze wijnkoperij onvoldoende 

keuze biedt, maar er gebeurt nu eenmaal 

zoveel in de wijnwereld. We volgen dit 

graag nauwlettend.
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Een hint van noten in Vouvray
Als het ware aangeplakt tegen de stad Tours ligt het kleine, maar 

uiterst boeiende wijngebied Vouvray. Een van de bekendste 

producenten hier is Philippe Brisebarre vanwege zijn schitterende 

droge witte wijnen, zijn zachtzoete demi-secs en zijn imponerende 

liquoreuze wijnen.

Brisebarre oogst de chenin-druif  perceel voor perceel, vinifieert 

deze traditioneel op inox tanks en laat zijn wijnen daarna in oude 

vaten (geen houtsmaak dus!) rijpen in zijn koele grotkelders.   

2006 Vouvray sec
Domaine Brisebarre

Proefnotities: Prachtig goudgeel van kleur. Het parfum is licht  

mineralig met fijne tonen van rijp geel fruit, bloesemgeuren en een 

hint van noten. De smaak is vol en mild met een zachte, elegante 

finale. Heerlijk bij gepocheerde vis met een romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,45 per fles (normaal € 9,95)
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De zachte ziltige tonen van Muscadet
De beste Muscadets worden gemaakt op de coteaux tussen de  

rivieren Sèvre Nantaise en Petite Maine. Daar, in de gemeente 

La Haye-Fouassière, liggen de wijngaarden (dertig hectare) van 

Christophe Gadais. Vier hiervan zijn beplant met echte ‘vieilles 

vignes’ van meer dan vijftig jaar oud. Terecht worden de druiven van 

deze oude wijnstokken apart gevinifieerd. De verantwoordelijke druif 

is de melon de Bourgogne, die het in het relatief milde en vochtige 

klimaat rondom Nantes goed doet. Gadais vinifieert ‘sur lie’, dat wil 

zeggen dat de rijping op de droesem van de gistcellen plaatsvindt.

2008 Muscadet de Sèvre et Maine ‘sur lie’ 
Vieilles Vignes

Domaine Gadais

Proefnotities: De kleur is bleekwit. Het parfum is heel verfijnd geurig 

en mineralig. De smaak is prachtig droog, maar tegelijk ook rijk, met 

mooie frisse, zacht ziltige zuren en heerlijke tonen van fruit.

Onweerstaanbaar als aperitief, bij een visje, schaaldiertjes en salades.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,50) 

Het schoonste wit uit ‘Le Jardin de la France’

Inhoud

 Valpolicella
4-5 Een van de beroemdste wijnen van Italië is de  

Valpolicella uit Veneto. Palazzo Maffei verraste ons met 

topwijnen.

 Witte loire
6-7 Een verrukkelijke Muscadet de Sèvre et Maine Vieilles 

Vignes, een delicate witte wijn van de chenin uit Vouvray 

en een stuivende Sancerre van de kalkgrond.

 Bourgogne
8-9 Domaine Tollot-Beaut is bekend om zijn grote  

Bourgogne-wijnen als Clos du Roi, Aloxe-Corton en 

Corton-Charlemagne. De ‘tout court’ Bourgogne rouge 

en blanc bekoren eveneens.

 Navarra
10-11 Op inkooptoer in Spanje proefden wij in Navarra bij 

Bodegas Señorío de Sarría zeer verrassende wijnen.  

Ter kennismaking bieden wij u drie wijnen aan.

 Oostenrijk
12-13 Bij de tophuizen Stadt Krems en Birgit Braunstein  

selecteerden wij vier charmante, frisse, witte wijnen om 

nog even door te zomeren.

 Bordeaux
14-15 Naast ‘grands crus classés’ heeft Bordeaux gelukkig ook 

nog betaalbare ‘petits châteaux’. Dit is smullen voor de 

liefhebbers.

 Coup de Coeur
16-17 Zes geselecteerde wijnen van buitengewoon niveau die 

ons na aan het hart liggen.

 Languedoc & Roussillon
18-19 Oude bekenden uit het zuiden van Frankrijk: Corbières 

Beauregard Mirouze, Côtes du Roussillon van Sarda- 

Malet, Le Mazet du Levant van Moulin de Gassac en een 

Fitou van Champ des Soeurs.

 Wijnen voor Alledag
20-21 Dit zijn echte visitekaartjes van Okhuysen. Betaalbare 

kwaliteitswijnen dus!!

 Wijnig Nieuws
22-23 Vaste rubriek vol wijnwetenswaardigheden. In deze 

Vinée Vineuse aandacht voor de ‘Openflessendagen’ of 

wel ‘Proeven tussen de Stellingen’ op 16 en 17 oktober.

Achter Een Viognier van Pennautier is een ware streling voor  

de tong.

Heeft u behoefte aan hulp bij het inloggen op de website, 
dan kunt u contact opnemen met Yves van Maren 
via 023-531 22 40.
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italië

Dé ontdekking van 2009!

Valpolicella is gelegen in de provincie Verona, ten oosten van het 

Gardameer in Italië. Het wijngebied is als een lappendeken van 

kleine wijngaardjes in een heuvelig landschap ten noorden van 

de rivier de Adige. Na de Chiantistreek is Valpolicella het grootste 

herkomstgebied van Italië. De wijnen die onder deze naam op de 

markt verschijnen, zijn veelal eenvoudig en licht van stijl, 

alhoewel de toppers heerlijk sappige en licht kruidige wijnen zijn. 

Zijn beroemdheid ontleent deze streek echter vooral aan de krach-

tige wijnen als Ripasso, Amarone en de zoete Recioto. De wijnen 

met een herkomstbenaming (d.o.c.) worden hier gemaakt van drie 

inheemse druivenrassen, te weten: corvina veronese, rondinella en 

molinara. 

