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Column
Voor u ligt alweer de laatste Vinée Vineuse van dit jaar en dat betekent dat de feestdagen
voor de deur staan; een maand vol gezelligheid, waarbij weer vaak en uitbundig gedineerd
zal worden met familie, vrienden en collega’s. Tijdens deze diners mag het net wat meer
zijn. Kookboeken komen tevoorschijn en de poelier, slager en groenteman worden met
uitgebreide boodschappenlijstjes bezocht.
Ook wijn speelt in deze maand een belangrijke rol, want bij al die gezelligheid en diners
moet natuurlijk goede wijn gedronken worden. Traditiegetrouw staat de Kersteditie van
Vinée Vineuse weer boordenvol met een grote diversiteit aan topwijnen in verschillende
prijsklassen. Ook is er weer een serie pagina’s waarin het eten centraal staat, om u op
weg te helpen bij het creëren van de juiste wijn-spijscombinaties. Daarbij willen we graag
aantekenen dat het vinden van de ideale wijn-spijscombinatie niet een doel op zich
moet zijn. Bij het slagen of falen van de combinatie tussen gerecht en wijn spelen vele
factoren een rol. Zo bepalen onder andere het gebruik van kruiden, de bereidingswijze
en de keuze van de garnituur mede of de wijn-spijscombinatie klopt. Ons advies: durf te
variëren en laat u inspireren door het seizoen.
Voor extra inspiratie kregen wij toestemming van topfotograaf Jan Bartelsman om enkele
van zijn schitterende beelden te gebruiken uit zijn nieuwe boek, ‘De Chef en de Wijn’, dat
hij samen met smaakexpert Peter Klosse vervaardigde (zie ook Wijnig Nieuws pag. 42).
Verder is er in deze Vinée Vineuse volop aandacht voor onze winnaars op het Proefschrift
Wijnconcours, uw favoriete wijnen van 2010, champagnes en mousserende wijnen, port
en topdigestieven, klassiekers uit de Bourgogne en Bordeaux, klassewijnen uit Italië,
Banyuls en Bonbanyuls en introduceren wij bovendien een gloednieuw sterdomein
uit de Nahe in Duitsland, Gut Hermannsberg. Kortom, voor een ieder wat wils voor de
komende decembermaand.
Traditioneel wordt uw mooie bestelling beloond met een vineus cadeau. Meer hierover
leest u op de achterzijde van dit blad. Als klap op de vuurpijl vindt u bij deze Vinée
Vineuse een prachtige bijlage met absolute topwijnen uit zowel de Noordelijke als
Zuidelijke Rhône, één van de traditionele wijngebieden waar Okhuysen al sinds jaar en
dag met enkele van ’s werelds beste producenten werkt en een grote reputatie mee heeft
opgebouwd. Veel van deze vaak schaarse wijnen komen niet jaarlijks bij ons onder de
aandacht, dus profiteer hiervan!
Wij wensen u fantastische feestdagen en een goede jaarwisseling!
Xavier & Louis Kat en alle medewerkers van Okhuysen
PS. Alle bestellingen gedaan vóór 18 december a.s. kunnen wij gegarandeerd uitleveren
vóór de kerstdagen.

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

Copyright
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Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
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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
26 februari 2011.
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.
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6-7

8-11

Champagne en Mousseux
Vier champagnes van ons Champagne-huis Devaux en
vier mousserende wijnen, te weten: Crémant d’Alsace
van Dirler, Vouvray brut van Domaine Brisebarre,
Crémant de Limoux van Domaine Laurens en Prosecco
brut van Faveri.

Proefschrift Wijnconcours
Met negen wijnen kwam Okhuysen in de grote finale van
het prestigieuze Proefschrift Wijnconcours. Wijn van het
jaar en overall winnaar werd de ‘Vin de Pays de Vaucluse
van Domaine du Pesquier’, ook wel “Mon Petit Pétrus”
genoemd, en ´Cava Huguet Gran Reserva Brut´ werd
uitgeroepen tot beste mousserende wijn van het jaar!

Fris, droog en fruitvol wit

12-13

Een heerlijke selectie van zes witte wijnen ter begeleiding
van schaaldiertjes en vis- en vleessalades in de ruimste
zin van het woord.

14-15

Ideale begeleiders van visschotels met een rijke saus, wit
vlees (kalfsvlees, varkenshaas) en licht gevogelte.

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

Een serie onvergetelijke witte bourgognes uit Chablis,
Meursault, Rully, Montagny en Saint-Véran.

28-29

De veelzijdigheid van Bourgogne komt het beste tot uiting
in deze wijnen uit de Côte de Nuit, Côte de Beaune en de
Châlonnais.

Kerstkist
Een kist heerlijkheden voor een feestelijk diner met
de kerstdagen.

30-31

32-33

34-35

Rijk, krachtig en aromatisch wit
Fruitig niet te zwaar rood

36-37

Toegankelijke, licht verteerbare rode wijnen die goed
passen bij licht vlees, konijn, licht gevogelte, pasta’s en
mediterrane schotels.

Krachtig, karaktervol rood

38-39

Zeer rijke, volle en krachtige wijnen die uitstekend
passen bij rood vlees, klein en groot wild, jachtschotel,
duif en eend.

Zachte friszoete wijnen
Een bijzondere selectie van lichte, elegant zoete tot
krachtig rijke en aromatische wijnen. Vaak heerlijk bij het
dessert, maar sommige ook bij rijke oude kazen.

Huiswijnen

Een selectie klassieke wijnen uit de Haut-Médoc,
Pauillac, Margaux, Saint-Emilion, Pomerol en het sterk
opkomende Côtes de Castillon.

Rode Bourgogne

Port en digestieven
Schitterende port van Quinta do Tedo, traditioneel
gestookte armagnac van Château de Lacquy en klassieke
cognac van Maison Paul Beau.

Indrukwekkend wit uit de Nahe
Onze nieuwste aankoop komt uit Duitsland en wel uit de
Nahe. Het wijnhuis Gut Hermansberg presenteert zich
met twee verrukkelijke witte wijnen.

Domaine de la Rectorie en Bonbanyuls
Vermaard is de zacht-zoete rode Banyuls, die als crèmevulling wordt verwerkt in de inmiddels ook vermaarde
chocolade-bonbon met de naam Bonbanyuls.
Daarnaast selecteerden wij vier heerlijke wijnen uit
Collioure.

Twaalf klassiekers van topniveau
Heel grote wijnen zijn kostbaar, daarom drinkt u deze
thuis op een feestdag tijdens een feestelijk diner. Viermaal
rode bordeaux, vier maal witte bourgogne en vier maal
rode bourgogne.

Wit uit Italië
In Italië worden schoonheden van witte wijnen gemaakt.
We selecteerden drie wijnen van Vinaioli Jermann en drie
van Alois Lageder.

Rood uit Italië

40-41

De huizen Ceretto in Alba en Fonterutoli in Chianti behoren
tot de top van Italië.

42-43

Naast wijnnieuwtjes dit keer ook een bijzonder aanbod
van Château Clos Chaumont van de Nederlander Pieter
Verbeek. Houdt u van mooie olie? Maak uw keuze uit de
meest verrukkelijke oliën uit Portugal en Italië.

Achter

Ons cadeau voor u bij een aankoop ten bedrage van ten
minste € 275,00. (maximaal één kistje per bestelling).

Dit zijn onze meest verkochte wijnen, of liever de wijnen
die bij u het meest favoriet waren in 2010.

Rode Bordeaux

Witte Bourgogne

26-27

Wijnig Nieuws
Okhuysen Vinée Vineuse

4-5

3

champagne

& mousseux

Hemelse belletjes

Okhuysen Vinée Vineuse

Met enige regelmaat organiseren wij samen met restaurants in den lande
bijzondere wijn-spijsproeverijen. Een van de hoogtepunten van dit jaar was
een fantastisch ´Champagne-diner´ met een van onze goede relaties uit Haarlem.
De gasten gaven zich gewillig over aan het avontuur om een avond lang tegen de gewoonte in - door belletjes vermaakt te worden. Voor velen werd
deze avond een onvergetelijke ervaring.

4

ederland heeft op dit gebied de afgelopen jaren het nodige

N

Komt de bekendste mousserende wijn uit de Champagne, waar wij

bijgeleerd. Werden de belletjes voorheen uitsluitend bewaard

al vele jaren werken met het gerenommeerde huis Veuve A. Devaux,

voor feestelijke momenten, tegenwoordig wordt de champagne of een

Okhuysen voert tevens een breed gamma schitterende andere

alternatieve mousserende wijn steeds vaker ingezet als sprankelend

mousseux, die u hieronder aantreft. Mist u er daarbij eentje?

aperitief dan wel als begeleider aan tafel. De introductie van wijnen als

Voor de Spaanse Cava Huguet Gran Reserva vindt u

prosecco en cava heeft daarbij zeker geholpen de drempel te verlagen.

een speciaal item op pag. 8 t/m 11. Genieten maar!

champagne

& mousseux

Blanc de Noirs Brut

met fruit van rijpe zuidvruchten en met

Champagne Veuve A. Devaux

voldoende frisse zuren. Deze crémant is

Dé specialiteit van het huis, gemaakt van 100%

een uitstekend aperitief en combineert goed

pinot noir. De druiven worden direct na de

met diverse visgerechten en fruits de mer.

oogst geperst, waardoor het sap blank van kleur

Op dronk: tussen nu en 2012

blijft. De champagne is rijk en krachtig, met een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,70 per fles (normaal € 12,20)

Grande Réserve Brut

heerlijke rondeur en in het bezit van subtiele

Champagne Veuve A. Devaux

aroma’s van rode vruchtjes. Een heerlijke

Het handelsmerk van Devaux is de pinot noir-

champagne om te drinken aan tafel,

druif, die in ‘hun’ Côtes de Bars de boventoon

bij gevogelte en rijkere visgerechten.

Spumante Nera Brut - Prosecco di
Valdobbiadene

voert. De pinot (70%) komt van maar liefst

Op dronk: tussen nu en 2012

De Faveri

vijftig verschillende cru’s. Deze druif geeft de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 28,75 per fles (normaal € 32,25)

Deze spumante komt van de hoger gelegen
wijngaarden bij Valdobbiadene en Vidor,
die gelden als de beste van het gebied. De

30% is chardonnay, die hem frisheid en
elegantie geeft. Het parfum presenteert een

Cuvée D

wijn is een assemblage van hoofdzakelijk

verrukkelijk fruit. De smaak is elegant en

Champagne Veuve A. Devaux

prosecco, aangevuld met iets verdiso, perera

heeft een opvallende frisheid.

De Cuvée D behoort tot de top van wat de

en bianchetta. Het parfum is heel floraal en

Op dronk: tussen nu en 2012

Champagne ons te bieden heeft. Een deel van

fruitrijk. De smaakaanzet is elegant fris, met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 28,30 per fles (normaal € 31,75)

de chardonnay (ca 30%) werd op eikenhout

fruitimpressies als meloen en rijpe peer en

opgevoed. Na de assemblage rijpte de wijn nog

iets honing.

eens vijf jaar met de gistcellen (‘sur latte’) op fles

Op dronk: tussen nu en 2012

wat voor een prachtige, fijne en delicate mousse

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

zorgt en complexiteit brengt. Hij proeft vol en
rijk met de elegantie van de chardonnay en de
rondheid en fruitigheid van de pinot noir.

Vouvray brut

Op dronk: tussen nu en 2013

Domaine Brisebarre

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,65 per fles (normaal € 44,40)

Het koele klimaat en de uitstekende
kalkgrond van Vouvray zorgen voor een
voortreffelijke zuurgraad in de chenin-

Cuvée D Millésime 2002

druiven. Deze zuurgraad vormt een

Champagne Veuve A. Devaux

belangrijke basis voor het maken van goede

Het kan altijd rijker, zoals deze millésimé

mousserende wijnen. Wijnmaker Philippe

uit 2002 bewijst. Elegantie en rijkdom gaan

Brisebarre is bovendien een specialist!

hier hand in hand. Een selectie van alleen

Heerlijk is de frisse stijl, met bloemige en

de allerbeste cru’s, tezamen met een hoger

licht aardse tonen.

aandeel chardonnay (bijna 50%) en een lange

Op dronk: tussen nu en 2012

rijping ‘sur latte’ geven de wijn al zijn elegantie

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,60)

en complexiteit. Prachtig is het delicate fruit,
waarbij nootachtige en honingachtige aroma’s
de neus en tong bekoren. De afdronk is

2007 Crémant d’Alsace Brut

elegant met verfijnde zuren en houdt

Domaine Dirler

eindeloos lang aan.

Van de druiven pinot noir, pinot gris en

Op dronk: tussen nu en 2013

auxerrois maakte Dirler een schitterende

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 58,20 per fles (normaal € 65,00)

mousseux, volgens de ‘méthode
traditionnelle’. De neus is buitengewoon
mooi met tonen van bloemen, fruit en iets

2008 Crémant de Limoux Brut
‘Les Graimenous’

toast. De belletjes zijn fijn en zacht, evenals

Domaine Laurens

De afdronk is fris en sappig. Heerlijk als

Limoux is beroemd om zijn mousserende

aperitief en bij een frisse salade.

wijnen. De prijs-kwaliteitverhouding van deze

Op dronk: tussen nu en 2012

‘Graimenous’ is ongekend goed. De neus zit

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,35 per fles (normaal € 16,25)

barstensvol wit fruit, hij is mooi vol van smaak,

de elegante smaak met opnieuw fruit.

Okhuysen Vinée Vineuse

wijn zijn aangename fruit en extra diepgang.
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de k erstk ist

Onze smulkist voor de feestdagen
Zes speciaal geselecteerde wijnen
ter begeleiding van een feestdiner

Okhuysen Vinée Vineuse

De Kerstkist is een goede traditie geworden.
Het is een keuze van wijnen die in principe
‘blind’ geschonken kunnen worden bij uw
kerstdiner of een feestelijke dis op een ander
moment. Het zijn stuk voor stuk prachtige
wijnen, die u wellicht kunnen inspireren tot
het bereiden van een onvergetelijk diner.

6

2009 Rosé Frizant brut

2009 Pouilly Fumé

2008 Mâcon-Uchizy ‘La Martine’

Domaine Mas de Daumas Gassac

Domaine Jean-Pierre Bailly

Bret Brothers

Precies zoals een echte champagne wordt

Een van de beste witte Loire-wijnen is de

Jaarlijks kopen de gebroeders Bret bij een

gemaakt, vinifieert eigenaar Guibert van

pouilly-fumé (niet te verwarren met Pouilly-

kleine wijnboer in het dorpje Uchizy de totale

het befaamde Mas de Daumas Gassac deze

Fuissé), die net zoals een sancerre van

oogst op van een klein perceel, gelegen op

mousserende rosé. Het maken van een

uitsluitend sauvignon wordt gemaakt en een

de beroemde akker ‘La Martine’. Ze oogsten

mousserende rosé begon indertijd als een

bijna exotisch parfum presenteert. Al vele

de druiven zelf, omdat ze volledige controle

grapje voor eigen gebruik en wat vrienden.

jaren werken wij nu met Jean-Pierre Bailly, die

willen houden op het vinificatieproces. Dat

Inmiddels is het maken van een dergelijke

prachtige expressieve wijnen maakt in een

de Brets weten hoe ze goede wijn moeten

wijn serieuzer, want de vraag naar de roze

stijl die precies aansluit bij onze wensen.

maken, zal u bekend zijn.

belletjes is momenteel groter dan het aanbod.

