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 Uitnodiging ‘Openflessendagen’
4-5   Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober bent u van harte 

welkom op onze overzichtsproeverij (proeven tussen de 

stellingen) in onze magazijnen aan de Küppersweg te 

Haarlem.

 Meer dan 150 wijnen op de proeftafel!!

 Bourgogne
6-7  Op Domaine Bachelet-Monnot proefden wij een 

verrukkelijke witte en een prachtige rode bourgogne,   

en nog betaalbaar ook!

 Zuidelijke Côtes du Rhône
8  De vier beste cuvées van Domaine l’Oratoire Saint-Martin 

uit Cairanne kwamen onlangs weer bij ons binnen. 

Zeldzaam mooi!!

 Corbières
9  In 2008 ontdekten wij de wijnen van Château Beauregard 

Mirouze van Nicolas en Karine Mirouze. Hun witte en 

rode Lauzina zijn onbeschrijflijk lekker.

 Noordelijke Côtes du Rhône
10-11  Liefhebbers van de syrah-druif zullen genieten van deze 

drie unieke wijnen uit Saint-Joseph, gemaakt door Maxime 

Graillot, André Perret en Jean-Louis Chave.

 Ribera del Duero
12-13  Met het oog op de langere avonden die gaan komen, 

selecteerden wij bij Bodegas Valduero drie rode wijnen: 

een tinto, een crianza en een reserva. En natuurlijk lieten 

wij die verrukkelijke witte Albillo gelijktijdig meekomen.

 Navarra
14-15  Naast een indrukwekkende crianza maakt Bodegas 

Señorío de Sarría ook een excellente witte wijn van de 

chardonnay-druif.

 Huiswijnen
16-17  Onze visitekaartjes bestaan dit keer uit twee witte, twee 

rosé en drie rode wijnen.

 Restanten
18-23  Zo vlak voor de ‘openflessendagen’ worden kleine partijen 

wijn (54 verschillende soorten) tegen ongekend lage 

prijzen opgeruimd. Profiteer van dit bijzondere aanbod!

 Australië
Achter  De rode Neagles Rock, gemaakt van de druiven grenache 

en shiraz, is in één woord indrukwekkend!

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

Komt u ook proeven tussen de stellingen?
Het wijnaanbod in Nederland lijkt dit jaar een (nieuwe) vlucht te hebben genomen. 

De wijnrayons in de supermarkten breiden zich uit, op veel plaatsen worden nieuwe 

wijnwinkeltjes geopend en ook via het internet springen de wijnwebwinkels als 

paddenstoelen uit de grond. 

De wijnconsumptie in Nederland groeit dan ook nog altijd gestaag. Naast een toenemende 

consumptie is er ook een groeiende interesse om meer te weten te komen over het product, 

getuige de vele wijncursussen die worden georganiseerd en alle aandacht die wijn 

inmiddels krijgt in de media. Tegelijkertijd blijft de prijs van wijn voor de Nederlander vaak 

selectiecriterium nummer één bij de aanschaf van een fles. Veel van de aanbieders richten 

zich dan ook vooral op goedkope wijnen met maar weinig onderscheidend vermogen.  

Lage prijzen kunnen nu eenmaal alleen tot stand komen bij voldoende schaalgrootte en 

dat levert in bijna alle gevallen een middelmatige kwaliteit op. Niet duur, niet slecht, maar 

om nu te zeggen dat we van zo’n glas echt kunnen genieten… Bij Okhuysen kiezen we niet 

voor middelmaat, maar slechts voor de beste (prijs/) kwaliteit. De wijnen die wij aanbieden 

zijn hierdoor wellicht  soms  wat hoger geprijsd, maar u kunt er wel met volle teugen van 

genieten en dat is nu precies waar het ons om te doen is. Deze Vinée Vineuse staat dan 

ook weer bomvol met echte Okhuysen-wijnen! Zo vindt u op de volgende pagina’s onder 

andere drie fraaie wijnen uit de Noordelijke Rhône, een wijnregio waar ons hart harder 

van gaat kloppen (pag. 10 en 11), een rode en witte bourgogne van de spraakmakende 

broertjes Bachelet (pag. 6 en 7) en een heerlijk aanbod van de zusjes Garcià uit Ribera 

del Duero (pag. 12 en 13). Daarnaast hebben we maar liefst zes pagina’s met 54 heerlijke 

restantpartijen, om weer wat plaats in onze opslag te maken voor de aankomende 

Openflessendagen! Dit proeffestijn valt dit jaar op 15 en 16 oktober, waarbij wij alle relaties 

van Okhuysen de gelegenheid geven om een brede serie wijnen – afgestemd op het 

komende seizoen – te komen proeven en te kopen tegen speciale proeverij-prijzen. Ook 

bij onze producenten zijn deze proefdagen inmiddels bekend en geliefd en een keur aan 

wijnmakers komt dan ook speciaal over om zelf hun wijnen aan u te laten proeven en toe 

te lichten. Een uitstekende gelegenheid om kennis te komen maken met allerlei nieuwe 

wijnen en uw kelder voor de komende maanden aan te vullen. Want hoe zorgvuldig wij u 

ook in onze bladen proberen te informeren, niets gaat boven een persoonlijke ervaring! 

Meer informatie over onze Openflessendagen vindt u op pagina’s 4 en 5. 

Wij hopen u op een van beide dagen te mogen begroeten. 

Xavier & Louis Kat

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

25ste jaargang nummer 3
najaar 2010

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
Vormgeving  maakindrukmetAnker, Lelystad
Fotografie  Louis Kat, Xavier Kat en Mariëlle Penrhyn Lowe

Concept, vormgeving & productie
maakindrukmetAnker, Lelystad

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden met de 
verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met eigen 
bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale 
afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde 
van €350,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
26 november 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

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

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

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen worden bijgepakt.)
Belangrijk!!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Proeven in de Gierstraat

Naast onze openflessendagen worden er de komende 
maanden ook weer tal van proeverijen georganiseerd 
in onze kelder in de Gierstraat. Voor meer informatie 
en het volledige proefprogramma verwijzen wij u 
graag naar onze website: www.okhuysen.nl.
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w i j n i g  n i e u w s

Hét grote proefevenement van het jaar komt er weer aan!

Proeven tussen de stellingen
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober vindt onze traditionele overzichtsproeverij 

plaats in onze magazijnen aan de Küppersweg te Haarlem: onze zogenaamde 

‘Openflessendagen’. Schrijf de data vast in uw agenda en meld u aan.

Tweemaal per jaar organiseren wij voor al onze relaties een grote overzichtsproeverij met om en nabij de honderdvijftig speciaal 

geselecteerde wijnen op de proeftafel.. Omdat u doorgaans uw wijnen uit Vinée Vineuse of de Okhuysen Special bestelt zonder deze te 

kunnen proeven, stellen wij u graag in de gelegenheid om op zijn minst éénmaal per jaar uitgebreid te komen proeven. Een mooi moment 

om uw inkopen voor het komende seizoen te bepalen, maar ook een uitstekende gelegenheid om uw vrienden of kennissen met uw favoriete 

wijnkoperij kennis te laten maken. Zoals altijd staat achter iedere proeftafel deskundig personeel van Okhuysen om u desgewenst over de 

wijnen te informeren en van persoonlijk advies te voorzien. Bovendien is een behoorlijk aantal producenten ook weer zelf aanwezig!

Producenten
De volgende producenten verheugen zich er op hun wijnen in hoogsteigen persoon zelf aan u te kunnen laten proeven:

• Veuve A. Devaux, Champagne, Frankrijk

• Domaine la Soufrandière, Bret Brothers, Bourgogne, Frankrijk

• Camille Giroud, Bourgogne, Frankrijk

• Domaine Bachelet-Monnot, Bourgogne, Frankrijk

• Maxime Graillot, Crozes-Hermitage, Frankrijk

• Mas des Dames, Côtes du Roussillon, Frankrijk

• Domaine Beauregard Mirouze, Corbières, Frankrijk

• Domaine Cauhapé, Jurançon, Frankrijk

• Château de Fontenille, Bordeaux, Frankrijk

• Château Maucamps, Bordeaux, Frankrijk

• Altenkirch, Rheingau, Duitsland

• Bodegas Señorio de Sarria, Navarra, Spanje

• Bodegas Valduero, Ribera del Duero, Spanje

• Quinta do Tedo, Douro, Portugal

• Staete Landt, Marlborough, Nieuw-Zeeland

w i j n i g  n i e u w s

Presentatie Old Amsterdam
Deze unieke, pittige, maar niet brokkelige kaas is een steeds vaker 

geziene ‘gast’ in restaurants. Old Amsterdam verrijkt daar niet 

alleen kaasplateaus, maar wordt ook regelmatig gebruikt als ingre-

diënt voor diverse gerechten. 