Het topdomein Palazzo Maffei is gelegen in het dorp Tregnano op 

400 meter hoogte, niet ver van de stad Verona, middenin de Illasi-

vallei, een van de mooiste plekje van het herkomstgebied. 

Valpolicella is een van de grootste herkomstgebieden van Italië. De kwaliteit is hier de laatste jaren 

sterk in opkomst, waarbij wijnen als ripasso en amarone iedere wijnliefhebber op de knieën krijgen.  

Wij haalden met Palazzo Maffei onlangs een absolute topper naar Nederland!

De wijngaarden van Maffei profiteren hier van een optimale ex-       

pressie van het typische terroir van Valpolicella. De wijnen van 

Palazzo Maffei worden dan ook allemaal gekenmerkt door kracht, 

structuur en balans. De 45 hectare grond van de ‘tenuta’ bestaat 

behalve uit wijngaarden tevens uit bos en olijfbomen.

Eigenaar is Diego Cottini, derde generatie van een inmiddels grote 

wijnmakersfamilie. Omdat Diego graag zijn eigen ideeën volgt,  

begon hij in 2000 met Palazzo Maffei, een ambitieus project, 

gericht op het maken van alleen de beste kwaliteit.  

De vinificatiekelder werd volledig naar zijn wensen gebouwd en 

ingericht en voor de opvoeding van de wijnen liet hij prachtige 

ondergrondse kelders aanleggen, waar de wijnen onder ideale  

omstandigheden rijpen. Bij het wijnmaken houdt hij graag vast aan 

de oude wijnmaaktradities, maar laat hij zich daarbij wel ‘helpen’ 

door de modernste technieken. 
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door het toevoegen van schillen en lies van de Amarone.  

De jonge wijn wint hierdoor aan kracht, waardoor hij ook een lan-

gere houtopvoeding aankan. Deze schitterende wijn uit 2007 bezit 

een intense, kruidige neus, met zoete fruittonen van kersen. In de 

smaak vinden we opnieuw kersen, kruiden, specerijen, iets hout, 

florale accenten en een heerlijk zwoel sap.

Schenkadvies: heerlijk bijvoorbeeld bij stoofvlees of geroosterd 

vlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

2005  Amarone della Valpolicella
Palazzo Maffei

Een absoluut sensuele wijn voor bovendien een uitstekende prijs! 

Amarone wordt gemaakt door de druiven relatief vroeg 

te oogsten en vervolgens op matten te laten indrogen. 

De druiven, die na indroging een enorme suikercon-

centratie bevatten, worden vervolgens in februari 

geperst. Hierna rijpt de wijn ruim twee jaar op eiken-

houten vaten. Het resultaat is een intense wijn met een 

alcoholgehalte van rond de 15% en ongeveer 8 gram 

restsuiker. De wijn is perfect in balans en ondanks zijn 

rijkdom prachtig elegant. De Amarone van Maffei is 

een topper! De neus is zoetig, met rijpe pruimen, ge-

konfijt rood fruit, viooltjes en iets vanille. De smaak is 

breed en vol, met jam-achtige fruitaroma’s, zonder 

zwaar of log te worden.

Schenkadvies: heerlijk bij wild, gegrild vlees en 

stoofpot.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 22,50)

italië

Dé ontdekking van 2009!

2008 Valpolicella
Palazzo Maffei

Deze ‘instapper’ van Cottini laat al meteen zien dat hij het serieus 

meent met de kwaliteit van zijn wijnen. De wijn, gemaakt van de 

druiven corvina (70%), rondinella en molinara, bezit een mooie 

fruitconcentratie, licht florale tonen en tevens het voor Valpolicella 

typische bittertje. De smaak is elegant en licht kruidig, met een 

zwoel, rijp fruit en elegante zuren.

Schenkadvies: uitstekend bij pastagerechten, rood vlees en  

gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2007 Valpolicella Ripasso
Palazzo Maffei

Deze schitterende Ripasso is een stuk krachtiger en rijker dan 

de instap-Valpolicella. Dit komt door het speciale procedé van 

 wijnmaken, waarbij een tweede gisting op gang wordt gebracht 

Proefpakket Palazzo Maffei

U kunt deze drie rode wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere soort twee flessen.
Speciale prijs: € 71,00 
(normaal: € 79,80)

(slechts één pakket ‘Palazzo Maffei’ per 

bestelling mogelijk.)

Een top-Amarone voor een 
zachte introductieprijs!
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Wij hebben een zwak voor de Loire: de uit-

gestrektheid van die onmetelijke rivier, de 

schoonheid van het Loire-land, de pure 

dorpjes, de prachtige kastelen en die enorme 

verscheidenheid aan wijnen.

De grote klimatologische verschillen, de 

steeds wisselende structuur van de bodem en 

het grote aantal druivenvariëteiten maken 

deze wijnstreek extra boeiend. Terecht wordt 

het wijngebied Loire in drieën verdeeld. 

1.  Boven-Loire met beroemde witte wijnen uit 

Sancerre en Pouilly-Fumé.

2.  Midden-Loire met prachtig wit uit Vouvray 

en Savenières.

3.  Beneden-Loire met als belangrijkste witte 

wijn de Muscadet.

Uit alle drie bieden wij u een wijn aan die  

karakteristiek is voor zijn herkomstgebied.
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Het buxusneusje van Sancerre
Door een ruim aanbod van sauvignon-wijnen uit andere wijn-

landen leek het alsof Sancerre iets minder in trek was. De geur 

en de smaak van een goede Sancerre zijn echter zo specifiek en 

karaktervol, dat de echte liefhebber van de sauvignon altijd weer 

terugkomt op deze unieke loirewijn. Al vele jaren werken wij met 

Bernard-Noël Reverdy van het Domaine de la Garenne. Hij bezit 

wijngaarden op de witte kalkrijke grond, die verantwoordelijk is 

voor dat opvallend fruitrijke en florale karakter.

