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Okhuysen
Vinée Vineuse

Openflessendagen
Aantrekkelijke restanten
Geweldige Chardonnay van Staete Landt
Neagles Rock uit Australië
Onweerstaanbaar wit van Verget du Sud
Topwijnen van Domaine de la Mordorée
Exotisch wit van Palacio de Bornos
Viermaal Italiaans van Mazzei
Daumas Gassac en Moulin de Gassac
Barbera d’Asti van Villa Terlina
Een Sauvignon van wereldniveau
Colliourewijnen van Domaine de la Rectorie
Onze fameuze huiswijnen

Sinds 1867

Inhoud

colofon

Een veelbelovend najaar

26ste jaargang nummer 3
najaar 2011

Op het moment dat deze Vinée
Vineuse voor u ligt, wordt er in
Europa reeds volop geoogst.
Opmerkelijk vroeg. Een
veelgestelde vraag is of dit met
de opwarming van het klimaat
te maken heeft. Hoewel de
gemiddelde oogstdata de laatste
jaren beetje bij beetje naar voren
zijn opgeschoven en de hangtijd
van de druiven is verkort, was de
zomer van 2011 nou niet bepaald
buitengewoon, met extreme
warmte en droge toestanden. Deze zomer was, met name de maand juli en een
deel van augustus, eerder nat te noemen.

Copyright
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In 2011 was het voorjaar in bijna alle Europese landen wél buitengewoon, wat zorgde voor
een extreem vroege uitloop en bloei. Voor het bepalen van de oogstdatum wordt grofweg
uitgegaan van honderd dagen na de bloei. Tijdens onze proefweek begin april in Bordeaux
zagen wij kale, winterse wijngaarden in een week tijd transformeren in zeeën van fris groen
blad; iets wat we in al die jaren nog niet eerder hadden meegemaakt.
Wat dit betekent voor de kwaliteit van het jaar is nu nog te vroeg om te zeggen. Daar
informeren wij u graag komend voorjaar over. We hopen in ieder geval dat Bordeaux in
2011 niet opnieuw een topjaar produceert. Liever hebben we een jaar ‘op fruit’ met een
gemiddeld bewaarpotentieel, met wijnen die weer gedronken gaan worden in plaats van
verhandeld en dan vooral tegen een vriendelijkere prijs. Maar ook daar hebben wij niets
over te zeggen; we zullen nog even geduld moeten hebben.
Wel weten we met zekerheid dat de Bourgogne in 2009 exceptionele wijnen (tegen
aantrekkelijke prijzen) produceerde, waarvan u onze topselectie in de bijlage kunt vinden.
En de mensen die na de zomervakantie eerder op zoek zijn naar wat leuke koopjes, moeten
snel in ons restantenlijstje duiken. We raden u aan per telefoon of per mail te bestellen, om
teleurstelling van uitverkoop te voorkomen! Verder in deze Vinée Vineuse de aankondiging
van ‘Proeven tussen de stellingen’, met opnieuw een brede selectie prachtige wijnen die
voor u openstaan en de aanwezigheid van vele topproducenten. Extra aandacht vragen wij
ook voor de spectaculaire nieuwe wijnen van Neagles Rock uit Clare Valley, Australië
(pag. 8-9), een bijzonder aanbod van het beroemde Mas de Daumas Gassac (pag. 16-17)
en de nieuwe jaargangen van Domaine de la Rectorie (pag. 20-21) en Mazzei/Fonterutoli
(pag. 14-15).
Kortom: aan diversiteit geen gebrek! Genoeg reden om uw wijnvoorraad weer op peil te

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen, Brenda ten Brinke en
Maartje van Veldhuizen
Fotografie
Louis Kat, Xavier Kat en Mariëlle Penrhyn Lowe
Concept, vormgeving & productie
maakindrukmetAnker
Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958 of No. 123810
Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden met de
verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een 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
25 november 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

Wijnig Nieuws
4-5

8-9

Xavier & Louis Kat

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

Zes geselecteerde wijnen uit deze Vinée Vineuse die ons

uitgeroepen tot de beste landwijn (prijs-kwaliteit) van de

na aan het hart liggen. Maak kennis met een proefpakket!

wereld en de sublieme witte creatie Faune Blanc.