Proefnotitie: De neus is een explosie van fruit

Proefnotitie: Heerlijke florale neus met een

U zult proeven waarom.

en buxusachtige tonen die zo kenmerkend

goede vettigheid en heel fijne, bijna zoete

Proefnotitie: De kleur is licht, bijna zalmroze.

zijn voor een goede pouilly-fumé. De smaak is

tonen van het hout. De smaak is delicaat met

De mousse bestaat uit fijne belletjes en de

intens rijk, maar ook fris met fijne zuren en een

een klein botertje, heeft sappige, frisse zuren

neus ruikt zuiver met tonen van frambozen en

sappige minerale afdronk.

en een zachte, rijke finale. Superwijn!!

kersen. De smaak is mild droog, tegelijk fris en

Wijn-spijsadvies: Begeleider van

Wijn-spijsadvies: Begeleider van mooie

elegant met sappig fruit in de afdronk.

schelpdiertjes, garnalen, gerookte zalm,

visgerechten met milde saus, wit gevogelte,

Wijn-spijsadvies: Roze belletjes als aperitief.

gebakken slibtong en vissalades.

licht wild en rijke pasta-gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2014

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

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,80)

de k erstk ist

De

Speciale kerstkist
prijs per
kist € 93
(norma
,00
al

2008 Château Barberousse

2007 Amarone - Valpolicella

Saint-Emilion

Palazzo Maffei

2008 Ballet d’Octobre Jurançon
moelleux, Domaine Cauhapé

Voor de prijs is dit echt een unieke wijn.

Amarone wordt gemaakt door de druiven

Het blijft een raadsel hoe het komt dat de

Okhuysen was hun eerste importeur, want

na de oogst op matten te laten indrogen.

wijnen van Henri Ramonteu zo’n schitterende

export was begin jaren tachtig nog vreemd

De druiven, die op dat moment een enorme

expressie hebben. Henri is daar duidelijk

voor eigenaar Puyol. De wijn wordt gemaakt

suikerconcentratie bevatten, worden

over: “Ik profiteer van een micro-klimaat in

van de druiven merlot (70%) en gelijke delen

vervolgens in februari geperst. Hierna rijpt

de wijngaarden, ik oogst laat, de druiven

cabernet-franc en cabernet-sauvignon. Ieder

de wijn ruim twee jaar op eikenhouten vaten.

ondergaan een koude weking en de gisting

oogstjaar rijpt gedurende minimaal twaalf

Het resultaat is een geconcentreerde wijn,

duurt lang op lage temperatuur”. Was het

maanden op deels nieuwe eiken vaten,

met een intens zoet fruit. De Amarone van

maar zo eenvoudig!

waarvan een derde nieuw wordt aangekocht.

Maffei is een topper!

Proefnotitie: Opvallend frisse neus met

Proefnotitie: Een schitterende dieprode wijn

Proefnotitie: De neus is zoetig, met rijpe

prachtige fruittonen van ananas, perzik en

met een neus vol zwart fruit, dat prachtig

pruimen, gekonfijt rood fruit, viooltjes en iets

citrus en met een hint van honing. In de

harmonieert met fijne tonen van hout. De

vanille. De smaak is breed en vol, tegelijk

smaak komen die verrukkelijke honingtonen

smaak is krachtig en smeuïg en helemaal in

prachtig elegant, met jamachtige fruitaroma’s,

terug, gevolgd door tropische fruitaroma’s en

balans met de rijpe tanninen.

en met een indrukwekkend zwoele afdronk.

heerlijke, frisse zuren in de afdronk.

Wijn-spijsadvies: Begeleider van magret de

Wijn-spijsadvies: Bij wild, zoals hert,

Wijn-spijsadvies: Een zoetje moet kunnen, al

canard, duif, patrijs, lamsvlees, ossenhaas,

everzwijn, haas en hert, maar ook bij

was het maar bij wit en geel fruit, licht gebak,

entrecote en licht wild.

stoofschotels met een mediterraan accent.

crème brûlée of kerstcake .

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 22,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

€ 105,20
)
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proefschr ift

Okhuysen weer volop in de prijzen!
Er gaat bijna geen editie van het Proefschrift Wijnconcours
voorbij zonder dat wij ons mogen verheugen in het winnen van
een van de prijzen.
Ook de 2010-editie was ons goed gezind en beloonde ons met maar
liefst twee hoofdprijzen: Cava Huguet als beste mousserende wijn
en de Vaucluse Pesquier (mon Petit Petrus) als beste rode wijn onder
€ 7,50. Deze laatste werd uiteindelijk zelfs ´overall winnaar´ van het concours!

H

hij minimaal vijf keer blind geproefd naast vergelijkbare wijnen (qua

en meest prestigieuze wijncompetitie van Nederland geeft ieder jaar

ongeveer tweehonderd wijnen in de grote finale. Omdat wij moeilijk

een goed beeld van wat er in de Nederlandse wijnhandel gaande is

ons hele assortiment kunnen insturen, maken wij ieder jaar een

en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Bovendien worden de titels

kleine selectie van wijnen die we de jury graag laten beoordelen. Met

toebedeeld aan die wijnen, die volgens de jury de beste wijnen van het

uiteindelijk negen wijnen in de finale bleek dat onze selectie ook dit

jaar zijn.

jaar weer in de smaak viel!

et was afgelopen oktober alweer voor de 22ste keer dat de grote
finale van het Proefschrift Wijnconcours plaatsvond. De grootste

druif, regio, marktsegment en prijscategorie). Uiteindelijk kwamen

De jury, bestaande uit pers, wijndocenten, sommeliers, chefs en
proevers met vele jaren ervaring uit België en Nederland, moest vele

Okhuysen Vinée Vineuse

honderden flessen keuren. Voordat een wijn de finale bereikt heeft, is
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Hiernaast vindt u onze grootse finalewijnen.
Op pagina 10 en 11 presenteren wij u onze
trotse winnaars van 2010!

proefschr ift

2009 Blanc Selecció, Penedès

finale, was ook dit jaar de Guilhem rouge,

jaar voor de Zuidelijke Rhône en is in één

Bodegas Can Feixes

een van de genomineerde wijnen voor de

woord geweldig!

De Cava van dit domein won de hoofdprijs

eindoverwinning. Wat ons betreft had er nog

Op dronk: tussen nu en 2014

op het concours, maar ook deze schitterende

meer ingezeten, want het oogstjaar 2009 is

‘stille’ witte wijn eindigde bij de beste wijnen,

buitengewoon!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,25)

en terecht! De assemblage van parellada,

Proefnotitie: Je ruikt de Zuid-Franse

macabeu, chardonnay en pinot noir geeft een

bosschages, verse kruiden als tijm, rozemarijn

2008 Altico, Jumilla

ranke en geraffineerde wijn.

en lavendel, het kreupelhout, en daarnaast een

Bodegas Carchelo

Proefnotitie: De neus is expressief en mineraal,

zwoel donker en pittig fruit.

De Altico van Carchelo namen we dit jaar

met tonen van wit fruit en veldbloemen. De

Op dronk: tussen nu en 2013

nieuw in ons assortiment op en behaalde

smaak is al even verrukkelijk met fijne sappige

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

direct de finale van het concours! Gemaakt

zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

(Zie ook huiswijnen)

een op zevenhonderd meter hoogte gelegen
wijngaard, en met een korte houtopvoeding

2008 Chinon rouge ‘Cuvée Terroir’

van vier maanden.

Domaine Charles Joguet

Proefnotitie: Het parfum is bedwelmend met

2007 Bourgogne blanc

De ‘hoge’ wijnen van Joguet behoren tot

tonen van rode veldbloemen, kersen, pruimen

Domaine Tollot-Beaut

de allermooiste van de Loire en zijn echte

en cacao. De smaak is prachtig fris, met een

Dit oude familiedomein uit Chorey-les-

bewaarwijnen. Deze verrukkelijke ‘Cuvée

bijna zoet fruit van bessen en iets laurier.

Beaune is bekend om zijn prachtige rode

Terroir’ is puur op fruit gemaakt, zonder aan

Op dronk: tussen nu en 2014

wijnen, waaronder enkele vermaarde premier

typiciteit, die de wijn dankt aan het frisse

en grand cru’s. Tot voor kort maakten ze

klimaat en de kalkrijke bodem, te verliezen.

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

slechts één witte wijn, Corton Charlemagne,

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte

maar tegenwoordig ook een grootse

bessen, bramen, laurier, zwarte peper, rode

Bourgogne blanc!

paprika en licht aardse aroma’s. De smaak is

2007 Valduero Crianza
Ribera del Duero

Proefnotitie: Het parfum biedt een prachtige

zuiver en fris, met mooi donker fruit.

Bodegas Valduero

fruitwaaier en een beetje toast van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2013

Als wij de Crianza van Valduero presenteren

De smaak is mooi vettig met een mineralige

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,60)

op het concours, behaalt hij eigenlijk altijd de

structuur en een bijna weelderige finale.

Ribera del Duero en deze crianza biedt een

Op dronk: tussen nu en 2012

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

finale. Valduero is dan ook een topdomein in

2007 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages

bijna onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding!
Proefnotitie: De geur biedt prachtige fruitaroma’s,

Domaine Pélaquié

die een goede balans vormen met de lichte tonen

2009 Guilhem Rouge
Vin de Pays de l’Hérault

Ook onze kerstwijn van vorig jaar werd

van hout. De smaak is vol en krachtig met

genomineerd als wijn van het jaar, alleen dan

opnieuw dat pure, rijke fruit en een zachte finale.

Moulin de Gassac

het nieuwe oogstjaar 2007. Gelukkig konden

Op dronk: tussen nu en 2015

Meerdere malen winnaar van het concours

we nog extra dozen kopen bij Luc Pélaquié.

en eigenlijk niet weg te denken uit de grote

Deze 2007 komt namelijk uit een heel groot

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

Okhuysen Vinée Vineuse

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

van bijna 100% syrah (en iets tempranillo) van
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proefschr if t

Twee spectaculaire winnaa
Champagne laat zich niet vergelijken
met andere ´mousseux´. Champagne
is nu eenmaal champagne, de koningin
onder de schuimwijnen. Uitzondering
hierop vormt wellicht deze Cava Grand
Reserva van Bodegas Can feixes, met
oogstjaar, die menig champagne laat
blozen. De verfijning, complexiteit en
frisheid in deze mousserende wijn zijn
dan ook van een ongekend niveau.

D

e broers Huguet bezitten een
prachtig terroir in het hoge gedeelte

van de Penedès, waar de druiven langzaam
rijpen en met veel frisheid worden geoogst.
Joan is de man van de wijngaard, terwijl
José-Maria de meester in de kelder is. De
wijn voor de Cava, gemaakt van parellada,
macabeu en pinot noir, rijpt eerst zes
maanden ‘sur lie’ en ligt na toevoeging
van de liqueur de tirage maar liefst drie
jaar op fles (negen maanden is volgens
de regelgeving van het herkomstgebied
voldoende), in een koele, vochtige kelder
diep onder de grond. Dankzij het zeer lange
gistcontact wint de wijn aan complexiteit en
winnen de belletjes aan elegantie.

2006 Cava Huguet Gran Reserva
brut, Penedès
Bodegas Can Feixes
Deze unieke mousserende wijn heeft een
complexe neus van frisse fruittonen als gele
appel en citrusfruit, met ook iets van witte
veldbloemen, amandelen en vers brood.
De smaak is in de aanzet heerlijk fris,
bloemig en met subtiele fruittonen, gevolgd

Okhuysen Vinée Vineuse

door impressies van rijper fruit, gisttonen en

10

iets briochebrood. De belletjes zijn verfijnd,
maar levendig en versterken de elegante
zuren in de lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,85 per fles (normaal € 15,70)

Cava Huguet:
opnieuw de beste
mousserende
wijn van Nederland

proefschr if t

rs tijdens de grote finale!
Je moet wel gek zijn om in het
geklasseerde herkomstgebied
Gigondas merlot aan te planten als je
daarmee de herkomstbenaming van dit
gerenommeerde wijngebied verliest.
De laconieke Guy Boutière leek het
echter een leuk experiment om, zoals hij
zelf zei “son petit Petrus”, de beroemde
Pomerol van 100% merlot te maken.
Dat het dan ‘maar’ een Vin de Pays zou
mogen heten, nam hij op de koop toe.

D

e waarheid gebiedt te zeggen dat
het perceeltje waar hij de merlot op

aanplantte, niet geschikt bleek voor een
van de lokale druiven syrah, grenache
of mourvèdre, omdat die hier niet
optimaal rijpten. Guy zocht dus naar een
vroegrijpende druif en koos voor de merlot.
In eerste instantie bracht de merlot niet het
juiste resultaat, althans niet als monocépage.
Maar toen hij de merlotwijn assembleerde
met wat van zijn syrah, onstond een
verrukkelijk eindproduct. Jaren geleden
proefden wij de wijn bij toeval en waren
meteen verkocht. Inmiddels is de productie
van deze succeswijn vergroot en koopt
Okhuysen jaarlijks een groot deel van de
oogst. 2009 was een superjaar! En ook het
aankomende oogstjaar 2010 belooft veel.