Ook als blokje uit het vuistje is hij heerlijk. 

TOPWiJNeN iN De TOMBOLA
Beproef uw geluk bij aankoop van iedere 36 flessen of 
een factuurbedrag van € 250,00. Natuurlijk lonkt er weer 
een beloning voor uw mooie aankoop met een greep 
in de Tombola, de enige tombola waar u kans maakt 
op een fles Pétrus, Yquem, Chassagne-Montrachet, 
Hermitage Chave, en héél veel andere heerlijke wijnen!

Proefsessies
Vrijdag 15 oktober  

van 12:00 uur tot 19:30 uur 

Zaterdag 16 oktober  

van 10:30 uur tot 17:00 uur 

Mensen die graag rustig proeven, adviseren we zoals 

gebruikelijk om vroeg te komen, dan wel van de mogelijkheid 

gebruik te maken op vrijdag te komen proeven.

Schrijft u zich nu in!
Inschrijven kan per e-mail naar vineus@okhuysen.nl, 

per bestelformulier, per telefoon 023-5312240 dan wel 

per fax 023-5324815.

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname. 

Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde 

van binnenkomst.

Proeflijst
Omdat het bijna onmogelijk is om alle wijnen te proeven, 

raden wij mensen altijd aan om vooraf een ‘proefplan’ te 

maken; een selectie van wijnen die u met prioriteit wilt 

proeven. U kunt dit bij binnenkomst doen, wanneer wij u een 

volledige proeflijst overhandigen. U kunt dit ook vooraf in 

alle rust al doen. De lijst met te proeven wijnen vindt u vanaf 

begin oktober op internet: www.okhuysen.nl.

Op verzoek kunnen wij u ook een geprinte proeflijst 

toesturen. 

Proef, selecteer en bestel de lekkerste najaars- en winterwijnen en profiteer   van de speciale proeverijcondities

Extra 
proeverij-korting
Op uw volledige bestelling gedaan tijdens het ‘proeven 
tussen de stellingen’ ontvangt u 10% extra factuurkorting. 
Deze aanbieding geldt ook voor reeds lopende aanbiedings-
tarieven en voor ‘losse flessen’, maar is niet van toepassing 
op de huiswijnselectie uit deze Vinée Vineuse.



Je zou eigenlijk verwachten dat in een beroemd wijndorp als Puligny-Montrachet niets 

je nog kan verrassen. Dat niets minder waar is, bewijzen de broers Bachelet, die min of 

meer vanuit het niets hun plek claimden in dit fantastische wijngebied en sindsdien 

gezien worden als de nieuwe grote sterren uit de Côte d’Or.

Dé nieuwe ontdekking! 

2008 Bourgogne blanc
Domaine Bachelet-Monnot

De druiven zijn afkomstig van wijngaarden in Puligny en Chassagne. 

Na binnenkomst van de druiven volgt een zachte persing. De 

druiven vergisten daarna op tank. De verkregen wijn rijpt vervol-

gens op de fijne gistsporen. Voor een derde gebeurt dit op tank en 

voor twee derde op eikenhouten vaten, waarvan 20% nieuw werd 

aangekocht.

Proefnotitie: De wijn is prachtig rijk, met een heerlijke florale neus, 

met ook iets citrusfruit en abrikozen. De smaak is breed en rond, met 

een mooi fris fruit, mineralen, die iets ziltigs geven en een zalige , 

sappige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles 
Speciale prijs bij 12 flessen: 
€ 10,95 per fles
Speciale prijs bij 24 flessen: 
€ 9,95 per fles (normaal € 13,75)

2008 Bourgogne rouge
Domaine Bachelet-Monnot

De druiven zijn afkomstig van wijngaarden uit Santenay en Maran-

ges. De wijn rijpte voor twee derde op betonnen kuipen en voor een 

derde op eikenhouten vaten, waarvan 15% nieuw werd aangekocht.

Proefnotitie: een zeer aantrekkelijke Pinot noir, die geurt naar rijpe 

rode vruchtjes als aardbeien, kersen en frambozen, met ook iets van 

zwarte peper, laurier en vanille. De smaak is heerlijk sappig, vol met 

zoetig rood fruit, met elegante zuren en een prachtige lange afdronk. 

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,95 per fles 
Speciale prijs bij 12 flessen: 
€ 10,95 per fles
Speciale prijs bij 24 flessen: 
€ 9,95 per fles (normaal € 13,75)
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Enkele jaren geleden al werden wij getipt door Jean-Pierre Charlot van Domaine Voillot over twee ambitieuze en goed opgeleide 

twintigers, broertjes, die door hun grootvader enkele prachtige wijngaarden kregen toebedeeld. Opa was er namelijk niet gerust op 

dat zijn eigen zoons op respectabele wijze met zijn wijngaarden om zouden gaan en wilde zijn kleinzoons in een vroeg stadium naar 

voren schuiven. Het eerste jaar verkochten de broers Alexandre en Marc bijna al hun druiven om snel geld te hebben om verder te kunnen 

investeren. In 2006 bottelden zij hun eerste flessen, waarvan Okhuysen ook mondjesmaat mocht inkopen. De broers (Bachelet) verkregen 

in de tussentijd meer wijngaardjes van hun vader en bovendien sloten zij een langdurig huurcontract af met een landeigenaar in de 

omgeving. Ondertussen wonnen Alexandre en Marc aan ervaring, leerden zij hun terroirs beter kennen en zetten ze de wijngaarden naar 

hun hand. In 2007 kwam de eerste lovende pers van bekende wijnjournalisten en namen onze allocaties verder toe.  

Met de komst van het oogstjaar 2008 kunnen we deze heren eindelijk groots aan u presenteren. We beginnen overigens met twee 

basiswijnen, de Bourgogne rouge en Bourgogne blanc. Daarnaast maken ze ook puligny-montrachet villages, premier cru, grand cru, 

chassagne-montrachet en maranges! 

Alexandre en Marc oogsten de druiven met volledige rijpheid om zodoende een goede concentratie in hun wijnen te verkrijgen.  

Bij de vinificatie proberen ze zo veel mogelijk de terroir in de wijnen tot uiting te laten komen. Voor de opvoeding worden ook nieuwe 

eikenhouten vaten gebruikt, maar nooit te veel.

Om aan de kwantumkorting te komen, mag u rood en wit combineren.

Marc en Alexandre Bachelet
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c a i r a n n e l a n g u e d o c

‘Cru’s’ om keer op keer van te genieten

De bekendste cru uit de Zuidelijke Rhône 

is zonder meer Châteauneuf-du-Pape, op 

enige afstand gevolgd door Vacqueyras 

en Gigondas. Over twee à drie jaar zal ook 

Cairanne eindelijk deze prestigieuze status 

bezitten, tenminste, dat is de verwachting.

Absolute topper uit dit wijndorp is het domein Oratoire-Saint-

Martin, al tien generaties (sinds 1692) in handen van de 

familie Alary. De huidige generatie wordt gevormd door de broers 

François en Frédéric. Zij  zijn volledig bezeten van het wijnmaken. 

Hun 25 hectare wijngaard liggen hoofdzakelijk op de ‘coteaux’, de 

steile hellingen net buiten het dorp. De wijnstokken zijn ruim zestig 

jaar oud en sommige percelen zelfs meer dan honderd jaar! 

Voor François en Frédéric begint het belangrijkste moment van het 

wijnmaken net voor de oogst. Als een stel merels gaan ze één tot 

twee keer per dag door de wijngaarden om er druiven te keuren: 

kijken, proeven, doorbijten, opeten. Pas als de druiven van een 

perceel perfect rijp zijn, wordt er geoogst. De Alary’s zoeken in hun 

wijnen naar verfijning en elegantie, expressie en gul fruit. De ideale 

wijn voor hen is een wijn waarvan, zoals ze het zelf uitdrukken, 

zowel een rugbyer als een ballerina kan genieten!

2008 Cuvée Lauzina blanc, Corbières
Château Beauregard Mirouze 

De witte Lauzina (Lauzina is dialect voor groene eik, een boom die 

hier veel voorkomt) wordt gemaakt van 40% roussanne, 40% mar-

sanne afkomstig van hetzelfde prachtige perceel, aangevuld met 

vermentino. De wijn rijpte zes maanden, voor de helft op grote 

eikenhouten vaten van vierhonderd liter. De rest verbleef op perfect 

geïsoleerde cementen tanks.