De sauvignonwijnen van Staete Landt zijn befaamd,

Piemonte
18

prachtige Barbera d’Asti Gradale. Een imponerende, rijke

pure Chardonnay wordt gemaakt.

rode wijn om intens van te genieten.

Australië

Chili

De wijnen van Neagles Rock uit Clare Valley zijn het

19

heuvelrijke San Antonio. Zelfs het toonaangevende Franse
wijnblad ‘La Revue du vin de France’ noemt dit domein
uniek in zijn soort.

Een van de beste wijnmakers van de Bourgogne, Jeandepartement Vaucluse weergaloze, betaalbare witte wijnen.

Domaine de la Rectorie
20 - 21

Domaine de la Mordorée

zowel rood, wit als rosé. Maak kennis met een 		

De laatste jaren behoren de wijnen van la Mordorée tot de

proefpakket!

Huiswijnen

We selecteerden de heerlijke Côtes du Rhône ‘La Dame
Rousse’, de Lirac rouge ‘La Dame Rousse’ en de top Lirac

22 - 23

Rueda

Onze visitekaartjes voor alledag zijn zeer gevraagd, omdat
ze een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bezitten.

‘La Reine des Bois’.

Achter

Château Clos Chaumont van de Nederlander Pieter

Met de wijnen uit Rueda gooit Spanje hoge ogen op de

Verbeek is van ‘grand-cru-niveau’.

markt van frisse witte wijnen. De wijnen van Palacio de

Een prachtige, rijke Bordeaux voor verwende tongen.

Bornos behoren daarbij tot de allerbeste.

Italië
14 - 15

Dit domein is vooral bekend om zijn schitterende Banyuls,
maar gooit ook zeer hoge ogen met zijn Colliourewijnen,

allerbeste van de zuidelijke Rhône.

12 - 13

De mooiste Sauvignon Blanc die wij ooit proefden komt
uit Chili en wel van het huis Casa Marín, gelegen in het

Marie Guffens, maakt ook in het zuidelijk gelegen 		

11

Bij de kleine Azienda Agricola Villa Terlina kochten wij de

minder bekend is dat hier ook een buitengewone, heel

Verget du Sud

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

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.

bieden wij u ook twee wijnen aan van Moulin de Gassac:
de ’Vin de Pays’ Guilhem rouge, die onlangs werd

vier indrukwekkende rode wijnen.

10

Naast de vermaarde rode en witte Daumas Gassac

Coup de Coeur

ontdekken meer dan waard. Een verrukkelijke Riesling en

brengen. Bovenal verwelkomen wij u graag persoonlijk tijdens een nieuwe editie van onze
grote overzichtsproeverij!

16 - 17

Nieuw-Zeeland
7

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

Ophalen wijn

Een uitnodiging voor ´PROEVEN TUSSEN
DE STELLINGEN´.

6-7

Moulin de Gassac en Mas de 		
Daumas Gassac

Een selectie van vier wijnen gemaakt door de befaamde
wijnfamilie Mazzei: Poggio alla Badiola, Serrata Maremma
Tenuta Belguardo, Chianti Classico Fonterutoli en Zisola
uit Sicilia.
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Proeven tussen de stellingen
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober vindt onze traditionele
overzichtsproeverij plaats in onze magazijnen aan de Küppersweg te Haarlem.
Traditiegetrouw staat een grote serie prachtige wijnen op de proeftafels en zijn
vele producenten zelf aanwezig om hun wijnen aan u te laten proeven.