2009 Vin de Pays de Vaucluse Mon Petit Petrus
Domaine du Pesquier
De geur van de wijn is licht aards en doet
denken aan donker fruit van zwarte kersen
en bramen, leer, peper, laurier en tabak. De
smaak is heerlijk fris en fruitig, met veel sap,
een aantrekkelijke kruidigheid, een mooie
concentratie, vriendelijke tanninen en een
intense, lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Mon Petit Petrus:
beste rode wijn en
overall winnaar

11

fr is w it

2009 Château de Fontenille
Entre-Deux-Mers
In Bordeaux gaat het vaak alleen over de grands crus classés en
de wijnen uit de bekende wijndorpen als Pomerol, Saint-Emilion,
Margaux etc. Wie goed zoekt echter, vindt in deze streek nog
veel meer interessante producenten. Een van die kleine sterren
is Stéphane Defraine van Château de Fontenille, gelegen vlakbij
de abdij van La Sauve-Majeure. Zijn witte wijn is een absolute
kanjer, gemaakt van sauvignon, sémillon en muscadelle.
Proefnotitie: Een aromatische neus, met tonen van veldbloemen
en fruit van citrus, perzik en meloen. De smaak heeft een
prachtige frisse zetting, is heel zuiver, heeft een mooie structuur,
lekker rijp fruit en verfijnde zuren in een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

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

2009 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
De wijnen van wijnmaker Fritz Miesbauer zijn een regelrechte
hit en niet meer weg te denken uit ons assortiment. Niet
alleen zijn de frisse, zuivere en aromatische wijnen die
Oostenrijk voortbrengt momenteel erg in trek, maar ook de
prijs-kwaliteitverhouding die Stadt Krems biedt is gewoonweg
onverslaanbaar. De steile stenige wijngaarden uit het Kremstal
geven druiven van topkwaliteit, die per perceel worden geplukt
en verwerkt.
Proefnotitie: De wijn is heel puur en zuiver, sprankelend fris

D

en behoorlijk rijk, met een rijp geel fruit, iets van witte peper,

mineralen, bloesem en iets rokerigs. De afdronk valt op door zijn
mooi harmoniërende zuren.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

Frisse en stuiven

“De diversiteit aan wijnen is enorm.
Voor een ieder is er wat wils. Maar naast

2009 Steillage Trocken
Weingut Altenkirch - Rheingau

Voor de allermooiste expressie van de rieslingdruif kom je al snel

deel in welke richting u het moet zoeken

Altenkirch is gelegen in het wijndorp Lorch aan de westkant van

bij uw wijnselectie. Om u behulpzaam

gericht, ideaal voor de riesling. Hun bijzondere karakter danken

te zijn bij het grote genieten, geven we

de wijnen aan de steile wijngaarden, met een bodem van veelal

u wat handvatten voor de komende

leisteen, met kwartssporen.

feestdagen. Ons advies: durf te variëren

Proefnotitie: Het parfum is heerlijk floraal, met iets van groene
Okhuysen Vinée Vineuse

gerechten die u uitkiest voor een groot

in de Duitse Rheingau terecht. Het uit 1826 stammende Weingut
de Rheingau. De expositie van de wijngaarden is op het zuiden
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uw eigen voorkeuren bepalen ook de

appel, meloen en citrusfruit. De smaak is heel fris en zuiver,
verfijnd droog, met een knisperend wit fruit, mineralen, en
prachtige zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

en laat u inspireren door het seizoen.”

fr is w it

2008 Savennières sec
Château d’Epiré
De oudste wijngaard van Savennières dateert uit de zeventiende
eeuw en behoort toe aan het beroemde Château d’Epiré van
de familie Bizard. De witte wijnen worden hier gemaakt van de
chenindruif en gaan van fris droog tot nobel zoet. Op d’Epiré
wordt puur traditioneel gewerkt, zowel op het land als in de
kelders. Voor de gisting wordt wel gebruikgemaakt van moderne
inoxtanks, waarna de wijn rijpt op eiken vaten.
Proefnotitie: De neus is delicaat met rijp wit fruit, veldbloemen,
licht aardse tonen en iets noten. De aanzet van de smaak is
elegant droog met een bijna ziltige ondertoon. De afdronk is mooi
zuiver met zachte zuren en een fraai bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2016

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

2009 Albariño
Bodegas Terramaior - Rías Baixas
De wijnen uit Rías Baixas zijn uniek te noemen; ze laten zich
moeilijk met een andere wijn vergelijken. Het klimaat aan
de Spaanse noordwestkust is onder invloed van de golf van
Biskaje behoorlijk grillig en een stuk natter en koeler dan
elders in het land. De albariñodruif is dankzij de kleine bessen
met dikke schillen goed bestand tegen de omstandigheden.
Terramaior is een jong en perfect geoutilleerd bedrijf, dat pure
kwaliteitswijnen maakt.
Proefnotitie: Subtiele neus van wit en geel fruit, bloemen en
een lichte ziltigheid. De smaak is mooi fris, met een goede vette

nde witte wijnen

structuur, goed sap, rijpe fruittonen, prachtige zuren en een
aangename, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

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

O

p deze twee pagina’s vindt u

karakter. Wijnen met een expressief
en stuivend parfum, sprekende

2009 Palacio de Bornos Verdejo
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja - Rueda Supérior
Ruim vijftien jaar geleden was Okhuysen een van de allereerste
die de verdejodruif in Nederland introduceerde. Inmiddels zien

zuren en ook een goede vulling,

we op steeds meer plekken de wijnen uit Rueda. Bij veel van

maar zonder te krachtig, breed

deze wijnen gaat het om een assemblage van verdejo met de

en complex te zijn. Wijnen die zich

veel productievere viuradruif. De 100% verdejo van Bornos blijft
een unieke en prachtige wijn, vaak gekopieerd maar nog immer

ideaal laten combineren met schaal-

onovertroffen!

en schelpdieren, salades, sushi,

Proefnotitie: De combinatie van fruitigheid, frisheid en

gerookte vissoorten, carpaccio

kruidigheid maakt de wijn bijzonder en geliefd. Het parfum is
prachtig exotisch en licht bloemig. De smaak is heel fris met

van tonijn, inktvis (à la plancha),

sappige zuren, verfijnd droog en met opnieuw veel exotisch fruit in

kabeljauw, gebakken makreel,

de afdronk.

rode mul (op de huid gebakken) en
bijvoorbeeld gebakken schol.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Okhuysen Vinée Vineuse

wijnen met een fris en rank
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rijk wit

2009 Cairanne blanc, Réserve des Seigneurs
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin
Op de coteaux ‘les Douyes’ plantten de gebroeders Alary
vooral witte druiven aan voor het maken deze unieke cuvée.
De terroir is hier rijk aan stenen en kalk met een bovenlaag
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
en clairette, die apart werden gevinifieerd en later pas
geassembleerd.
Proefnotitie: Het resultaat is een absolute droomwijn met
een prachtig frisse neus van rijp fruit. De smaak is krachtig
en elegant tegelijk met in de finale opnieuw dat schitterende,
aromatische fruit.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,45)

2009 Laudun blanc - Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Ten westen van Châteauneuf-du-Pape ligt het kleine
wijngebied Laudun. Naast voortreffelijk rood (zie ook het
Proefschrift Wijnconcours op pag. 8 t/m 11) maakt Luc
Pélaquié ook onweerstaanbare witte wijnen. Onze favoriet
is deze Laudun Blanc, gemaakt van de druiven clairette,
grenache blanc, rousanne, viognier en bourboulenc. Klimaat
en bodem geven hier wijnen met een sterke persoonlijkheid
en kracht, terwijl hun frisheid behouden blijft.

smaak is zuiver, intens rijk, mooi geconcentreerd, met veel sap,
frisse zuren en een zachte aromatisch finale.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

Aromatische
witte w

D

Proefnotitie: Een elegante neus met een mooi fris wit fruit. De

“De diversiteit aan wijnen is enorm.
Voor een ieder is er wat wils. Maar naast
uw eigen voorkeuren bepalen ook de

2009 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc
Domaine Dupont-Fahn
Michel Dupont is bekend om zijn bourgognes, zoals zijn

bij uw wijnselectie. Om u behulpzaam te

zijn mateloos populaire ‘Auxey-Duresses-rosé’. Naast deze

zijn bij het grote genieten, geven we u wat

de Languedoc, waarvan deze voortreffelijke Chardonnay een

handvatten voor de komende feestdagen.

uitmuntend voorbeeld is; gelijk een kleine meursault!

Ons advies: durf te variëren en laat u

Proefnotitie: De gulle neus zit vol met rijpe fruittonen,

inspireren door het seizoen.”

bloemen, iets amandel en brioche. De smaakaanzet is heerlijk
Okhuysen Vinée Vineuse

deel in welke richting u het moet zoeken

Meursaults, zijn Puligny-Montrachet, zijn rode Monthelie en
top-bourgognes maakt Michel ook schitterende wijnen in
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gerechten die u uitkiest voor een groot

fris, gevolgd door een brede, licht vette structuur, met rijpe
fruittonen, uitstekende zuren en een lichte toast.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,70)

rijk wit

2009 Terres Nouvelles blanc
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach
Deze cuvée dankt zijn naam aan de ‘nieuwe grond’ die hier
voor het eerst werd ontgonnen in het begin van de 20ste
eeuw, net nadat de allesverwoestende druifluis verdreven
was. De wijnstokken die hier nu staan, zijn nog altijd de oude
oorspronkelijke aanplant en zijn bijna negentig jaar oud. Het
gaat hier om grenache gris, die werd gevinifieerd en opgevoed
op eikenhouten vaten.
Proefnotitie: Een bijzondere en krachtige wijn. De neus is complex
met impressies van citrus, peer en meloen. De smaak is fris en
levendig, rijp en zuiver, met een rijke structuur en een heerlijke
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

2008 Chardonnay élevé en barrique
Vin de Pays d’Oc
Domaine Lorgeril
Domaine Lorgeril is een van de topdomeinen van de familie
Lorgeril. Het is gelegen nabij het Middeleeuwse stadje
Carcassonne, aan de voet van de Montagne Noire. Onder
andere als gevolg van de hogere ligging wordt het klimaat
hier deels beïnvloed door de Middellandse Zee en deels door
de Atlantische Oceaan. De grote verschillen tussen dag- en

en krachtige
wijnen

nachttemperatuur bieden ideale omstandigheden voor het
maken van witte wijnen op basis van chardonnay.
Proefnotitie: De geur is intens met tonen van zuidvruchten, citrus
en iets vanille. De smaak is rijk, vol fruit, bloemig en met een
lichte toast in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2012

O

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

een vettere en bredere structuur,

2009 Viognier - Vin de Pays de Vaucluse

meer complexiteit en intensiteit. Witte

Verget du Sud

volle en krachtige wijnen, met

wijnen die meer tegenspel kunnen

Een mooie Viognier is verrukkelijk, maar eigenlijk vind je deze
alleen maar in de Noordelijke Rhône, in Condrieu. Klimaat en

bieden aan krachtigere en wat vettere

opbrengst spelen namelijk een essentiële rol. Heel soms worden

gerechten, zoals tarbot, gebakken of

we verrast door een 100% Viognier uit een andere streek, zoals

gegrilde tong, tonijn, zeeduivel en

deze van Verget uit de Vaucluse. Lage rendementen, oude
stokken en een kalkrijke grond zorgen hier voor het gewenste

zeewolf, eventueel geserveerd met een

resultaat. De opvoeding geschiedde op grote houten foudres en

rijkere saus. Maar ook bij gevogelte

kleine houten barriques.

zoals poulet de Bresse, poulet de

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar bloemen, bloesem,
honing en rijp wit fruit. De wijn is prachtig fris, met een zoete

Saint-Sever of parelhoen met een

zweem van het hout en het rijpe fruit, prachtig in balans en met

romige saus van paddenstoelen

een prachtige afdronk.

(morilles bijvoorbeeld), confit de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,15 per fles (normaal € 9,40)

canard en kwartel.

Op dronk: tussen nu en 2013

Okhuysen Vinée Vineuse

p deze twee pagina’s vindt u
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fruitig rood

2008 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Het familiedomein van topwijnmaakster Birgit Braunstein ligt
aan de oevers van de Neusiedlersee, het mooiste plekje van
Burgenland. Deze wijn wordt gemaakt van de blaufränkisch, een
typisch Oostenrijks druivenras. Op de kalkrijke hellingen van de
‘Leithaberg’ geven de planten optimaal rijpe en fruitige druiven.
Proefnotitie: Een uitgesproken geur van zwarte bessen met een
duidelijk pepertje. De smaak is mooi geconcentreerd, met een vol
donker fruit, zachte rijpe tanninen en een heerlijk pittige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Juliénas
Domaine du Clos du Fief (Michel Tête)
Michel Tête wordt ook wel ‘Le roi du Beaujolais’ genoemd,
omdat hij ieder jaar opnieuw topwijnen weet te maken van de
gamay noir. Juliénas behoort binnen de hiërarchie van de cru’s
uit de Beaujolais tot de krachtigere, maar ook hier blijft het fruit
van de gamaydruif vooral vriendelijk en elegant.
Proefnotitie: Het parfum van klein rood fruit knalt het glas uit.
Ook in de smaak veel sappig fruit met een subtiele kruidigheid en

D

licht aardse tonen. De lange, elegante finale maakt deze Cru uit
de Beaujolais compleet.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

Elegante en fruit

“De diversiteit aan wijnen is enorm. Voor
een ieder is er wat wils. Maar naast uw eigen
voorkeuren bepalen ook de gerechten die u

2009 Vigne du Prieuré - Côtes du Rhône
Château Gigognan
Natuurlijk is Château Gigognan, waar topwijnmaker Eloi

uitkiest voor een groot deel in welke richting
u het moet zoeken bij uw wijnselectie. Om

Dürrbach (Domaine Trevallon) adviseert, vooral bekend om zijn

u behulpzaam te zijn bij het grote genieten,

grote wijnen uit Châteauneuf-du-Pape. Zelf zijn wij nogal verrukt

geven we u wat handvatten voor de komende

van deze ‘eenvoudige’ Côte du Rhône die ons een maximaal
plezier geeft voor een zeer aantrekkelijke prijs!
Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar rijpe rode vruchtjes,

feestdagen. Ons advies: durf te variëren en laat
u inspireren door het seizoen.”

kruiden als tijm en laurier en een klein pepertje. De smaak is

Okhuysen Vinée Vineuse

heerlijk soepel en fris, met een mooie concentratie van rijp rood
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fruit en een zacht kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

O

p deze twee pagina’s vindt u een
heerlijke selectie fruitige, elegante

rode wijnen die niet al te zwaar zijn
en gemakkelijk drinken. Zij combineren

fruitig rood

2009 Cabernet Colli Berici
Azienda Agricola Cavazza
Cavazza is gelegen in een van Italië’s belangrijkste wijngebieden,
Veneto. Dit kwalitatief uitstekende bedrijf wordt geleid door vier
neven die de derde generatie van het bedrijf vormen. Deze wijn
met ‘bordelaise’ trekken, maar ook een onmiskenbaar Italiaans
temperament komt uit de DOC Colli Berici, met een sub-DOC
voor onder andere Cabernet.
Proefnotitie: Een heerlijk geurende, pittige Cabernet, met een
mooi bessig en fris fruit. De smaak is elegant, met goede rijpe
fruittonen, zachte tanninen en een uitstekende lengte. Heerlijk
om lichtgekoeld te serveren.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2007 Bouderry - Côtes de Provence rouge
Domaine La Bernarde
Wij hebben al jaren een zwak voor de prachtige, verfijnde
wijnen van Guy Meulnart uit de Provence. Guy richt zich bij
de vinificatie op het maken van zo puur mogelijke wijnen
met maximaal behoud van aroma’s. Deze ‘tweede wijn’ van
Domaine La Bernarde heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding
en is breed inzetbaar.
Proefnotitie: De neus presenteert schitterend fruit van rode bessen

trijke rode wijnen

en bramen, is aangenaam kruidig en heeft lichte tonen van de
‘garrigue’ (kreupelhout). De smaak is zacht en smeuïg met rijpe
fruittonen en een lange, kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,45)
mooi met lichtere vleesgerechten
als kalfsvlees, Iberico speenvarken
of bijvoorbeeld wild konijn, maar

2008 La Dame - Coteaux du Languedoc

denk ook aan vederwild als fazant,

Mas des Dames
Wie had ooit gedacht dat Mas des Dames vanuit het niets
binnen enkele jaren in de Languedoc zou uitgroeien tot een

een mooie bijpassende aus met

voorbeelddomein op het gebied van biologisch gemaakte

paddenstoelen, aangevuld met een

topwijnen. Eigenaresse en wijnmaakster Lidewij van Wilgen in

garnituur van bijvoorbeeld gesmoorde

ieder geval niet. Toch heeft zij deze knappe prestatie geheel
zelfstandig bereikt. Wat een doorzettingsvermogen en wat een

zuurkool, linzen of truffelpuree.

talent!