2008 Sancerre 
Domaine de la Garenne

Proefnotitie: Prachtig stuivende witte wijn met dat opvallende buxus-

neusje en volle frisse tonen en sappige zuren in de smaak. Heerlijk 

als aperitief, maar ook bij vlees- en vissalades en natuurlijk bij een 

geitenkaasje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 13,50)

Het schoonste wit uit ‘Le Jardin de la France’
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Een hint van noten in Vouvray
Als het ware aangeplakt tegen de stad Tours ligt het kleine, maar 

uiterst boeiende wijngebied Vouvray. Een van de bekendste 

producenten hier is Philippe Brisebarre vanwege zijn schitterende 

droge witte wijnen, zijn zachtzoete demi-secs en zijn imponerende 

liquoreuze wijnen.

Brisebarre oogst de chenin-druif  perceel voor perceel, vinifieert 

deze traditioneel op inox tanks en laat zijn wijnen daarna in oude 

vaten (geen houtsmaak dus!) rijpen in zijn koele grotkelders.   

2006 Vouvray sec
Domaine Brisebarre

Proefnotities: Prachtig goudgeel van kleur. Het parfum is licht  

mineralig met fijne tonen van rijp geel fruit, bloesemgeuren en een 

hint van noten. De smaak is vol en mild met een zachte, elegante 

finale. Heerlijk bij gepocheerde vis met een romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,45 per fles (normaal € 9,95)
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De zachte ziltige tonen van Muscadet
De beste Muscadets worden gemaakt op de coteaux tussen de  

rivieren Sèvre Nantaise en Petite Maine. Daar, in de gemeente 

La Haye-Fouassière, liggen de wijngaarden (dertig hectare) van 

Christophe Gadais. Vier hiervan zijn beplant met echte ‘vieilles 

vignes’ van meer dan vijftig jaar oud. Terecht worden de druiven van 

deze oude wijnstokken apart gevinifieerd. De verantwoordelijke druif 

is de melon de Bourgogne, die het in het relatief milde en vochtige 

klimaat rondom Nantes goed doet. Gadais vinifieert ‘sur lie’, dat wil 

zeggen dat de rijping op de droesem van de gistcellen plaatsvindt.

2008 Muscadet de Sèvre et Maine ‘sur lie’ 
Vieilles Vignes

Domaine Gadais

Proefnotities: De kleur is bleekwit. Het parfum is heel verfijnd geurig 

en mineralig. De smaak is prachtig droog, maar tegelijk ook rijk, met 

mooie frisse, zacht ziltige zuren en heerlijke tonen van fruit.

Onweerstaanbaar als aperitief, bij een visje, schaaldiertjes en salades.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,50) 

Het schoonste wit uit ‘Le Jardin de la France’
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Absolute klasse

b o u r g o g n e

De complexiteit van de wijnstreek Bourgogne zit hem niet zozeer in de druivenrassen, want hier zijn 

slechts twee soorten toegestaan: de pinot noir voor rood en de chardonnay voor wit. Het is de 

aaneenschakeling van akkertjes, microklimaten, de vele wijnboeren en de uiteenlopende kwaliteit die 

deze streek zo gecompliceerd maken. Je moet hier de weg weten, want ieder perceel heeft zijn eigen 

terroir, zelfs binnen de appellatie van de grote crus.

Een topdomein hier is Domaine Tollot-Beaut, gelegen in het dorpje Chorey-lès-Beaune, bestaand uit 

25 hectare vignobles, verdeeld over meer dan dertig verschillende percelen. Alle wijnen die zij maken 

zijn van onberispelijke kwaliteit, of je nu de wijn van de grand cru-heuvel Corton proeft, of die van 

de vele premiers crus-akkers van Aloxe-Corton, Beaune en Savigny.

Zelfs de rode en witte Bourgogne ‘tout court’ van Tollot-Beaut zijn indrukwekkend!O
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Puur natuur
In de wijngaard wordt heel veel tijd gestoken, want daar moet het gebeuren. Op puur 

natuurlijke wijze wordt hier gewerkt. Geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. 

Alles gebeurt nog met de hand, want iedere wijnstok krijgt een persoonlijke verzorging. 

Ook het oogsten gebeurt handmatig, waarbij de druiven in kleine bakjes worden afgevoerd 

om gevinifieerd te worden. De vinificatie is traditioneel, met gebruikmaking van moderne 

apparatuur, zoals pneumatische wijnpersen, waarbij de temperatuur tijdens de gisting  

elektronisch wordt gestuurd. Alle wijnen ondergaan een rijping op eiken barriques van  

225 liter afkomstig uit Alier en Bertranges, omdat dit hout het fruit en de finesse van de 

wijn niet aantast. Het percentage nieuw hout is voor alle wijnen verschillend. Zo rijpten 

deze rode en witte bourgognes voornamelijk op reeds gebruikte vaten. De Bourgogne 

rouge op vaten van de Aloxe-Corton en de 1er Cru Savigny Champ-Chevrey en de  

Bourgogne blanc op vaten van de beroemde witte Corton-Charlemagne.

