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Op goede wijze het jaar uit!
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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.
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen en Brenda ten Brinke.
Fotografie Louis Kat, Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe
en Yves van Maren

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

De feestdagen staan weer voor de deur en daar kijken we reikhalzend naar uit. Alle verhalen
over recessie maakten het er de laatste maanden immers niet vrolijker op. Ook al is het
einde van alle tegenspoed misschien nog niet direct in zicht, er gloren wel wat tekenen van
een voorzichtig herstel aan de horizon. Deze positieve signalen gaan er samen met de
gezelligheid en warmte van de decembermaand hopelijk voor zorgen dat we met een goed
gevoel 2010 in kunnen gaan.
Met veel zorg stelden wij een spectaculair decemberaanbod voor u samen, vol heerlijke
aanbiedingen en waardevolle wijnsuggesties voor alle feestelijkheden rond kerst en oud
en nieuw. Als klap op de vuurpijl ontvangt u tevens een bijlage bij deze decemberVinée Vineuse, waarin de beste honderd wijnen van Okhuysen zijn opgenomen. Een
waardevolle lijst van topwijnen die u met een aantrekkelijke korting en bovendien per
fles kunt bestellen. Voor de grote bestellers uit de top honderd zijn er bovendien enkele
zéér begerenswaardige presentjes. Natuurlijk krijgt u, traditiegetrouw, voor uw
bestelling boven de € 275,00 uit deze Vinée Vineuse en/of bijlage ook weer een prachtig
vineus cadeau (zie achterpagina). Voor vragen en advies kunt u altijd terecht bij ons
verkoopteam onder leiding van Larry Renardel de Lavalette, dat telefonisch bereikbaar
is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.
Wij wensen u fantastische feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden met de
verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met eigen
bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde
van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
27 februari 2010.
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

Xavier & Louis Kat en alle medewerkers van Okhuysen

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

PS. Alle bestellingen gedaan vóór 19 december a.s. kunnen wij gegarandeerd

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

uitleveren vóór de kerstdagen.

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en
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.

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

4-5
6

7

8-9

10-11

12-13

22-23

30-31

Twee wijnen van de familie Mazzei: de Chianti Classico en de
Badiola van het voor Toscane schitterende oogstjaar 2007.
Een Crianza 2006 en een Reserva 2004 van Bodegas Valduero.

32-33

De Tandem 2007, gemaakt van 100% syrah uit Marokko,
werd ‘Wijn van het Jaar’ en zes andere wijnen van Okhuysen
tonden in de finale.

34-35

La Couronne presenteert weer drie heerlijk wijnen:
Een stuivende Sauvignon 2009, een rijke Merlot 2006 en 		
een krachtige Shiraz 2006.
De wijnen van Neagles Rock uit de Clare Valley blijven bekoren.
Twee witte en één rode wijn van ongekende schoonheid.

36-37

Verrukkelijke port van het tophuisje Quinta do Tedo, verfijnde
armagnac van Château de Lacquy en klassieke cognac van
Maison Paul Beau.

38-39

Aardige wijnnieuwtjes van allerlei aard, waaronder de 		
Wijnagenda van Gert Crum, hoge scores van Gault Millau
voor de beste Restaurants en… de beste sommeliers van 		
Nederland en een aanbod ‘Olio’s’ om van te watertanden.

Achter

Ons traditionele cadeau voor u bij aankoop ten bedrage
van tenminste € 275,00.

Elegante, op fruit gevinifieerde wijnen als begeleider
van licht vlees en gevogelte, maar ook van pasta’s en
mediterrane schotels.

Stevige, karaktervolle rode wijnen

Dessertwijnen

Onze Kerstwijn
Een krachtige en smeuïge rode Laudun van Domaine
Pélaquié om te schenken tijdens uw kerstdiner bij vlees,
gevogelte en wild.

Huiswijnen
De meest verkochte wijnen van 2009. Drie wit, drie rood
en één rosé.

Bourgogne blanc
Rijke witte wijnen uit Chablis, de Côte d’Or en de
Mâconnais.

Côtes du Rhône rouge
Niets is heerlijker dan een grote rhônewijn bij wild. Een selectie
van zes kanjers, gemaakt door bijzondere wijnmakers.

Krachtige, aromatische witte wijnen

Fruitig, sappig rood

Bourgogne rouge

28-29

Schitterende begeleiders van visgerechten met een
zacht-romige saus, wit vlees en licht gevogelte.

Niets is lekkerder dan een verrassend zoetje aan het
einde van een feestelijke dis.

20-21

Een selectie van stijlvolle rode bourgognes van
verschillende tophuizen.

Frisse, witte wijnen vol fruit
Fijne, fruitige, droge witte wijnen ter begeleiding van
‘fruits de mer’ en allerlei soorten vis- en vleessalades.

16-17

Voor aangepaste openingstijden Gierstraat en Küppersweg,
zie pag. 38 Wijnig Nieuws.

26-27

Bonbanyuls
Pure chocolade-bonbons gevuld met een crème van
zacht-zoete rode banyuls.

Krachtige rode wijnen die een wildschotel voortreffelijk
begeleiden.

18-19

Een zestal klassieke wijnen uit Pessac-Léognan, Saint-Emilion,
Premières Côtes de Bordeaux, Haut-Médoc, Margaux en 		
Pomerol.

Kerstkist
Een Okhuysen-kist met heerlijkheden voor de
kerstdagen.

Rode Bordeaux

24-25

De fijnste belletjes als feestelijk aperitief.

14-15

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

Champagne en andere mousserende
wijnen

Toscane & Ribera del Duero

Proefschrift Wijnconcours

Zuid-Afrika & Australië

Port en twee bijzondere digestieven

Wijnig Nieuws

Okhuysen Vinée Vineuse

Concept, vormgeving & productie
Anker Media, Lelystad
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champagne

& mousseux

champagne

Het gaat de goede kant op in Nederland. Steeds meer wijnliefhebbers maken een
fles champagne of mousseux open als feestelijk aperitief. Een glas fijne belletjes
vooraf aan een lunch of diner wekt de eetlust op, prikkelt het palet en verkwikt
de geest.

Kostelijke belletjes

& mousseux

Champagne Devaux

Champagne Devaux

Grande Réserve Brut

Blanc de Noirs Brut

2006 Crémant de Limoux
Brut Les Graimenous

Maison Devaux onderscheidt zich van de

Een van dé specialiteiten van Devaux is deze

Domaine Laurens

bekende merken door het grote percentage

champagne gemaakt van uitsluitend pinot

Limoux manifesteert zich steeds meer als dé

pinot noir in de assemblage. Devaux bezit

noir. Na de pluk worden de druiven direct

witte wijn-streek van Zuid Frankrijk. Al vele

wijngaarden op de Côte des Bar waar deze

geperst en het blanke sap wordt op lage

jaren maakt men op het Domaine Laurens

druif zich uitstekend thuis voelt. De

temperatuur gevinifieerd.

een fabelachtige crémant van de druiven

uiteindelijke assemblage voor deze cuvée is

Deze champagne proeft rijk en krachtig met

chardonnay, chenin, mauzac en pinot noir.

70% pinot noir en 30% chardonnay.

in de neus lichte tonen van rode vruchtjes.

De neus zit barstensvol wit fruit. De smaak

Het parfum presenteert een verrukkelijk fruit.

De smaak bezit een brede structuur en is

is sappig en rond met rijpe fruittonen, iets

De belletjes zijn heel fijn en niet agressief.

harmonisch met opnieuw dat heerlijke fruit

citrusvrucht en de afdronk is ongekend lekker

De smaak is elegant en heeft een opvallende

in de afdronk.

en frisdroog.

De bekendste mousserende wijn komt uit de Champagne. Al vele jaren

Ook de Spaanse Cava Huguet Gran Reserva - vele malen tijdens het

frisheid.

Op dronk: nu tot 2012

Op dronk: nu tot 2011

werken wij hier met het vermaarde Champagnehuis Veuve A. Devaux.

Proefschrift-Wijnconcours uitgeroepen tot beste mousserende wijn van

Op dronk: nu tot 2011

Uit andere wijnstreken van Frankrijk importeren wij nog meer

het jaar - ontbreekt natuurlijk niet in ons aanbod en hetzelfde geldt voor

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,75 per fles (normaal € 11,60)

schitterende mousserende wijnen, zoals de Crémant d’Alsace van

de Prosecco Spumante Nera van het tophuis De Faveri uit Italië.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,50 per fles (normaal € 31,75)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,10 per fles (normaal € 32,25)

Crémant d’Alsace Brut
Domaine Dirler

2005 Cava Huguet Gran Reserva
Brut Classique

Van de druiven pinot noir, pinot gris en

Bodegas Can Feixes

auxerrois maakte Dirler een schitterende

Deze wijn is al meer dan vijfentwintig jaar één

mousseux, volgens de ‘méthode

van onze iconen en terecht wordt deze cava in

traditionnelle’, ofwel zoals in de Champagne.

professionele kringen beschouwd als een van

De neus is buitengewoon mooi met tonen van

de allerbeste mousserende wijnen.

bloemen, fruit en iets toast. De belletjes zijn

Schitterende neus van wit fruit en frisse

fijn en zacht, evenals de elegante smaak met

kruiden. De smaak is loepzuiver en verfijnd

opnieuw fruit. De afdronk is fris en sappig.

droog met tonen van fruit en mooi frisse zuren

Heerlijk als aperitief en bij een frisse salade.

in de finale.

Op dronk: nu tot 2011

Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,65 per fles (normaal € 16,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 15,50)

Prosecco de Faveri

Crémant de Bourgogne Brut

Spumante Nera Brut

Domaine Aladame

Op de hooggelegen heuvels van Valdobbadene

Deze elegante en fijne mousseux wordt met

groeien de druiven prosecco, verdiso, perera

name gemaakt van de chardonnay, aangevuld

en bianchetta voor het maken van echte, puur

met een beetje aligoté. Deze laatste druif zorgt

traditionele prosecco van topniveau. Alleen het

voor wat extra spanning en mooi frisse zuren.

beste is goed genoeg voor de gepassioneerde

Heerlijk frisse neus, fijne belletjes, licht

Lucio De Faveri.

mineralig en een prachtig droge finale.

Het parfum is heel floraal en fruitrijk.

Een superwijn bij ‘fruits de mer’, maar ook

De smaakaanzet is elegant fris, met

verleidelijk als aperitief.

de Crémant de Limoux van Domaine Laurens.

fruitimpressies als meloen en rijpe peer

Op dronk: nu tot 2011

en iets honing. Verrukkelijk!!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 15,25)

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: nu tot 2011

4

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Domaine Dirler, de Crémant de Bourgogne van Domaine Aladame en

5

k erstk ist

bonban y uls

K

Speciale erstkist
prijs per
kist € 79
(no
,9
rmaal €
93,55)

sappige, frisse zuren en met een

0

aangename, rijke finale.
Op dronk: nu tot 2012

Ze zijn er weer...

Normale prijs: € 15,45 per fles

Bij magret de canard, duif, patrijs,
entrecote, lamsvlees en ossenhaas:
2006 Château Barrail du Blanc

Dit is het vijftiende jaar dat wij onze BONBANYULS
aanbieden. Het recept is niet veranderd, alleen de
verpakking pasten we twee jaar geleden aan.

Saint-Emilion Grand Cru

Wat is Bonbanyuls?

Het wijnhuis Jean-Pierre Moueix, onder

Bonbanyuls is een chocolade-bonbon (pure chocola van

andere eigenaar van beroemde châteaux

60% cacao) met een crèmevulling op basis van de zacht-zoete

als Pétrus, Trotanoy en Belair, tipte ons het

rode wijn Banyuls van het beroemde Domaine de la Rectorie.

onbekende Château Barrail du Blanc

De combinatie van deze delicate rode wijn met chocolade is

in Saint-Emilion. De merlot is hier de

al jaren bekend. Daarom kwamen wij op het idee deze

dominante druif en verantwoordelijk voor

‘mariage ideal’ als Bonbanyuls vorm te geven.

het zachte fruit en de rondeur, aangevuld
met cabernet-franc, die zorgt voor
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2013

Bonbanyuls
Prijs € 8,50 per doosje

Normale prijs: € 16,10 per fles

(inhoud 12 stuks)

structuur en verfijning. Mooi klassieke wijn!