Overigens kunnen dergelijke wijnen

Proefnotitie: Prachtige rijke neus vol rood en zwart fruit, rode

ook zeer goed stevigere visgerechten

veldbloemen en fijne kruiden. Zachte, volle aanzet in de smaak,
met een elegante structuur, zeer harmonisch en met een zachte,

begeleiden, geserveerd met een saus

fluwelige finale.

met tomaten, knoflook en verse

Op dronk: tussen nu en 2013

kruiden. Schenkt u de wijn dan wel
licht gekoeld, op 14 - 16°C.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

Okhuysen Vinée Vineuse

kwartel en patrijs. Serveert u daarbij
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vol rood

2006 Negre Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
De familie Huguet leidt met veel passie dit domein in de
bekende Catalaanse streek Penedès. De uitgestrekte bossen
in de buurt van Cabrera d’Anoia bewaken het evenwicht in de
natuur en bieden samen met de hoge ligging van de wijngaarden
en de kalkrijke grond perfecte omstandigheden om topwijnen te
maken.
Proefnotitie: De neus imponeert met verrukkelijk, geconcentreerd
fruit en een hint van kruiden. In de smaak aroma’s van
frambozen, bramen en een vleugje vanille. Een krachtige
Spanjaard met elan en met een lange, smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

2007 Palacio Quemado Crianza
Ribera del Guadiana
Bodegas Alvear
Een pracht van een domein, dat onder leiding van de
beroemde oenoloog Iñigo Manso de Zuñiga deze schitterende
wijn voortbrengt. De wijn is afkomstig van oude stokken
tempranillo van een apart gelegen wijngaard. Een subtiele
houttoets vervolmaakt de wijn, die een ongekende prijskwaliteitverhouding heeft.
Proefnotitie: Heerlijk zijn het fruit van bramen en zwarte
bessen in de geur, met een lichte kruidigheid en iets vanille.
een aantrekkelijke houttoets.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

Volle en kracht

D

De smaak heeft rijpe fruittonen, fluweelachtige tanninen en

“De diversiteit aan wijnen is enorm. Voor
een ieder is er wat wils. Maar naast uw eigen
voorkeuren bepalen ook de gerechten die u

2006 Gradale - Barbera d’Asti
Azienda Agricola Villa Terlina

Eigenaar Dr. Paolo Alliata kocht begin jaren negentig in het
Asti-gebied een prachtig domein met perfect gelegen
wijngaarden, waaronder de ‘Gradale’-wijngaard met zijn

bijna vijftig jaar oude barbera-stokken. Met een knipoog naar

Bordeaux (waar Paolo zijn opleiding volgde) maakt hij hier zeer
geconcentreerde en complexe wijnen die internationale faam
genieten.

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: In de neus geeft hij tonen van zwart fruit, truffel,
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noten en een vleugje hout. De smaak is heel rijk vol rijp bosfruit,
bezit een mooie structuur met zachte tanninen en eindigt in een
lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

uitkiest voor een groot deel in welke richting
u het moet zoeken bij uw wijnselectie. Om
u behulpzaam te zijn bij het grote genieten,
geven we u wat handvatten voor de komende
feestdagen. Ons advies: durf te variëren en
laat u inspireren door het seizoen.”

vol rood

2009 Cabernet Sauvignon - Vin de Pays d’Oc
Domaine Dupont-Fahn
Michel Dupont, bekend van zijn mooie, uitbundige bourgognes
uit onder meer Meursault en Monthélie, bezit ook in de
Languedoc nabij Lunel een aantal hectare wijngaard. Inmiddels
weten wij wat Michel allemaal kan met druiven als chardonnay
en pinot-noir, maar ook uit cabernet-sauvignon weet hij het
beste te halen. Een verrassend volle rode wijn die niet snel
verveelt!
Proefnotitie: In de geur herkennen we zwarte bessen, bramen
en een lichte kruidigheid. Hij is vol van smaak, met veel sappig
en ‘bessig’ fruit en een pittige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,70)

2008 Château Beauregard Mirouze
Cuvée Tradition
Corbières
Al in 1881 installeerde de familie Mirouze zich in de heuvels
bij het massief ‘de Fontfroide’. Het pure en ruige karakter van
de streek is in al die jaren onaangetast gebleven. Van de 350
hectare land zijn er slechts vijftig met wijnstokken beplant. De
rest bestaat uit ruige bosschages en rotsen. Het relatief koele
microklimaat en de bodem van rode klei, rijk aan mineralen,
zorgen hier voor prachtige, harmonieuze wijnen.
Proefnotitie: De neus biedt een rijp, donker fruit, iets van kreupel-

tige rode wijnen

N

hout, rozemarijn en laurier. De smaak is krachtig en geconcentreerd, prachtig in balans en met een elegante, frisse zetting.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

a onze adviezen voor het

2008 Tandem - Syrah du Maroc

verschillende witte wijnen en

Alain Graillot/ Thalvin

lichtere rode wijnen, is het nu de

De koning van de syrah maakt nu ook al enkele jaren furore in

beurt aan de krachtige rode. We

Marokko. In het kustgebergte liggen prachtige wijngaarden, die
profiteren van een voor syrah ideaal microklimaat, met warme

hebben hiervoor zes prachtige volle,

dagen en koele nachten. De druiven word perfect rijp geoogst,

rode wijnen geselecteerd die alle

waarbij de frisheid in de druif goed behouden blijft. 60% van de

goed harmoniëren met gerechten

assemblage kreeg een opvoeding op eikenhouten barriques. De
rest kreeg een opvoeding op cementen cuves.

als gebraden runderentrecote,

Proefnotitie: De wijn heeft een aromatische neus die doet denken

ossenhaas of stoofvlees. Daarnaast

aan rijpe bramen en zwarte bessen met ook iets peper en laurier.

zijn het prima begeleiders van

De smaak zit barstensvol rijp fruit, heeft een prachtige frisse zetting, met iets aardse tonen, een perfecte balans en veel lengte.

haarwild zoals hert, ree, everzwijn

Op dronk: tussen nu en 2014

of haas. Dit alles geserveerd met

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

wintergroenten zoals rode kool en
stoofperen, en genieten maar!

Okhuysen Vinée Vineuse

combineren van eten met
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dessert w ijnen

2010 Moscato d’Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
Het waren de broers Ceretto die de inmiddels beroemde
conische fles lieten ontwerpen. Deze verleidelijke, licht
mousserende muscaatwijn is een frisse en verkwikkende
afsluiting van elk diner en past bij vele gelegenheden.
Proefnotitie: De kleur is licht met heel fijne belletjes. Het parfum
is zuiver en delicaat met tonen van zoet wit fruit, honing en
bloemen. De smaak biedt een subtiele zoetheid, is verkwikkend
en eindigt in een lange, frisse finale.
Wijn-spijssuggestie: Tarte tatin, meringue met vers fruit en
zoete aardbeiendesserts.
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,60)

Espumoso semi-seco - Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Bij Palacio de Bornos maakt men al geruime tijd uitstekende
mousserende wijnen volgens de traditionele methode (zoals in
de Champagne). Deze rosé variant, met zijn lichte restzoet, is
daar een mooi voorbeeld van.
Proefnotitie: In de geur ontdekken we klein rood fruit als
frambozen en aardbeien. Ook in de smaak komt dit rode fruit
mooi terug, wat door het delicate zoet verder wordt versterkt.
Schenkadvies: Cheesecake met rood fruit, chocolademousse
met warme kersen.
Op dronk: tussen nu en 2012

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

V

Maak van
een ‘gran

V

eel mensen zijn gek op een zoet
dessert, terwijl het als sluitpost

2009 Symphonie de Novembre
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé

mooi dessert, in combinatie met een

wijnen van een zeldzaam mooi niveau. Deze novemberpluk van

verfijnde dessertwijn zou juist de

suiker en exotisch fruit!

feestelijke afsluiting van een heerlijke

Proefnotitie: Het parfum is fris en intens, met tonen van

avond tafelen moeten zijn. Veel

citrusfruit, ananas, grapefruit, perzik en honing. De smaak is

toprestaurants hebben tegenwoordig

weelderig rijk, exotisch en met prachtige zuren in de finale!
Okhuysen Vinée Vineuse

verdiende aandacht krijgt. Een

Henri Ramonteu maakt aan de voet van de Pyreneeën zoete

de petit manseng-druif gaf zeer geconcentreerde bessen, vol
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van de avond lang niet altijd de

Wijn-spijssuggestie: Fruitdesserts met bloedsinaasappel, ananas

een aparte patissier in dienst die u

en witte chocola, sabayon van appel met gepocheerde peer.

graag verrast met originele, complexe

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,90)

en tongstrelende nagerechten. En net
zoals dat voor de andere gangen geldt,
heeft ook ieder dessert zijn bijpassende

dessert w ijnen

2008 Château Gravas
Barsac - Sauternes
Sinds 1850 maakt de familie Bernard een prachtige sauternes.
Het château dankt zijn naam aan de kenmerkende laag kiezels,
de zogenaamde ‘graves’. Gelegen tussen grootheden als DoisyDaëne en Coutet biedt Château Gravas een uitstekende prijskwaliteitverhouding.
Proefnotitie: Frisse neus van rijp wit fruit met een hint van
honing en perzik. De smaak is fris zoet zonder plakkerig te zijn
en kenmerkt zich tevens door zijn mooie zuren en een zachte,
verfijnde finale.
Wijn-spijssuggestie: Peer met gorgonzola, abrikozentaart en foie
gras op toast.
Op dronk: tussen nu en 2016

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

2008 Maury rouge Cuvée Aurélie
Vin Doux Naturel
La Préceptorie de Centernach
In de zonovergoten Roussillon slaagt men er ieder jaar weer in
om een evenwichtige en fruitrijke dessertwijn te maken. Door
de hoge ligging van de wijngaarden profiteren de druiven extra
van de verkoelende nachten en zeewind en kunnen de wijnen,
ondanks de hoge zomertemperaturen, zeer harmonieuze zuren
opbouwen.
Proefnotitie: Geweldige fruitexpressie van kersen en bramen, met

het toetje
nde finale’
wijn, want ook met zoete wijnen is

een hint van cacao en specerijen. Vol en verfijnd van smaak met
een zwoele, zachte finale.
Wijn-spijssuggestie: Crème brûlée, chocoladedesserts en de
originele Christmas-pudding.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

de variatie aan soorten en smaken
zeer uiteenlopende en verrukkelijke

2000 Rivesaltes Ambré Le Serrat
Domaine Sarda-Malet
Een bijzondere wijn gemaakt van grenache blanc en grenache

dessertwijnen die de smaakpapillen

gris afkomstig van vijftig jaar oude wijnstokken van de akker le

zullen prikkelen en verrassen! Bij

Serrat. De druiven blijven tot ver in oktober hangen en worden

iedere wijn doen wij u een suggestie

met een opbrengst van slechts achttien hectoliter per hectare
geoogst. De vergisting wordt net als bij port gestopt door pure

voor een bijpassend dessert. Sommige

alcohol aan de most toe te voegen

van deze wijnen harmoniëren ook

Proefnotitie: De wijn geurt naar zeste van sinaasappel,

geweldig met blauwschimmelkazen

mandarijn, honing en bloesem. De smaak is rijk, met tonen van
gekonfijt fruit, abrikoos, perzik en iets caramel.

als roquefort, en andere hartige

Wijn-Spijssuggestie: Mooi bij foie gras en gevogelte met een

gerechten als foie gras of zelfs wild

zoete saus, maar vooral ook bij chocoladedesserts en caramel.

met vijgen.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

enorm. Wij selecteerden voor u zes
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huisw ijnen

Uw favorieten van 2010
In de laatste Vinée Vineuse van het jaar presenteren wij u graag onze
meest succesvolle wijnen van het afgelopen jaar. Breed inzetbare en
ongecompliceerde wijnen, maar wel boordevol karakter en kwaliteit,
om elke dag van te genieten.

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale korting huiswijn
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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 ‘uw
favorieten van 2010’ in combinatie bestellen.

huisw ijnen

2009 Lalanne, Vin de Pays de Côtes de
Gascogne, Domaine Lalanne

2009 Amant Novillo - Toro

Niet weg te denken uit ons assortiment huiswijnen,

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op

deze wijn van Alain Lalanne uit de Gascogne-streek.

het fruit gemaakt en kwam gedurende de

Geurig en puur als altijd, en met een fantastische prijs-

gehele vinificatie en opvoeding dan ook geen

kwaliteitverhouding.

spaander hout tegen. Inmiddels een van de

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch

sterren aan het huiswijn-firmament, met een

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

ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

van rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet

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

is levendig en fris, gevolgd door een sensatie van

Bodegas Toresanas

rijp fruit en kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2012

2009 Colagon - Rueda

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,20)

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
De Colagon is een begrip, een wijn die reeds vele harten
bindt. Heerlijk als aperitief en een veelzijdige begeleider

2009 Hommage Saint-Saëns
Vin de Pays d’Oc

van lichte (voor)gerechten.

Domaine de la Gineste

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus van exotisch fruit als

Henri Fabre Luce heeft een zwak voor merlot,

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

waar hij dan ook sinds jaar en dag een

fruit en met verkwikkend frisse zuren.

fantastische wijn van maakt, puur op het fruit.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Toch is het grote geheim de toevoeging van een

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

heel klein beetje houtopgevoede Cabernet.

veroverde en steeds weer nieuwe liefhebbers aan zich

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

2009 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc

harmonieuze zuren.

L’Orangeraie de Pennautier

Op dronk: tussen nu en 2013

Dankzij de kalkrijke terroir en de relatief hoge ligging

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

van de wijngaarden is men op Château de Pennautier
in staat een buitengewoon mooie Chardonnay te
maken. De 2009 is uitzonderlijk fris en zuiver.
van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel

2009 Guilhem rouge
Vin de Pays de l’Hérault

structuur en een rijke, sappige finale.

Moulin de Gassac

Op dronk: tussen nu en 2012

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas

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

Gassac werd gemaakt van voornamelijk

Proefnotitie: Een wijn met een frisse zetting, aroma’s

syrah en grenache, aangevuld met carignan
en cinsault. Mede dankzij de uitmuntende

2009 Huerta del Rey rosado - Rueda

boeiende wijn.