2006 Bourgogne blanc
Domaine Tollot-Beaut

Proefnotitie: De neus presenteert een mooi 

fris tropisch fruit, wat vanille en een prachtige 

toast van het hout. In de smaak weer veel rijp 

fruit, prachtig frisse zuren en een heerlijke, 

minutenlange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,70)

2006 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut

Proefnotitie: Schitterend geurende wijn met 

het aantrekkelijke rode fruit van de rijpe pinot 

noir en lichte vanilletonen van het hout. De 

smaak is opvallend rijk, met opnieuw fruit dat 

mooi harmonieert met de zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,70)

b o u r g o g n e
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Tollot-Beaut is nog een puur familiedomein 
dat nu geleid wordt door Nathalie Tollot.
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De zoektocht naar kwaliteit in Spanje gaat onverminderd voort. Nergens gebeurt zoveel als op dit  

Iberische schiereiland. Ieder jaar steken nieuwe wijngebieden de kop op en oude wijngebieden meten  

zichzelf een nieuw jasje aan en komen – geholpen door nieuwe inzichten en technische hulpmiddelen – 

sterker voor de dag dan ooit tevoren.

Navarra gaat het maken!
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s pa n j e

Dankzij een samenwerking die Bodegas de 

Crianza uit Rueda aanging met Bodega de Sarrìa 

uit Navarra, werden de schitterende wijnen van 

Señorío de Sarría ons in de schoot geworpen!

Eén van de oudere wijnstreken die zichzelf de laatste 

jaren enorm op de kaart heeft gezet, is Navarra. Logisch, 

want de streek is gezegend met voor de wijnbouw ideale 

omstandigheden. Het gebied, gelegen tussen de Pyreneeën 

en de rivier de Ebro, wordt gekenmerkt door vele verschil-

lende microklimaten, onder invloed van zowel de Atlanti-

sche Oceaan als de Middellandse Zee en door continentale 

invloeden. Het klimaat geeft samen met de kalkrijke grond 

wijnen met enerzijds een grote intensiteit en veel structuur, 

anderzijds een prachtige fruitexpressie, florale tonen en 

frisheid. Bovendien doen vele verschillende druivenrassen 

het hier goed.

In het prachtige gebied bij het dorpje Puenta la Reina, op 

de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, werd in 

1953 Bodega de Sarría gesticht. In de bosrijke heuvels bezit 

de bodega hier maar liefst tweehonderd hectare wijngaard, 

waarvan een groot gedeelte van de wijnranken meer dan 

vijftig jaar oud is. De aanplant bestaat uit zowel autochtone 

druivenrassen als tempranillo, graciano en mazuelo, als de 

internationale druivenrassen cabernet-sauvignon, merlot, 

grenache en chardonnay.

2008 Chardonnay
Señorío de Sarría

De druiven voor deze wijn komen van een 

wijngaard gelegen in het noorden van Navarra 

op vijfhonderd meter hoogte. De koele nachten 

zorgen ervoor dat fruitaroma’s en zuren goed 

in de druiven bewaard blijven. De druiven 

worden in de vroege ochtend geoogst en 

meteen naar de kelder gebracht om oxidatie 

van de druiven tegen te gaan. Ze worden 

bij binnenkomst meteen geperst en op 

lage temperatuur vergist om alle delicate 

aromastoffen te behouden.

Proefnotitie: De geur is uitbundig, met 

bloemige tonen en iets van citrusfruit 

en tropische vruchten als mango en 

ananas. In de mond heeft hij een mooie 

vette structuur, rijpe, frisse fruittonen en 

prachtige zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,80)
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Proefpakket 
‘Señorío de Sarría’
U kunt deze drie rode wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 49,00 (normaal: € 55,40)

(slechts één pakket ‘Señorío de Sarría’ per bestelling mogelijk.)

s pa n j e
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2005 Mazuelo, Viñedo No. 8
Señorío de Sarría

Ook deze wijn, gemaakt van 100% mazuelo 

(carignan) komt van een speciaal geselecteerde 

wijngaard. De stokken zijn hier 55 jaar oud en de 

selectie van de druiven is ook voor deze wijn zeer 

streng. In veel gevallen wordt de mazuelo geas-

sembleerd met andere druiven, maar de oude 

stokken in combinatie met het ideale terroir 

zorgen ervoor dat hier een geweldige mo-

nocépagewijn gemaakt kan worden! De 

wijn rijpt, afhankelijk van het oogstjaar, 

zes tot negen maanden op houten vaten 

van één jaar oud.

Proefnotitie: de neus is complex, vol fruit 

van bramen en pruimen, specerijen en iets 

bosgrond. De smaak is floraal en fris, met 

tonen van zwart fruit en iets citrus, kruidig, 

mooi levendig en sappig, met elegante tan-

ninen in de afdronk. Heerlijk bij gevogelte, 

stoofschotel, maar ook licht gekoeld bij een 

stevige vis met een Provençaalse saus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,95)

2005 Graciano, Viñedo No. 7
Señorío de Sarría

Viñedo No. 7 geeft het stuk wijngaard aan waar 

de druiven van deze wijn vandaan komen. De 

wijnstokken zijn hier ruim vijftig jaar oud. De 

selectie van druiven is zéér streng en alleen de 

beste druiven worden voor deze wijn gebruikt, die 

voor 100% gemaakt wordt van graciano. Na een 

weking en gisting bij een temperatuur van  

28 ºC werden de druiven geperst. De rijping 

gebeurt op Franse eikenhouten vaten van 

één jaar oud, gedurende ongeveer acht 

maanden. De wijn wint hierdoor aan com-

plexiteit en structuur.