Per drie doosjes: € 25,00

De kist voor de kerstdis
Vineuze heerlijkheden voor bij een feestelijk diner

Bij wild, zoals hert, ree, everzwijn
of haas en bij kruidige stoofschotels
met een mediterraan accent:
2006 Vacqueyras

(normale prijs per doosje € 8,95)

Domaine du Pesquier
Is dit domein vooral bekend om zijn

2007 Banyuls ‘Muté sur Grains’
Vin Doux Naturel

Gigondas en onze Vin de Pays de Vaucluse,

Domaine de la Rectorie

eigenaar Guy Boutière bezit ook een heel
klein akkertje in Vacqueyras. Het drinken

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per flesje (50 cl.)

van deze wijn is een belevenis. De neus is

(normaal € 14,95)

U kunt vanzelfsprekend ook de wijn Banyuls bestellen!!

krachtig met tonen van zwart fruit en fijne

Kerst” is de vraag die vele
gastheren en gastvrouwen
zichzelf stellen zo vlak voor
de feestdagen. Om het u

Okhuysen Vinée Vineuse

gemakkelijker te maken

Als feestelijk aperitief:
Vouvray Brut

Verantwoordelijk voor deze kenmerkende

kruiden. De smaak is harmonieus met

stijl is de sauvignon die groeit op een

opnieuw een verrukkelijk fruit en zacht

Domaine Brisebarre

kalkrijke bodem. De neus is stuivend met

smeuïge tonen van hout.

Een voortreffelijk begin van een diner is

buxusachtige tonen, gevolgd door rijpe

Op dronk: nu tot 2011

natuurlijk een glas feestelijke belletjes. Wij

fruittonen. De smaak is intens en rijk met

Normale prijs: € 13,10 per fles

kozen voor een vouvray brut uit de Loire-

een sappige mineralige afdronk.

streek, gemaakt van de chenin-druif en

Op dronk: nu tot 2011

afkomstig van het kleine kwaliteitsdomein

Normale prijs: € 13,50 per fles

van Philippe Brisebarre. Een mooie, droge

selecteerden wij voor u een

fijne mousseux met een milde, rijpe smaak

aantal heerlijke wijnen, die

Op dronk: nu tot 2011

en een verfrissende finale.

Bij gebakken witvis met milde
sausen, wit gevogelte, confit de
canard, konijn, pasta met roomsaus:
2006 Mâcon-Bussières
‘les Terreaux’

Bij een mooi zoet dessert op basis
van fruit, fijn gebak, crème brûlée,
of… bij blauwe kaas:
2005 Château Labatut-Bouchard
liquoreux

(normaal € 28,75)

Op heel kleine schaal wordt in grote wijn-

u wellicht kunnen inspireren
tot het bereiden van een

Bij schelpdiertjes, garnalen, rauwe
of gerookte zalm, gebakken slibtong
en vissalades:
2008 Sancerre

Maison Verget

druiven sauvignon en sémillon, afkomstig

Op een steenworp afstand van Pouilly-

uit Cadillac. De wijn proeft als een rijke

Fuissé liggen de wijngaarden van de

sauternes. De kleur is goudgeel, het

‘village’ Bussières. De fruitrijke, vettige stijl

parfum is indrukwekkend met tonen van

ook een passend cadeau voor

Domaine de la Garenne

van deze wijn is identiek aan zijn beroemde

rijp fruit als abrikozen, peer en perzik met

Een goede sancerre heeft een bijna

buurman. Heerlijk florale en frisse neus.

ook iets honing. Een verrukkelijk zoetje!!

iedere wijnliefhebber.

exotische smaak met mooie frisse zuren.

De smaak is delicaat met een licht botertje,

Op dronk: nu tot 2012

Vanzelfsprekend is deze kist

€ 25,75 per kistje

Cadillac

Normale prijs: € 12,45 per fles

onvergetelijk diner.

Een doosje Bonbanyuls
samen met een fles Banyuls
verpakt in een kistje

jaren een liquoreuze wijn gemaakt van de

Okhuysen Vinée Vineuse

“Wat zullen wij eten met

Normale prijs: € 13,70 per fles
6
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fr isse w i t t e w ijnen

fr isse w i t t e w ijnen

2008 Sauvignon Staete Landt

2008 Albariño, Rías Baixas

Marlborough Nieuw-Zeeland

Bodegas Terramaior

Een van de bekendste wijngebieden van Nieuw-Zeeland

De wijnen uit Rías Baixas zijn uniek te noemen; ze laten zich

is Marlborough. De streek staat hier inmiddels vol met

moeilijk met een andere wijn vergelijken. Het grillige klimaat

wijnstokken, er is bijna geen leeg plekje meer over. Het beste

aan de Spaanse noordwestkust staat onder invloed van de

plekje voor wijnbouw is echter niet zo groot en wordt

Golf van Biskaje en is een stuk natter en koeler dan elders

toepasselijk ‘the golden triangle’ genoemd. Staete Landt

in het land. De albariñodruif is met kleine bessen met dikke

heeft hier al zijn wijngaarden, wat deels verklaart waarom

schillen goed bestand tegen de omstandigheden.

hun wijnen zo fantastisch zijn!

Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, bloemen en een lichte

Proefnotitie: De neus biedt een stuivend parfum van exotisch

ziltigheid. De smaak is mooi fris, met een licht vette structuur,

fruit. De smaakaanzet is intens met terugkeer van het fruit,

prachtige zuren, wit fruit en veel lengte.

gevolgd door een rijpe, enigszins vette structuur, eindigend in

Op dronk: nu tot 2011

een lange finale met een mineraal karakter.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,30)

Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95)

2008 Pouilly-Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly

2008 Palacio de Bornos Verdejo

Het oostelijk gedeelte van de Loirevallei, de boven-Loire

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

genoemd, is de bakermat van de sauvignondruif en staat

De verdejodruif heeft de laatste jaren enorm aan populariteit

model voor sauvignon verbouwende streken over de gehele

gewonnen. Het is dan ook een allemansvriend die veel te

wereld. De typische combinatie van kalkgrond en

bieden heeft. De combinatie van fruitigheid, frisheid en

micro-klimaat tref je echter nergens anders aan, waardoor

kruidigheid maakt hem breed inzetbaar en spreekt veel

streken als Pouilly-Fumé en Sancerre altijd uniek zullen

mensen aan. Palacio de Bornos is de Verdejo onder de

blijven. Bailly is hier een kleine topproducent.

Verdejo’s en blijft verrukkelijk!

Proefnotitie: Het parfum is stuivend, met tonen van fris wit

Proefnotitie: Het parfum is prachtig exotisch en licht bloemig.

fruit, buxus, vuursteen en gemaaid gras. De smaak is intens, in

opnieuw veel exotisch fruit in de afdronk.
Op dronk: nu tot 2011

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

D

fruittonen.
Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95)
Zo vindt u op deze pagina’s enkele

fantastische diversiteit aan

heerlijke frisse, aromatische en

producten. Voor een ieder is er wat

stuivende wijnen die stuk voor stuk

wils. En mensen die van variatie

prachtig combineren met spijzen

Eigenlijk krijgt deze bijzondere bodega van ons niet altijd de

houden hoeven zich met wijn nooit

als oesters, kreeft, krab, coquilles

aandacht die hij verdient. De wijnen die de broers Huguet

te vervelen. Prachtig natuurlijk al

Saint Jacques, Hollandse garnalen

provincie Catalonië, is een van de gebieden in Spanje waar

maken, zijn namelijk stuk voor stuk schitterend en behoren

die verschillende soorten, maar ook

of sashimi en sushi van tonijn of

uitstekende frisse witte wijnen vandaan komen. Masies

tot de beste van Spanje. Deze ‘simpele’ witte wijn gemaakt

ingewikkeld. Helemaal als er ook bij

zwaardvis. Maar ook bij gemarineerde

d’Avinyó kan gezien worden als een van de experts op dit

gegeten moet worden; want welke

rauwe zalm of ambachtelijk koud

Proefnotitie: De neus is expressief en mineraal, met tonen van

wijn past nu toch waarbij? In deze

gerookte zalm. Te serveren met een

wit fruit en veldbloemen. De smaak is al even verrukkelijk met

kersteditie van Vinée Vineuse stelden

klassiek vinaigrette, crème fraiche

fruit en met frisse zuren in de afdronk.

fijne sappige zuren in de afdronk.

wij, met het oog op alle feestelijke

met mierikswortel of bijvoorbeeld

Op dronk: nu tot 2011

Op dronk: nu tot 2011

maaltijden die weer op het programma

een soja wasabidressing.

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

Bodegas Can Feixes

van parellada, macabeu, chardonnay en pinot noir is hiervan
een treffend voorbeeld!

Okhuysen Vinée Vineuse

het bezit van mooie zuren, een mooie mineraliteit en heerlijke

De wereld van wijn biedt een

2008 Blanc Selecciò - Penedès

8

Frisse en stuivende witte wijnen

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

staan, bewust een paar handige themapagina’s samen.

2008 Abadal Picapoll, Pla de Bages
Bodegas Masies d’Avinyó
Pla de Bages, gelegen ten noordwesten van Barcelona in de

gebied. Hun Picapoll is inmiddels hun handelsmerk.
Proefnotitie: Een heerlijk, aromatisch en fruitrijk parfum, van
exotisch fruit en iets meloen. De smaak is mild en sappig, vol

Okhuysen Vinée Vineuse

De smaak is heel fris met sappige zuren, verfijnd droog en met

9

rijke witte wijnen

rijke witte wijnen

2006 Laudun blanc Cuvée Prestige

2007 Saint-Péray ‘Les Pins’

Domaine Pélaquié

Domaine Bernard Gripa

Ten westen van Châteauneuf-du-Pape ligt het kleine

Op de granieten heuvels boven het dorpje Mauves liggen de

wijngebied Laudun. Naast voortreffelijk rood (zie hoofdstuk

wijngaarden van Gripa voor het maken van zijn vermaarde

Kerstwijn pagina 18-19) maakt Luc Pélaquié ook een

Saint-Joseph rouge en blanc. Minder bekend is dat de familie

onweerstaanbare witte wijn, een zogenaamde Cuvée

Bernard ook een akkertje op de iets zuidelijker gelegen

Prestige. Deze wordt gemaakt van de druiven clairette,

wijnheuvel van Saint-Péray bezit. Vlakbij Valence ligt dit

grenache blanc, rousanne, viognier en bourboulenc. Direct

miniscule wijngebiedje waar alleen het maken van witte wijn

na de pluk worden ze geperst en vervolgens wordt het sap

is toegestaan. Het is een zeldzame wijn, die gemaakt wordt

vergist. Daarna volgt een rijping van een jaar op eiken vaten.

van voornamelijk marsanne (80%), aangevuld met rousanne

De kleur van de wijn is goudgeel. In de neus veel rijp wit fruit

(20%). Het parfum is indrukwekkend met tonen van rijpe

en tonen van gebrande amandelen. De smaak is intens rijk,

peer en abrikozen. De smaak is heel rijk, zelfs iets vettig met

met een zachte aromatisch finale.

een zacht fluwelige afdronk.

Op dronk: nu tot 2011

Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,95)

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

2007 Saumur blanc, Cuvée Insolite

2007 Palacio de Bornos Verdejo

Domaine des Roches Neuves

Fermentado en Barrica

Een van de internationale sterren op wijnbouwgebied is

De Palacio de Bornos-wijnen uit Rueda zijn immens populair.

Thierry Germain. Zijn wijnen worden geëxporteerd over de

Welke Okhuysen-klant kent niet deze wijnen van Bodegas de

hele wereld en sieren wijnkaarten van vele toprestaurants.