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Proefnotitie: In de geur ontdekken we vruchten

Ieder jaar weer is dit een van de populairste rosés

als kersen, bosbessen en bramen gevolgd door

van Nederland. Zou hij in ‘de tuin van de koning´ niet

wat Provençaalse kruiden. De mond opent zacht

misstaan, eigenlijk komt hij altijd en overal tot zijn recht.

en fruitig met mooi geïntegreerde tanninen en

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. De smaak

eindigt in een frisse, kruidige afdronk.

heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp rood

Op dronk: tussen nu en 2013

fruit en eindigt in een lange, frisse finale.

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

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Okhuysen Vinée Vineuse

omstandigheden in 2009 is dit een ongekend
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b or de au x ro od
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Niets is klassieker dan een wijn
uit Pauillac, Margaux,
Saint-Emilion of Pomerol
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B

ordeauxwijnen zijn er in vele soorten, van schandalig duur tot verrassend betaalbaar.
Een en ander is afhankelijk van de herkomst van de wijn, de classificatie en vanzelfsprekend van
vraag en aanbod. De meeste grands crus classés smaken verrukkelijk, zijn een sieraad aan tafel en
voor uw kelder, maar ze zijn kostbaar, te kostbaar in de meeste gevallen.
Gelukkig heeft Bordeaux veel meer te bieden dan alleen die over het paard getilde châteaus.
We selecteerden voor u een zestal prachtige klassiekers uit de Haut-Médoc, Pauillac, Margaux, SaintEmilion, Pomerol en uit het sterk opkomende Côtes de Castillon.

b or de au x ro od

2007 Château Maucamps

2007 Château Sainte-Colombe

2007 Château La Fleur Peyrabon

Haut-Médoc-Cru Bourgeois Supérieur

Côtes de Castillon

Pauillac - Cru Bourgeois

Sinds jaar en dag is dit een van onze iconen.

De appellation Côtes de Castillon heeft nooit

Bij het plaatsje Saint-Sauveur in de Haut-

Een wijn die zich kan meten met veel grote

veel aandacht gekregen, terwijl het toch

Médoc ligt Château Peyrabon. Minder bekend

cru’s, maar nog steeds bescheiden is

grenst aan het ‘grote’ Saint-Emilon. Tijden

is dat ze ook wijngaarden hebben in Pauillac.

geprijsd. De verantwoordelijke man hier is

veranderen, want als er één appellation

Jaarlijks kopen wij hier niet alleen de Haut-

Claude Gaudin, een uiterst gepassioneerde

in Bordeaux is die zich de laatste jaren

Médoc, maar ook iets van de zeldzame La

oenoloog, die de wijn naar een hoog

manifesteert, dan is het Côtes de Castillon.

Fleur Peyrabon uit Pauillac. De wijn werd

kwaliteitsniveau tilde. De cabernet-sauvignon

Tijdens een proeverij vielen wij op de wijn van

gemaakt van de druiven cabernet-sauvignon

is met 55% dominant, gevolgd door 40%

Château Sainte-Colombe. Een heerlijk glas,

(50%), merlot (27%) en cabernet-franc (23%).

merlot en 5% petit verdot.

gemaakt van de druiven merlot, cabernet-

Proefnotitie: De kleur is opvallend diepdonker.

Proefnotitie: Fijne neus van rood en zwart

franc en een beetje cabernet-sauvignon.

De neus is eerst wat gesloten, maar komt later

fruit als bessen en zwarte kersen en een lichte

Proefnotitie: Een prachtige neus vol rood

los met een goed bessig fruit en iets hout. De

houttoets. De smaak is plezierig en open met

en zwart fruit en iets rokerigs van hout en

smaak is stevig, breed van structuur en heeft

opnieuw fruit, dat goed harmonieert met de

specerijen. De smaak is vol en krachtig met

een goede lengte. Een echte klassieker!

opvallend zachte tanninen.

opnieuw fruit, iets laurier en lichte vanilletonen

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2017

Op dronk: tussen nu en 2015

van het eikenhout.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,75)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal €21,90)

2006 Château des Eyrins

2007 Quintessence du Château
Roc de Boisseaux

2007 Château Chantalouette

Margaux
Hoe is het mogelijk dat er in een appellatie

Saint-Emilion Grand Cru

Soms kunnen tweede wijnen van een ‘grand

als Margaux nog onbekende wijnen bestaan.

Deze speciale cuvée, die indertijd voor ons

château’ interessant zijn. Bij het wijnhuis Jean-

Toch bleek het waar, toen een goede relatie

werd gemaakt, bleek zo succesvol dat wij

Pierre Moueix proefden wij deze tweede wijn

ons dit château tipte. De druiven cabernet-

hem nu jaarlijks afnemen. Ook in 2007 leidde

van Château de Sales. De druiven (70% merlot,

sauvignon, merlot en cabernet-franc komen

een selectie van vaten weer tot een unieke

15% cabernet-sauvignon en 15% cabernet-

van een uitstekende terroir en worden

wijn. Verantwoordelijke druiven zijn merlot

franc), werden traditioneel gevinifieerd en de

traditioneel gevinifieerd. Daarna wordt de

(70%), cabernet-franc (15%) en cabernet-

wijn kreeg een opvoeding van twaalf maanden

wijn als een grand cru classé opgevoed.

sauvignon (15%).

op eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De kleur is ondoorzichtig, bijna

Proefnotitie: De kleur is mooi diep rood.

Proefnotitie: De neus is mooi ontwikkeld en

cassis-rood. De neus is prachtig met tonen van

Het parfum is geconcentreerd met mooie

presenteert naast een goed fruit ook een lichte

rijp zwart fruit, iets vanille, fijne kruiden en

tonen van hout, gekonfijte vruchten en fijne

toets van hout. De smaak is opvallend soepel

mokka. De smaak is vol, rijp en bijna smeuïg

specerijen. De smaak is rijk en toegankelijk

vanwege het rijpe fruit dat goed harmonieert

met goede zachte tanninen en een fijne

en presenteert een opvallende souplesse in de

met de zachte tanninen.

houttoets in de finale.

afdronk. Klasse!!

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,50 per fles (normaal € 26,45)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,95)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 17,25 per fles (normaal € 19,50)

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Pomerol - 2e wijn De Sales
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bourgogne w it

Het meest verleidelijke wit

Okhuysen Vinée Vineuse
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ls er één wijnstreek is waar het begrip ‘terroir’ een hoofdrol vervult, dan is het wel de
Bourgogne. Slechts één druif is volgens de appellatie voorgeschreven om een grote witte
bourgogne te maken en dat is de chardonnay. Lijken witte bourgognes dan op elkaar? Nee,
totaal niet, want de chardonnay past zich aan de terroir aan waarop ze groeit. Daarom is de
Bourgognestreek zo ongrijpbaar, zo gecompliceerd en ook zo boeiend. De terroir speelt dus een
belangrijke rol, maar ook de wijnmaker. Het is jammer dat er nog steeds van die ‘knullige’ wijnboeren
en handelshuizen zijn die hun wijnen ‘op naam‘ verkopen, maar elke passie en ambitie missen het
uiterste uit de chardonnay, de terroir en zichzelf te halen. Deze lieden zijn niet onze partners, want
voor onze inkoop wenden wij ons slechts tot de allerbesten.

bourgogne w it

2008 Pouilly-Fuissé
´Terres de Fuissé´

2008 Meursault ‘Les Vireuils

2007 Montagny 1er Cru

Domaine Dupont-Fahn

Domaine Stéphane Aladame

Bret Brothers

Op de rand van de gemeente Monthelie ligt

Dit wijndomein, met een ster bekroond

De broers Bret startten een paar jaar geleden

het kleine wijndomein van Michel Dupont-

in de bekende wijngids van ‘La Revue du

een klein handelshuis. Met een paar boeren

Fahn.

Vin de France’, komt steeds meer in de

sloten zij een contract af voor de aankoop

Hij bezit een paar percelen in Monthelie,

schijnwerpers te staan. Van de druiven die

van druiven, door de Brets zelf geoogst. Deze

Auxey-Duresses, een heel klein akkertje in

groeien op de kalkrijke heuvels van Montigny

wijn is een assemblage van twee percelen bij

Puligny en twee percelen in Meursault. Vooral

maakt Stéphane Aladame al vele jaren

het dorp Fuissé, een gelegen op de côteaux,

met zijn witte Meursault gooit hij hoge ogen

uitstekende wijnen.

de ander op een plateau van witte kalk, dat

bij de witte-bourgogneliefhebber.

Proefnotitie: In de neus valt de mineraliteit

lager bij het dorp is gelegen.

Proefnotitie: Een zeer weelderige, bijna

op met heerlijke florale aroma’s en tonen van

Proefnotitie: De wijn is rijk en geconcentreerd,

exotische neus vol rijp fruit. Goed is te proeven

fruit als perzik en abrikoos. De smaak biedt

met een uitstekende mineraliteit, tonen van

dat deze wijn een ‘vendange tardive’-achtige

een heerlijk citrusfruit en is rijp en krachtig met

rijpe zuidvruchten en iets citrusfruit, waarmee

stijl bezit met tevens een roti-toontje. In de

zachte harmonische zuren in de finale.

de houttonen mooi verweven zijn. De afdronk

smaak keert het weelderige fruit terug en de

Op dronk: tussen nu en 2012

is rijk en krachtig.

afdronk is lang en intens rijk. De wijn is zo

Op dronk: tussen 2011 en 2016

gemaakt dat hij jong gedronken kan worden.

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,45 per fles (normaal € 25,30)

Op dronk: tussen nu en 2013

2007 Rully blanc 1er Cru Gresigny

2008 Chablis ‘Terres de Pierres’

2008 Bourgogne ‘Idiosyncrazy’

Domaine Michel Briday

Verget

Domaine Guffens-Heynen

Een van onze nieuwste ontdekkingen in de

Al vele jaren is Jean-Marie Guffens van het

De naam ‘Idiosyncrazy’ is moeilijk te vertalen,

Bourgogne is het uit twaalf hectare wijngaard

huis Verget een specialist in Chablis. Hij

maar betekent zoiets als ‘eigenaardigheid’.

bestaande wijndomein van Michel Briday. Dit

heeft een neus voor goede terroirs en kocht

Het fantasierijke van deze naam zit ook in

zeer verzorgde domein is vooral bekend om

daarom de druiven van deze kalkrijke en

‘syncraz’, want zo heet de wijngaard waar

zijn witte Rully van de 1er Cru akker Gresigny,

stenige akker. Guffens is een geduldig man

de meeste druiven voor deze wijn vandaan

die zeer kalkrijk is en gericht is op het oosten.

wat betreft het tijdstip van oogsten, want,

komen. Een bijzondere naam dus, maar ook

Proefnotitie: De kleur van de wijn is mooi

zoals hij altijd zegt: “de beste chablis maakt je

een zeer bijzondere wijn, gemaakt van druiven

goudgeel en de neus biedt stuivend citrusfruit

van echt rijpe druiven”.

uit Pouilly-Fuissé en van druiven waarvan ook

en heerlijke florale tonen. De smaak is complex

Proefnotitie: De kleur is mooi bleek met een

zijn wereldbekende Mâcon-Pierreclos wordt

en tamelijk krachtig met fijne minerale zuren.

groene hint. De neus is explosief met tonen

gemaakt.

Een schitterende wijn met een heel lichte toast

van citrusfruit, kruidige bloemen en een klein

Proefnotitie: Een voortreffelijke, levendige wijn,

in de afdronk.

vuursteentje. De smaak is spannend, met

met een heerlijk rijp fruit, mineraliteit, een

Op dronk: tussen nu en 2012

een mineralig fruit en zacht frisse zuren in

perfecte balans en frisse zuren. Een duidelijke

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,65 per fles (normaal € 19,95)

de afdronk.

signatuur van Guffens-Heynen! Topwijn!!

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,90)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,95 per fles (normaal € 28,20)
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bourgogne rood
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Een goede Bourgogne is
onweerstaanbaar

28

D

e Bourgogne is een lang uitgestrekte streek die iets ten zuiden van Dijon begint om net ten
noorden van Lyon te eindigen. Het hart van de Bourgogne is de Côte d’Or, met grote wijnen
op de Côte de Beaune en de Côte de Nuits. Daar komen de wijnen met de grote namen vandaan, die
bekend zijn over de gehele wereld. Aan deze wijnen hangt meestal een hoog prijskaartje en het is
dan ook lastig om nog betaalbare Bourgognewijnen te vinden. We selecteerden zes buitengewoon
aantrekkelijke wijnen in een nog aanvaardbare prijsklasse.

bourgogne rood

2007 Bourgogne rouge

2007 Chorey-Les-Beaune

2008 Givry 1er Cru Clos Choué

Lucien le Moine

Domaine Tollot-Beaut

Domaine Chofflet-Valdenaire

Begin jaren negentig startte de Libanees

Ondanks dat de appellatie Chorey een

Bij het kleine dorp Russilly ligt het wijndomein

Mounir Saouma een klein handelshuis

simpele is, blijft deze wijn toch altijd

van Denis Valdenaire, die het overnam van zijn

in de Bourgogne met als doel: topwijnen

verrassen. De biologisch-dynamische

schoonvader Chofflet. Hij bezit twaalf hectare

maken. Hij koopt alleen druiven van de beste

werkwijze in de wijngaard en de

vignobles met de appellation Givry, waaronder

premier cru- en grand cru-akkers en kiest

zorgvuldigheid van vinifiëren dragen zeker

een flink perceel op de bijzonder rijke premier

voor kleinschaligheid om iedere wijn met

bij tot de kwaliteit. De kleur is opvallend

cru-akker Clos Choué. De druiven ondergaan

zorg te kunnen omringen. Een bezoek aan

diep rood. De neus is mooi geurig met het

voor de persing eerst een koude weking om zo

hem betekent het proeven van vele tientallen

fijne rode fruit van de pinot noir en een

veel mogelijk fruit aan de schil te onttrekken. Na

wijnen die alle van het niveau ‘haut couture’

vleugje vanille van het hout. De smaak is

de gisting rijpt de wijn twaalf maanden op hout.

zijn. Zelfs zijn ‘eenvoudige’ rode Bourgogne

buitengewoon elegant en sappig met toch

Een zeer aantrekkelijke wijn met een stuivend

is wonderschoon. Een prachtige stijl met

voldoende kracht en zacht-zoete tanninen

fruitparfum van kersen en frambozen. De

elegante rijpe fruittonen, iets vanille en fijne

in de finale.

smaak is sappig, vol rood fruit en met elegante

kruiden en dit alles in perfecte balans. Super!

Op dronk: tussen nu en 2014

zuren in de afdronk. Verrassend!