Proefnotitie:  De geur biedt een kruidig rijp 

fruit met iets laurier, kreupelhout en wat 

vanille van het hout. De smaak is vol sap 

en mooi zacht, met rijp fruit van zwarte 

kersen en bramen, mooie zachte tanninen en 

minerale tonen in de afdronk. Heerlijk om 

te drinken bij geroosterd lamsvlees en pittige 

vleesgerechten. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,95)
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o o s t e n r i j k

Zuiver, spannend en verfijnd

Een van de opvallendste uitbreidingen van ons assortiment de laatste jaren betreft wel de 

schitterende wijnen uit Oostenrijk. Geweldig zuivere wijnen vol spanning en verfijning. 

We kunnen u dan ook verzekeren dat wij onze speurtocht naar kwaliteit in dit land zullen 

voortzetten. met veel genoegen bieden wij u vier wijnen van onze twee huidige topadressen aan!O
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o o s t e n r i j k

2008 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems

De wijn is mooi rijk en aromatisch, met indrukken van mineralen, 

bloemen, rijp wit en geel fruit, witte peper en iets kruidigs. In de 

afdronk vinden we prachtig harmoniërende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Riesling Stein terrassen
Weingut Stadt Krems

De geur kenmerkt zich door tonen van appel, citrus, passievrucht 

en bloemen. In de smaak heeft de wijn een kenmerkende minerale 

stijl, een goede structuur, mooie kruidigheid en een fruitig karakter, 

dat associaties met abrikoos en perzik oproept. In de afdronk  

vallen de uitstekende zuren op.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,75 per fles (normaal € 12,30)

2008 Chardonnay Felsenstein
Birgit Braunstein

De geur is intens met hints van grapefruit, lychee en mineralen. De 

aanzet van de smaak is fris met tonen van citrusfruit, gevolgd door een 

slanke structuur. De afdronk is rijk en vol met rijp fruit en licht ziltig.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 8,55 per fles (normaal € 9,85)

2008 Pinot Blanc
Birgit Braunstein

De pinot blanc (weissburgunder) is de meest gebruikte witte druif 

van Burgenland. De neus biedt heerlijk zwoele aroma’s van peer 

en mango. De smaak is rijk en soepel met fris tropisch fruit. De 

afdronk is lang, rond, met subtiele tonen van amandel en elegante 

zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Birgit Braunstein van het gelijknamige wijndomein en  

Fritz Miesbauer van Stadt Krems bezitten de nodige over-

eenkomsten. Beiden zijn nog jong, zéér kundig en extreem 

gepassioneerd. Fritz doet het op de steile akkers aan de rivieren 

Krems en Donau en Birgit heeft te maken met het microklimaat 

van de Neusiedlersee. Beiden zoeken naar expressie van hun 

terroir en een perfecte balans, hetgeen resulteert in bloemige 

wijnen, vol expressie, mineraliteit, fruit en verfijnde zuren.

U merkt het, deze wijnen brengen ons in vervoering!  
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Birgit Braunstein Fritz Miesbauer
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 rode bordeaux

Tijd voor bordeaux
Iedere wijnliefhebber weet het: uit Bordeaux komen geweldige wijnen, misschien wel de beste 

van onze aardbol. Maar wat kosten deze geweldenaars niet! Het betreft hier overigens 

slechts een elitegroep van een paar honderd châteaux, die zich permitteren meer voor hun 

wijn te vragen dan deze waard is. Vraag en aanbod bepalen hier de prijs.

Gelukkig worden er in Bordeaux ook betaalbare wijnen gemaakt. ‘Les Petits Châteaux’ worden 

ze wel genoemd, met vaak heel grote wijnen. In Bordeaux moet je de weg weten in het dool-

hof van meer dan tienduizend verschillende châteaux.  

Van het zo verrassend elegante oogstjaar 2006 bieden wij u een drietal heerlijke wijnen aan, 

dat zich al vele jaren bij Okhuysen heeft bewezen.
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2006 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur

Eén van de heerlijkste bordeauxwijnen uit 

ons assortiment is wel deze Lescalle. Een 

fabuleuze wijn, gemaakt op het vermaarde 

Château Maucamps, afkomstig van 

wijngaarden die net buiten de appellation 

Haut-Médoc vallen. Samenstelling druiven: 

20% cabernet-sauvignon, 65% merlot, 10% 

cabernet franc en 5% petit verdot.

Zijn herkomst heet simpel te zijn, maar de 

kwaliteit van de wijn verraadt pure klasse!

Proefnotitie: Mooie neus van rijp rood fruit 

en een lichte hint van hout. De smaak biedt 

fris fruit, een elegante structuur, rijpe, zachte 

tanninen en een smeuïge, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,85 per fles (normaal € 10,15)

2006 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

Deze wijn uit een van de satelliet-appellati-

ons van Saint-Emilion wordt gemaakt door 

hetzelfde team van wijnmakers als Château 

Maucamps en Château Lescalle. De signa-

tuur is duidelijk: veel rijpheid, verfijning, 

evenwichtige smaak en zachte tanninen. 

De merlot is hier met een percentage van 

70 dominant, aangevuld met 20% cabernet 

franc en 10% cabernet-sauvignon. De wijn 

ontving een opvoeding van bijna achttien 

maanden op (deels nieuw) eiken vaten en 

bezit daardoor een complexe structuur.

Proefnotitie: Het parfum is verrukkelijk, met 

tonen van rijp fruit zoals bramen en zwarte 

kersen. Het hout zorgt voor iets vanille, maar 

het fruit blijft domineren. Een grote wijn uit 

een heel klein gebied!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,70)

2006 Cru Monplaisir
Bordeaux Supérieur

Dit is een unieke wijn die gemaakt wordt 

op het Château des Eyrins uit de appel-

lation Margaux. Omdat een wijngaard van 

dit kleine en zeldzame kasteel net buiten 

de appellatiegrens ligt, mag de wijn slechts 

als Bordeaux Supérieur verkocht worden. 