Crianza waar ook onze Colagon wordt gemaakt? Toch is deze

Hij maakt drie rode cuvées, maar ook een zeldzame witte

op eiken vaten gevinifieerde rueda minder bekend, omdat

wijn die tijdens een prestigieuze proeverij van Cheninwijnen

hij op zeer bescheiden schaal wordt gemaakt. De verdejo-

werd uitgeroepen tot de beste.

druiven ondergaan op lage temperatuur hun gisting op

Thierry plukt zijn chenin heel rijp en vergist het sap op

eikenhouten vaten en de wijn ontvangt daarna ook nog een

eikenhouten vaten in zijn koele grotkelders. Het parfum van

korte houtrijping. Het parfum is heel expressief met tonen

E

De smaak is complex, krachtig en breed en heeft een
verrukkelijke finale.
Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 16,30)

is krachtig en sappig, waarbij het hout is versmolten met de
frisse structuur van de verdejo.
Op dronk: nu tot 2011

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

is in eiken vaten, of hij wel of niet een

voorgerecht en bij vis is meestal een

rijping heeft ondergaan op vat.

droge witte wijn. Op zichzelf is hier

Onze wijnselectie op deze twee pagina’s

niets mis mee, maar welke soort wijn

betreft krachtige, aromatische wijnen

In het uiterste noordoosten van Italië, vlak bij de oude stad

harmonieert nu het beste met uw

die prachtig harmoniëren met de

Udine, ligt de wijnstreek Friuli. Een van de topproducenten

gerecht? Belangrijk is te weten of

volgende gerechten: gebakken witvis,

Op de coteaux ‘les Douyes’ plantten de gebroeders Alary

van witte wijnen is Silvio Jermann die in 1975 aan het roer

een witte wijn beendroog is, of hij

zoals kabeljauw, tong of tarbot met

vooral witte druiven aan voor het maken deze unieke cuvée.

kwam van het familiedomein. Inmiddels wordt deze

veel zuren heeft, of hij fris en licht

een blanke botersaus, een ‘sause

De terroir is hier rijk aan stenen en kalk met een bovenlaag

is of misschien mild en krachtig.

hollandaise’, of een bearnaisesaus.

assemblage van de druiven ribolla gialla (dominant), iets

Sauvignon-wijnen bezitten vaak een

Gevogelte zoals poulet de bresse,

tocai friulano en riesling. In de neus bespeuren wij rijke

grassig fruit, maar chardonnay-wijnen

poulet de saint-sever of parelhoen

en clairette, die apart werden gevinifieerd en later pas

fruitaroma’s van rijpe peer, perzik en appel. De smaak is

zijn meestal milder en hebben een

met een romige saus van paddenstoelen

geassembleerd. Het resultaat is een absolute droomwijn

frisdroog en pittig, met opnieuw heerlijk fruit, goede zuren

vettere structuur, evenals wijnen die

(morilles bijvoorbeeld), confit de

met een prachtig frisse neus van rijp fruit. De smaak is

gemaakt zijn van de druiven viognier,

canard, kwartel en ook tam konijn.

marsanne en rousanne. Belangrijk is

Risotto of pasta met een roomsaus,

ook te weten of een wijn gevinifieerd

aardappel-gratin.

Vinaioli Jermann

gepassioneerde wijnboer wereldwijd beschouwd als een

fenomeen. Een van zijn mooiste wijnen is deze Vinnae, een

Okhuysen Vinée Vineuse

van fris, exotisch fruit en een fijne toets van hout. De smaak

Een algemene wijnkeuze bij het

2008 Vinnae bianco
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Aromatisch en krachtig

en een lichte hint van hout.
Op dronk: nu tot 2012

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

2007 Cairanne Blanc
Cuvée Réserve des Seigneurs
Domaine l’Oratoire Saint-Martin

van gele en een onderlaag van blauwe klei. Door de hoge
ligging blijven de druiven profiteren van een fris briesje.
Deze speciale cuvée werd gemaakt van de druiven rousanne

krachtig en elegant tegelijk met in de finale opnieuw dat
schitterende, aromatische fruit.
Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

de wijn is rijk met tonen van rijp geel fruit en iets hout.

11

frui t ig rood

frui t ig rood

2008 Valpolicella

2007 Bouderry - Côtes de Provence rouge

Palazzo Maffei

Domaine La Bernarde

Diego Cottini is met name bekend om zijn Amarone en

Wij hebben al jaren een zwak voor de prachtige wijnen van

Ripasso, maar slaagt er tevens in om een prachtige, volle

Guy Meulnart. Hij richt zich bij de vinificatie op het maken

‘basis-valpolicella’ te maken zonder elegantie te verliezen.

van zo puur mogelijke wijnen met maximaal behoud van

Proefnotitie: Heerlijke neus van kers, bosbessen en licht florale

aroma’s. Deze tweede wijn van Domaine La Bernarde heeft

tonen. In de smaak opnieuw een concentratie van zwoel, rood

een prima prijs-kwaliteitverhouding en is breed inzetbaar.

fruit en een hint van kruiden. De verfrissende finale ten slotte

Proefnotitie: De neus presenteert schitterend fruit van rode

maakt deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

bessen en bramen en is aangenaam kruidig. De smaak is

Op dronk: nu tot 2012

zacht en smeuïg met rijpe fruittonen en een lange, kruidige

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

afdronk.
Op dronk: nu tot 2012

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

2007 Arbucala Esencia Joven - Toro
Bodegas Valduero

2008 Fitou rouge

De in opkomst zijnde DO Toro in de provincie Castilla y Léon

Château Champ des Soeurs

brengt zeer fruitrijke wijnen voort, gemaakt van de tinta de

Laurent Maynadier, in 2005 door Bettane & Dessauve

toro, de lokale variant van tempranillo. De signatuur van

uitgeroepen tot beste wijnmaker van Frankrijk, weet ondanks

de bevlogen en beroemde wijnmaakster Yolanda Garcia is

de overvloed aan zonuren in de Fitou-streek, wijnen met

duidelijk waarneembaar bij deze sappige ‘Joven’.

raffinement, elegantie en fruit te maken.

Proefnotitie: De neus is kruidig zoet met tonen van rijp

Proefnotitie: In de neus ontdekken we rode vruchtjes en een

bosfruit en een vleugje vanille. De smaak is vol fruit en rond,

lichte kruidigheid. De smaak zet sappig in met tonen van rijpe

gecombineerd met zachte, vriendelijke tanninen in de afdronk.

bessen, is harmonieus en eindigt in een zuivere en elegante

Op dronk: nu tot 2011

finale.

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

Op dronk: nu tot 2012

O

Op deze twee pagina’s vindt u een

u daarbij een mooie bijpassende jus

2008 Clos du Bécassier - Côteaux Varois rouge

heerlijke selectie fruitige, elegante,

of crèmesaus met paddenstoelen,

Domaine du Deffends

rode wijnen die niet al te zwaar

aangevuld met een garnituur van

De wijnen van Deffends worden gekenmerkt door hun

zijn, gemakkelijk drinken en een vrij

bijvoorbeeld gesmoorde zuurkool,

breed publiek aan zullen spreken.

linzen, bospaddenstoelen of

Ook in de smaak veel sappig fruit met een subtiele kruidigheid.

Deze wijnen zijn allereerst uitermate

truffelpuree en het feestmaal

met wat cinsault en cabernet-sauvignon, een echte

De lange, elegante finale maakt deze cru uit de Beaujolais

geschikt als aperitief of borrelwijn bij

is compleet. Overigens kunnen

Provençaalse schoonheid!

compleet.

wat kleine hapjes. Daarnaast is deze

dergelijke rode wijnen ook zeer goed

Proefnotitie: De neus is heerlijk kruidig met een explosie

selectie vooral ook goed inzetbaar

stevigere visgerechten begeleiden,

aan tafel, maar dan wel bij de lichtere

vooral wanneer deze geserveerd

vleesgerechten als kalfsvlees, Iberico

worden met een saus met tomaten,

speenvarken of bijvoorbeeld bij wild

knoflook en verse kruiden.

konijn, maar ook bij vederwild als

Schenkt u de wijn dan wel licht

fazant, kwartel en patrijs. Serveert

gekoeld, op 14 - 16°C.

2008 Juliénas
Domaine du Clos du Fief (M. Tête)

Michel Tête wordt ook wel ‘Le Roi du Beaujolais’ genoemd,

omdat hij ieder jaar opnieuw topwijnen weet te maken van de
gamay noir.

Proefnotitie: Het parfum van klein rood fruit knalt het glas uit.

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: nu tot 2011

12

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,85 per fles (normaal 11,25)

zuivere en harmonische stijl. Deze Clos du Bécassier,
afkomstig van kalkrijke leemgrond, is op fruit gevinifieerd.
Hij is gemaakt van grotendeels grenache en syrah, aangevuld

van rood fruit. Ook in de smaak prachtig rijp fruit, lekker
veel sap, elegante zuren en frisse tanninen.
Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,55 per fles (normaal € 10,95)

Okhuysen Vinée Vineuse

Elegante en fruitrijke rode wijnen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)

13

vol rood

vol rood

2006 Abadal Crianza - Pla de Bages
Bodegas Masies d’Avinyo

2008 Cabernet Sauvignon Vin de Pays d’Oc

Juan Soler laat met deze Crianza zien dat Spanje ook mooie

Domaine Dupont-Fahn

rode wijnen voortbrengt die niet uit (grotendeels)

Michel Dupont, bekend van zijn mooie, uitbundige

tempranillo bestaan. De assemblage van 50% cabernet-

bourgognes uit onder meer Meursault en Monthélie, bezit

sauvignon en 50% merlot maakt dit tot een échte eetwijn

ook in de Languedoc nabij Lunel een aantal hectare

met bordelaise trekjes!

wijngaard. Zijn Chardonnay uit dit gebied heeft inmiddels

Proefnotitie: Zeer complex parfum van rijpe bramen, kers,

een grote schare fans. En we verwachten dat dit ook zal

kruiden en een lichte houttoets. De smaak zet vol, sappig en

gebeuren met deze 100% Cabernet Sauvignon.

aromatisch in en eindigt in een secondelange finale.

Een verrassend volle rode wijn die niet snel verveelt!

Op dronk: nu tot 2012

Proefnotitie: In de geur herkennen we zwarte bessen, bramen

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

en een lichte kruidigheid. Hij is vol van smaak, met veel
sappig en ‘bessig’ fruit en een pittige afdronk.
Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

2006 Raone Rosso - Colline Pescaresi
Na een succesvolle introductie vorig jaar ontdekken steeds

2006 PQ - Palacio Quemado Ribera del Guadiana

meer mensen de schoonheid van de wijnen van dit

Bodegas Alvear

biologische domein uit de Abruzzen. Deze volbloed,

In de provincie Extremadura ligt het kleine DO-gebied

gemaakt van montepulciano, merlot en cabernet-sauvignon,

Ribera del Guadiana. Het terroir bestaat uit bruinrode aarde,

werd vanwege zijn bijzondere samenstelling ‘gedeclasseerd’

is stenig en rotsachtig en ideaal voor wijnbouw. Gemaakt van

tot IGT, maar is ‘bellissimo’!

voornamelijk syrah-druiven, aangevuld met cabernet-

Proefnotitie: Intens donkerrode kleur. De geur is complex met

sauvignon en tempranillo, is dit een heerlijke wijn voor de

uitbundig zoet donker fruit, een keur aan specerijen en iets

donkere winterdagen.

Azienda Agricola Torre Raone

N

wat zoetige tanninen en een lange, frisse afdronk.

met aroma’s van rijpe bramen, kersen en een fijne houttoets.
In de smaak opnieuw rijp zwart en rood fruit met mooi

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

geïntegreerde zachte tanninen.
Op dronk: nu tot 2012

Nu de feestdagen voor de deur staan

Ons advies: durf te variëren en

breekt menig gastheer of -vrouw zijn

laat u inspireren door het seizoen.

of haar hoofd over de vraag:

Om het u gemakkelijk te maken

‘Welke wijnen passen het best bij de

hebben we zes prachtige volle,

De familie Huguet leidt met veel passie dit domein in de

diverse feestelijke gerechten die ik

rode wijnen geselecteerd die alle

2005 Gradale - Barbera d’Asti

bekende Catalaanse streek Penedès. De uitgestrekte bossen

mijn gasten presenteer?’

goed harmoniëren met gerechten

Azienda Agricola Villa Terlina

in de buurt van Cabrera d’Anoia bewaken het evenwicht in

Laten we voorop stellen dat het

als gebraden runderentrecote of

Eigenaar Dr. Paolo Alliata kocht in het Asti-gebied onder

de natuur en zorgen mede dankzij de hoge ligging van de

vinden van de ideale wijn-spijs-

ossenhaas. Daarnaast zijn het prima

andere de ‘Gradale’-wijngaard met zijn veertig jaar oude

combinatie niet een doel op zich moet

begeleiders van haarwild zoals hert,

geconcentreerd fruit en een hint van kruiden. In de smaak

zijn. Bij het slagen of falen van de

ree, everzwijn of haas.

aroma’s van frambozen, bramen en een vleugje vanille.

combinatie tussen gerecht en wijn

Dit alles geserveerd met

Proefnotitie: In de neus geeft hij tonen van zwart fruit,

Een krachtige Spanjaard met elan en een lange, smeuïge

spelen vele factoren een rol.

wintergroenten zoals rode kool en

truffel, noten en een vleugje hout. De smaak is heel rijk vol

afdronk.