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de geur rijk aan wit fruit, witte 

bloemen en iets honing. De smaak is breed en complex, met iets 

zuidvruchten, venkel en iets vanille en een prachtige lange en krachtige 

afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,65 per fles (normaal € 11,05)

Elegantie uit het ruige Franse land

2008 Réserve des Seigneurs
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Deze bekroonde wijn is gemaakt van de druiven grenache (60%), 

mourvèdre (30%) en syrah (10%). De wijnstokken zijn gemiddeld 

65 jaar oud, de rendementen 38 hectoliter per hectare, de wijn 

wordt negen maanden op tank (roestvrijstaal en cement) opgevoed 

en voor botteling niet geklaard en niet gefilterd.

Proefnotitie: deze beeldschone wijn heeft een parfum van kleine rode 

vruchtjes als bosaardbeitje en frambozen, met ook iets van leer en 

tabak. De smaak is fris en elegant, met uitstekende rijpe tanninen, iets 

kruidigs en gepeperds en wat laurier.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,70 per fles (normaal € 13,30)

2007 Cuvée Prestige
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Deze absolute topcuvée is gemaakt van 60% grenache en 

40% mourvèdre. De wijnstokken zijn 96 jaar oud en geven een 

rendement van 18 hectoliter per hectare! De wijn wordt twaalf 

maanden op grote houten fouders opgevoed en voor botteling niet 

geklaard en niet gefilterd.

Proefnotitie: een schitterende complexe wijn, die uitblinkt door zijn 

balans tussen kracht en elegantie. De wijn geurt naar zwart en rood 

fruit, zwarte peper, kreupelhout en iets laurier. De smaak is vol en 

krachtig, met subtiele fruittonen van pruimen, kersen en zwarte 

bessen, heerlijk kruidig en bezit frisse, rijpe tanninen. Top!

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,30 per fles (normaal € 16,20)
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De Zuid-Franse streek Corbières heeft veel te bieden. Het uitgestrekte gebied heeft een zéér gevarieerd 

landschap, met een keur aan verschillende bodemtypes en microklimaten. Men vindt hier wijnen 

uiteenlopend van zeer eenvoudig tot rijk en krachtig en zelfs elegant en complex. Karine en Nicolas 

Mirouze halen het uiterste uit hun eeuwenoude en unieke domein en hun wijnen behoren dan ook 

tot de allerbeste van de streek. 

In totaal bezitten Nicolas en Karine maar liefst 350 hectare land, waarvan er slechts vijftig zijn beplant met wijnstokken. 

Deze worden door het Massif de Fontfroide beschermd tegen de vochtige lucht uit het noorden en staan onder invloed van een koele, 

droge luchtstroom, de Tramontane, die hier het gehele jaar door verkoeling brengt. De wijngaarden worden omringd door bossen van 

groene eiken en kreupelhout. De grond is hier zanderig, met rode klei, vol mineralen. Het natuurlijk evenwicht is hier perfect en ziektes in 

de wijngaard komen dan ook nauwelijks voor. De grootste vijand van de druiven zijn de wilde zwijnen, die er gek op zijn.

Doorgaans bieden wij u hun ‘Tradition’ aan, een wijn met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Nu Karine Mirouze weer naar onze 

openflessendagen komt, wordt het tijd om hun top-rood en top-wit ook aan u aan te bieden. Beide zijn uitmuntend!

2008 Cuvée Lauzina rouge, Corbières
Château Beauregard Mirouze 

In deze cuvée zit syrah (70%), aangevuld met grenache. De beste 

percelen werden geselecteerd, met planten van rond de veertig jaar 

oud. De helft van de wijn wordt op eikenhouten vaten opgevoed, 

waarbij het evenwicht in de wijn goed in de gaten wordt gehouden.

Proefnotitie: Een indrukwekkend mooie wijn vol kracht en karakter. 

De geur is complex en doet denken aan de garrigue, vol kruiden en 

rijp fruit. De smaak is intens en krachtig, zonder log te worden, met 

mooie rijpe fruittonen en frisse tanninen in de lange afdronk. Mooi bij 

gegrilde lam, gekruid met rozemarijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,65 per fles (normaal € 11,05)

Karine en Nicolas Mirouze 



Minstens zo boeiend als 
een rode Bourgogne

no or de l i j k e  r hôn e no or de l i j k e  r hôn e

Dat Côtes du Rhône-wijnen al decennialang een specialiteit 

van Okhuysen zijn, zullen vele Vinée Vineuse-lezers inmiddels 

weten. Deze uitgestrekte streek vanaf Lyon tot vlak bij 

Marseille heeft naar onze mening ontzettend veel te bieden. 

We concentreren ons in dit geval op het noordelijke deel waar 

de syrah-druif het voor rood voor het zeggen heeft.

Proefpakket Saint-Joseph
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt van iedere soort dan 

twee flessen.

Speciale prijs: € 97,50 

(normaal: € 108,40)

(Slechts één pakket Saint-Joseph per bestelling mogelijk.) 
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2008 Saint-Joseph rouge
Domaine André Perret

André Perret is op de eerste plaats bekend 

om zijn schoonheden uit Condrieu. Zijn 

‘Clos Chanson’ en zijn Côteau de Chéry 

zijn vermaard en ontbreken niet op 

wijnkaarten van de grote chefs. Minder 

bekend is dat hij jaarlijks ook een kleine 

hoeveelheid Saint-Joseph maakt.

Op de naar het zuidwesten gerichte ter-

rassen plantte hij twintig jaar geleden de 

syrah-druif aan. Het terroir van  graniet 

en zand bleek ook ideaal voor het maken 

van een rode wijn.

De oogst op de terrassen is hier van-

zelfsprekend traditioneel met de hand 

en voor de vinificatie worden de druiven 

eerst ontsteeld. Weking en gisting vinden 

plaats in inox cuves gedurende ongeveer 

drie weken met controle van de tempera-

tuur. Vervolgens rijpt de wijn gedurende 

twaalf maanden op eiken vaten in gekli-

matiseerde kelders. 

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. 

Het parfum biedt een waaier van rood fruit 

met tonen van kersen en frambozen. In de 

smaak keert het fruit terug en harmonieert 

prachtig met de rijpe tanninen.

Schenkadvies: schenk deze wijn op 

keldertemperatuur (14 graden) bij gegrild 

vlees, wild en magret de canard.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,40 per fles (normaal € 17,45)

2007 Saint-Joseph rouge
Domaine des Lises

Toen Max Graillot zijn oenologische studie 

had afgerond en terugkwam van een 

uitgebreide praktijkstage in Californië, lag 

het voor de hand dat hij bij zijn vader Alain 

Graillot op het familiedomein zou gaan 

werken. Max dacht daar anders over, want 

hij wilde liever een eigen bedrijf starten. Hij 

kocht een kleine akker in Crozes-Hermi-

tage, legde contact met kleine wijnboeren 

in onder andere Saint-Joseph voor het 

kopen van hun druiven en liet een ideale 

kelder bouwen vlak naast het ouderlijk 

domein. De verhouding vader-zoon leed 

daar trouwens niet onder, want Alain had 

alleen maar bewondering voor de onder-

nemingslust van zijn zoon. Sterker nog, hij 

stimuleerde ons om ook wijnen van zijn 

zoon in Nederland te distribueren. Ons 

jaarlijkse bezoek aan vader Alain (hij is 

vooral bekend om zijn schitterende Crozes-

Hemitage) betekent dan ook dat wij nu 

ook jaarlijks de wijnen van zijn zoon Max 

proeven. Zijn Saint-Joseph 2007 bekoorde 

ons zéér.

Proefnotitie: diep donkerrood is de kleur, 

bijna tegen cassis aan. De neus is expressief 

met tonen van zwart fruit als bramen 

en zwarte bessen. De smaak is al even 

imponerend en bezit een krachtige structuur 

met een rijke harmonische finale.

Schenkadvies: bij wilde eend, geroosterd 

rood vlees en lam.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,35 per fles (normaal € 18,50)

2006 Saint-Joseph Offérus
JL Chave Sélection

Een van de magische namen in de heden-

daagse wijnwereld is zeker Jean-Louis 

Chave. Iedereen is het erover eens: Chave 

maakt wijnen die zich onderscheiden 

in complexiteit, balans en raffinement. 

Zijn rode en witte Hermitage zijn ware 

kunstwerken.

Sinds een paar jaar helpt Jean-Louis 

kleine boeren uit de omgeving bij het ver-

bouwen van hun wijngaard en adviseert 

hij hen bij de vinificatie en de opvoeding 

van de wijn. Hij wil daarmee de wijnen 

van Saint-Joseph op een hoger niveau 

brengen. Een gedeelte van hun druiven 

koopt hij zelf op, waarna hij ze vinifieert, 

de wijn opvoedt en deze dan onder de 

naam JL Chave Sélection in de verkoop 

brengt. Ook bij deze wijnen is de hand 

van de meester duidelijk te proeven.