Jammer voor de eigenaar, maar fijn voor 

ons, want de verhouding prijs-kwaliteit 

is daardoor ideaal. Deze wijn wordt met 

dezelfde deskundigheid en zorg gemaakt 

als de Margaux en hij rijpt deels op nieuw 

eikenhout.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood.  

De neus biedt een explosie van zwarte bessen, 

rijpe bramen en een fijne toets van hout.  

De smaak is rijk en smeuïg met opnieuw dat 

verrukkelijke fruit dat harmonieert met de 

zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)
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rode bordeaux
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Bestel een proefpakket Coup de Coeur-wijnen
2008 Muscadet Cuvée 
Vieilles Vignes
Domaine Gadais

Speciale prijs: € 6,95 
(normaal € 8,50) 

Zie pagina 6 en 7

2005 Graciano, Viñedo 
No.7
Señorío de Sarría

Speciale prijs: € 8,60  
(normaal € 9,95) 

Zie pagina 10 en 11

2008 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein

Speciale prijs: € 8,20 
(normaal € 9,45)

Zie pagina 12 en 13

Bij het samenstellen van ons aanbod wijnen 

voor de Vinée Vineuse proeven wij de wijnen 

altijd eerst uitgebreid door. Tijdens zo’n 

proeverij steken er altijd een paar wijnen 

boven de andere uit. Ze verdienen het om 

extra aandacht te krijgen.

Ze ontvangen van ons dan ook terecht het 

predikaat ‘Coup de Coeur’.

U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-

logo.

Meer informatie over deze bijzondere wijnen 

leest u op de pagina’s elders in dit blad.

2006 Cru Monplaisir 
Bordeaux-Supérieur

Speciale prijs: € 9,35 
(normaal € 10,70)

Zie pagina 14 en 15

2007 Le Sarda 
Côtes du Roussillon
Domaine Sarda-Malet

Speciale prijs: € 7,30 
(normaal € 8,45)

Zie pagina 18 en 19

2007 Valpolicella Ripasso
Palazzo Maffei

Speciale prijs: € 8,25 
(normaal € 9,50)

Zie pagina 4 en 5

Coup de Coeur
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Het Coup de Coeur-
proefpakket bestaat uit 
zes flessen.

Speciale prijs per pakket van 
6 flessen: € 49,50 
(normaal: € 56,60) 

(slechts één pakket per bestelling 

mogelijk)

Bestel een proefpakket Coup de Coeur-wijnen Wat een rijkdom! 

Enkele jaren geleden kregen de broers de kans om 

een domein van vijftig hectare te kopen vlak bij het 

dorpje Notto in het zuidoosten van het eiland.  

Het glooiende landschap bestaat uit fruitbomen, 

notenbomen, olijfbomen en zeventien hectare wijn-

gaard, hoofdzakelijk aangeplant  met de autochtone 

nero d’avola-druif. De wijngaarden liggen op 150 

meter hoogte op het zuidwesten en profiteren van de 

verkoelende zeewind, terwijl de bodem kalkrijk is. Al 

met al ideale omstandigheden voor het maken van 

een topwijn. 

De broers zien erop toe dat alleen perfect 

rijpe en gave druiven worden geoogst. De 

vinificatie – het wijnmaken – is traditioneel, 

waarbij natuurlijk de laatste technieken en 

kennis worden ingezet. Na een vergisting op 

temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen 

vaten, volgt een opvoeding van tien maan-

den op Franse eikenhouten barriques.

2007 Zisola
Mazzei, IGT Sicilië

De geur biedt rijpe tonen van klein rood en 

zwart fruit, kruiden, specerijen, chocola en 

iets vanille. De smaak is vol en smeuïg, met 

een rijp zwart fruit, opnieuw een goede krui-

digheid, iets tabak en een aangename toast.

Schenkadvies: mooi bij rood vlees, lam, 

eend, Provençaalse schotels en pasta’s.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 15,20)

De familie Mazzei staat in Italië op een voetstuk. Sinds 1435 maken 

de Mazzei’s wijn in het gebied dat tegenwoordig Chianti Classico 

heet. Hun chianti’s zijn wereldvermaard en hetzelfde geldt voor 

hun wijnen uit het Toscaanse kustgebied Maremma. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat hun nieuwste wijn uit Sicilië vanaf 

het begin hoge ogen gooit. De broers Francesco en Filippo kozen 

juist voor Sicilië vanwege het interessante terroir, de autochtone 

druivenrassen en de lagere kosten; ingrediënten om een 

betaalbare topwijn te maken. 

siCilië
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languedoC-roussillon

Barstensvol karakter en kwaliteit

Op deze pagina’s brengen wij vier geweldige domeinen samen, waarvan de wijnmakers met hun topcuvées inmiddels  

hebben bewezen tot de eredivisie van de streek te behoren. Wellicht nog belangrijker is het feit dat zij hebben begrepen dat er 

naast deze zogenaamde ‘prestigecuvées’ ook een fantastische wijn voor alledag moet bestaan. Niet een fles die je tien keer 

teruglegt voordat je hem open durft te maken, maar gewoon een heel lekker glas voor direct, met alle karaktereigenschappen 

van de streek, voor een goede prijs! Dat is dan ook wat deze vier wijnen gemeen hebben: heerlijke doordrinkers, barstens-

vol karakter en kwaliteit, voor een bijzonder aantrekkelijke prijs! Verrukkelijk bij lamsvlees, rood vlees, Provençaals gekruide 

gerechten of gewoon bij een stukje pittige kaas.

De tijd dat er in de Languedoc-Roussillon alleen maar goedkope ‘hoofdpijnwijn’ werd  

geproduceerd ligt gelukkig ver achter ons (alhoewel…soms kom je ze nog wel eens tegen). 