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,85 per fles (normaal € 21,25)

Op dronk: tussen nu en 2013

Domaine Tollot-Beaut

2007 Gevrey-Chambertin
‘Les Crais’

2007 Bourgogne Hautes-Côtes
de Beaune ‘Au Crétot’

Alle wijnen, die op dit familiedomein worden

Camille Giroud

Camille Giroud

gemaakt, bezitten kwaliteit. Het bestaat

De Côte de Nuits is dat deel van de Côte d’Or

Jaarlijks koopt Giroud druiven van de akker

uit vierentwintig hectare wijngaard, die zijn

waar de meest tot de verbeelding sprekende

‘Au Crétot, gelegen op de hoge heuvels boven

gelegen in Chorey, Savigny, Aloxe, Beaune

Bourgognewijnen vandaan komen. Wie

Beaune. Het betreft hier een klein perceel

en Corton-Bressandes. Van relatief jonge

droomt niet weg bij namen als Nuits-Saint-

dat is beplant met oude wijnstokken. De

aanplant en wat vaten die niet in aanmerking

Georges, Chambolle-Musigny en Gevrey-

talentvolle en gepassioneerde David Croix

komen voor de verschillende cru’s, maken ze

Chambertin? Giroud wist beslag te leggen

weet hier een uitstekende en betaalbare wijn

een uitstekende Bourgogne rouge.

op een kleine hoeveelheid druiven van de

van te maken. In de neus veel expressie van

De kleur is mooi diep rood. Het parfum is

akker Les Grais uit Gevrey-Chambertin.

klein rood fruit als aardbeien, frambozen en

floraal met prettige fruittonen van de pinot

We proefden de wijn en kochten alles wat

bessen. De smaak is sappig met iets chocola,

noir. De smaak is toegankelijk met opnieuw

beschikbaar was. De wijn geurt naar zwart

heeft een elegante structuur en zachte

fruit, een beetje hout en zachte tanninen.

en rood fruit, als bessen, bramen, kersen en

vriendelijke tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2012

frambozen. De smaak is krachtig met mooie

Op dronk: tussen nu en 2014

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

aardse tonen, opnieuw rijp fruit en mooi

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

2007 Bourgogne rouge

frisse tanninen in de finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,20 per fles (normaal € 19,50)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,25 per fles (normaal € 30,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,25 per fles (normaal € 29,50)
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port

Het grote geluk van een mooi glas

Port is een uniek product. De ligging van het gebied, de hellingen
waarop de wijngaarden in minuscule terrassen zijn aangelegd, de
traditie, het wijnmaakprocedé, nergens anders in de wereld vinden
we dit samenspel op deze wijze terug. Zeker de portwijnen van de
kleine zelfstandige ‘single quinta’ bieden een schitterende kwaliteit!

Okhuysen Vinée Vineuse

Q
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Ruby Port
Quinta do Tedo
Een Ruby is een jonge port, met veel
fruitexpressie, een assemblage van
wijnen met drie tot vijf jaar houtrijping.
Deze port kan licht gekoeld geschonken

uinta do Tedo van de Fransman Vincent Bouchard is zo’n klein, kwalitatief hoogstaand

worden als aperitief of bij een dessert met

bedrijf, waar nog op puur traditionele wijze port wordt gemaakt. Zijn wijngaarden liggen

donker fruit en chocolade, maar is ook

op de steile oevers van de Tedo en de Douro, in het hart van Cima Corgo, het mooiste deel

heerlijk voor na tafel op een iets hogere

van de vallei. Op de Openflessendagen oogstten de wijnen van Quinta do Tedo weer veel lof,

temperatuur.

vanwege hun prachtige concentratie, fruitexpressie en frisheid!

Proefnotitie: De neus wordt gekenmerkt
door donker fruit met een hint van

De wijnen uit de Douro, en port in het bijzonder, kunnen zich de laatste jaren in veel aandacht

chocolade en noten. De smaak is krachtig

verheugen. Dat wil zeggen, steeds meer mensen ontdekken de verscheidenheid en de brede

met een mooi subtiel zoet en rijpe tanninen.

inzetbaarheid van portwijnen. Zo is port een heerlijk aperitief, combineert het met krachtige

Op dronk: tussen nu en 2013

vleesgerechten, vele desserts en met een keur aan kazen, maar laat het zich ook heerlijk

Speciale prijs: € 9,95 per fles

drinken na tafel in een luie stoel.

(normaal € 11,45)

digestiev en

Port!

Het beste uit Cognac en Armagnac
Een mooi digestief is een aangename afsluiting van een diner en bovendien goed
voor het op gang brengen van de spijsvertering. Omdat een dergelijke fles over het
algemeen niet in één week op gaat, kunt u één of enkele flessen bij laten pakken bij

Fine Tawny Port

de rest van uw bestelling.

Quinta do Tedo
Deze Tawny is een assemblage van meerdere
jaargangen van op vat gerijpte port van zes

Armagnac, Château de Lacquy

Cognac, Paul Beau

jaar en ouder. De langere rijping op vat laat

Dit gerenommeerde huis bestaat al sinds

Paul Beau is een klein en exclusief cognac-

de wijn oxideren en geeft hem zijn typische

1777 en behoort tot de absolute top van

merk en is gevestigd in het hart van de

bruinere kleur en smaak.

de streek. Kenmerkend voor dit huis is

Cognac-streek, de ’Grande Champagne’

Proefnotitie: Ontwikkelde geur van gekonfijt

dat hun Armagnacs ouder, gerijpter en

genaamd. Het domein is een van de be-

fruit, iets leer, schaafsel van sinaasappelschil,

verfijnder zijn dan veel andere armagnacs.

langrijkere bezitters van wijngronden hier

chocola en nootachtige aroma’s. Heerlijk als

Oordeelt u zelf.

en voorziet veel grote en bekende merken

aperitief of bijvoorbeeld bij desserts met caramel

van Grande Champagne Cognac. Daar-

en chocola.

Bas-Armagnac V.S.O.P.

naast maakt het een aantal van de beste

Op dronk: tussen nu en 2014

Château de Lacquy

cuvées onder hun eigen merk Paul Beau.

Speciale prijs: € 8,95 per fles

Speciale prijs: € 36,75 per fles

(normaal € 10,75)

(normaal € 38,70)

Cognac Paul Beau Vieille
Réserve

Finest Reserve Port

Bas-Armagnac Hors-d’Age

Grande Champagne

Quinta do Tedo

Château de Lacquy

Speciale prijs: € 27,50 per fles

De Finest Reserve is een selectie van de beste

Speciale prijs: € 46,25 per fles

(normaal € 28,90)

vaten van de Ruby. De wijn rijpte iets langer

(normaal € 48,70)

dan de Ruby, maar is net als deze geheel op

Cognac Paul Beau Hors d’Age

fruit gemaakt.

Vieille Grande Champagne

Proefnotitie: Hij bezit een rijp rood fruit, met

Speciale prijs: € 40,35 per fles

een heerlijk kruidige aanzet, tonen van chocola

(normaal € 42,50)

en noten, een prachtige concentratie en een
elegante, zoete afdronk. Heerlijk als aperitief,
bij harde en blauwe kazen of na het eten.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs: € 10,75 per fles
(normaal € 12,25)

2003 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo
Een LBV is net als een Vintage Port afkomstig
van druiven uit een en hetzelfde oogstjaar;
alleen rijpte hij ruim twee jaar langer op
eikenhouten vaten. 2003 geldt als een
voortreffelijk jaar!
Proefnotitie: De neus biedt een complex
bouquet van zwarte bessen, kersen, iets chocola
en vijgen. De smaak is zeer geconcentreerd,
Heerlijk bij blauwe en harde kazen, maar ook
bij krachtige vleesgerechten, geserveerd met een
rijke saus.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

Speciale prijs: € 17,50 per fles
(normaal € 19,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

met mooi fruit, goede houttonen en veel lengte.
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duitsland

Gut Hermannsberg

Terroirwijnen van de oudste
wijngaarden van Duitsland
Al eerder dit jaar introduceerden we met veel succes het Duitse ‘Weingut Altenkirch’ uit de
Rheingau en nu is het moment aangebroken dat we u met trots het historische wijndomein
‘Gut Hermannsberg’ uit de naburige Nahe mogen presenteren.

D

De wijngaarden werden in ere hersteld, de kelders gemoderniseerd

Duitsland en vinden hun oorsprong in het Pruisische rijk. In 1902

van absolute topwijnen met karakter en authenticiteit, gemaakt

werd in opdracht van de Prins van Pruisen de steile, rotsachtige

met veel respect voor de natuur, waarbij de terroir bepalend is.

en stenige Hermannsberg bewerkt en klaargemaakt om hier

Niet voor niets is ook hier het motto: ‘Grote wijnen ontstaan in de

in 1903 de eerste riesling-wijngaarden te planten. Deze uiterst

wijngaard’.

arbeidsintensieve klus, waarbij onder meer diverse rotspartijen

Onder leiding van keldermeester Karsten Peter, een telg van

verplaatst dienden te worden, legde de basis voor het ontstaan

een bekende wijnfamilie uit de Pfalz met een schat aan ervaring

van uitsluitend eerste klas-wijngaarden, de zogenaamde ‘Erste

(opgedaan in Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland), en de

Lagen’. Gut Hermannsberg is één van de weinige wijndomeinen

bekende oud-sommelier Olivier Müller, die zijn sporen in de Duitse

in Duitsland, dat slechts uit ‘Erste Lage’-wijngaarden bestaat. De

(top)gastronomie ruimschoots heeft verdiend, worden hier nu

steile wijngaarden zoals de legendarische ´Kupfergrupe´, de eigen

prachtige Rieslings gemaakt van druiven van enkele van de oudste

´Hermannsberg´ en de fenomenale ´Traiser Bastei´ beschikken

wijngaarden van Duitsland.

e spectaculair gelegen wijngaarden van Gut Hermannsberg
worden beschouwd als de beste riesling-wijngaarden van

en al snel werd de koers voor de toekomst uitgezet: het creëren

Okhuysen Vinée Vineuse

ieder over unieke terroirs die de rieslingdruif een geheel eigen
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karakter meegeven.

De Nahe is een zijrivier van de Rijn en ook al is dit wijngebied
minder bekend, hier vindt men complexe wijnen die het best

Nadat het dertig hectare wijngaard tellende wijndomein voor

omschreven kunnen worden als een perfecte combinatie van

vele jaren in handen was van de Duitse staat, is het recentelijk

kracht, body en mineraliteit, zoals men dat ook vindt in de beste

overgenomen door wijnliefhebber en ondernemer Jens Reidel

Rheingauwijnen, en tevens het fruitige, verfijnde karakter bezitten

en werd het domein omgedoopt tot Gut Hermannsberg.

van veel Moezelwijnen.

duitsland

2009 Riesling trocken
Gut Hermannsberg
Deze Gutsriesling geldt als het visitekaartje van het domein
en bestaat uit een assemblage van druiven van de beste,
eigen wijngaarden van Hermannsberg, Kupfergrube,
Steinberg, Kertz en Rotenberg. Het resultaat is een
karaktervolle wijn, perfect in balans en culinair veelzijdig
inzetbaar.
Proefnotitie: In de neus ontdekken we tonen van citrusfruit,
een rijp appeltje en een lichte kruidigheid. De smaak is
verfijnd, maar bezit tegelijkertijd een aangename frisheid en
veel sap en eindigt in een lange finale met prachtige zuren.
Een voortreffelijke wijn van hoog niveau!
Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij sashimi of een
zuurkoolschotel uit de oven.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale introductieprijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,90)

2009 Niederhäuser Riesling trocken
Gut Hermannsberg
Alhoewel de twee Grand Cru (Grosses Gewächs)wijngaarden Kupfergrube (Schlossböckelheim) en
Hermannsberg (Niederhausen) slechts honderd meter van
elkaar zijn verwijderd, zijn de verschillen in bodem enorm.
De Kupfergrube kent een vulkanische ondergrond, terwijl
de bodem van de Hermannsberg zijn oorsprong vindt
in de IJstijd en hier voornamelijk löss, leem en leisteen
te vinden is. De Niederhäuser trocken wordt gemaakt
van druiven van de Steinberg, de Hermannsberg
en de ‘Kertz’-wijngaard, waarbij alle percelen apart
gevinifieerd worden om zo het karakter van de
verschillende wijngaarden volledig tot hun recht te
laten komen. Deze Riesling combineert dan ook de
mineraliteit van de Steinberg met de complexiteit
van de Hermannsberg en wordt gecompleteerd
met de finesse van de zogenaamde ‘Kertz’wijngaard. Zo ontstaat een onweerstaanbare
Riesling, elegant en expressief, die alle facetten
van de Niederhäuser percelen weerspiegelt.
Proefnotitie: De neus kenmerkt zich door
een explosie van wit fruit, iets grassigs en een
mineraal karakter. In de smaak keert het delicate
witte fruit terug, daarnaast veel spanning,
een krachtige structuur, uitstekende frisse
Prinsheerlijk!
Schenkadvies: bijvoorbeeld bij visgerechten met
een frisse saus of ‘coq au riesling’.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

Okhuysen Vinée Vineuse

zuren en een opvallend lange, zuivere afdronk.
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roussillon

Wijnen die spreken
Met twee sterren in het vakblad La Revue du Vin de France schaart La Rectorie zich bij de top van Frankrijk.

Lange tijd was de pers niet echt op de hand van dit domein.
Met de kwaliteit van de wijnen had dit niets te maken, maar
de broers Parcé zijn nu eenmaal niet heel erg benaderbaar.

2009 L’Argile blanc - Collioure

Niet dat je niet welkom bent op het domein, integendeel! Een bezoek begint hier altijd in

barriques. Vervolgens rijpt de wijn ‘sur lie’ (op de

de schitterende wijngaarden van het domein en eindigt steevast met een lange proeverij

fijne gistsporen) tot aan de botteling in april.

in de indrukwekkende kelders. Weggaan zonder een uitgebreid diner lukt ook bijna niet;

Proefnotitie: De neus presenteert een complexe

dan komen de oude flessen op tafel en wordt er uitgebreid gefilosofeerd, over wijn, maar

geur van zuidvruchten als abrikoos en perzik, iets

ook over alle andere mooie zaken uit het leven.

mandarijn, meloen, licht exotische tonen van

Waar het dan spaak loopt? De Parcé’s zijn stuk voor stuk artiesten, die volledig opgaan

ananas en citrusfruit en een aantrekkelijke toast.

in hun werk: het scheppen van de mooist mogelijke cuvées, iedere oogst opnieuw. Het

De smaak is krachtig en vol, maar tevens fris

georganiseerd toesturen van proefflessen, liefst in een vroeg stadium, is niet echt iets

en elegant, met rijpe fruittonen en een intense

waar de familie zich mee bezighoudt. Voor de pers is dat soms lastig.

afdronk.