Proefnotitie: de kleur is diepdonker en bijna 

ondoorzichtig. De neus biedt het pure, rijpe 

fruit van de syrah. De smaakaanzet is fris 

en elegant, met mooi rijp zwart fruit, lichte 

kruiden en zachte tanninen in de afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij hazenrug met 

rode kool, hertenfilet, duif en lamsbout.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 18,25)



Proefpakket Valduero
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de 

2009 Viadero Albillo blanco en de 2008 Valduero joven tinto ieder twee flessen 

en van de overige twee wijnen één fles.

Speciale prijs: € 73,00 
(normaal € 81,10)

(Slechts één pakket Valduero per bestelling mogelijk.)

Vanaf de schitterende en levendige stad Burgos met zijn prachtige Gotische kathedraal is 

het nog ongeveer honderd  kilometer in zuidelijke richting alvorens de eerste wijngaarden 

van Ribera del Duero zich openbaren. Zoals de naam van deze ‘Denominación  de Origen’ al 

aangeeft, ligt deze wijnstreek langs of nabij de rivier de Duero, die uiteindelijk onder de naam 

Douro bij de stad Porto in de Atlantische Oceaan uitmondt. Net zoals Burgos ligt ook dit 

wijngebied op een plateau met een hoogte van ongeveer 800 meter. Het landschap toont in 

eerste instantie wat saai door zijn uitgestrektheid, maar wordt in de buurt van de rivier de 

Duero groener en afwisselender door indrukwekkende tafelbergen met hun onwerkelijk platte 

bovenkant.

Droomwijnen aan de 
voet van tafelbergen

Dit wijngebied ligt aan beide zijden van de Duero en heeft een 

lengte van ruim honderd kilometer. De beste wijnen worden 

gemaakt  ter hoogte van het stadje Peñafiel, bekend om zijn indruk-

wekkende kasteel. Bij het nabijgelegen dorpje Valbuena liggen de 

beroemde wijngaarden van Bodegas Vega Sicilia, waar de beste en 

duurste wijn van Spanje wordt gemaakt en waar ook de vermaarde 

Pesquera van Alejandro Fernandez is geboren.  

Beide bodegas werkten inspirerend voor jonge oenologen, die dit 

gebied uitkozen om hun ambitie waar te maken. Zo startten de oe-

nologen Iñigo Manso de Zuñiga en zijn vrouw Yolanda García eind 

jaren tachtig Bodegas Valduero in het dorpje Gumiel de Mercado 

om hun dromen te verwezenlijken. Ze investeerden in wijngaarden, 

kelders en vinificatieapparatuur met het doel topwijnen te maken. 

Dit is hen gelukt, want inmiddels is Valduero een toonaangevende 

bodega in Ribera del Duero, zijn hun wijnen vermaard en worden 

gerangschikt onder de beste van Spanje. Enkele jaren geleden werd 

een spiksplinternieuwe bodega gebouwd met schitterende kelders 

die als het ware verzonken liggen in een heuvel. Alles straalt hier 

ambitie en perfectie uit en dat is ook te proeven in hun wijnen.

r i b e r a  d e l  d u e r o

2009 Viadero Albillo blanco
Bodegas Valduero

Witte ribera del duero bestaat volgens 

de DO niet, dus als men toch witte wijn 

wenst te maken, wordt deze automatisch 

gedeclasseerd tot landwijn, in dit geval 

tot ‘Vino de la Tierra Castilla y León’. 

Bij Bodegas Valduero zijn ze gek 

op hun witte wijn, gemaakt van de 

authentieke albillo-druif. Deze wordt 

als eerste in september geplukt en 

direct na een koude weking geperst 

en op lage temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: Mooie geurige fruitneus 

met een frisse zetting. De smaak 

biedt datzelfde frisse fruit, is fijn droog 

en bezit heerlijke zachtfrisse zuren.

Schenkadvies: ideaal bij schelp- en 

schaaldiertjes, gegrilde visjes als 

sardines en bij diverse salades.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Valduero Joven tinto
Ribera del Duero 

De rode instapwijn van Valduero wordt ge-

maakt van druiven die net niet in aanmer-

king komen voor de crianza en reserva. 

Het betreft hier vooral druiven van jonge 

aanplant. Deze worden puur op fruit 

gevinifeerd, ondergaan nauwelijks 

een houtrijping en kunnen jong 

gedronken worden.

Proefnotitie: Een heerlijk geurende 

rode wijn met een dieprode kleur. De 

tonen van rood en zwart fruit zijn 

verbazingwekkend geconcentreerd 

in zowel de geur als de smaak. Een 

verrukkelijke, ongecompliceerde 

wijn, die zowel aan tafel als daarna 

uitstekend tot zijn recht komt.

Schenkadvies: heerlijk bij allerlei 

vleesgerechten en natuurlijk 

schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

r i b e r a  d e l  d u e r o 
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2006 Valduero Crianza
Ribera del Duero

In principe mag ribera del duero alleen gemaakt worden van 

de druif tinto fino. Deze is het evenbeeld van de tempranillo, 

hoewel de wijnboeren hier beweren dat de tinto fino iets 

grotere druiven geeft en meer concentratie bezit.

Deze crianza werd gemaakt van druivenstokken met een 

leeftijd van gemiddeld vijftien jaar. De druiven worden 

met de hand geplukt en in kleine bakken afgevoerd 

om de trossen zo gaaf mogelijk te houden. Weking en 

gisting duren gemiddeld 25 dagen met een maximale 

temperatuur van 28 graden Celsius. De oogst 2006 om-

schrijft wijnmaakster Yolanda García Viadero als zeer 

harmonisch. De wijn rijpte vijftien maanden op eiken 

vaten en na botteling nog eens twee jaar op fles.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De geur biedt 

prachtige fruitaroma’s, die een goede balans vormen met 

de lichte tonen van hout. De smaak is vol en krachtig met 

opnieuw dat pure, rijke fruit en zachte tanninen in de 

finale.

Schenkadvies: heerlijk bij rood vlees, stoofvlees en wild 

en natuurlijk bij rijpe schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2004/2005 Valduero Reserva
Ribera del Duero

Alleen druiven van oude wijnstokken, afkomstig van de beste 

percelen, komen in principe in aanmerking voor de reserva. 

De uiteindelijke selectie wordt overigens pas gemaakt 

nadat de wijn een rijping heeft ondergaan van ongeveer 

twaalf maanden. Voldoet een wijn niet helemaal aan 

de reserva-verwachting dan wordt deze als het ware 

gedegradeerd tot crianza. 

Ook bij de reserva is de vinificatie traditioneel, alleen 

rijpt deze wijn dertig maanden op grotendeels nieuw 

eiken vaten, voornamelijk afkomstig uit Frankrijk. 

Vervolgens rijpt de wijn na botteling nog eens achttien 

maanden op fles alvorens hij in de verkoop komt.

Proefnotitie: De kleur is diepdonker, tegen cassis aan. 

De neus is klassiek met prachtige nuances van fruit en 

hout. In de smaak komen deze aroma’s opnieuw terug 

en harmoniëren volmaakt met de zachte tanninen. Een 

absolute topwijn!!

Schenkadvies: natuurlijk bij vlees en bij groot en klein 

wild, maar ook zomaar op een mooie avond met een 

stuk Hollandse oude kaas.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per fles (normaal € 23,70)

Carolina en Yolanda García
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Het wijngebied Navarra is uitgestrekt en kent verschillende 

subgebieden. In het noordoostelijke deel, op de uitlopers 

van de Pyreneeën, de Baja Montaña, is voornamelijk garnacha 

aangeplant voor het maken van rosado. Ten zuiden van Pamplona 

ligt het gebied dat Valdizarbe heet. De heuvels zijn hier iets minder 

hoog en de bodem is zeer kalkrijk. Het zuidelijke deel ten slotte 

is uitgestrekt en veel vlakker en bestaat uit Ribera Alta en Ribera 

Baja. Het klimaat verschilt nogal van dat van het noorden, want het 

is hier warmer en droger. Iets ten zuidwesten van Pamplona, ter 

hoogte van het historische stadje Puenta la Reina, ligt midden in het 

ruige, heuvelige en bosrijke landschap het prachtige landgoed van 

Bodegas de Sarría. We kwamen in contact met deze bodega door een 

samenwerkingsovereenkomst die zij hadden gesloten met Bodegas 

de Crianza de Castilla la Vieja in Rueda, waar wij al vele jaren onze 

vermaarde Colagon en de Palacio de Bornos-wijnen kopen. Zij zochten 

een importeur in Nederland en u begrijpt dat wij deze kans met beide 

handen aangrepen. Het landgoed beslaat zo’n 1500 hectare, waarvan 

momenteel 210 hectare is gecultiveerd voor de wijnbouw. De aanplant 

is zeer gevarieerd met autochtone rassen als garnacha, graciano, 

mazuelo en tempranillo met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar, 

maar ook met Franse rassen als merlot, cabernet-sauvignon en zelfs 

chardonnay, die eind jaren tachtig werden aangeplant. De laatste 

jaren is hier veel geïnvesteerd in de modernste vinificatie apparatuur 

en de geklimatiseerde vatenkelder is een lust voor het oog. Speciale 

aandacht vragen wij dit keer voor de Crianza 2007 en de spectaculaire 

Chardonnay van 2009.