Zo bepalen onder andere het gebruik

stoofperen en genieten maar!

rijp bosfruit, bezit een mooie structuur met zachte tanninen

Bodegas Can Feixes

wijngaarden en de kalkrijke grond voor topwijnen.
Proefnotitie: De neus imponeert met verrukkelijk,

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Diep donkerrode kleur. Prachtige zwoele neus

Op dronk: nu tot 2014

2005/2006 Negre Selecció - Penedès

14

Volle en krachtige rode wijnen

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,55 per fles (normaal € 14,25)

van kruiden, de bereidingswijze en
de keuze van de garnituur mede
of de wijn-spijscombinatie klopt.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95)

barbera-stokken. Met een knipoog naar Bordeaux maakt
hij hier zeer geconcentreerde en complexe wijnen die
internationale faam genieten.

en eindigt in een lange finale.
Op dronk: nu tot 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,70 per fles (normaal € 14,45)

Okhuysen Vinée Vineuse

bloemigs. Hij is vol en kruidig van smaak, met elegantie,

15

dessert w ijnen

dessert w ijnen

2006 Ballet d’Octobre - Jurançon moelleux

Vin du Bugey Cerdon rosé pétillant demi-sec

Domaine Cauhapé

Domaine Alain Renardat-Fache

De sympathieke eigenaar en wijnmaker Henri Ramonteu

Deze zeldzame, licht mousserende, laaggradige, halfzoete

maakt al jaren de beste jurançon. Zijn weelderige

rosé komt uit het kleine wijngebied Bugey, gelegen in de

‘moelleuxwijnen’ worden in vele (sterren)restaurants

Savoie. Gemaakt van de druiven gamay, poulsard en

geschonken bij de meest uiteenlopende gerechten.

chardonnay volgens de ‘méthode ancestrale’ is deze wijn

Proefnotitie: Opvallend frisse neus met prachtige fruittonen

een originele aanwinst voor uw (kerst)diner.

van citrus, perzik en ananas en een hint van honing.

Proefnotitie: Prachtige rozerode kleur. In de geur ontdekken

De smaakaanzet is fris zoet, gevolgd door tropische fruitaroma’s

we klein rood fruit als aardbei, framboos en bessen. De fijne,

en een lange finale met verkwikkende zuren.

verfrissende mousse maakt deze wijn in combinatie met het

Schenkadvies: exotische - niet al te zoete - desserts,

rijpe rode fruit werkelijk onweerstaanbaar.

wit gevogelte met pruimen en eendenleverpaté.

Schenkadvies: cheesecake met rood fruit, chocolademousse

Op dronk: nu tot 2011

met warme kersen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,70 per fles (normaal € 14,45)

Op dronk: nu tot najaar 2010

Speciale prijs per doos van 6:
€ 9,60 per fles (normaal € 11,00)

2007 Maury rouge Cuvée Aurélie Vin doux naturel

2009 Moscato d’Asti

La Préceptorie de Centernach

I Vignaiolo di S. Stefano, Ceretto

In de zonovergoten Roussillon slaagt men er ieder jaar weer

De inmiddels beroemde conische fles met deze verleidelijke

in om een evenwichtige en fruitrijke dessertwijn te maken.

licht mousserende wijn is een frisse afsluiting van elk diner

Door de hoge ligging van de wijngaarden profiteren de

en past bij vele gelegenheden.

druiven extra van de verkoelende nachten en zeewind en

Proefnotitie: De kleur is licht met heel fijne belletjes. Het

kunnen de wijnen, ondanks de hoge zomertemperaturen,

parfum is zuiver en delicaat met tonen van zoet wit fruit,

zeer harmonieuze zuren opbouwen.

honing en bloemen. De smaak biedt een subtiele zoetheid,

Proefnotitie: Geweldige fruitexpressie van kersen en bramen,

is verkwikkend en eindigt in een lange, frisse finale.

met een hint van cacao en specerijen. Vol en verfijnd van

Schenkadvies: tarte tatin, meringue met vers fruit en zoete

smaak met een zwoele, zachte finale.

aardbeiendesserts.

Schenkadvies: crème brûlée, chocoladedesserts

Op dronk: nu tot zomer 2011

en de originele Christmas-pudding.

Speciale prijs per doos van 6:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,90)

Op dronk: nu tot 2012

T

Een feest om naar uit te kijken

Sauternes

1997 Vouvray Grande Réserve moelleux
Vignobles Brisebarre

sauternes. Het château dankt zijn naam aan de kenmerkende

Maar sommige fijn zoete wijnen

laag kiezels, de zogenaamde ‘graves’. Gelegen tussen

heuvelachtige landschap rondom Vouvray niet alleen

vormt een zuivere, edelzoete wijn bij

harmoniëren ook geweldig met

grootheden als Doisy-Daëne en Coutet biedt Château Gravas

prachtige droge en mousserende wijnen, maar ook juweeltjes

een prachtig dessert vaak één van de

blauwschimmelkazen als roquefort

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

hoogtepunten van de avond. Bij de

en andere hartige gerechten als foie

honing en wat hout. De smaakaanzet is rijk, bloemig met rijpe

gedachte aan huisgemaakte taartjes

gras of zelfs wild met vijgen. Wij

fruitaroma’s en een lange, weelderige finale.

van appel, peer of exotisch fruit, een

selecteerden voor u zes verrukkelijke

een zachte, verfijnde finale.

Schenkadvies: foie gras, blauwaderkaas en niet al

klassieke crème brûlée of warme kersen

dessertwijnen die de smaakpapillen

Schenkadvies: peer met gorgonzola, abrikozentaart

te zoete desserts zoals citroentaart.

met een sabayon gecombineerd met een

zullen prikkelen en verrassen!

en foie gras.

van liquoreuze wijnen.

Proefnotitie: Indrukwekkend parfum van wit fruit, acacia,

Okhuysen Vinée Vineuse

Sinds 1850 maakt de familie Bernard een prachtige

Ter afsluiting van een feestelijk diner

Philippe Brisebarre maakt in het romantische en
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2006 Château Gravas

Op dronk: nu tot 2015

Speciale prijs per doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 18,10)

originele dessertwijn, loopt het water
ons al in de mond.

Proefnotitie: Rijke neus van rijp wit fruit met een hint van
abrikoos en perzik. De smaak is edelzoet zonder plakkerig te
zijn en kenmerkt zich tevens door een opvallende frisheid en

Op dronk: nu tot 2016

Speciale prijs per doos van 6:
€ 16,80 per fles (normaal € 19,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs per doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)

17

kerst wijn

kerst wijn

Aan de rand van het dorpje Saint-Victor-La-Coste ligt het wijndomein
van Pélaquié met rondom het huis vele tientallen hectare wijngaard
die recht hebben op de appellation Côtes du Rhône Villages Laudun.
Al sinds de 16de eeuw maakt de familie Pélaquié hier wijnen.
De wijngaarden grenzen aan ‘La Chapelle et l’Ermitage’ met de naam
‘Notre Dame de Mayran’, daterend uit de 12de eeuw.
In het verleden verkocht Luc zijn productie grotendeels ‘en vrac’ aan
belangrijke handelshuizen, waaronder het beroemde huis Guigal in
Ampuis, maar eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot hij zijn
beste cuvées per fles onder eigen etiket te verkopen. Precies op dat
moment kwamen wij Pélaquié op het spoor en importeren sindsdien
verschillende wijnen van deze gepassioneerde wijnboer. Het ging hem
voor de wind, want inmiddels heeft hij het domein gemoderniseerd
en werkt hij met hightech apparatuur, zoals pneumatische persen en
temperatuur-regulerende cuves. Het is zijn ambitie schitterende wijnen
te maken en dat dit hem gelukt is, blijkt uit het feit dat zowel zijn rode
als witte wijnen inmiddels tot de beste van de rechter Rhône-oever
behoren.
Wij proefden in het voorjaar zijn Laudun rouge van het jaar 2006 en
waren verrukt van de stijl. Hij maakte deze ‘villages’ van de druiven
grenache noir en syrah, die hij apart vinifieerde. Beide druiven
weekten eerst op lage temperatuur gedurende vierentwintig uur en
fermenteerden daarna ongeveer vijftien dagen. Vervolgens bepaalde
hij de assemblage en ontving de wijn een rijping op cuve (dus geen
houtrijping) gedurende ruim vijftien maanden. Het resultaat: een
schitterende en pure rode wijn om intens van te houden.

2006 Laudun Rouge
Côtes du Rhône Villages
Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood, tegen cassis aan. De neus is
bijna bedwelmend, met prachtige tonen van zwart fruit en geurende
kruiden. De smaak is vol en krachtig, tegelijk ook fruitig en zacht en de
afdronk is verrukkelijk.
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In het vroege voorjaar gaan we altijd bij Luc Pélaquié langs om het nieuwste oogstjaar te proeven. Zijn domein
ligt aan de ‘verkeerde’ kant van de Rhône, omdat de meeste wijndomeinen waar wij mee werken aan de andere
kant liggen, in het departement Vaucluse.
Ter hoogte van Roquemaure steken wij de rivier over richting de dorpjes Saint-Laurent des Arbres en
Saint-Victor-la-Coste in het departement Gard. Het landschap is hier anders, heuvelachtiger en meer bebost
dan de Vaucluse, en de dorpjes zijn wat stoffiger en minder welvarend, maar aan de andere kant veel puurder.

Speciale prijs:
bij doos van 6: € 8,25 per fles
bij 12 flessen: € 7,75 per fles
bij 24 flessen: € 7,25 per fles
(normale prijs: € 9,25)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Onze Kerstwijn komt uit een klein dorpje

Op dronk: nu tot 2013
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huisw ijnen

Uw favoriete wijnen
van 2009
Ook in 2009 genoten vooral onze huiswijnen veel aftrek. Logisch,
want ze zijn speciaal geselecteerd voor dagelijkse consumptie;
ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit.
De meest succesvolle wijnen van dit jaar zetten we voor u op een rijtje.

huisw ijnen

2008 Vin de Pays de Côtes de Gascogne

2008 Guilhem rouge

Domaine Lalanne

Moulin de Gassac

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige,

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas

pure en stuivende wijnen dankzij de combinatie

Gassac verveelt nooit. Een wijn vol pit en

van druivenrassen, het klimaat en een uitgekiende

kracht, zonder zwaar te zijn en die ons altijd

vinificatie.

blijft boeien!

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met een parfum

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets

van exotisch fruit, pittig, kruidig, met goede zuren en

van donker fruit en Provençaalse kruiden.

een sappige, verfijnd droge afdronk. Een ideaal aperitief.

De smaak is sappig en fris met mooi fruit en

Op dronk: nu tot zomer 2010

lichtkruidige tonen.

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

Op dronk: nu tot 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2008 Colagon Rueda
Op de een of andere manier gaat deze wijn nimmer

2008 Vin de Pays de Vaucluse
’Mon Petit Pétrus’

vervelen en daarom was hij ook dit jaar weer de

Domaine du Pesquier

populairste witte wijn uit ons assortiment!.

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze wijn

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch fris

’le mariage idéal’ tussen de druiven syrah en

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

merlot. De merlot is hier niet toegestaan,

vol tropisch fruit en met verkwikkend frisse zuren.

maar gaf de wijn wel zijn geuzennaam.