Een spectaculaire witte wijn gemaakt van
grenache gris. Na een vroege oogst volgt een
zachte persing en vergist het sap op eikenhouten

Schenkadvies: mooi bij rijke visschotels, coquilles
Maar het feit dat vele van hun wijnen schitteren op de kaarten van de beste restaurants

en kreeft, maar ook bij wit vlees en gevogelte.

van Frankrijk en ver daarbuiten, was voor het grote Franse vakblad La Revue du Vin de

Op dronk: tussen nu en 2013

France reden om overstag te gaan. Het domein kreeg enige tijd geleden al één ster in

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal € 21.90)

de jaargids, maar promoveerde dit jaar zelfs naar het elitegezelschap van twee sterren!
Eindelijk erkenning voor Domaine de la Rectorie!

Okhuysen Vinée Vineuse

2009 Coté Mer rosé - Collioure
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De Revue du Vin de France omschrijft hun op fruit gemaakte Banyuls-wijnen als van een

Een zéér bijzondere rosé, gemaakt van percelen

nooit eerder vertoond niveau in de appellation, maar voegt daaraan toe dat ook de droge

grenache, carignan, counoise en syrah. Verder

rode en witte wijnen met eenzelfde brille worden gemaakt. Het domein wordt gezien als

wordt hij op dezelfde manier gemaakt als de

een voorbeeld voor regionale boeren om grote rode, witte en rosé wijnen te maken van

Argile blanc, waarbij het sap vergist op

locale druivenrassen als grenache noir, grenache gris en grenache blanc. Het domein

eikenhouten vaten, waarna de wijn op de

verdient zijn tweede ster dan ook voor de kwaliteit van al zijn wijnen, wit, rosé, rood én

fijne gistsporen verder rijpt tot aan de botteling

de Vins Doux Naturels!

in april.

bonbanyuls

Proefnotitie: Het resultaat is een rosé met een
intens helderrode kleur, een complexe geur van
rijp, gekonfijt rood fruit, citrusfruit, meloen en
peer en iets van toffee, mokka, vanille en brioche.
De smaak is rijp en rond met een aantrekkelijk
zwoel fruit, frisse zuren en veel lengte.
Schenkadvies: een rosé voor aan tafel. Mooi

Bonbanyuls

Geïnspireerd op de Banyuls van La Rectorie
Pure chocola met een zachtzoete vulling van Banyuls.
Wat als een zoet vineus grapje begon, groeide uit tot een van de
meest gevraagde eindejaars-heerlijkheden van onze wijnkoperij.

bij gegrilde tonijn en wit vlees, eventueel
Provençaals gekruid, maar ook mooi bij meer

Wat is Bonbanyuls?

pittig gekruide gerechten.

Bonbanyuls is een chocoladebonbon (pure chocola van 60% cacao) met een

Op dronk: tussen nu en 2013

crèmevulling op basis van de zachtzoete rode wijn Banyuls van het beroemde

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,90)

Domaine de la Rectorie. De combinatie van deze delicate rode wijn en chocolade
was al jaren bekend. Daarom kwamen wij op het idee deze ‘mariage ideal’ als
bonbanyuls vorm te geven.

2008 Coté Mer rouge - Collioure
met kleine beetjes carignan en syrah. Oude

Bonbanyuls
Prijs € 8,70 per doosje

wijnstokken, lage rendementen en een strenge

(inhoud 12 stuks)

selectie geven druiven van topkwaliteit. Na een

Per drie doosjes: € 25,50

zorgvuldige vinificatie rijpt de geassembleerd

(normale prijs per doosje € 9,15)

Gemaakt van grenache noir, aangevuld

wijn op eikenhouten vaten.
Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit,
met iets vanille en mokka, tabak, viooltjes en

2008 Banyuls ‘Muté sur Grains’
Vin Doux Naturel

rozen. De smaak is zeer elegant, bezit veel

Vin Doux Naturel

souplesse, maar ook een mooi geconcentreerd

Proefnotitie: Een prachtig geurende wijn met een hoge

fruit, verfijnde zuren en prachtig elegante, frisse

concentratie van fruit (zwarte bessen, rijpe bramen)

tanninen.

dat perfect harmonieert met de lichte tonen van

Schenkadvies: heerlijk bij diverse

hout. De smaak is krachtig en vol, maar tegelijk

vleesgerechten, maar ook licht gekoeld bij een

ook fris met een prachtig zoete en zwoele finale.

Provençaals gekruide, gegrilde vis.

Schenkadvies: voortreffelijk bij chocoladedesserts,

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

natuurlijk bij onze Bonbanyuls, maar ook bij rijpe

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,90)

kazen en als slaapmutsje.

2008 Coté Montagne rouge
Collioure

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doosje van 6:
€ 12,95 per flesje (50 cl.)
(normaal € 14,95)

Een wijn die een zeer complete expressie is van
de terroir, de arme en ruige leistenen bodem,
de oude stokken en de lage rendementen. De
wijn bezit een grote structuur en een groot
bewaarpotentieel. Hij werd gemaakt van
grenache noir, carignan en counoise.
Proefnotitie: De geur is iets gesloten, met een
geconcentreerd donker fruit van bessen en
smaak is prachtig geconcentreerd en krachtig,
iets aards, met stoere tanninen en met een
prachtig rijp en fris fruit.
Schenkadvies: mooi bij eend, rood vlees met
bijvoorbeeld een saus van morilles of wild.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,90)

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

€ 25,95 per kistje
(normaal € 28,95)
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pruimen, kruiden en iets van kreupelhout. De
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Uit de schatkelder van Okhuysen
Rode Bordeaux

2006 Château Laroze, Saint-Emilion
Grand Cru Classé

Veel liefhebbers van Franse wijnen hebben al een paar jaar een

Een van de elegantste wijnen van Saint-Emlion is deze Laroze, gemaakt

haat-liefdeverhouding met Bordeaux. Het waarom is verklaarbaar. De

van de druiven merlot, cabernet-franc en een klein beetje cabernet-

vraag uit de gehele wereld naar de grote cru´s is de afgelopen jaren zo

sauvignon. Het parfum is rijk aan fruit met tonen van gekonfijte pruimen

toegenomen, dat veel wijnen in enkele jaren tijd in prijs verdubbelden

en iets hout. De smaak is stevig en karaktervol met in de finale zachte,

of zelfs verdrievoudigden. Veel ‘grands crus classés’ liggen nu in

bijna elegante tanninen.

Azië en beginnen in Nederland zeldzaam te worden. Gelukkig heeft

Op dronk: tussen 2012 en 2018

Okhuysen nog een schatkelder.

Speciale prijs: € 25,25 per fles (normaal € 29,70)

2006 Château La Grave, Pomerol
La Grave, een van de bezittingen van het wijnhuis Jean-Pierre Moueix,

Witte Bourgogne

bestaat uit ruim acht hectare wijngaard, aangeplant met merlot (75%)

Voor het maken van witte bourgognes is alleen de chardonnay

en gelijke delen cabernet-sauvignon en cabernet-franc. Een krachtige

toegestaan. Daar is goed over nagedacht, want nergens ter wereld

en volle Pomerol, met veel fruit, een goede structuur, zachte tanninen

worden zoveel excellente witte wijnen gemaakt. De uiteenlopende

en een lange, aangename finale.

terroirs maken hier de verscheidenheid, evenals de gepassioneerdheid

Op dronk: tussen 2012 en 2018

van veel wijnboeren.

Speciale prijs: € 31,50 per fles (normaal € 37,10)
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2008 Pouilly-Vinzelles les Quarts
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1989 Clos du Marquis, Saint-Julien

Domaine la Soufrandière

2de wijn Château Léoville-Las-Cases

De broertjes Bret werden vijftien jaar geleden eigenaar van de

Al vele jaren bewijst ook de ‘tweede’ wijn van Léoville-Las-Cases tot

wijngaarden die rondom het buitenhuis van hun opa liggen. Ze kozen

een van de beste van Saint-Julien te behoren, en zeker in een topjaar

van het begin af aan voor een biologisch-dynamische aanpak. Deze wijn

als 1989. Hij presenteert een heerlijke neus van rijp fruit, een beetje

van de akker ‘les Quarts’ is een van hun rijkste wijnen. Schitterende

hout, chocolade en fijne specerijen. De wijn is nu schitterend op dronk!

neus, weelderige, volle smaak en een secondelange afdronk. Top!

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs: € 37,40 per fles (normaal € 44,00)

Speciale prijs: € 25,70 per fles (normaal € 30,25)

1999 Château Montrose, Saint-Estèphe

2007 Mâcon-Pierreclos ‘Tris des Hauts des Chavigne’

2me Grand Cru Classé

Domaine Guffens-Heynen

Dit is een van de krachtigste grands crus van Bordeaux. In zijn

De specialiteit van de Belg Jean-Marie Guffens is het maken van

vroege jeugd altijd wat gesloten, maar eenmaal ontwikkeld geeft de

Mâconnais-wijnen van topniveau. Deze cuvée, gemaakt van rijpe

wijn zich helemaal. De neus is rijk en complex, de smaak intens met

druiven afkomstig van het hoogste deel van de akker Chavigne, is een

schitterende aroma’s van kruiden, rijp fruit en zachte tanninen in een

droomwijn. Prachtige neus van rijp wit fruit en iets brioche. De smaak

afdronk die maar niet kan eindigen.

is rijk, mineraal, met fruitnuances van abrikozen en peer. Pure klasse!

Op dronk: tussen nu en 2019

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs: € 58,65 per fles (normaal € 69,00)

Speciale prijs: € 30,50 per fles (normaal € 35,90)
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“Deze klassiekers kunt u desgewenst per fles bestellen”
2008 Chassagne-Montrachet

2006 Vosne-Romanée

Domaine Bachelet-Monnot

Domaine d’Eugénie

Het grote avontuur voor de broers Bachelet begon een paar jaar

Het oude domaine René Engel werd in 2006 gekocht door zakenman

geleden toen zij de wijngaarden van hun grootvader kregen. Nu drie

François Pinault, die ook eigenaar is van Château Latour in Pauillac.

jaar later, zijn hun wijnen al adembenemend mooi; en dit is pas het

Als wijnmaker stelde hij de kundige Michel Mallard uit Ladoix aan, met

begin! Absoluut verrukkelijk is deze witte Chassagne, met een neus van

als doel hier topwijnen te maken! Een prachtig zwoele wijn, met het zo

wit fruit, iets citrus en fijne mineralen. Zeer goed!

kenmerkende volume van een Vosne-Romanée en licht aardse tonen,

Op dronk: tussen 2012 en 2018

mooi hout, iets vanille en cacao.

Speciale prijs: € 26,10 per fles (normaal € 30,70)

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs: € 48,50 per fles (normaal € 57,00)

2006 Chablis 1er Cru ‘Montée de Tonnerre’
Maison Verget

2007 Pommard 1er Cru Les Pezerolles

Op een proeverij van verschillende Chablis-wijnen bij Verget sprong

Domaine Joseph Voillot

één wijn er met kop en schouders bovenuit: de ‘Montée de Tonnerre’.

Net zoals zijn schoonvader deed, maakt ook Jean-Pierre Charlot nu al

Deze geldt als een van de beste premier cru-akkers van Chablis. Jean-

vele jaren klassieke wijnen, die een perfecte reflectie zijn van de terroir.

Marie Guffens maakte in het super-chablisjaar 2006 een prachtig

Deze Les Pezerolles is een kanjer van een wijn.

zuivere, complexe en zeer rijke stijl chablis. Geweldig!

Zeer geconcentreerde neus van rijk fruit, met licht aardse tonen en

Op dronk: tussen nu en 2015

veel complexiteit. De smaak is krachtig, heeft stevige tanninen en een

Speciale prijs: € 25,25 per fles (normaal € 29,70)

enorme lengte in de afdronk.
Op dronk: tussen 2012 en 2020

Rode Bourgogne

Speciale prijs: € 38,95 per fles (normaal € 45,90)

Wijnschrijver Gert Crum - een autoriteit in de Bourgogne- , omschreef

2007 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières

de Bourgogne eens als de meest gecompliceerde wijnstreek van

Domaine Tollot-Beaut

Frankrijk. Elke wijngaard heeft zijn eigen karakter en is vaak het bezit

Het sympathieke wijndomein Tollot-Beaut is vooral bekend om zijn

van meerdere wijnboeren. Niet alleen is de bewerking van het land

prachtige wijnen uit de omgeving van Beaune. Een van de meest

voor iedere boer verschillend, maar ook de vinificatiestijlen lopen sterk

indrukwekkende wijnen is deze Aloxe-Corton van de premier cru-akker

uiteen. Je moet hier de weg weten!

Les Fournières. Het parfum is floraal met zoete tonen van rood fruit en

2004 Corton Le Rognet Grand Cru

zachte, iets zoetige tanninen.

Maison Camille Giroud

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Verantwoordelijk voor deze wijn is top-wijnmaker David Croix. Hij is de

Speciale prijs: € 31,95 per fles (normaal € 37,70)

man die nieuwe impulsen gaf aan het gerenommeerde wijnhuis.
Deze Corton is een absolute droomwijn. Een florale en
geconcentreerde pinot-neus, een rijke smaak met fruitnuances, iets
vanille en met een zwoele, imponerende afdronk. Een genot!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 52,20 per fles (normaal € 61,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

iets vanille. De smaak is geconcentreerd met een prachtig rijp fruit en
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iet iedereen denkt bij Italiaans top-wit
meteen aan de wijnen uit de noordelijk
gelegen regio’s Friuli en Alto Adige. Toch
moeten we hier zijn voor twee toonaangevende
wijndomeinen die ook internationaal veel
aanzien genieten en waarvan de wijnen in vele
sterrenrestaurants worden geserveerd.
Allereerst treffen we in het uiterste noordoosten van Italië in de heuvelachtige
streek Friuli, nabij de Sloveense grens, het beroemde domein van de familie
Jermann. Sinds Silvio, de derde generatie, in 1975 aan het roer kwam,

Wit van grote hoogten - Jermann en
2009 Vinnae - Vinaioli Jermann
Dit is een assemblage van Ribolla Gialla, Tocai Friulano en Riesling Renano.
De eerste oogst werd destijds speciaal gemaakt ter ere van de geboorte van
Silvio’s tweede zoon en het honderdjarig bestaan van het domein. De wijn
rijpte zes maanden op grote vaten van Sloveens eiken.
Proefnotitie: Aromatische neus met op de voorgrond perzik en groene appel,
en een minerale ondertoon. De smaak is frisdroog en pittig, met aangenaam
fruit, goede zuren en een lichte houttoets en heeft een opvallend elegante
structuur, met een intense, lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Pinot Grigio - Vinaioli Jermann
De druiven zijn afkomstig van twee wijngaarden met zand- en
mergelhoudende grond op een rotsachtige onderlaag. De pinot grigio,
die als één van de eerste druivenrassen wordt geoogst, ondergaat een
vergisting en opvoeding op roestvrijstalen tanks.
Proefnotitie: In de neus is de wijn rijk en intens, met uitbundig wit fruit en
een hint van witte bloemen. In de smaak is hij vol-rond en zacht, met tonen
van appel, meloen en peer, goede zuren en een mooie mineraliteit, prachtig
in balans en met een knisperend frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2008 Chardonnay - Vinaioli Jermann
Bewust koos Silvio voor een vergisting en opvoeding op stalen tanks, om
de specifieke frisheid van de druiven in de wijn naar boven te halen.