2007 Navarra Crianza
Señorio de Sarría

Het maken van de beste assemblage is voor iedere wijnmaker 

een jaarlijkse uitdaging. Het oogstjaar 2007 was in heel Spanje 

uitstekend, zo ook dus voor Navarra. Met name de zondoorstoofde 

tempranillo was prachtig rijp en vroeg haast om een assemblage 

met de frisse cabernet-sauvignon. Even dacht men er op Sarría 

aan om er nog een klein percentage merlot aan toe te voegen 

(misschien iets beter), maar het werd uiteindelijk toch een 

assemblage van slechts twee druivenrassen. Na de ‘mariage’ rijpte 

de wijn eerst nog een jaar op eikenhouten barriques en na botteling 

vervolgens bijna twee jaar op fles. Het resultaat is een zeer 

harmonieuze volle, rijke wijn met mooi frisse tonen.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De geur presenteert heerlijke 

tonen van rood en zwart fruit, een beetje vanille van het hout en 

tonen van balsamica. De fruitexpressie in de smaak is verrukkelijk met 

zachte, harmonische tanninen en een lange smeuïge finale.

Schenkadvies: bij mediterrane schotels, 

lamsvlees, stoofvlees, licht wild en rijpe, 

harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,15 per fles (normaal € 7,15)
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De bekende pelgrimsroute richting Santiago de Compostela loopt vanuit Zuid-West Frankrijk 

over de Pyreneeën richting Pamplona, de hoofdstad van de provincie Navarra. Gedurende vele 

eeuwen trokken miljoenen pelgrims vanuit heel Europa door deze streek en vonden onderdak 

in kloosters en herbergen langs deze route. Monniken speelden een grote rol, zij zorgden 

voor voedsel, wijn en onderdak. Deze route bestaat nog steeds en het is indrukwekkend te zien 

hoeveel kerken, kapelletjes en abdijen hier gebouwd zijn voor al die bedevaartgangers.

Karakterwijnen van koele, 
ruige en bosrijke heuvels

2009 Chardonnay
Señorio de Sarría

Bij wijnen uit Navarra denk je niet snel aan een witte, gemaakt 

van de chardonnay. Deze druif houdt normaal gesproken meer 

van noordelijk gelegen wijngaarden, zoals die in de Bourgogne. 

De chardonnay voor deze wijn komt van wijngaarden die liggen 

op een hoogte van vijfhonderd meter en groeit op een kalkrijke 

mergelgrond. De nachten op die hoogte zijn relatief koel en 

zorgen ervoor dat de frisse zuren in de druif bewaard blijven. 

Daarbij worden de druiven in de vroege ochtend geplukt, direct 

na binnenkomst geperst en op lage temperatuur vergist. Het 

resultaat is een absoluut heerlijke witte wijn.

Proefnotitie: De kleur is bleekgeel met een groene weerschijn. 

De neus is rijk en met frisse fruittonen van citroen, mango en 

ananas. De smaak is eveneens fruitrijk en fris met prachtige zuren 

en een secondenlange finale.

Schenkadvies: bij visgerechten, ‘fruits de mer’, salades en 

zachte kazen.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)



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 ‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

h u i s w i j n e n

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht 

voor dagelijkse consumptie; ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter 

en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker! Kortom, wijnen 

waar u blind op kunt varen…

De beste keuze 
voor alledag

2009 Vin de Pays de Vaucluse 
‘Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier

Door zijn geuzennaam is dit misschien wel de 

bekendste huiswijn van Okhuysen. Volgens eigenaar 

Guy Boutière treffen we hier ‘le mariage idéal’ tussen 

de druiven syrah en merlot. Deze 2009 is werkelijk 

onweerstaanbaar!

Proefnotitie: In de neus veel donker rijp fruit, iets tabak 

en een klein pepertje. De smaak kenmerkt zich door veel 

sap, kruidigheid en een zwoele, lange afdronk.

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,55 per fles (normaal € 6,50)

2009 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

In de Gassac-vallei waren de omstandigheden in 

2009 ideaal voor een mooie oogst. Een ‘topcuvée’ 

gemaakt van voornamelijk syrah en grenache, 

aangevuld met carignan en cinsault. 

Proefnotitie: In de geur ontdekken we vruchten 

als kersen, bosbes en bramen gevolgd door wat 

Provençaalse kruiden. De mond is zacht en fruitig, met 

mooi geïntegreerde tanninen en een frisse afdronk.

Op dronk: nu tot 2014

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

2007 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantastische 

Merlot, puur op fruit gemaakt. Het geheim: aan de 

Merlot wordt een heel klein beetje houtopgevoede 

Cabernet toegevoegd. 

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood 

fruit, met iets laurier en licht aardse tonen. De wijn is 

rijp en kruidig en bezit mooie harmonieuze zuren.

Op dronk: nu tot 2011

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

2009 Rosé Orangeraie 
Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

Al sinds de 17de eeuw maakt de familie De Lorgeril 

wijn van wijngaarden gelegen rondom het prachtige 

Château de Pennautier. Naast hun Chardonnay is 

ook deze rosé met zijn prachtige bleekroze kleur  

een aanrader!

Proefnotitie: De neus is delicaat met tonen van klein 

rood fruit en bloemen. De smaak is fris, met fijne zuren, 

sappig fruit en framboos en een zachte, ronde finale.

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

2009 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

De ‘Huerta’ is niet meer weg te denken uit ons 

assortiment en geldt als één van de populairste 

rosés van Nederland.  De druiven tempranillo en 

garnacha weken slechts kort en worden op lage 

temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig.  

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol 

rijp rood fruit en eindigt in een lange, frisse finale.

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

2009 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Deze wijn is voor velen de favoriete witte huiswijn en 

niet zonder reden. De Colagon verveelt nimmer en 

is heerlijk als aperitief en een veelzijdige begeleider 

van lichte (voor)gerechten.

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus vol exotisch fruit als 

citrus en ananas. De smaak is rijk en gul, vol tropisch 

fruit en met verkwikkend frisse zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,90)

2009 Lalanne
Vin de Pays de Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

De signatuur van de befaamde wijnmaker 

Alain Lalanne is duidelijk waarneembaar. 

Een pure, geurige en stuivende wijn met een 

fantastische prijs-kwaliteitverhouding.

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch 

fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel sap, 

aangename  zuren en een verfijnde, droge afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,20 per fles (normaal € 4,95)

h u i s w i j n e n 
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Wijnen tussen € 5,00 en € 10,00

 bijzonder aanbod bijzonder a anbod

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18

2008 Les Sarments blanc
Vignobles Laplace 
Vin de Pays du Comté Tolosan

De familie Laplace is een autoriteit in 

Frankrijk en beroemd om haar madiran-

wijnen. Maar ook hun ‘instappers’ zijn 

voortreffelijk. Heerlijke stuivende wijn, vol 

fruit, voor een kleine prijs.

Zuidwest-Frankrijk, wit,  nu tot 2011

Nu bij 6 flessen € 4,40 per fles
(normaal € 6,25)

2009 Rivaner Trocken
Weingut Bastenhof
Mozel

Hermann Basten is een van onze trouwe 

leveranciers. Zijn wijngaarden zijn prachtig 

gelegen op de steile hellingen aan de rivier. 

Deze Rivaner is heerlijk fris, met tropische 

fruittonen en prachtige zuren.

Mozel, Duitsland, wit,  nu tot 2012

Nu bij 6 flessen € 5,25 per fles
(normaal € 6,90)

2008 Zeta Viura Chardonnay 
Bodegas España Autentica
Navarra

In het relatief koele klimaat van Navarra 

worden uitstekende witte wijnen gemaakt 

met veel expressie. Zo ook deze heerlijke 

wijn uit de bekende Zeta-reeks, die bloemig-

heid en rijpe tonen van wit fruit combineert.

Noord-Spanje, wit,  nu tot zomer 2011

Nu bij 6 flessen € 5,30 per fles 
(normaal € 7,10)

2007 Zeta Garnacha 
Bodegas España Autentica 
Navarra

Deze ‘Wine of the Month’ van het Engelse 

Decanter magazine wordt gemaakt door 

de uitstekende vrouwelijke wijnmaakster 

Charo Moriones. Een wijn met een heerlijk 

kruidig fruit, zachte tanninen en rijp fruit. 