Op dronk: nu tot zomer 2010

Proefnotitie: De wijn ruikt naar donker fruit,

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

iets tabak, peper en wat leer. De smaak is

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja

intens rijk, mooi kruidig en opnieuw proeft u
dat schitterende fruit.

2008 Chardonnay l’Orangeraie
de Pennautier
Vin de Pays d’Oc

Op dronk: nu tot 2011

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

Een kalkrijke terroir, hooggelegen wijngaarden
en een moderne vinificatie geven een verfijnde

2007 Hommage Saint-Saëns

Chardonnay die opvalt door zijn frisheid en

Domaine de la Gineste

zuiverheid.

Henri Fabre-Luce maakt al jaren een

Proefnotitie: Een wijn met een frisse zetting,

fantastische Merlot, puur op fruit gemaakt.

aroma’s van groene appel en veldbloemen,

Het geheim: aan de Merlot wordt een heel

uitstekende zuren en een aangenaam bittertje.

klein beetje houtopgevoede Cabernet

Op dronk: nu tot zomer 2010

toegevoegd.

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

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol
zwart en rood fruit, iets laurier en licht aardse
tonen. De wijn is rijp en kruidig en bezit mooie

2008 Huerta del Rey rosado

harmonieuze zuren.

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja

Op dronk: nu tot 2011

Ook in 2009 hebben veel mensen weer genoten

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

van deze Huerta, die niet alleen in de zomer wordt
gedronken, maar het hele jaar door enorm
populair is!

Okhuysen Vinée Vineuse

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.
Op dronk: nu tot zomer 2010.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,75)

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de
‘favoriete wijnen van 2009’ in combinatie bestellen.

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig.
De smaak heeft datzelfde explosieve, is sappig en

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
20
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w it te bourgogne

2006 Chablis

2006 Bourgogne blanc

2006 Mâcon-Villages ‘Grand Elevage’

Verget

Domaine Tollot-Beaut

Verget

Een goede chablis behoort beendroog te zijn,

Net voor het dorp Chorey-lès-Beaune ligt een

Naast zijn eigen domein in Vergisson bezit

maar ook een romige soepelheid te bezitten.

kleine akker van het Domaine Tollot-Beaut,

Jean-Marie Guffens ook het handelshuis

Jean-Marie Guffens van het huis Verget is een

die aanvankelijk was beplant met pinot noir.

Verget. Hij koopt de beste chardonnay-druiven

echte specialist in Chablis. Hij oogst pas als

Er was een wens om meer wit te maken, dus

bij kleine boeren en vinifieert deze in de kelders

de druiven echt rijp zijn. Hij kiest duidelijk

werd de wijngaard gerooid en vervolgens

van Verget in Sologny. Voor deze Mâcon-Villages

voor een rijke wijn!

beplant met chardonnay.

selecteerde hij druiven uit verschillende

Proefnotitie: De kleur is mooi bleek met een

Proefnotitie: De kleur is goudgeel. Het parfum

wijndorpen en maakte hij later de definitieve

groenige tint. De neus is explosief met frisse

biedt een prachtige fruitwaaier en een beetje

assemblage.

tonen van citrusfruit, kruidige bloemen en een

toast van het hout. De smaak is mooi vettig

Proefnotitie: Heerlijke florale en frisse neus met

klein vuursteentje. De smaak is rijk en zelfs

met een mineralige structuur en een bijna

iets toast. De smaak is mooi vettig met rijpe

smeuïg met mineralig fruit en fijne, zachte

weelderige finale.

fruittonen, die harmoniëren met de sappige, frisse

zuren.

Op dronk: nu tot 2012

zuren. Een verleidelijk glas met een zachte rijpe

Op dronk: nu tot 2012

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

afdronk.

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,95 per fles (normaal € 16,10)
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We informeerden u al eerder over de gecompliceerdheid van de Bourgogne-streek. De wijngaarden
hier zijn namelijk de meest verkavelde van heel Frankrijk. Iedere wijngaard heeft zijn eigen naam,
zijn eigen terroir, zijn eigen klimaat en kent meestal verschillende eigenaars. Iedere producent heeft
ook nog eens z’n eigen visie op wijnmaken. De appellation en de naam van de akker zijn natuurlijk van
belang, maar minstens zo belangrijk is de naam van het domein, de producent of het wijnhuis.
Wij selecteerden voor u zes absolute schoonheden, wijnen met ieder een eigen stijl, een eigen
terroir en een eigen karakter en allemaal dragen ze de signatuur van een groot wijnmaker.

Op dronk:nu tot 2011

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

2007 Pouilly-Vinzelles

2007 Montagny 1er Cru

Domaine La Soufrandière

Domaine Stéphane Aladame

2007 Mâcon-Pierreclos
‘Le Chavigne’

Decennialang hebben de wijnen van

De zuidelijkste appellation van de Chalonnais

Domaine Guffens-Heynen

Vinzelles in de schaduw gestaan van die

is Montagny, genoemd naar het gelijknamige

Het domein Guffens-Heynen behoort al vele

uit het nabij gelegen Pouilly. Maar sinds de

dorp. De streek hier is heuvelachtig en dit

jaren tot het elitegroepje van driesterren-

komst van de ‘Bret Brothers’ worden op La

verklaart dan ook de naam van de appellatie.

domeinen in de jaargids van ‘La Revue du

Soufrandière wijnen gemaakt die zich met

Een van de beste producenten is de jonge

Vin de France’. Vermaard zijn de wijnen uit

gemak kunnen meten met de toppers van

Stéphane Aladame, die wordt beschouwd als

Pouilly-Fuissé, maar minstens zo indruk-

Pouilly-Fuissé.

de meest talentvolle wijnboer van de streek.

wekkend is de Mâcon-Pierreclos van de akker

Proefnotitie: De geur alleen al is verrukkelijk,

Proefnotitie: In de neus valt de mineraliteit

‘Le Chavigne’.

met tonen van rijp wit en geel fruit en een lichte

op met heerlijk florale aroma’s en tonen van

Proefnotitie: De kleur is prachtig goudgeel. De

houttoets. De smaak is rijk, heeft een goede

fruit als perzik en abrikoos. De smaak biedt

neus biedt schitterende rijpe en complexe fruit-

structuur van opnieuw fruit en een

een heerlijk citrusfruit en is rijp en krachtig met

tonen, die in de smaak terugkeren. Een wijn vol

imponerende fraîcheur in de finale.

harmonische zuren in de afdronk.

spanning met een verrukkelijke mineraliteit en

Op dronk: nu tot 2012

Op dronk: nu tot 2012

met een secondelange afdronk. Absolute top!!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,45 per fles (normaal € 19,70)

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

Op dronk: nu tot 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 25,70 per fles (normaal € 28,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Vloeibaar goud uit
de Bourgogne

w it te bourgogne
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Okhuysen Vinée Vineuse

Klassieke wijnen
met een ziel
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Met een productie van meer dan drie en een half miljoen hectoliter per jaar is Bordeaux verreweg
de grootste producent van kwaliteitswijnen. Toch kijkt de consument momenteel sceptisch naar
de bordeauxwijnen. Het is niet zozeer de kwaliteit van Bordeaux, maar eerder de prijs van met name
‘les grands châteaux’ die door de grote vraag naar ongekende hoogte is gestegen. Het betreft
hier overigens slechts een paar procent van de chateaux die deze trend zetten, waardoor onterecht
het imago is ontstaan dat ook ‘les petits châteaux’ kostbaar zijn.
Wij zijn terecht zeer onder de indruk van de topwijnen uit de Médoc, Saint-Emilion en Pomerol,
maar hebben ook een zwak voor kleintjes, omdat deze wijnen, ondanks het missen van ‘grandeur’,
met zorg worden gemaakt. Wij selecteerden een zestal wijnen die geen aanspraak maken op de
officiële classificatie van 1855 of welke classificatie dan ook, maar wel bewijzen uit het goede
hout gesneden te zijn.

b or de au x

2006 Château Peyrabon

2006 Château Le Sartre

2005 Château Barberousse

Haut-Médoc - Cru Bourgeois

Pessac-Léognan

Saint-Emilion

Peyrabon is gelegen in de gemeente

In de jaren negentig was Le Sartre niet

Begin jaren tachtig ontdekten wij deze wijn

Saint-Sauveur op de rand van Pauillac. Zoals

veel meer dan een ruïne met verpieterde

tijdens een lunch in een restaurantje in Saint-

gebruikelijk in de Médoc is de cabernet-

wijngaarden, maar gelukkig werd dit domein

Emilion. We bezochten eigenaar Jean Puyol,

sauvignon met 50% de belangrijkste druif,

gered door de eigenaars van Château

die nog nooit geëxporteerd had en sindsdien

daarna de merlot met 27% en de cabernet-

Carbonnieux. Door nieuwe aanplant en

is deze wijn een van de iconen van Okhuysen.

franc met 23%. De vinificatie is op z’n

reconstructie van de kelders staat Le Sartre

Aanplant: 70% merlot, 15% cabernet-sauvignon

‘Bordelais’, dus traditioneel, en de wijn rijpt

nu weer op de kaart. De vinificatie is

en 15% cabernet-franc. Rijping op eiken vaten

ruim twaalf maanden op eiken vaten.

traditioneel en de wijn rijpt deels op nieuw

(een derde nieuw) gedurende twaalf tot vijftien

Proefnotitie: Diep donkerrode wijn met een

hout.

maanden.

aantrekkelijk bessig parfum. De smaak is stevig

Proefnotitie: De neus biedt een geconcentreerd

Proefnotitie: En schitterende dieprode wijn met

met kruidige impressies, goede tanninen en een

fruit van bessen en bramen met een lichte hint

veel donker fruit, dat prachtig harmonieert met

fijne toets van hout in de finale.

van hout. De smaak is stevig, maar heeft wel

het hout. Krachtige, smeuïge smaak met een

Op dronk: nu tot 2013

een bijna smeuïge afdronk.

voortreffelijke, lange en diepe finale.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,90)

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: nu tot 2013

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 13,45)

2006 Château Clos Chaumont

2006 Château Piche-Leibre

2006 Château Chantalouette

1ères Côtes de Bordeaux

Margaux

Pomerol

In 1990 kocht Pieter Verbeek het wijndomein

Een echt kasteel is er niet, want Piche-Leibre

Dit is de 2de wijn van het bekende en stijlvolle

Clos Chaumont. Hij renoveerde huis,

bestaat slechts uit een wijngaard van

Château de Sales. De aanplant merlot is met

vinificatieruimte en kelders, en trok de

nauwelijks één hectare. Jonge, net

70% dominant, aangevuld met 15% cabernet-

Nederlander Kees van Leeuwen aan voor de

afgestudeerde oenologen adopteerden

franc en 15% cabernet-sauvignon. Na de

vinificatie. Door tijdgebrek moest Kees

indertijd deze wijngaard, omdat het niet meer

vinificatie rijpte deze wijn ruim twaalf maanden

afhaken en werd de eigenaar van Château

was dan een strook ‘verloren’ land. De grote

op eiken-houten vaten. Het resultaat is een

Angélus, Hubert de Boüard gecontracteerd.

man achter dit project was en is Claude

uitstekende wijn. Kenmerkend pomerol.

De kwaliteit is sindsdien nog verder

Gaudin, oenoloog én regisseur van Château

Proefnotitie: De neus biedt een aantrekkelijk

toegenomen.

Maucamps.

fruit met een lichte houttoets. De smaak is eerder

Proefnotitie: Het parfum is krachtig met tonen

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. Het

verfijnd dan krachtig en de zachte tanninen

van zwart en rood fruit en een lichte toets van

parfum is verrassend met tonen van zwart en

harmoniëren goed met het terugkerende fruit.

hout. De smaak is rijk, met opnieuw fruit en

rood fruit en mooi geïntegreerd hout. De smaak

Op dronk: nu tot 2012

met frisse, zachte tanninen in de finale.

is rijk en elegant tegelijk. Een echte margaux!