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De neus is intens en licht aromatisch met tonen van abrikoos,
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ananas en rijpe appel. De smaak biedt eveneens een breed palet van geel
fruit, een lichte romigheid, elegantie en eindigt in een secondelange finale
met minerale tonen.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,35 per fles (normaal € 17,40)

s ü d t i r o l /a l t o a d i g e

heeft er een enorme omwenteling plaatsgevonden. Door continu te
investeren en de voor de witte druivenrassen zo geschikte zanderige en
mergelhoudende bodem optimaal te benutten, brengt hij fantastische
resultaten voort. Elegantie, diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit
kenmerken zijn wijnen. In de naburige streek Alto Adige, aan de voet
van het grote Alpenmassief, maakt Alois Lageder eveneens wijnen
van wereldfaam. Met zijn Löwengang-wijnen bouwde dit domein een
uitstekende reputatie op en terecht worden de Lageder-wijnen nu in één
adem genoemd met de grote cru´s uit Bordeaux en de Bourgogne. De
wijnen van het eigen domein, Tenuta Lageder, zijn sinds 2007 volledig
biologisch-dynamisch gecertificeerd. Proef en laat u verrassen door de
schoonheid van deze zuivere en complexe wijnen.

Lageder maken wijnen van wereldfaam
2009 ßd Chardonnay-Pinot Grigio - Tenuta Lageder
De naam ßδ staat voor de Griekse woorden ßios en δinamikòs
(biodynamisch). De wijngaarden profiteren van een fantastisch
microklimaat met warme dagen en koude nachten waardoor
schitterend rijpe druiven ontstaan, met behoud van zuren. De wijn rijpt
op grote eikenhouten voeders voor extra diepgang en complexiteit.
Proefnotitie: De neus is licht exotisch met geuren van perzik en meloen
en een hint van citrus. In de smaak is het witte fruit van de pinot grigio
perfect in balans met de iets vettige rondheid van de chardonnay. Een
zeer boeiende wijn met een duidelijke signatuur van de wijnmaker!
Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Müller Thurgau - Alois Lageder
De müller-thurgaudruiven zijn afkomstig van geselecteerde wijngaarden
gelegen in de Isarcovallei op 500 tot 920 meter hoogte. De wijn rijpt na
de gisting nog vier maanden sur lie (op de fijne gistsporen).
Proefnotitie: In de neus tonen van wit fruit, iets bloemigs en een
aantrekkelijke mineraliteit. De smaak zet fris in met terugkeer van het
witte fruit, bezit een rijk middenpalet en eindigt in een lange afdronk met
aangename zuren.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Haberle Pinot Bianco - Alois Lageder
De Haberle-wijngaard, gelegen op circa vijfhonderd meter hoogte,
profiteert van het koele microklimaat. Na de gisting verblijft de wijn drie
een rijping van zes maanden op grote eikenhouten foeders.
Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar perzik en rijpe appel en heeft ook
iets kruidigs. De smaak is mooi rond en tegelijkertijd ook elegant met een
verrassend frisse finale. Een Pinot Blanc van hoog niveau!
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,70 per fles (normaal € 12,95)
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maanden op de fijne gistsporen in roestvrijstalen tanks, gevolgd door
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italië

O

oit was Italië het grootste wijnproductieland ter wereld. In een systeem van grote
landeigenaren en pachters werd er overwegend
volume gemaakt en weinig kwaliteit. Met
de opkomst van vele kleinere zelfstandige
wijnboeren keerde deze situatie de laatste
dertig jaar ten goede. Italië behoort nu tot één
van de meest interessante wijnproducerende
landen ter wereld, met een grote variatie aan

Barolo en Chianti Classico,
2008 Poggio alla Badiola - Toscana
Fonterutoli
De familie Mazzei maakt al sinds 1435 wijn in het gebied dat vandaag
de dag Chianti Classico heet. Met deze Badiola, waarvan de wijngaard
deels buiten het herkomstgebied ligt, wilden zij een andere stijl wijn
maken dan hun beroemde Chianti’s. Daartoe kozen zij ervoor de
autochtone druif sangiovese meer dan gebruikelijk aan te vullen met
de Bordelaise druiven merlot en cabernet-sauvignon. Het resultaat is
spectaculair!
Proefnotitie: De wijn geurt uitbundig met verrukkelijke tonen van
bramen en kersen, wat laurier, leer en chocola en een vleugje vanille van
het hout. De smaak bezit een intens, rijp fruit, met aantrekkelijke, bijna
zoete tanninen en een licht kruidige finale.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,40 per fles (normaal € 11,90)

2008 Chianti Classico
Fonterutoli
Op onze proeverijen is deze wijn meestal een van de populairste;
daarnaast beslist ook een van de beste chianti’s in zijn prijsklasse die
we ooit proefden. Is hun reserva, de ‘Castello’, een wijn die gevinifieerd
is op concentratie en complexiteit, deze ‘gewone’ Fonterutoli is
juist gevinifieerd op fruit en uitbundigheid. Hij wordt gemaakt van
hoofdzakelijk sangiovese en ontving een rijping van twaalf maanden in
vaten van Frans eikenhout.
Proefnotitie: Het parfum is intens, met tonen van rijpe bramen, zwarte

Okhuysen Vinée Vineuse

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

40

De smaak biedt datzelfde fruit, is vol sap, heeft een stevige structuur,
zachte tanninen, iets tabak en mooi frisse zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,15 per fles (normaal € 18,25)

italië

wijnen en wijnstijlen, waarbij een scala aan
inheemse druivensoorten wordt gebruikt.
Alle ontwikkelingen en verschuivingen
in dit dynamische wijnland hebben echter
geen invloed gehad op de status van Italië’s
beroemdste twee wijngebieden: Barolo en
Chianti Classico. Al vele jaren werken wij
hier met twee topproducenten: Ceretto en
Castello di Fonterutoli!

twee Italiaanse schoonheden
2009 Dolcetto d’Alba Rossana
Azienda Agricola Ceretto
Onder de Ceretto-vlag worden meerdere wijndomeinen gerund, alle
gelegen in Piemonte. Van Bricco Rocche in Barolo en Bricco Asili in
Barbaresco komen de top-nebbiolowijnen. Het hoofddomein ligt net
buiten Alba en heet Monsordo Bernadina, een schitterende kelder
waar traditie en innovatie samenkomen. De familie Ceretto bezit hier
een kleine wijngaard met de naam Rosanna, bekend als de grootste
cru voor de Dolcetto d’Alba
Proefnotitie: De wijn is volledig op fruit gemaakt. De neus geurt naar
rode bloemen, zwarte bessen en bramen. De smaak is prachtig fris, met
opnieuw tonen van donker fruit, iets licht nootachtigs, amandel, fijne
tanninen en mooie zuren in een zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,55 per fles (normaal € 15,40)

2006 Barolo Zonchera
Azienda Agricola Ceretto
De grote en zeer kostbare barolo’s zoals de Bricco Rocche, Brunate en
Prapo worden gevinifieerd en opgevoed in de kleine kelders van Bricco
Rocche. Daarnaast maakt Ceretto nog een fantastische assemblage
van andere wijngaarden en van jongere aanplant van de grote cru’s. De
wijn werd gemaakt van 100% nebbiolo en rijpte 32 maanden op deels
grote eiken foeders en deels eikenhouten barriques. Een bijzonder
goed geprijsde barolo van een voortreffelijke kwaliteit en voor een
mooie prijs!
leer, truffel, chocola en lichte kruiden. De smaak is krachtig en intens,
maar bezit een mooie rondheid, tonen van gekonfijt fruit, bloemen,
zachte tanninen en mooie zuren.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 29,95 per fles (normaal € 33,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De geur is subtiel en complex met tonen van rood fruit, iets
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De Chef en de Wijn
Een gastronomische reis langs 24 fascinerende restaurants in
Nederland en Vlaanderen met vier druiven in een hoofdrol:
chardonnay, riesling, pinot noir en cabernet sauvignon.

S

maakexpert Peter Klosse en gelauwerd (culinair) topfotograaf Jan
Bartelsman ontmoeten inspirerende chef-koks en sommeliers om hen te

laten koken bij voor hen vaak onbekende wijnen, gemaakt van steeds één van
deze vier druivenrassen. Een boek over smaken en combinaties en gevuld
met de meest fantastische foto’s! Op de pagina’s 12 t/m 21 krijgt
u vast een voorproefje van dit bijzondere boek.
Natuurlijk kunt u het boek via ons bestellen of bij laten pakken bij
uw bestelling.

Prijs per boek: € 49,95

Camille Giroud** RVF

Talentvol Sommelier van
het jaar - GaultMillau 2011
Sommelier Adrian Zarzo Habraken van Restaurant
Ivy, de nieuwe hit van Rotterdam en Nederland,
ontving tijdens de presentatie van de nieuwe
GaultMillau-gids de door Wijnkoperij Okhuysen
gesponsorde prijs Talentvol Sommelier van het Jaar.

N

aast de officiële award kreeg Adrian uit handen van Bas
Kastelein een kist 1999 Château Montrose, 2ième Grand

Cru Classé Saint-Estèphe. Van harte gefeliciteerd!

David Croix

Okhuysen Vinée Vineuse

Camille Giroud treedt toe tot de elitegroep van
twee sterren in het klassement van La Revue du
Vin de France (RVF) 2011.
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I

n de gids van de RVF staan de 1300 beste domeinen
van Frankrijk opgenomen. Net als de Michelingids voor

restaurants, geeft de RVF een, twee of drie sterren aan alleen
de allerbeste domeinen. Camille Giroud is in de ogen van
de RVF met zijn twee sterren een “Domaine de Très Grande
Qualité”. Bravo David Croix, bravo Giroud!

Sommelier Adrian Zarzo Habraken en Bas Kastelein (Okhuysen)

wijnig nieu ws

De mooiste olies!

Maison en France

O

Maison en France, de inspiratie- en
informatiebron voor iedereen die
stiekem of hardop droomt van een
huis in la douce France, kwam deze
zomer Pieter Verbeek van Château
Clos Chaumont op het spoor en
publiceerde een uitgebreid interview
met deze bijzondere Hollander.

p veel wijndomeinen staan niet alleen wijnstokken aangeplant, maar ook
hier en daar wat olijfbomen. Soms alleen voor eigen gebruik, maar vaak

gaat het ook wat verder. Soms vinden wij een dergelijke olie zo fantastisch lekker,
dat we er wat van mee laten komen bij onze wijntransporten.
Wij bieden u hier drie van onze favorieten aan. U kunt bij uw
bestelling gemakkelijk een flesje bij laten pakken!

V

oor ons een leuke gelegenheid om zowel
Maison en France als Château Clos

Chaumont in deze rubriek wat aandacht te geven!
Bent u ook een dromer en wilt u via Okhuysen
kennismaken met het blad Maison en France?
Lezers van Vinée Vineuse kunnen tot 31
januari 2011 profiteren van een korting op de

abonnementsprijs. Geen € 28,50, maar € 25,voor een jaar lang (6x) Maison en France
met gratis toegang tot de huizenbeurzen.
Ga naar de website www.maisonenfrance.com en
gebruik couponcode VINEE.
Château Clos Chaumont is een wijn uit de
Premières Côtes de Bordeaux die met behulp van
Cees van Leeuwen (Château Cheval Blanc) en
later Hubert de Bouärd (Château Angélus) werd

2009 Castello di
Fonterutoli, Olio Extra
Vergine d’Oliva

2009 Zisola
Mazzei, Olio Extra
Vergine d’Oliva

Quinta do tedo,
Huile d’Olive
Vierge Extra

(0,25 l)

(0,5 l)

(0,7 l)

€ 9,65 per fles

€ 12,85 per fles

€ 11,35 per fles

opgestuwd tot het niveau van een Saint-Emilion
Grand Cru Classé, getuige ook de bijzonder hoge
noteringen in de internationale pers.

2006 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux

Best affordable wine to snap up
and drink now

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

2008 Staete Landt Pinot Noir
Decanter Wine Magazine Wine of the Month November
“Best affordable wine to snap up and drink now!”

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,15 per fles (normaal € 19,40)
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Een bijzondere
attentie voor u

Z

oals u van ons gewend bent, verrassen wij
u in de wintermailing graag met een mooi
kistje wijn, als dank voor uw mooie bestelling.
Deze keer viel ons oog onder meer op een
rode lirac, een prachtige wijn uit de Zuidelijke
Rhône en bij uitstek een wijn voor deze tijd
van het jaar. Hij wordt vergezeld door een
klassieke saint-véran uit de Bourgogne. Beide
wijnen zijn van een hoog niveau en zullen elk
diner verrijken.

2008 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
De jonge Christophe Delorme veranderde rigoureus
de werkwijze van zijn vader en het niveau van de
wijnen schoot omhoog. De wijngaarden werden
weer ´schoon´ en het natuurlijk evenwicht werd
hersteld. Met zijn gepassioneerde aanpak bracht
Christophe ‘La Mordorée’ binnen enkele jaren naar
de top van Frankrijk. Is hij een van de bekendste
producenten van châteauneuf-du-pape, ook
zijn liracs - een wat minder bekende cru uit de
Zuidelijke Rhône - zijn fameus. De snip op het etiket
beschouwt Christophe als het symbool voor het
Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere
attentie, gelden de volgende voorwaarden:
• B
 esteding ten minste € 275,00
• Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse
25ste jaargang nummer 4
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2010
Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan
wordt dit kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.

respect voor de natuur.
Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe bramen,
frambozen, kersen, vanille en iets kruiden. De smaak
is gul, lekker pittig, met zachte tanninen, rijpe
fruittonen en een uitstekende lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

2008 Saint-Véran ‘Terres de Chasselas´
Bret Brothers
Wat hebben wij al een plezier gehad van de
gebroeders Bret. Hun wijnen zijn van een
ongekende schoonheid en laten zich makkelijk
vergelijken met de bekende namen uit de
Côtes d’Or. Niet voor niets hebben de broers
inmiddels vele trouwe fans over de hele wereld,
en wij rekenen ons daar zelf ook graag toe! Lage
rendementen dankzij een optimale, biologischdynamische bewerking van de grond, en het
gebruik van alleen volledig rijpe druiven, zijn twee
van hun belangrijkste geheimen. Deze Saint-Véran
komt van een bijzonder terroir met een klei- en
kalksteenhoudende bodem en werd elf maanden
opgevoed op eiken.

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Een wijn met een mooie mineraliteit,
licht florale tonen en vol wit en geel fruit. In de
smaak is het fruit wederom rijkelijk aanwezig,
daarnaast mooi frisse zuren, waarmee de houttonen
mooi verweven zijn.
Op dronk: tussen nu en 2013

(Winkelwaarde van dit kistje: € 36,25)
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