Noord-Spanje, rood,  nu tot 2012

Nu bij 6 flessen € 5,30 per fles
(normaal € 7,10)

2008 Bouderry
Domaine la Bernarde 
Côtes de Provence

De wijnen van La Bernarde blinken uit in 

elegantie en balans. De Bouderry-wijnen 

van het domein bezitten een geweldige 

prijs-kwaliteitverhouding. Mooi zalmroze 

van kleur, fruit van aardbeien en frambozen 

en licht kruidig. Top.

Zuid-Frankrijk, rosé,  nu tot zomer 2011

Nu bij 6 flessen € 6,20 per fles
(normaal € 8,20) 

2008 Semillon Sauvignon 
Neagles Rock
Clare Valley

De combinatie van deze twee druiven is 

beproefd, en niet alleen in Bordeaux: de 

semillon geeft structuur en de sauvignon 

frisheid. Deze heerlijke wijn bezit beide in 

overvloed en combineert uitermate goed 

met wat stevigere visgerechten of gevogelte.

Zuid-Australië, wit,  nu tot 2012

Nu bij 12 flessen € 6,95 per fles
(normaal € 9,50)

2007 Domaine des Roches 
Neuves 
Saumur-Champigny

Thierry Germain geldt als een van de 

beste wijnmakers van Frankrijk. Zijn 

Saumur-Champigny is een pure, prachtige 

expressie van de cabernet-franc: puur zwart 

fruit, peper, laurier, frisse tanninen en 

uitstekende zuren.

Loire, rood,  nu tot 2012

Nu bij 6 flessen € 7,50 per fles
(normaal € 10,10)

2008 Clos du Bécassier
Domaine du Deffends 
Coteaux Varois

Het domein ligt tegen de Côte d’Azur aan. 

De familie De Lanversin maakt hier pure 

wijnen, vol fruit en kruidigheid en altijd 

prachtig fris en elegant. Deze cuvée bezit 

naast deze kwaliteiten de typische geur van 

kreupelhout en iets laurier.

Zuid-Frankrijk, rood,  nu tot 2013

Nu bij 6 flessen € 7,95 per fles
(normaal € 10,95)

2006 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut (½ flesjes) 

Een buitenkansje voor de liefhebber 

van een mooie bourgogne die niet altijd 

een hele fles wil opentrekken. De wijn 

is prachtig elegant, met een zoetig rood 

fruit, veldbloemen en elegante zuren in de 

afdronk. 

Bourgogne, rood,  nu tot 2013

Nu bij 12 halve flessen € 8,25 per fles
(normaal € 11,50)

2007 Mr. Duncan Cabernet/
Shiraz, Neagles Rock 
Clare Valley

Een absolute topwijn van Steve Wiblin 

van Neagles Rock. De wijn bezit enerzijds 

een Europees karakter door de klassieke 

expressie van de cabernet, maar is door de 

specerijen en zoetige tonen van de shiraz 

toch typisch Australisch.

Zuid-Australië, rood,  nu tot 2015

Nu bij 12 flessen € 8,25 per fles
(normaal € 11,25)

2007 Mâcon-Villages
Maison Verget 

Een bourgogne van Verget voor een 

dergelijk aantrekkelijke prijs is een 

buitenkansje voor iedere liefhebber. 

De wijn bezit mooi rijp fruit, iets van 

witte veldbloemen en een aantrekkelijke 

vettigheid.

Bourgogne, wit,  nu tot 2013

Nu bij 12 flessen € 8,95 per fles
(normaal € 11,70)

2008 Coume Marie
Préceptorie de Centernach
Côtes du Roussillon

De wijnen van de familie Parcé zijn 

vermaard. Hun stijl is uniek en al hun 

wijnen zijn fantastische begeleiders van 

de mediterrane keuken. De Coume Marie 

rosé is krachtig en intens, met een heerlijke 

zwoelheid.

Roussillon, rosé,  nu tot 2012

Nu bij 6 flessen € 8,95 per fles
(normaal € 12,90) 

2007 Lirac rouge
Domaine de la Mordorée 

Een van de topproducenten van de 

Zuidelijke Rhône. Deze Lirac uit het grote 

jaar 2007 is een geweldig visitekaartje van 

het domein. De rijpe grenache geeft tonen 

van klein rood fruit, specerijen en kruiden, 

en een uitzonderlijke frisheid.

Côtes du Rhône, rood,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 9,90 per fles
(normaal € 12,90) 

2004 Château Sipian
Cru Bourgeois
Médoc

Een uitstekende cru bourgeois van de eigenaar 

van het vermaarde Château Labatut-Bouchard , 

met een van de beste prijs-kwaliteit-

verhoudingen van de Médoc. Mooi donker 

fruit, met iets leer en licht aardse aroma’s.

Bordeaux, rood,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 9,95 per fles
(normaal € 14,75) 

2008 Coté Mer rosé
Domaine de la Rectorie 
Collioure

Een van de mooiste rosés die er gemaakt 

worden. Pierre Parcé bundelt kracht en 

elegantie in deze rosé met enerzijds rijpe 

fruittonen en iets chocolade van het hout 

en anderzijds prachtige zuren en een ziltige 

frisheid van de Middellandse zee.

Roussillon, rosé,  nu tot 2013

Nu bij 6 flessen € 11,75 per fles
(normaal € 15,90)

2007 Blanc Bien Entendu
Guffens aux Tourettes
Vin de Pays de Vaucluse

De 2007 Blanc Bien Entendu maakte Jean-

Marie Guffens van 100% chardonnay, een 

druif die voor deze producent van top-

bourgognes geen geheimen heeft. De wijn 

is rijk, krachtig en breed, maar bezit die 

bekende mineraliteit en frisheid. Groot!

Côtes du Rhône, wit,  nu tot 2014

Nu bij 12 flessen € 11,90 per fles
(normaal € 16,90) 

2007 Insolite
Domaine des Roches Neuves 
Saumur blanc

Deze geweldige wijn werd door het Duitse 

blad Der Feinschmecker uitgeroepen tot 

beste Chenin blanc ter wereld. De wijn 

bezit het aardse en stenige karakter van de 

pure kalkgrond, maar daarnaast ook een 

complex rijp fruit. Schitterend!

Loire, wit,  nu tot 2015 

Nu bij 6 flessen € 11,95 per fles
(normaal € 16,30) 

2006 Bourgogne rouge
Camille Giroud

David Croix van Camille Giroud geldt als 

een van de toptalenten uit de Bourgogne 

en hij bewijst dit nu al enkele jaren op rij. 

Giroud produceert een kleine hoeveelheid 

topwijnen, maar ook deze fantastische 

Bourgogne tout court.

Bourgogne, rood,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 11,95 per fles
(normaal € 16,70)

Met de Openflessendagen in aantocht is het voor ons een nuttig moment om onze opslag weer eens grondig op  

te ruimen. Dat betekent ook dat wij enkele restpartijen in de aanbieding hebben, wat voor u weer zéér prettig is!
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 bijzonder aanbod bijzonder a anbod

2009 Rosé Frizant
Mas de Daumas Gassac
Vin de Pays de l’Hérault

Sinds enkele jaren maakt de familie Guibert 

op het beroemde Daumas Gassac naast 

de rode en witte wijn een verrukkelijke 

mousserende rosé van de jonge cabernet-

druiven: puur fruit, heerlijk fris en 

sprankelend.

Languedoc, mousserend,  nu tot voorjaar 

2011

Nu bij 6 flessen € 12,25 per fles
(normaal € 16,75)

2008 Chardonnay Brut
La Couronne
Traditionnel Method, Franschhoek

De rode en witte wijnen van La Couronne 

zijn van een voortreffelijke kwaliteit en 

kennen veel liefhebbers. Dat zij ook een 

klein beetje mousserende wijn maken van 

topkwaliteit is een goed bewaard geheim. 

Een buitenkansje!

Zuid-Afrika, mousserend,  nu tot 2012

Nu bij 6 flessen € 12,50 per fles 
(normaal € 16,90)

2006 Rully rouge Les 4 Vignes
Domaine Michel Briday

Een van de nieuwe toppers in ons 

assortiment. Briday maakt fantastische 

wijnen, zowel wit als rood. Deze cuvée 

Les 4 Vignes heeft het niveau van een 1er 

cru en bezit een prachtig complex fruit en 

harmoniërende zuren.

Bourgogne, rood,  nu tot 2015

Nu bij 6 flessen € 12,50 per fles 
(normaal € 16,75)

2007 Touraine blanc
Domaine Charles Joguet

De rode wijnen van Joguet zijn geliefd en 

zeer bekend. Dat op het domein ook een 

schitterende witte wijn gemaakt wordt 

van de chenin-druif is minder bekend. 