Nee, Zuid-Frankrijk is tegenwoordig het podium voor enkele van Frankrijks mooiste wijnen.
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languedoC-roussillon

2008 Cuvée Tradition, Corbières
Château Beauregard Mirouze

Karine en Nicolas Mirouze maken hier een krachtige wijn van syrah 

en grenache, vol rijp fruit als bramen, bessen en zwarte kersen 

en kruiden als tijm en rozemarijn. De smaak bezit een mooi puur 

en fris fruit, veel sap, met tonen van bloemen, mineralen en iets 

laurier, elegante tanninen en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2007 Le Sarda, Côtes du Roussillon
Domaine Sarda-Malet

Deze uitstekende wijn van alleskunner Jérôme Malet wordt  

gemaakt van grenache, syrah, carignan en macabeo, afkomstig van 

oude stokken van een kalkrijke kleigrond. De wijn heeft een zwoel 

rood fruit op de neus, met een mooie mineraliteit en iets laurier. 

De smaak is elegant, mooi in balans en bezit een aantrekkelijk fris, 

kruidig fruit.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2008 Le Mazet du Levant, Vin de Pays d’Oc
Moulin de Gassac

De oude Aimé Guibert was zó enthousiast dat Louis Kat, zijn eerste 

klant, gek bleek te zijn op de wijn die hij oorspronkelijk alleen voor 

zichzelf en wat lokale vrienden liet maken, dat hij hiervan nu ook 

speciaal iets voor Okhuysen reserveert! Een wijn rijk aan Proven-

çaalse kruiden, zwarte bessen, pruimen en iets chocola. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2007 Fitou
Domaine Champ des Soeurs

Laurent Meynadier werd in één klap bekend toen hij door de Franse 

journalisten Bettane en Dessauve in hun klassement van de beste 

wijnen van Frankrijk werd uitgeroepen tot beste wijnmaker van het 

jaar. Een heerlijk zuivere wijn, met een sappig fruit van kleine rode 

vruchtjes, een lichte kruidigheid en een prachtige balans.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)
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Het vinden van een goede huiswijn blijft voor een wijnimporteur het moeilijkste wat er is. 
Deze uitdaging is echter tevens wat ons drijft en onze zoektochten hebben ons bepaald 
geen windeieren gelegd. Onze huiswijnen zijn echte visitekaartjes.  Gevarieerd in stijl, 
van een onberispelijke kwaliteit, eerlijk geprijsd en… vooral erg lekker. 
Ditmaal een selectie van drie witte wijnen, twee roséwijnen en drie rode wijnen.

De beste keuze 
voor alledag

Speciale korting 
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5% 

Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt 

u onze ‘beste keuze voor alledag’ in combinatie 

bestellen.
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2008 Lalanne, Vin de Pays de Côtes de 
Gascogne
Domaine Lalanne 

Niet weg te denken uit ons assortiment huiswijnen, 

deze wijn van Alain Lalanne uit de Gascogne-streek. 

Ook de 2008 is weer ongekend geurig en puur. 

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met een 

parfum van fris en exotisch fruit, goede zuren en 

een frisse, verfijnd droge afdronk. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Colagon, Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Sinds jaar en dag de best verkochte wijn van Okhuy-

sen. Door zijn specifieke en prikkelende smaak weet 

hij velen te bekoren en krijgt verveling geen kans!

Proefnotitie:  Een stuivend parfum vol exotisch fris 

fruit als citrus en ananas. De smaak is fris en rijk, 

met heerlijk sappige en verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,95 per fles (normaal € 5,90)

2008 Chardonnay l’Orangeraie 
Vin de Pays d’Oc

Deze puur op het fruit gemaakte Chardonnay is van 

een ongekende frisheid, dankzij de hoge ligging van 

de wijngaarden en de kalkrijke terroir.

Proefnotitie: In de neus vallen zijn uitstekend rijpe 

fruittonen op. In de smaak een zekere rijkdom, 

terugkerend rijp fruit van zuidvruchten en meloen, 

een lichte vettigheid en veel frisheid. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Synera rosado
Catalunya

Bodegas Masies d’Avinyó maakt van jonge aanplant 

cabernet-sauvignon een even eenvoudige als 

originele rosé. Een koude weking van de druif en 

een gisting op lage temperatuur zorgen voor een 

explosie van fris fruit.

Proefnotitie: De kleur is licht roodroze. Het parfum 

biedt een explosief fruit van frambozen, aardbeien 

en rode bessen. In de smaak keert het fruit terug, 

met lichte tonen van frisse perendrup.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,50 per fles (normaal € 5,35)

2008 Huerta del Rey, Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

´De tuin van de koning ,́ een locatie waar deze 

meesterlijke rosé niet zou misstaan, al komt hij 

overal goed tot zijn recht. De Huerta bezit een 

fantastische combinatie van sappige frisheid  

enerzijds en een fruitige spanning anderzijds.

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: tussen nu en zomer 2010

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

2007 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Al sinds jaar en dag een van onze visitekaartjes, 

deze ‘melodieuze’ Merlot van Henri Fabre Luce. 

Een klein beetje houtopgevoede Cabernet-sauvig-

non geeft hem net dat beetje extra spanning.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en 

rood fruit, iets laurier en licht aardse tonen, rijp en 

vol van smaak en met harmonieuze zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Vin de Pays de Vaucluse  
Mon Petit Pétrus
Domaine du Pesquier

Als je iets prachtigs kunt maken, dan laat je je niet 

belemmeren door regeltjes. En zo maakte Guy 

Boutière deze meesterlijke vin de pays, bekend 

onder zijn geuzennaam ‘mon petit Pétrus’.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte bessen, rijpe 

bramen, iets tabak en wat leer. De smaak is rijk, 

mooi kruidig en opnieuw proeft u dat mooie fruit.