Proeflijst
Omdat het bijna onmogelijk is om alle wijnen te proeven,
raden wij u aan om vooraf een ‘proefplan’ te maken; een
selectie van wijnen die u met prioriteit wilt proeven. U kunt dit
bij binnenkomst doen, wanneer wij u een volledige proeflijst
overhandigen. U kunt dit ook vooraf in alle rust al doen. De lijst
met te proeven wijnen vindt u vanaf begin oktober op internet:
www.okhuysen.nl.
Op verzoek kunnen wij u ook een geprinte proeflijst toesturen.

Hét grote proefevenement van het najaar komt er weer aan!
T

weemaal per jaar organiseren wij voor al onze relaties een grote overzichtsproeverij met om en nabij de honderdvijftig speciaal
geselecteerde wijnen op de proeftafel. Omdat u doorgaans uw wijnen uit Vinée Vineuse of de Okhuysen Special bestelt zonder deze te

kunnen proeven, stellen wij u graag in de gelegenheid om op zijn minst eenmaal per jaar uitgebreid te komen proeven. Een mooi moment
om uw inkopen voor het komende seizoen te bepalen, maar ook een uitstekende gelegenheid om uw vrienden of kennissen met uw
favoriete wijnkoperij kennis te laten maken. Zoals altijd staat achter iedere proeftafel deskundig personeel van Okhuysen om u desgewenst
over de wijnen te informeren en van persoonlijk advies te voorzien. Bovendien is een groot aantal producenten ook nu weer aanwezig!

Proefsessies
Vrijdag 28 oktober
van 12:00 uur tot 19:30 uur
Zaterdag 29 oktober
van 10:30 uur tot 17:00 uur
Iedereen die graag rustig wil proeven, adviseren we zoals

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

gebruikelijk om vroeg te komen, dan wel van de mogelijkheid
gebruik te maken op vrijdag te komen proeven.

• Domaine Bachelet Monnot, Bourgogne, Frankrijk

• Château de Pibarnon, Provence, Frankrijk

• Domaine Aladame, Bourgogne, Frankrijk

• Villa Terlina, Piëmonte, Italië

• Camille Giroud/Domaine des Croix, Bourgogne, Frankrijk

• Mazzei, Toscane, Italië

• Christophe Bernard, Bordeaux, Frankrijk

• Can Feixes, Catalonië, Spanje

Extra proeverij-korting

• Domaine Chante Cigale, Côte-du-Rhône, Frankrijk

• Terramaior, Galicië, Spanje

Op uw volledige bestelling gedaan tijdens het ‘proeven tussen

• Domaine Bernard Gripa, Côte-du-Rhône, Frankrijk

• Stadt Krems, Kremstal, Oostenrijk

de stellingen’ ontvangt u 10% extra factuurkorting. Deze

• Champ des Soeurs, Languedoc, Frankrijk

• Neagles Rock, Zuid-Australië

aanbieding geldt ook voor reeds lopende aanbiedings-tarieven

• Domaine Beauregard Mirouze, Languedoc, Frankrijk

• Quinta do Tedo, Douro, Portugal

en op ‘losse flessen’, maar niet voor de huiswijnselectie uit deze
Vinée Vineuse en aanvullende combikortingen.

Schrijft u zich nu in!

Deze unieke, pittige, maar niet brokkelige

Beproef uw geluk bij aankoop van iedere 36 flessen of een

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

kaas is een steeds vaker geziene ‘gast’ in

factuurbedrag van € 250,00

formulier, per telefoon 023-5312240 dan wel per fax 023-5324815.

restaurants. Old Amsterdam verrijkt daar niet alleen kaasplateaus,

Natuurlijk lonkt er weer een beloning voor uw mooie aankoop met

maar wordt ook regelmatig gebruikt als ingrediënt voor diverse

een greep in de Tombola, de enige tombola waar u kans maakt

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname.

gerechten. Ook als blokje uit het vuistje is hij heerlijk en daarmee

op een fles Pétrus, Yquem, Mas de Daumas Gassac, Hermitage

Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde van

een aangename onderbreking tijdens het proeven!