Op dronk: nu (uit karaf) tot 2015

Op dronk: nu (uit karaf) tot 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 17,75 per fles (normaal € 20,10)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 14,45 per fles (normaal € 16,40)

Speciale prijs bij kist van 12:
€ 17,75 per fles (normaal € 20,15)

Okhuysen Vinée Vineuse

b or de au x
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bourgogne rouge

De kracht van Bourgogne
zit hem in subtiliteit

bourgogne rouge

2006 Côte de Beaune Villages

2006 Maranges 1er cru
La Fussière

2006 Bourgogne rouge

Camille Giroud
Het talent David Croix kreeg dit oude huis,

Domaine Bachelet-Monnot

De bevlogen Libanese wijnmaker Mounir

na de verkoop door de broers Giroud, in

De jonge Bachelet-broertjes zijn inmiddels

Saouma richt zich voor het maken van zijn

een mum van tijd terug bij de top van de

bekend om hun Puligny-Montrachets,

wijnen enkel op de allerbeste 1er cru’s en

Bourgogne. David maakt traditionele wijnen,

Chassagne-Montrachets en Batard-

grands cru’s. Daarnaast maakt hij één rode

geheel in zijn eigen stijl en dus niet in de

Montrachet. Minder bekend is dat ze ook een

en één witte bourgogne ter kennismaking met

oude stijl van Giroud. Minder zijn de wijnen

premier cru-wijngaard bezitten in Maranges.

zijn handelshuis. Deze wijnen zijn dan ook de

zeker niet. Deze verrukkelijke Côte de Beaune

De rendementen in de wijngaard zijn laag en

perfecte visitekaartjes en laten precies zien

is in werkelijkheid een gedeclasseerde ladoix.

de wijn wordt met zeer veel zorg gemaakt.

wat hij in huis heeft!

Proefnotitie: Een wijn met veel expressie,

Proefnotitie: Een prachtige, complexe

Proefnotitie: Een ideale combinatie van

klein rood fruit als frambozen en aardbeien,

bourgogne, mineraal, elegant, met veel

elegante rijpe fruittonen van bosvruchtjes,

veel sap, iets chocola, heel puur en met veel

lengte en concentratie, zonder zwaar te

iets vanille en fijne kruiden; alles perfect in

structuur.

worden.

balans en met veel klasse!

Op dronk: nu tot 2015

Op dronk: nu tot 2016

Op dronk: nu tot 2015

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,70 per fles (normaal € 18,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,90 per fles (normaal € 26,90)

2006 Savigny-Champ-Chevrey
1er cru

2006 Marsannay
‘Les Longeroies’

2006 Rully ‘Les 4 Vignes’

Domaine Tollot-Beaut

Camille Giroud

Briday is een kleine producent van zowel

Prachtige wijnen komen in de Bourgogne

Deze voortreffelijke Côte de Nuits is zeker

schitterende rode als witte wijnen. In

van prachtige wijngaarden. Deze bewuste

een van de beste koopjes van Camille

Frankrijk is hij reeds zeer bekend, maar het

wijngaard is in zijn geheel in het bezit van de

Giroud! De wijngaard geeft complete wijnen

werd nu tijd ook Nederland met hem kennis

familie Tollot, een zogenaamde monopole en

met een voortreffelijke rijpheid en rondeur.

te laten maken. Deze wijn werd gemaakt van

daarmee één van hun referentiewijnen. Het

Proefnotitie: De wijn bezit een prachtig

druiven van vier percelen die apart werden

huis wordt internationaal geroemd om zijn

donker fruit, dat zich open en rond presenteert.

gevinifeerd.

betaalbare kwaliteitswijnen.

Hij heeft een mooie concentratie, met rijpe

Proefnotitie: Een zoetige neus van rood fruit

Proefnotitie: In de neus vinden we zoete rode

fruittonen van bramen en zwarte kersen, een

en kruiden. De smaak is heerlijk pittig, met

fruittonen, iets rozenbottel en licht florale

goed sap en zoetige tanninen.

een aangename kruidigheid, florale tonen en

tonen. De smaak bezit een goede

Op dronk: nu tot 2015

een zwoel, bessig fruit.

concentratie van rijp fruit, kruiden en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 19,10)

Op dronk: nu tot 2014

zachte tanninen. Zeer elegante wijn.
Op dronk: nu tot 2016

Lucien Le Moine

Domaine Michel Briday

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,80 per fles (normaal € 16,75)
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Voor veel liefhebbers is Okhuysen vooral bekend om zijn assortiment bordeaux- en rhônewijnen.
De laatste jaren is onze selectie bourgognes sterk uitgebreid met enkele fantastische nieuwe
producenten. Tophuizen als Giroud en Tollot-Beaut mochten natuurlijk blijven.
De meeste rode bourgognes combineren dankzij hun subtiliteit fantastisch met gevogelte als bresse
kip, patrijs en duif, maar ook met klein wild en roodschimmelkazen. Wij kozen in deze aanbieding
voor het oogstjaar 2006; een uitstekend jaar, met veel fruit en veel elegantie dat zich nu al heerlijk
laat drinken.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,55 per fles (normaal € 28,70)
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côtes du r hône
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De Rhônestreek is een van de meest uitgestrekte van Frankrijk. Deze begint in het noorden ter
hoogte van Vienne en eindigt in het zuiden net voorbij Avignon. Omdat er grote landschappelijke
en klimatologische verschillen zijn, is een noordzuiddeling dan ook voor de hand liggend.
De Noordelijke Rhône (tussen Vienne en Valence) is vooral bekend om zijn onweerstaanbare rode
syrahwijnen als côte rôtie, hermitage, saint-joseph en crozes-hermitage. De wijngaarden liggen
hier op de moeilijk te bewerken steile granieten heuvels direct langs de Rhône.
Ten zuiden van Valence begint de Zuidelijke Rhône. Het land is hier vlak en verbreedt zich met name
ter hoogte van Orange. De aanplant van druiven is zeer divers. Naast grenache zijn dat onder
andere mourvèdre, syrah, carignan en cinsault. Ook de Zuidelijke Rhône heeft zijn grote wijnen als
châteauneuf-du-pape, gigondas, vacqueyras en cairanne. Als specialist van rhônewijnen was het
niet moeilijk een prachtige selectie voor u te maken.

2006 Saint-Joseph

2006 Saint-Joseph ‘Offerus’

2006 Crozes-Hermitage

Domaine André Perret

Jean-Louis Chave sélection

Domaine des Lises

Het wijndomein van Perret ligt in het kleine

Iedereen is het erover eens: Jean-Louis Chave

Sinds enkele jaren kopen wij naast de Crozes-

dorp Chavanay en is vooral bekend is om zijn

is een van de beste wijnmakers van de wereld.

Hermitage van Alain Graillot ook iets bij zijn

Condrieu. Zoals de meeste producenten hier

Sinds een paar jaar helpt Chave boeren in de

zoon Max. Dat zoonlief uit hetzelfde hout

bezit ook Perret wijngaarden op de

omgeving met de vinificatie. Een gedeelte van

is gesneden bewijst hij met deze Crozes-

noordelijke granieten heuvels van Saint-

de druiven koopt en vinifieert hij voor zichzelf

Hermitage, waarin kracht en fruit schitterend

Joseph. Hij vinifieert de syrah traditioneel

en hij verkoopt deze onder het etiket van

met elkaar zijn verweven. Ieder jaar lijkt deze

en zijn Saint-Joseph rijpt minimaal twaalf

‘Chave sélection’. Zo ook deze Saint-Joseph

gepassioneerde Max nog betere wijnen te

maanden op eiken vaten.

Offérus. De hand van de meester is duidelijk

maken.

Proefnotitie: De neus is explosief met tonen van

te proeven.

Proefnotitie: De neus is geconcentreerd met de

zwarte bessen en een lichte hint van hout.

Proefnotitie: Het pure fruit van de syrah is een

expressie van rijpe cassis. De smaak is krachtig

De smaak is krachtig, met opnieuw bessenfruit

ware verrukking. De smaakaanzet is fris en

en zelfs iets kruidig. Een kanjer van een wijn!

en heeft een enorme lengte in de afdronk.

elegant, met opnieuw dat mooie fruit dat

Op dronk: nu (karaferen aanbevolen)

Op dronk: nu (karaferen aanbevolen)

harmonieert met de zachte, rijpe tanninen.

tot 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 14,50 per fles (normaal € 16,50)

tot 2012

Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 18,25)

2007 Cairanne rouge
Cuvée Prestige

2007 Lirac rouge
‘La Dame Rousse’

2005 Gigondas

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Domaine de la Mordorée

Met zijn Vin de Pays de Vaucluse, scoort

Domaine du Pesquier

De wijngaarden zijn hier gelegen op de coteaux

Een toonaangevend wijndomein is het

Pesquier al jaren hoog, maar zijn Gigondas

van Saint-Martin en zijn zeer geschikt voor de

Domaine de la Mordorée. In totaal bestaat

is pas echt zijn topwijn. De druiven grenache

aanplant van grenache en mourvèdre. Frédéric

het uit zestig hectare wijngaard, verdeeld

(75%), syrah (20%) en mourvèdre (5%)

en François Alary maakten deze zeldzame

over 38 percelen. Belangrijkste druiven zijn

vinifieert hij apart, waarna hij de wijnen

Cuvée Prestige van honderd jaar oude

grenache, mourvèdre en syrah. De wijnen

assembleert. Daarna rijpt de wijn twaalf

wijnstokken (60% grenache en 40%

zijn in één woord subliem. Vooral deze

maanden op cuves en vervolgens twaalf

mourvèdre). De opbrengst was slechts

Lirac rouge bekoort ons zeer.

maanden op eiken foeders.

achttien hectoliter per hectare.

Proefnotitie: De neus is rijk met mooi

Proefnotitie: De neus is krachtig met tonen van

Proefnotitie: Heerlijk is het rijpe rode fruit op de

geconcentreerde fruittonen en kruidige

bramen en rijpe frambozen en iets kreupelhout.

neus, met tonen van zoethout, chocola en leer.

veldbloemen. De smaak is krachtig met een

De smaak is rijk met opnieuw fruit en fijne

De smaak is rijk en complex met gekonfijt fruit,

bijna zoete zweem van rijp zwart fruit en een

kruiden die harmoniëren met de zachte smeuïge

tabak en laurier. Een schitterend glas!

lichte toets van hout. Pure klasse!

afdronk.

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,25 per fles (normaal € 16,20)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,90)

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Wildwijnen van
topproducenten

côtes du r hône
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italie

s pa n j e

Hoewel het oeroude huis Fonterutoli van de

ze een vanzelfsprekende ambitie om tot de top

familie Mazzei in Toscane en de relatief jonge

van hun herkomstgebied, ja zelfs van hun land,

bodegas Valduero uit Ribero del Duero een

te horen. Bovendien vernieuwden beide onlangs

onvergelijkbare geschiedenis kennen, zijn er

hun keldercomplexen om het wijnmaakproces

vele overeenkomsten tussen deze twee illustere

van a tot z verder te optimaliseren.

huizen. Zo liggen ze op dezelfde breedtegraad, in

Graag presenteren wij u vier bijzondere wijnen

toonaangevende herkomstgebieden, brengen ze

van dit voorname koppel.

beide temperamentvolle wijnen voort en hebben
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2007 Poggio alla Badiola - Toscana

2006 Ribera del Duero crianza

Fonterutoli

Bodegas Valduero

De familie Mazzei maakt al sinds 1435 wijn in het gebied dat vandaag

Valduero is eigendom van de zusjes Yolanda en Carolina García, die

de dag Chianti Classico heet. Met deze Badiola, waarvan de wijngaard

deze bodega in relatief korte tijd bij de beste van de streek wisten te

deels buiten het herkomstgebied ligt, wilden zij een andere stijl wijn

plaatsen. Carolina doet de verkoop, terwijl Yolanda de wijnen maakt.

maken dan hun beroemde Chianti’s. Daartoe kozen zij ervoor de

Gepassioneerd en kundig als Yolanda is, weet zij als geen ander in te

autochtone druif sangiovese meer dan gebruikelijk aan te vullen met

spelen op de extreme klimaatomstandigheden hier, die een grote

de Bordelaise druiven merlot en cabernet-sauvignon. Het resultaat is

zorgvuldigheid en exacte timing bij de oogst vereisen. Als u de wijn

spectaculair!

proeft, begrijpt u wat we bedoelen.