De herkomst is ‘slechts’ Touraine, maar de 

wijn is van een ongekend hoog niveau.

Loire, wit,  nu tot 2015

Nu bij 6 flessen 12,50 per fles 
(normaal € 17,90)

2007 Montagny 1er Cru Cuvée 
Sélection 
Domaine Stéphane Aladame

Aladame is een jonge wijnmaker die toch 

al kan bogen op een lange staat van dienst. 

Als twintiger werd hij door het tijdschrift 

Bourgogne Aujourd’hui uitgeroepen 

tot ´talent van het jaar .́ Zijn wijnen zijn 

prachtig zuiver en complex.

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 12,50 per fles 
(normaal € 16,90)

2007 Rully Blanc
Domaine Michel Briday

Om te genieten van een grote witte 

bourgogne hoef je niet per se naar de Côte 

d’Or of een premier cru te drinken, deze 

‘eenvoudige’ Rully is spectaculair lekker. 

Mooie witte fruittonen, iets citrusfruit, 

bloemen, mineralen en fijne zuren.

Bourgogne, wit,  nu tot 2013

Nu bij 6 flessen € 12,50 per fles 
(normaal € 16,95)

2005 St Laurent Goldberg 
Weingut Birgit Braunstein
Neusiedlersee

De zeer sympathieke wijnmaakster Birgit 

Braunstein maakt de prachtigste wijnen 

in het Oostenrijkse kwaliteitsgebied 

Neusiedlersee in Burgenland. Deze 

topcuvée wordt gemaakt van de St 

Laurentdruif. Hij is krachtig, kruidig en 

complex.

Oostenrijk, rood,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 12,90 per fles 
(normaal € 16,90)

2006 Chablis, Terroir de Chablis
Maison Verget

Wijnmaker Jean-Marie Guffens maakte 

hier een schitterende wijn met de typische 

kalkexpressie en mineraliteit van Chablis, 

maar tevens met een uitstekende rijpe 

fruitexpressie, hetgeen de wijn zéér 

aantrekkelijk maakt!

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 12 flessen € 13,50 per fles 
(normaal € 18,10)

2006 Beaune blanc Lulunne
Camille Giroud

Lulunne is een vrij onbekende akker uit 

Beaune waar wijnmaker David Croix altijd 

graag wat druiven koopt. De wijn is gul van 

smaak, met een mooie brede structuur, 

rijpe fruittonen en iets nootachtigs. In een 

groot glas komt de wijn extra tot zijn recht!

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 14,50 per fles 
(normaal € 19,70)

2008 Bulles de Roche 
Saumur Brut
Thierry Germain Sélection

Het begon als een grapje : een kleine 

productie mousserende wijn voor eigen 

gebruik. Maar Thierry doet nooit dingen 

half en zijn ´belletjeswijn´ was van een 

dergelijk hoog niveau dat iedereen de wijn 

wilde hebben. Ook wij konden dit jaar iets 

kopen!

Loire, mousserend,  nu tot 2013

Nu bij 6 flessen € 14,75 per fles 
(normaal € 20,90) 

2006 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut

Dit domein uit Chorey-les-Beaune wordt 

geroemd om de uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding van hun wijnen. Deze ‘village’ 

is prachtig elegant, met een zoetig rood 

fruit, veldbloemen en elegante zuren in de 

afdronk.

Bourgogne, rood,  nu tot 2015

Nu bij 6 flessen € 14,95 per fles 
(normaal € 21,25)

2008 l’Argile, 
Domaine de la Rectorie 
Collioure

Wat ons betreft een van de meest 

bijzondere witte wijnen die wij kennen. 

Gemaakt van grenache blanc en grenache 

gris die met perfecte rijpheid werden 

geoogst, met behoud van de frisse zuren. 

Hij is rijp, gul, met iets hout en iets ziltigs. 

Roussillon, wit,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 15,90 per fles 
(normaal € 21,90)

2006 Chablis 1er Cru Les Forêts
Maison Verget

Een prachtige premier cru uit Chablis voor 

een bijzonder aantrekkelijke prijs. Guffens 

maakt hier een spectaculaire wijn! Hij 

bezit een complex fruit van witte appel, 

meloen, citrusfruit, perzik en iets abrikoos, 

een lichte toast van het hout en prachtige 

zuren.

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 12 flessen € 17,50 per fles 
(normaal € 23,10)

2007 Pouilly-Loché, La Cologne
Bret Brothers

Vlak bij het kleine Pouilly-Vinzelles licht het 

nog kleinere Pouilly-Loché. 

De top-wijngaard hier is La Colonge die 

in opdracht van de broers Bret volgens 

biologisch-dynamische principes wordt 

bewerkt. Rijke, rijpe fruittonen en een 

prachtig houtgebruik.

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 17,95 per fles 
(normaal € 22,50)

2003 Château La Fleur Peyrabon
Cru Bourgeois, Pauillac

Het château ligt in de Haut-Médoc, maar 

heeft ook een wijngaard in Pauillac, waar 

een topwijn wordt gemaakt. De familie 

Bernard (Domaine de Chevalier) kocht het 

domein eind jaren negentig en zette het in 

enkele jaren op de kaart.

Bordeaux, rood,  nu tot 2017

Nu bij 12 flessen € 18,50 per fles 
(normaal € 25,50)

2005 Saumur-Champigny 
Marginale
Domaine des Roches Neuves

De Marginale is een pure klasse-wijn 

van internationale allure, die zich laat 

vergelijken met topwijnen uit andere 

landen en streken. Een dergelijke wijn zou 

in Bordeaux al snel een veelvoud kosten. 

Superbe! 

Loire, rood,  nu tot 2020

Nu bij 6 flessen € 18,90 per fles 
(normaal € 26,10)

2006 Bourgogne Rouge
Lucien Le Moine

Het uiterst exclusieve Bourgogne-huis 

Lucien Le Moine maakt op kleine schaal 

slechts premiers cru’s en grand cru’s, de 

top van de top. Ieder jaar maakt eigenaar 

Mounir Saouma ook enkele vaatjes 

‘eenvoudige’ bourgogne. Genieten!

Bourgogne, rood,  nu tot 2016 – 

Decanteren!

Nu bij 6 flessen € 19,25 per fles 
(normaal € 26,90)

2004 Coma Vella, Mas d’en Gil
Priorat

Wie kennismaakt met de wijnen van de 

zusjes Rovira is al snel verkocht en dat is 

te begrijpen. De wijnen zijn zeer gul, vol 

en rijp, maar bovendien zeer complex en 

geraffineerd. Spanje op zijn mooist!

Catalonië, Spanje, rood,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 19,50 per fles 
(normaal € 26,25)
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2007 Pouilly-Fuissé 
Terres de Fuissé 
Bret Brothers

Een assemblage van druiven afkomstig 

van twee kleine percelen met stokken 

van veertig en zeventig jaar oud. De wijn 

is rijk en geconcentreerd, met tonen van 

rijpe zuidvruchten, iets citrusfruit en een 

uitstekende mineraliteit.

Bourgogne, wit,  nu tot 2014

Nu bij 6 flessen € 19,95 per fles
(normaal € 25,25)

2006 Pouilly-Vinzelles 
les Quarts 
Domaine la Soufrandière

Jean-Guilhaume en Jean-Philippe Bret 

bezitten een groot deel van de akker Les 

Quarts waar Vinzelles zijn bekendheid aan 

ontleent. De wijn is biologisch-dynamisch 

gecertificeerd en geldt als één van de beste 

wijnen van de streek.

Bourgogne, wit,  nu tot 2016

Nu bij 6 flessen € 21,90 per fles
(normaal € 30,15)

2006 Pouilly-Fuissé, Terroir de 
Fuissé - Vers Asnières
Maison Verget

De druiven zijn afkomstig van een 

bijzonder mooi op het oosten gelegen 

perceel hoog op de côteau bij Fuissé. 

De stokken zijn ruim veertig jaar oud. 

De wijn bezit een prachtige concentratie, 

een brede structuur en een schitterende 

mineraliteit.

Bourgogne, wit,  nu tot 2016

Nu bij 12 flessen € 21,90 per fles
(normaal € 27,70) 

2006 Beaune Les Blanches 
Fleures
Domaine Tollot-Beaut

Les Blanches Fleures is een cuvée die 

uitblinkt in verfijning en elegantie, wat 

voortkomt uit de lichtere structuur van 

de bodem, met meer zand. De wijn 

presenteert een heerlijk rood fruit van 

frambozen en aardbeien, vriendelijke 

tanninen en fijne zuren.