Chave, en héél veel andere heerlijke wijnen!

binnenkomst.

Okhuysen Vinée Vineuse

Vele topwijnen in de Tombola

Okhuysen Vinée Vineuse

Presentatie Old Amsterdam
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gebruik te maken op vrijdag te komen proeven.

• Domaine Bachelet Monnot, Bourgogne, Frankrijk

• Château de Pibarnon, Provence, Frankrijk

• Domaine Aladame, Bourgogne, Frankrijk

• Villa Terlina, Piëmonte, Italië

• Camille Giroud/Domaine des Croix, Bourgogne, Frankrijk

• Mazzei, Toscane, Italië

• Christophe Bernard, Bordeaux, Frankrijk

• Can Feixes, Catalonië, Spanje

Extra proeverij-korting

• Domaine Chante Cigale, Côte-du-Rhône, Frankrijk

• Terramaior, Galicië, Spanje

Op uw volledige bestelling gedaan tijdens het ‘proeven tussen

• Domaine Bernard Gripa, Côte-du-Rhône, Frankrijk
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de stellingen’ ontvangt u 10% extra factuurkorting. Deze

• Champ des Soeurs, Languedoc, Frankrijk

• Neagles Rock, Zuid-Australië

aanbieding geldt ook voor reeds lopende aanbiedings-tarieven

• Domaine Beauregard Mirouze, Languedoc, Frankrijk

• Quinta do Tedo, Douro, Portugal

en op ‘losse flessen’, maar niet voor de huiswijnselectie uit deze
Vinée Vineuse en aanvullende combikortingen.

Schrijft u zich nu in!

Deze unieke, pittige, maar niet brokkelige

Beproef uw geluk bij aankoop van iedere 36 flessen of een

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

kaas is een steeds vaker geziene ‘gast’ in

factuurbedrag van € 250,00

formulier, per telefoon 023-5312240 dan wel per fax 023-5324815.

restaurants. Old Amsterdam verrijkt daar niet alleen kaasplateaus,

Natuurlijk lonkt er weer een beloning voor uw mooie aankoop met

maar wordt ook regelmatig gebruikt als ingrediënt voor diverse

een greep in de Tombola, de enige tombola waar u kans maakt

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname.

gerechten. Ook als blokje uit het vuistje is hij heerlijk en daarmee

op een fles Pétrus, Yquem, Mas de Daumas Gassac, Hermitage

Inschrijvingen zullen behandeld worden op volgorde van

een aangename onderbreking tijdens het proeven!

Chave, en héél veel andere heerlijke wijnen!

binnenkomst.

Okhuysen Vinée Vineuse

Vele topwijnen in de Tombola

Okhuysen Vinée Vineuse

Presentatie Old Amsterdam
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coups de coeur

sta ete l andt

Bestel een proefpakket Coup de Coe ur-wijnen
Bij het samenstellen van
ons aanbod wijnen voor
Vinée Vineuse proeven
wij de wijnen altijd eerst
uitgebreid door. Tijdens
zo’n proeverij vallen er
altijd een paar wijnen
extra op. Ze ontvangen van
ons dan ook terecht het
predicaat ‘Coup de Coeur’.
U herkent deze wijnen aan
het Coup de Coeur-logo.