Proefnotitie: De wijn geurt uitbundig met verrukkelijke tonen van bramen

Proefnotitie: De wijn presenteert rijpe fruittonen in de neus met tonen

en kersen, wat laurier, leer en chocola en een vleugje vanille van het hout.

van specerijen en iets vanille. Ook in de smaak valt het aantrekkelijke fruit

De smaak bezit een intens, rijp fruit, met aantrekkelijke, bijna zoete

meteen op, met mooi geïntegreerde vanilletonen van het hout, complexe

tanninen en heeft een licht kruidige finale.

zachte tanninen en een uitstekende finale.

Op dronk: nu tot 2012

Op dronk: nu tot 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,90)

2007 Chianti Classico

2004 Ribera del Duero reserva

Fonterutoli

Bodegas Valduero

Op onze proeverijen is deze wijn meestal een van de populairste;

In Spanje wordt nog altijd vastgehouden aan de crianza- en

beslist ook een van de beste chianti’s in zijn prijsklasse die we ooit

reserva-kwalificatie, waarbij de duur van de hout- en flesrijping

proefden. Is hun reserva, de ‘Castello’, een wijn die gevinifieerd is op

bepalend zijn. Bij deze reserva zorgen zijn concentratie en complexiteit

concentratie en complexiteit, deze ‘gewone’ Fonterutoli is juist

ervoor dat hij een opvoeding van dertig maanden op eiken nodig heeft

gevinifieerd op fruit en uitbundigheid. Hij wordt gemaakt van

om zijn ideale balans te vinden. 25% van de Franse en Amerikaanse

hoofdzakelijk sangiovese en ontving een rijping van twaalf maanden

eiken vaten wordt daarbij jaarlijks vernieuwd. Wat een wijn!

in vaten van Frans eikenhout.

Proefnotitie: De geur wordt gekenmerkt door tonen van gekonfijt fruit

Proefnotitie: Het parfum is intens, met tonen van rijpe bramen, zwarte

als kersen en pruimen, iets koffie, leer, tabak en wat vanille van het hout.

bessen, kersen, specerijen, viooltjes, cacao en een lichte toets van hout.

De smaak is verfijnd en complex met opnieuw rijp fruit, alles eindigend in

De smaak biedt datzelfde fruit, is vol sap, heeft een stevige structuur,

een indrukwekkende finale met zachte tanninen.

zachte tanninen, iets tabak en mooi frisse zuren in de finale.

Op dronk: nu (karaferen aanbevolen) tot 2016

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,05 per fles (normaal € 23,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,10 per fles (normaal €18,20)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Toscane en Ribera del Duero : Temperamentvolle wijnen
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proefschrift wijnconcours

proefschrift wijnconcours

Een verrassende winnaar! 		 Zes finalewijnen
Overall Winnaar

2008 Palacio de Bornos Verdejo

2008 Jermann Vinnae

2007 Tandem - Syrah du Maroc

Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja, Rueda

Venezia Giulia

Alain Graillot/ Thalvin

Wijnen van dit domein kunnen we blind inkopen.

Deze wijn maakte Silvio Jermann, één der beroemdste

De syrah werd perfect rijp geoogst, waarbij de

Zoveel kwaliteit, drinkplezier en originaliteit vind je

makers van Italiaans wit, ter ere van de geboorte van

frisheid in de druif goed behouden bleef en de

bijna nergens voor zo’n prijs. Het vinden van de

zijn tweede zoon en het honderdjarig bestaan van

suikerwaarden niet te hoog opliepen. 60% van

ideale balans tussen extract en frisheid is hetgeen

het domein.

de assemblage kreeg een opvoeding op

waar het de wijnfamilie Sanz om te doen is.

In de neus vinden we diverse fruitaroma’s van

eikenhouten barriques. De rest kreeg een

Het parfum is prachtig exotisch, bijna tropisch.

ondermeer perzik, abrikoos en groene appel, en een

opvoeding op cementen cuves. De wijn

De smaak is heel fris met sappige zuren, stuivend,

minerale ondertoon. De smaak is intens en pittig,

overvalt je met zijn heerlijk aromatische geur,

mooi droog en met opnieuw veel exotisch fruit in

met geel en wit fruit, goede zuren, een lichte

met tonen van rood en zwart fruit als rijpe

de afdronk.

houttoets, een opvallend elegante structuur en

bramen en zwarte bessen en daarnaast ook

Op dronk: nu tot 2011

een intense lange afdronk.

iets peper en laurier. In de smaak keert het

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

Op dronk: nu tot 2012

rijpe fruit in alle hevigheid terug, terwijl de wijn
tevens een prachtige frisheid bezit, iets aards,

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

zachte tanninen en een uitstekende lengte.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)

2008 Coume Marie blanc
Côtes de Roussillon

2007 La Dame
Coteaux du Languedoc rouge

La Préceptorie de Centernach

Mas des Dames

De oude stokken van grenache gris, macabeu en

Het verhaal is bekend. Een reclamevrouw werd

een kleine beetje grenache blanc geven een krachtige

wijnmaakster, van tevoren niet zo bedacht, maar

en complexe witte wijn, met een opvallende frisheid

dankzij een onvermoed - inmiddels ruimschoots

en elegantie! De neus biedt impressies van kruiden,

bewezen - talent wel bewaarheid. Zij maakt prachtige

bloesem, veldbloemen, peer en meloen. De smaak

wijnen, die de authenticiteit van de streek ademen.

is fris en levendig, rijp en zuiver, met een rijke, brede

De neus van ‘La Dame’ is zeer verleidelijk met tonen

structuur en een heerlijke, iets ziltige afdronk.

van donker fruit, viooltjes, kruiden en iets bosgrond.

La Préceptorie op zijn best!

In de mond vinden we een verfijnde wijn, met

Op dronk: nu tot 2012

voldoende kracht en diepgang, met een Zuid-Franse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,90)

kruidigheid, rijp fruit en frisse tanninen.
Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,35 per fles (normaal € 8,50)
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De 21ste editie van het Proefschrift Wijnconcours bracht een spectaculaire ontknoping. Won de
Tandem, Syrah du Maroc van Graillot/ Thalvin (oogstjaar 2006) vorig jaar al de ‘prix du sommelier’,
op 27 september jl. werd deze wijn van Marokkaanse herkomst met Frans ´accent´ temidden van een
prachtige selectie wijnen gekroond tot ‘overall winnaar’. Het inzenden van al te veel wijnen werd dit
jaar door de organisatie door een hoog inschrijfgeld ontmoedigd, en ook het aantal finalewijnen
was teruggebracht. Niettemin beloonde een breed proefpanel Okhuysen met liefst zeven wijnen in de
grote finale.

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

2007 Chianti Classico

Reeds 300 jaar zit het wijnmaken in de genen van

Fonterutoli

deze familie. Dat proef je terug in deze bijzondere

Vind je chianti’s van zeer divers niveau, bij deze

wijn van 50% marsanne, 40% roussanne en 10%

Chianti Classico van de zeer oude wijnfamilie Mazzei

viognier. De wijn verblijft tien maanden op fûts met

bevind je je in de hoogste regionen. Hun wijnen zijn

een regelmatige bâtonnage (oproeren van de

dan ook vermaard over de hele wereld. De geur wordt

gistsporen) om aan complexiteit en balans te winnen.

gekenmerkt door een explosief rijp fruit met duidelijke

Zijn prachtige florale en fruitige neus met een klein

hinten van kersenfruit. De smaak is geconcentreerd

vleugje hout trekt je welhaast het glas in. De smaak

met opnieuw veel fruit en een frisse zetting.

is rijk, iets mollig met fijne honingachtige tonen in

Een subtiele houttoets en rijpe tanninen

de afdronk. Wat een glas!

completeren het geheel.

Op dronk: nu tot 2012

Op dronk: nu tot 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,75)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,10 per fles (normaal € 18,20)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

2006 Cairanne blanc ‘Haut-Coustias’
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zuid -afr ik a

aust r a l i ë

U weet dat ons hart vooral bij de traditionele
wijnlanden ligt. Dit is niet zozeer uit een soort
conservatisme, maar heeft meer te maken met
het feit dat er in ons eigen werelddeel elk jaar
opnieuw boeiende wijnen te ontdekken zijn, die
bovendien goed bij onze persoonlijke smaakvoorkeur passen. Als ons assortiment dan toch
enkele wijnhuizen van overzee bevat, dan mag u
er vanuit gaan dat het iets bijzonders betreft.
La Couronne uit Franschhoek in Zuid-Afrika

en Neagles Rock uit Clare Valley in Australië
zijn namelijk wijndomeinen die niet toevallig op
ons pad kwamen, maar ons werden getipt door
mensen die ons goed kennen; wijndomeinen die
inmiddels tot de top van hun land behoren.
De wijnen van beide domeinen bezitten
onmiskenbaar de stijl van de nieuwe wereld.
De zuiverheid, spanning en frisheid die we in hun
wijnen terugvinden, maken dat zij thuishoren
in ons assortiment.

Nieuwe Wereld: Heerlijkheden uit Zuid-Afrika en Australië
2009 Sauvignon Blanc - Franschhoek

2007 Semillon Sauvignon - Clare Valley

La Couronne

Neagles Rock

Een heerlijk frisse Sauvignon die geen spaander hout zag en vier

Een heerlijk frisse wijn, vol spanning, bestaande uit een assemblage

maanden sur lie (op de fijne gistsporen) rijpte om aan complexiteit

van 90% semillon en 10% sauvignon blanc. Slechts een deel van de

te winnen.

semillon vergistte op barriques, de rest op inox (roestvrijstalen) tanks.

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar citrusfruit en groene appel

Proefnotitie: Een rijke zwoele neus met geuren van peer, kruisbes en

en is iets grassig. De smaak is mooi mild met prachtig wit fruit en iets

mango. In de mond ervaart u een iets vettige structuur, rijpe tonen van

citrusfruit. De afdronk is licht grassig en sappig.

wit fruit, terwijl de sauvignon voor een lichte nervositeit en frisheid zorgt.

Op dronk: nu tot 2011

Op dronk: nu tot 2012

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

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

2006 Merlot - Franschhoek

2007 Riesling - Clare Valley

La Couronne

Neagles Rock

Een Merlot vol rijp fruit, waarmee de aanwezige houttonen - de wijn

Een perfect smakende Riesling, gemaakt van druiven afkomstig van

rijpte zestien maanden op vaten van Frans eiken - mooi verweven zijn.

de beste percelen van Neagles Rock. Op de hoger gelegen wijngaarden

Proefnotitie: Een schitterende neus met tonen van zwart bessenfruit,

van Clare doet deze druif het geweldig goed.

mint en laurier. De smaak is smeuïg en vol met veel bessige sappigheid

Proefnotitie: De neus is bloemig en fruitig met aroma’s van bloesem,

en een fijne hint van het hout in de afdronk.

limoen en lychée. De smaak is mooi subtiel, met frisse tonen van

Op dronk: nu tot 2012

opnieuw limoen, wat passievrucht en met frisse zuren in de finale.

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

Op dronk: nu tot 2012

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

34

La Couronne

2006 Shiraz - Clare Valley

Een smeuïge en fruitrijke Shiraz met een geheel eigen karakter.

Neagles Rock

Hij krijgt een opvoeding van 25 maanden op Frans eiken, waarvan

Deze rode wijn is rijp en krachtig. De oogst vond in verschillende

jaarlijks ruim 70% wordt vernieuwd.

etappes plaats. Na de vergisting werd de wijn gedurende achttien

Proefnotitie: In het parfum vinden we zwarte bessen, laurier,

maanden op barriques opgevoed.

chocolade en iets van witte peper. De smaak is rijk en geconcentreerd

Proefnotitie: In de neus vinden we kruiden en rijp fruit van zwarte

met in de afdronk opnieuw dat verrukkelijke fruit met frisse en rijpe

bessen en pruimen. De smaak is prachtig complex met een

tanninen.

overweldigend fruit, opnieuw een heerlijke kruidigheid, voldoende

Op dronk: nu tot 2013

frisheid en fijne houttonen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,05 per fles (normaal € 11,50)

Op dronk: nu tot 2013

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

2006 Shiraz - Franschhoek
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p o r t/ d i g e s t i e v e n

port

Fine Tawny Port
Quinta do Tedo

Het beste uit Cognac en Armagnac

Deze Tawny Port is een assemblage van

Een mooi digestief is een aangename afsluiting van een diner en bovendien goed voor

meerdere jaargangen van op vaten gerijpte

het op gang brengen van de spijsvertering. Omdat een dergelijke fles over het algemeen

port. De langere rijping op vat geeft hem zijn

niet in één week op gaat, kunt u een of enkele flessen bij laten pakken bij de rest van uw

typische bruinere kleur en smaak.

bestelling.