Bourgogne, rood,  nu tot 2016

Nu bij 6 flessen € 22,25 per fles
(normaal € 29,70) 

2006 Château Poujeaux
Moulis

Na het kostbare jaar 2005 kwamen de 

prijzen in 2006 iets tot rust. Hierdoor is 

er voor de liefhebber uit dit uitstekende 

jaar veel ‘te halen’. Poujeaux is een cru 

bourgeois van grand cru classé-niveau; 

complex, geconcentreerd en klassiek 

médoc.

Bordeaux, rood,  nu (uit karaf) tot 2020

Nu bij 12 flessen € 22,50 per fles
(normaal € 30,70) 

2006 Château Corbin
Saint-Emilion Grand Cru Classé

Een iets minder bekende cru classé, 

maar sterk in opkomst. Annabelle Cruse 

zoekt naar elegantie en complexiteit en 

niet zozeer naar kracht en concentratie. 

Deze 2006 bezit een heerlijk fris fruit, iets 

chocola, specerijen en een lichte toast.

Bordeaux, rood,  nu (uit karaf) tot 2020

Nu bij 12 flessen € 22,50 per fles
(normaal € 29,70) 

2006 Château Fonroque
Saint-Emilion Grand Cru Classé

Dit château van Alain Moueix is een van de 

weinige biologisch gecertificeerde châteaus 

uit Bordeaux. Hierdoor krijgt het de laatste 

jaren veel aandacht en ook steeds meer 

een voorbeeldfunctie binnen de streek. 

De 2006 is uitstekend!

Bordeaux, rood,  nu (uit karaf) tot 2020

Nu bij 12 flessen € 23,50 per fles
(normaal € 30,90) 

2004 Volnay, Les Champans
Domaine Voillot

Jean-Pierre Charlot is een op en top 

Bourgondiër die leeft voor lekker eten 

en mooie wijnen. Zijn wijnen zijn zeer 

traditioneel en behoren tot de top van 

Pommard en Volnay. Les Champans 

bundelt elegantie en een zekere kracht en 

diepgang.

Bourgogne, rood,  nu tot 2018

Nu bij 6 flessen € 25,00 per fles
(normaal € 35,70) 

2004 Château Haut-Marbuzet
Saint-Estèphe Cru Bourgeois Exceptionnel

Henri Duboscq is een bijzondere man en 

een uitstekende wijnmaker. Zijn Haut-

Marbuzet is al vele jaren een van de meest 

verleidelijke wijnen uit de Médoc. Robert 

Parker bestempelt de wijn als sexy. Hij is 

gul, vol smeuïg rijp fruit, met iets chocola 

en een lichte toast.

Bordeaux, rood,  nu (uit karaf) tot 2022

Nu bij 12 flessen € 28,50 per fles
(normaal € 40,10) 

2006 Mâcon-Pierreclos 
1er Jus de Chavigne
Domaine Guffens-Heynen

Het enige domein uit de Mâconnais dat 

drie sterren krijgt in het klassement van 

La Revue du Vin de France. De wijngaard 

Pierreclos geniet dankzij Guffens 

wereldfaam. De wijn is zeer rijk en complex, 

met een schitterende mineraliteit.

Bourgogne, wit,  nu tot 2016

Nu bij 12 flessen € 29,75 per fles
(normaal € 39,20) 

2006 Château Bourgneuf-Vayron 
Pomerol

De beroemde familie Moueix is 

verantwoordelijk voor de wijn op 

Bourgneuf, hetgeen goed te proeven is. 

De wijn geurt naar kersen, bramen, chocola 

en iets vanille. De smaak is geconcentreerd, 

mooi vet en met zachte, rijpe tanninen.

Bordeaux, rood,  nu (uit karaf) tot 2018

Nu bij 6 flessen € 29,90 per fles
(normaal € 39,70) 

2006 Hermitage Blanche blanc
JL Chave Sélection

De Hermitage van Domaine Chave is een 

van de beroemdste wijnen ter wereld voor 

zowel rood als wit. Sinds kort koopt Jean-

Louis Chave ook een kleine hoeveelheid 

druiven van de Hermitageheuvel. 

Een genot voor iedere liefhebber!

Rhône, rood,  nu tot 2016

Nu bij 6 flessen € 29,90 per fles
(normaal € 39,50) 

2005 Marius
Côtes Catalanes Vignobles sous le Vent

Jérôme Malet selecteerde samen met 

Frédéric Engerer van Château Latour een 

wijngaard, die zij beplantten met cabernet-

sauvignon uit Pauillac. Verbluffende wijn 

van grand cru classé-niveau, vernoemd 

naar de overleden vader van Jérôme.

Roussillon, rood,  nu (uit karaf) tot 2020

Nu bij 6 flessen € 32,50 per fles
(normaal € 49,00) 

2004 Cornas
Domaine August Clape

Clape is een superster uit Cornas en de 

Noordelijke Rhône. Vader August loopt 

nog immer rond in de kleine ondergrondse 

kelders, maar zoon Pierre-Marie maakt 

tegenwoordig de wijn. Krachtig, complex, 

aards en heel puur. Schitterend!

Rhône, rood,  nu tot 2022

Nu bij 6 flessen € 37,50 per fles
(normaal € 49,70) 

2004 Gevrey-Chambertin 
Lavaut St-Jacques
Camille Giroud

Deze premier cru wordt altijd gekenmerkt 

door wat meer extractie en een donker 

fruit. De wijn is mooi bessig, floraal, met 

iets van koffie. De smaak is stevig, breed, 

met mooie tanninen en een enorme lengte.

Bourgogne, rood,  nu tot 2025

Nu bij 6 flessen € 37,90 per fles
(normaal € 51,10)

2004 Nuits-St-Georges
les Vaucrains
Camille Giroud

Vaucrains is een verbastering van ‘vaut 

rien’, oftewel: is niets waard. De grond is 

dan ook arm en moeilijk te bewerken. 

De wijnen hiervandaan bezitten een 

prachtige frisheid in combinatie met meer 

aardse aroma’s. Een unieke wijn.

Bourgogne, rood,  nu tot 2020

Nu bij 6 flessen € 38,50 per fles
(normaal € 51,70)

2004 Corton les Chaumes
Camille Giroud

Op de Corton-heuvel worden zowel witte 

als rode grand cru’s gemaakt. Chaumes 

is een zeer kalkrijke grond die wijnen met 

een bepaalde bloemigheid en mineraliteit 

geeft. De wijn is bovendien krachtig en 

geconcentreerd.

Bourgogne, rood,  nu tot 2025

Nu bij 6 flessen € 38,90 per fles
(normaal € 52,15) 

2004 Chapelle Chambertin
Camille Giroud 

Als het gaat om het maken van de 

allerbeste Pinot noirs kan maar weinig op 

tegen de grand cru-wijngaarden uit de Côte 

de Nuits. Deze Chapelle Chambertin blinkt 

uit in kracht en concentratie, maar is tevens 

verfijnd en in het bezit van mooie zuren.

Bourgogne, rood,  nu tot 2030

Nu bij 6 flessen € 86,00 per fles
(normaal € 113,70)
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Perfectie 
Down Under

In het assortiment van Okhuysen 

treft u niet veel wijnen afkomstig 

van het zuidelijk halfrond aan. 

Wij zijn de mening toegedaan 

dat wanneer er zoveel moois 

‘dicht bij huis’ te vinden is, het in 

principe niet nodig is het ver weg 

te zoeken. Toch kunnen ook wij 

soms niet om wijnen of domeinen 

van de andere kant van de wereld 

heen. Een van die domeinen is 

Neagles Rock uit het relatief 

koele Clare Valley. 

Eigenaar Steve Wiblin maakt op Neagles Rock 

een uitgebreide serie wijnen van hoog niveau, 

die jaarlijks in de prijzen vallen. 

Hun rode ‘basiswijn’ is een van onze 

favorieten. Hij wordt gemaakt van 

voornamelijk grenache van veertig jaar oude 

wijnstokken, die uitstekend tegen de zomerse 

droogte kunnen en druiven geven met een 

heerlijk rijp fruit, maar ook de nodige frisheid. 

De grenache wordt vergist op roestvrijstalen 

vaten en tien maanden opgevoed op 

Franse (!) eikenhouten vaten. Aan het eind 

wordt hij geassembleerd met een kleine 

hoeveelheid shiraz die de wijn wat extra pit en 

levendigheid geeft.

Het resultaat is een verrukkelijke en 

karaktervolle  wijn!

2008 Grenache Shiraz – Clare valley
Neagles Rock

Proefnotitie: De wijn geurt naar donker fruit 

van kersen en zwarte bessen, met ook iets van 

pruimen en specerijen. De smaak is heerlijk zwoel 

in de aanzet, met tonen van gekonfijt fruit, iets 

mint, zwarte bessen, witte peper en heerlijk frisse 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

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