2010 Chardonnay - Vin de Pays
de Vaucluse

2010 Côtes du Rhône rouge
‘La Dame Rousse’

Verget du Sud

Domaine de la Mordorée

Speciale prijs: € 8,50 per fles

Speciale prijs: € 8,25 per fles

(normaal € 9,60)

(normaal € 9,30)

Zie pagina 10

Zie pagina 11

2010 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos

2010 Guilhem rouge - Vin de Pays
de l’Hérault

Speciale prijs: € 6,60 per fles

Moulin de Gassac

(normaal € 7,50)

Speciale prijs: € 5,00 per fles

Zie pagina 12-13

(normaal € 5,80)
Zie pagina 16-17

Het Coup de Coeurproefpakket bestaat uit
zes flessen.
Speciale prijs per pakket van
6 flessen: € 54,90 (normaal: € 60,60)

2007 Château Clos Chaumont

Staete Landt Chardonnay
De Nederlandse wijnmakers Dorien Vermaas en Ruud
Maasdam lieten zich bij de keuze van hun bedrijfsnaam
inspireren door ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Hij
doopte het huidige Nieuw-Zeeland immers Staete Landt,
na de ontdekking in 1642. Een originele landkaart van
Tasmans hand vormde de basis voor het Staete Landt-etiket.

D

orien en Ruud kozen voor Marlborough omdat het gebied veel gunstige ingrediënten
biedt voor succesvolle wijnbouw: een ideaal klimaat - het is er zonnig, maar dankzij de

oceaanwinden wel koel - en een perfecte bodem, die bestaat uit stenen en klei.
Echter, ideale omstandigheden alleen zijn niet genoeg. Deze pure perfectionisten startten
hun wijnproject met uitgebreid bodemonderzoek; de wijngaard is
perfect ingericht en de gebruikte onderstokken en druivenrassen

Premières Côtes de Bordeaux

2008 Poggio alla Badiola - Toscana

Speciale prijs: € 14,50 per fles

Fonterutoli

opgedeeld in 24 verschillende percelen die zijn te beschouwen

(normaal € 16,50)

Speciale prijs: € 10,50 per fles

als 24 unieke wijngaarden. Alle hebben een eigen stijl, smaak

Zie pagina 24

(normaal € 11,90)

en structuur. Bovendien werken Ruud en Dorien met meerdere

Zie pagina 14-15

klonen, wat leidt tot complexere wijnen. De wijnen van Staete Landt

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

passen precies bij de gevarieerde bodem. Hun domein is

staan voor puurheid, fruitexpressie, mineraliteit en complexiteit.
Ook in de Chardonnay proef je dit terug.

2008 Chardonnay
Marlborough
De wijn wordt gemaakt van chardonnaydruiven van twee
verschillende percelen, elk met een eigen ondergrond.
De oogst van 2008 volgde op een jaar waarin veel
regen viel, waardoor de druiven met voldoende
waterreserves in de bodem konden beginnen aan
een warme, lange zomer. De druiven konden in alle
rust tot een perfecte rijpheid komen, wat blijkt uit
de aromatische complexiteit. De druiven van beide
percelen worden met de hand geplukt, waarbij deze
los van elkaar worden gevinifieerd en de wijnen
pas op het eind geassembleerd. Dat zorgt voor
een perfecte balans en meer complexiteit. Na een
zachte persing, gevolgd door een alcoholische en
melkzuurgisting, rijpt de wijn achttien maanden op
Franse eikenhouten vaten.
Proefnotitie: De neus is complex met aroma’s van
zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche en een lichte

6

exotisch fruit , een vette structuur, prachtige zuren en
iets van hazelnoot en toast in de lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,60 per fles (normaal € 15,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

toast. De smaak is krachtig, met mooie minerale tonen,
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toast. De smaak is krachtig, met mooie minerale tonen,