Nadat u de fles geopend heeft, kunt u
een tawny port gekoeld nog enkele weken
bewaren.

Armagnac, Château de Lacquy

Cognac, Paul Beau

Proefnotitie: Ontwikkelde geur van gekonfijt

Dit gerenommeerde huis bestaat al sinds

Paul Beau is een klein en exclusief

fruit, iets leer, schaafsel van sinaasappelschil,

1777 en behoort tot de top van de streek.

cognac-merk en is gevestigd in het hart

chocola en nootachtige aroma’s.

Air France selecteerde de verfijnde

van de Cognac-streek, de ’Grande

Heerlijk als aperitief of bijvoorbeeld bij

Armagnac van Lacquy voor drie jaar in hun

Champagne’ genaamd. Ze zijn een van

desserts met caramel en chocola.

business class. Kenmerkend voor dit huis

de belangrijkere bezitters van wijngronden

Op dronk: nu tot 2013

is dat hun Armagnacs ouder, gerijpter en

hier en voorzien dan ook veel grote en

Speciale prijs: € 8,50 per fles

verfijnder zijn dan veel andere Armagnacs.

bekende merken van pure Grande

(normaal € 9,75)

Oordeelt u zelf.

Champagne Cognac. Daarnaast maken

Finest Reserve Port

Bas-Armagnac V.S.O.P.

Quinta do Tedo

Château de Lacquy

De Finest Reserve is een selectie van de beste

Speciale prijs: € 36,75 per fles

vaten van de Ruby en dus geheel op fruit

(normaal € 38,70)

ze een aantal speciale cuvées onder hun
eigen merk Paul Beau.

Cognac Paul Beau Vieille
Réserve
Grande Champagne

gemaakt. Dankzij deze prachtige fruitexpressie kan deze Finest Reserve nu al heerlijk

Bas-Armagnac Hors-d’Age

Speciale prijs: € 27,50 per fles

gedronken worden.

Château de Lacquy

(normaal € 28,90)

Proefnotitie: Hij bezit een rijp rood fruit,

Speciale prijs: € 46,25 per fles

met een heerlijk kruidige aanzet, tonen van

(normaal € 48,70)

chocola en noten, een prachtige concentratie

Cognac Paul Beau Hors d’Age
Vieille Grande Champagne

en een elegante, zoete afdronk.

Speciale prijs: € 40,50 per fles

Heerlijk als aperitief, bij harde en blauwe

(normaal € 42,50)

kazen of na het eten.
Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)

2003 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo
Een LBV is net als een Vintage Port afkomstig
van druiven uit een en hetzelfde oogstjaar;

Geniet vaker van een mooi glas Port!

alleen rijpte hij langer - ruim vier jaar in totaal
- op eikenhouten vaten. De meeste LBV Ports
zijn al lekker op het moment dat ze op de
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Tot ons eigen grote genoegen constateren we dat port weer in de lift zit. Dat wil zeggen, steeds
meer mensen ontdekken de verscheidenheid en de brede inzetbaarheid van portwijnen. Zo is port
een eerlijk aperitief, combineert het met krachtige vleesgerechten, vele desserts en met een keur
aan kazen, maar laat het zich ook heerlijk drinken na tafel in een luie stoel.

Proefnotitie: De neus biedt een complex bouquet van zwarte bessen, kersen, iets chocola
en vijgen. De smaak is zeer geconcentreerd,
met mooi fruit, goede houttonen en veel lengte. Heerlijk bij blauwe en harde kazen, maar
ook bij krachtige vleesgerechten, geserveerd

Port wordt nog interessanter wanneer u de schitterende kwaliteit van Quinta do Tedo ontdekt.
Eigenaar Vincent Bouchard was op onze openflessendagen aanwezig en had een van de drukst
bezochte tafels van het weekend. Zijn wijnen vallen op door een prachtige concentratie,
fruitexpressie en frisheid!

met een rijke saus.
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

markt komen.
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PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN

GaultMillau 2010…
…een maximale score voor Restaurant Oud Sluis!

De Gert Crum Wijnagenda
2010

Voor het eerst in de geschiedenis van

November en december zijn niet alleen de maanden van de

GaultMillau heeft een restaurant in de

restaurantjaargidsen, maar ook die van de nieuwe agenda’s.

gids de maximaal haalbare score van 20
punten gekregen. Deze bijzondere eer viel

Wij selecteerden voor u dit jaar de Wijnagenda van wijnschrijver

Restaurant Oud Sluis te Sluis ten deel.

Gert Crum; een vrolijk en informatief werkboek, dat volop ruimte

Een eigenlijk voor onmogelijk gehouden

biedt voor notities, plannen en afspraken, maar dat tevens vol staat

prestatie, hetgeen Chefkok Sergio

met aardige anekdotes,

Herman in zijn bedankspeech ook wenste

historische voorvallen

te benadrukken. Sergio Herman: “Een perfecte score bestaat in

en wijnweetjes.

mijn ogen eigenlijk niet. Ik ben er zéér trots op dat GaultMillau

Een aanrader voor

zo over mij oordeelt, maar zelf zie ik nog verschillende

een ieder die van wijn

mogelijkheden om te verbeteren en te groeien.

houdt en een agenda

Ik heb wat dat betreft nog veel plannen voor de toekomst,

gebruikt!

al zit dit voornamelijk in de details”.

Prijs: € 14,95
Ook sommelier Benjamin de Buck van Restaurant Oud Sluis
gesponsorde prijs ‘Talentvol Sommelier van het Jaar’. Naast de

SpecialBite Jaargids 2010

officiële award kreeg Benjamin uit handen van Xavier Kat een

De 501 meest bijzondere restaurants van Nederland; van toko tot

kist 1996 Château Montrose, 2ième Grand Cru Classé

sterrenrestaurant.

Saint-Estèphe.

SpecialBite viert haar tiende verjaardag met een extra dikke, mooie

Benjamin werd geroemd om het

en gebruiksvriendelijke gids. In het verlengde van de nieuwe

enthousiasme dat hij uitstraalt aan tafel

website werd de lay-out van het magazine geheel vernieuwd. In

en zijn goed onderbouwde uitleg over de

plaats van de gebruikelijke top 100 is met hulp van de spotters en

wijnen en wijn-spijscombinaties. Boven-

de deelnemers aan de online verkiezingen een landelijke top tien

dien weet hij de juiste wijnen

van meest bijzondere restaurants en de beste restaurants per grote

te vinden bij de kookstijl van

stad en per provincie samengesteld. Hiermee wordt de gebruiker

Sergio Herman.

van de gids beter bediend, vinden uitgever en redactie.

De GaultMillau 2010 is los bij ons te bestellen, of bij uw
wijnbestelling bij te pakken.

De SpecialBite Jaargids 2010 is los bij ons te bestellen,
of bij uw wijnbestelling bij te pakken.

Prijs: € 9,95

Prijs: € 9,95

viel in de prijzen. Hij ontving de door Wijnkoperij Okhuysen

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober jl. vond de najaarseditie van
onze Openflessendagen plaats. Het werd een waar proeffestijn
waar u in groten getale op af kwam. In een voortreffelijke ambiance werd serieus en aandachtig geproefd, uitgebreid informatie
opgeslurpt bij de vele - zelf aanwezige - producenten en werd er
en passant genoten van een heerlijk stukje Old Amsterdam-kaas.
Mooie bestellingen werden als altijd beloond met een speciale
proeverijkorting en een greep in de vermaarde tombola. Deze laatste omvatte wederom illustere wijnen als Château Petrus, Château

Winnaar Petrus

Winnaars Yquem

Aangepaste Openingstijden
locaties Gierstraat en Küppersweg

Nieuw oogstjaar Montlobre

Mouton Rothschild en Château d’Yquem en trok vele mensen die

Extra openstelling Gierstraat:

Okhuysen Vinée Vineuse

Zondag 20 december van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag 21 december van 09.30 tot 18.00 uur
Koopavonden op donderdag 3 en donderdag
17 december tot 21.00 uur.
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De vraag naar Montlobre zwelt aan; reikhalzend wordt er uitgekeken naar de lancering
van het nieuwe oogstjaar.
Onze verkoopafdeling krijgt momenteel al veel vragen over de verschijningsdatum van het nieuwe
Montlobre-aanbod. Voor diegenen die bang zijn dat ze wellicht de aankondiging hebben gemist, kunnen
we melden dat wijnmaker Damien Michel verwacht dat het nieuwe oogstjaar 2007 medio april gereed zal zijn

Op zaterdag 2 januari is het magazijn op de
Küppersweg gesloten en zijn uw bestellingen op
deze dag derhalve niet op deze locatie op te halen.

om ‘verscheept’ te worden. Ongeveer begin april kunt u het nieuwe aanbod dan ook van ons tegemoet zien.
2007 belooft een uitstekend jaar te worden, dat opvalt door een zekere frisheid en een uitstekende balans.
Een jaar niet zozeer op kracht, maar vooral op elegantie gemaakt.

We houden u op de hoogte!

Okhuysen Vinée Vineuse

een gokje wilden wagen.
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Een bijzondere
attentie voor u

Ook dit jaar houden wij graag vast aan de
goede traditie om u in de decembermaand
te verrassen als dank voor uw mooie
bestelling. Wij kozen dit jaar wederom voor
twee echt klassieke wijnen uit Frankrijk:
rode bordeaux en witte bourgogne.
Beide wijnen zijn van hoog niveau en
verdienen het tijdens een mooi diner
geschonken te worden.

2006 Bourgogne blanc
‘Grand Elevage’
Maison Verget
Vaste Okhuysenrelaties komen in Vinée Vineuse
met grote regelmaat de wijnen van Verget tegen.
Wij zijn dan ook een grote fan van Jean-Marie
Guffens, begenadigd wijnmaker en de man
achter Verget, en zijn de trotse importeur van
zijn wijnen. Guffens laat als geen ander de terroir
in zijn wijnen spreken en geeft tegelijkertijd een
heel eigen stijl aan de wijnen. Deze op papier
eenvoudige Bourgogne blanc is gemaakt van
druiven uit Puligny-Montrachet en Meursault en
werd voor 100% op eikenhouten vaten opgevoed.
Proefnotitie: Een heerlijke wijn met een duidelijk
‘Côte d’Or-karakter’. De wijn heeft veel rondeur,
met een rijp fruit, een lekker sap en een vette
structuur. De afdronk heeft een aangename toast
van het hout.
Op dronk: nu tot 2011

2005 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux
Een wijn die het verdient om ontdekt te worden.
Vanaf de eerste dag dat eigenaar Pieter Verbeek
dit château halverwege de jaren negentig kocht,
heeft hij gekozen voor kwaliteit. De eerste jaren
werd hij geadviseerd en bijgestaan door Cees
van Leeuwen van Château Cheval Blanc. Toen
Om in aanmerking te komen voor deze
bijzondere attentie, gelden de volgende
voorwaarden:

Okhuysen Vinée Vineuse

• B
 esteding ten minste € 275,00
• Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse
24ste jaargang nummer 4 en uit de bijlage
‘De beste 100 wijnen’
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2009

40

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden,
dan wordt dit kistje automatisch bij uw
bestelling gevoegd.

deze geen tijd meer had door zijn werk aan de
universiteit, vond hij Pieter Hubert de Bouard van
Château Angelus bereid het advieswerk van Cees
over te nemen. Een bordeaux van topniveau!
Proefnotitie: Een zeer krachtige en complexe wijn.
De neus is nog iets gesloten, maar biedt tonen van
rijp donker fruit, kruiden en iets laurier. De smaak
is geconcentreerd, met mooi fruit, bloemen en iets
cacao.
Op dronk: nu (uit karaf) tot 2020

(Winkelwaarde van dit kistje: € 35,25)