Op dronk: tussen nu en 2011 

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

2007 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Deze wijn is ontsproten aan het verlangen om 

een wijn ‘comme autrefois’ te maken. De 

geheimen van deze vaak gelauwerde wijn zijn 

lokale druivenrassen en geurige garrigues.  

Proefnotitie: In de neus iets van zwarte bessen 

en Provençaalse kruiden. De smaak is krachtig, 

licht kruidig met mooi fruit en veel souplesse. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,80 per fles (normaal € 5,70)
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Wij verwachten wij ook dit najaar weer een groep spectaculaire 

producenten om hun talenten met u te delen. 

Aanwezige producenten:
Wijn:

Domaine Tollot-Beaut, Bourgogne

Domaine Bachelet-Monnot, Bourgogne

Domaine Joseph Voillot, Bourgogne

Domaine La Soufrandière/Bret Brothers, Bourgogne

Domaine Alain Graillot en Domaine des Lises, Crozes Hermitage

Domaine Chante-Cigale, Châteauneuf-du-Pape

Domaine Brisebarre, Vouvray

Domaine Champs des Sœur, Fitou

Mas des Dames, Côteaux du Languedoc

Bodegas Valduero, Ribera del Duero & Toro, Spanje

Mas d’en Gil, Priorat, Spanje

Quinta do Tedo, Port

Azienda Agricola Torre Raone, Abruzzen, Italië

Palazzo Maffei, Valpolicella, Italië

Neagles Rock, Clare Valley, Australië

La Couronne, Franschhoek, Zuid-Afrika

Kaas:

Westlandkaas, producent van Old Amsterdam, een heerlijk, 

gerijpte Nederlandse kaas, waar u rustig een stukje van kunt 

komen proeven.
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Op vrijdag 16 & zaterdag 17 oktober  

vindt onze halfjaarlijkse overzichts-

proeverij plaats in onze magazijnen 

aan de Küppersweg te Haarlem.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit!

Proef, selecteer en bestel de heerlijkste wijnen en  
profiteer van de wel heel bijzondere proeverijcondities!

uitnodiging najaarsproeverij
PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN

Maak kans op petrus
natuurlijk wordt u bij een aankoop van 
iedere 36 flessen beloond met een kans in 
de tombola, de enige tombola waar u kans 
maakt op een fles pétrus, Yquem, trotanoy, 
Hermitage Chave en héél veel andere 
heerlijke wijnen.

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

per bestelformulier, per telefoon 023-5312240,  

per fax 023-5324815 dan wel via internet www.okhuysen.nl

U kunt zich voor de volgende sessies inschrijven:

Proefsessies
vrijdag 16 oktober: 

Van 12:00 uur tot 19:30 uur 

zaterdag 17 oktober: 

Van 11:00 uur tot 17:00 uur 

Bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname. 

Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde 

van binnenkomst. 

Advies

Mensen die graag rustig proeven, adviseren we zoals 

gebruikelijk om vroeg te komen, dan wel van de 

mogelijkheid gebruik te maken op vrijdag te komen 

proeven.

Proeflijst

De lijst met te proeven wijnen zal begin oktober op onze 

site www.okhuysen.nl worden gepubliceerd. Op verzoek 

kunnen wij u ook de geprinte proeflijst voorafgaand aan 

de proeverij toesturen.
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Proef, selecteer en bestel de heerlijkste wijnen en  
profiteer van de wel heel bijzondere proeverijcondities!

uitnodiging najaarsproeverij
PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN
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extra voordelige 
proeverijprijzen
Geven wij normaal gesproken al kwantumkorting op 

uw aankopen van niet-aanbiedingswijnen, tijdens onze 

najaarsproeverij gaan alle kwantumkortingen maal 

twee!

Dit betekent voor u:

Bij aankoop van 24 flessen 10% korting i.p.v. 5% 

Bij aankoop van 48 flessen 12% korting i.p.v. 6%

Bij aankoop van 72 flessen 14% korting i.p.v. 7%

Bij aankoop van 96 flessen 16% korting i.p.v. 8%

Bij aankoop van 120 flessen 18% korting i.p.v. 9%

Bij aankoop van 144 flessen 20% korting i.p.v. 10%
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f r a n k r i j k

Viognier met 
charme

2008 Viognier de Pennautier
Vin de Pays d’Oc

Proefnotitie: Indrukwekkende neus met tonen 

van perzik, acacia en geurende thee. De 

smaak is fris, maar tevens rijk en mild met een 

stevige kern. Een zeer originele wijn vol charme 

en stijl.

Schenkadvies: nu tot 2011

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

Eind jaren tachtig besloeg de 

aanplant van de druif viognier niet 

veel meer dan enkele tientallen 

hectaren, waarvan het grootste 

deel op de steile hellingen van 

Condrieu. Gelukkig heeft deze 

cépage aan populariteit gewonnen 

en durven steeds meer wijnboeren 

in de Languedoc het aan deze 

aromatische druif aan te planten. 

Zo ook Nicolas de Lorgeril van het 

bekende Château de Pennautier, 

waar wij ook onze vermaarde 

Chardonnay de l’Orangeraie kopen. 

Als een soort experiment plantte 

hij in de jaren negentig een kleine, 

hooggelegen wijngaard met deze 

druif aan en de eerste oogst werd 

direct met applaus begroet. Het 

meest opvallende van een 100% 

viognier-wijn is zijn heerlijke fruitige 

en florale karakter in de neus en de 

rijke aromatische en frisse tonen in 

de smaak.
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