7

aust r a l i ë

Perfectie Down Under

aust r a l i ë

Proefnotitie: Indrukwekkend donkere wijn,

Neagles Rock

2009 Grenache Shiraz Clare Valley

Dé ‘signature wine’ van Neagles Rock: een

Neagles Rock

bessen en pruimen. Het brede smaakpalet zit

fantastische, voor Clare kenmerkende frisse

Deze prijswinnende wijn heeft een basis

barstensvol rijp, donker fruit, met een hint van

Riesling van de hoger gelegen wijngaarden

van grenache van veertig jaar oude

mint en mokka, mooi geïntegreerde tanninen

van het domein. De oogst van 2010 bracht

wijnstokken die zelfs in de droogste

en een prachtige lange afdronk met een lichte

druiven die langzaam tot ontwikkeling

omstandigheden nog mooie, levendige

toets van het hout. Een echte eetwijn; heerlijk

kwamen en worden gekenmerkt door een

druiven voortbrengen. Na vergisting op

in combinatie met rood vlees en stoofschotels.

volle complexiteit.

roestvrijstalen vaten volgt een opvoeding

Op dronk: tussen nu en 2016

Proefnotitie: In de neus aroma’s van bloesem,

van tien maanden op vaten van Frans

limoen en lychee. Ook in de smaak vinden we

eikenhout. De uiteindelijke assemblage

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,95)

weer limoen, wat grapefruit, meloen, groene

met shiraz brengt net dat beetje extra pit.

appel en frisse zuren in de finale.

Deze wijn doet het licht gekoeld goed in de

Op dronk: tussen nu en 2016

nazomer en is een mooie begeleider bij een

2009 Mr. Duncan Cabernet/
Shiraz - Clare Valley

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,95)

pittig mediterraans diner.

Neagles Rock

Proefnotitie: Geur van donker fruit en

Klapstuk van Neagles Rock is deze

pruimen. De smaak is zwoel in de aanzet

beproefde assemblage van twee derde

en brengt tonen van gedroogd fruit, zwarte

cabernet en één derde shiraz, van de beste

bessen en een heerlijk pepertje.

percelen van het domein. De houtopvoeding

Op dronk: tussen nu en 2014

duurde achttien maanden waarbij de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,95)

cabernet rijpte op Frans en de shiraz

2010 Riesling - Clare Valley

met een overweldigende geur van zwarte

op Amerikaans eiken. Na die tijd werd
geassembleerd, waarna de assemblage nog

2009 Shiraz - Clare Valley

zes maanden op de barrique verder rijpte.

Neagles Rock

Proefnotitie: Spannende neus waarin de

Shiraz is verworden tot de nationale

karakteristieke cabernetgeuren van zwarte

druif van Australië. Veel van de wijnen

bessen, chocola en mokka samenkomen met

gemaakt van deze druif zijn hier echter vaak

het fruitige en kruidige van de shiraz. Ook

zwaar en zoetig en ontberen frisheid en

in de smaak vinden we tonen van fruit en

elegantie. Bij Neagles Rock gelukkig niet!

kruiden, iets zoetige tanninen, frisse zuren en

De oogst van 2009 bracht een complexe

een prachtige lange afdronk.

en elegante wijn. Na de vinificatie werd

Op dronk: tussen nu en 2015

‘oude wereld’, simpelweg omdat

de wijn ongeveer achttien maanden op

er in Europa zo veel moois

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,95)

Proefnotitie: De neus is heerlijk kruidig, met

Het merendeel van de wijnen die
u bij Okhuysen treft komt uit de

wordt geproduceerd.

eikenhouten vaten opgevoed.
tonen van specerijen, iets van peper, rijp fruit
van zwarte bessen en pruimen. De smaak is
complex en breed, met zwoel, donker fruit,
frisheid.

het wijndomein Neagles Rock in Australië maken

Op dronk: tussen nu en 2015

we - na Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika - echter graag
de extra kilometers om deze wijnen binnen te halen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,95)

Zuiverheid, spanning en frisheid maken dat Neagles

Proefpakket ‘Neagles Rock’

Neagles Rock is gevestigd in het relatief koele gebied

2009 Cabernet Sauvignon Clare Valley

Clare Valley. Eigenaresse Jane Wilson streeft ernaar

Neagles Rock

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort

de diversiteit van de regio in haar wijnen terug te

Op het etiket van deze 100% cabernet-

een fles en van de Riesling twee flessen.

laten komen. Zij werkt daarom met kleine percelen

sauvignon, die ‘de koning van de rode

en plukt het fruit handmatig. Zo blijft het beste

Clare-wijnen’ wordt genoemd, worden de

Speciale prijs: € 71,90

van de verschillende druivensoorten behouden en

harde werkers van de wijnbouw geëerd. Dat

(normaal € 80,70)

behoren deze karakteristieke wijnen tot de top van het

de cabernet het in Clare Valley goed doet,

Australische aanbod.

staat buiten kijf en maakt ook van deze

Okhuysen Vinée Vineuse

Rock-wijnen thuishoren in ons assortiment.

cuvée iets bijzonders.
8

U kunt deze wijnen ook als proefpakket

(slechts één pakket ‘Neagles Rock’

Okhuysen Vinée Vineuse

S

opnieuw kruidigheid, fijn hout en voldoende

inds liefhebbers van onze wijnen ons tipten over

per bestelling mogelijk)
9
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côt es du r hône

côt es du r hône

Het wijngebied Côtes du Rhône is een van de grootste
van Frankrijk en kent een lengte van bijna tweehonderd
kilometer. Net ten zuiden van Lyon liggen op een relatief
smalle strook de beroemde wijngaarden van Côte Rôtie,
Condrieu, Saint-Joseph en Cornas op de rechter oever, en aan
de andere oever die van Hermitage en Crozes-Hermitage.
Ten zuiden van Valence wordt het Rhônedal breder, zijn
de klimatologische omstandigheden meer mediterraan en

zorgt de veelheid van wijngaarden voor ontelbare stijlen
en soorten Rhônewijnen.
Waren druivenrassen als syrah, viognier, marsanne
en roussanne eerst alleen bestemd voor het maken
van noordelijke Rhônewijnen, tegenwoordig vindt men
deze druiven ook steeds meer in het warmere zuiden.
De veelzijdigheid van wijnen in de Côtes du Rhône
Méridionales is daarmee nog verder toegenomen.

Veelzijdigheid maakt de Rhônestreek uniek
2010 Roussanne - Viognier
Verget du Sud

Domaine de la Mordorée

Ter hoogte van de stad Orange ligt in

Enkele jaren geleden kocht Jean-

De druiven werden apart gevinifieerd. De roussanne rijpte ‘sur

Deze ‘eenvoudige’ Rhône werd gemaakt van de druiven grenache(40%),

het departement Gard het dorp Tavel dat

Marie Guffens in de Côtes de

2010 Côtes du Rhône rouge ‘La Dame Rousse’

lie’ (op de fijne gistsporen) en deels op eikenhouten foeders. Om

syrah (30%), cinsault (15%), carignan (10%) en counoise (5%) die apart

wereldberoemd is geworden vanwege zijn

Lubéron Château des Tourettes. De druivenaanplant

de wijn meer fruit en frisheid te geven voegde Guffens een kleine

werden gevinifieerd en vervolgens geassembleerd. Het jaar 2010 wordt

rosé. Aan de rand van dit aardige stadje bevinden zich de cave en

bestond hier met name uit oude stokken grenache, maar

hoeveelheid viognier toe.

gekenmerkt door opvallend mooi rijp rood en zwart fruit.

vinificatieruimte van La Mordorée. Het domein beslaat ruim 55

als ‘koning van de chardonnay’ lag het voor de hand dat hij

Proefnotitie: Prachtige neus met rijp fruit van witte vruchten, bloemen

Proefnotitie: Dieprode kleur, bijna tegen zwart aan. De neus is een explosie

hectare vignobles, verdeeld over acht verschillende gemeenten.

ook wit zou gaan maken. Op het hooggelegen en inmiddels

en iets van citrus. De aanzet van de smaak is heel subtiel met een bijna

van fruit met tonen van frambozen, bramen, bessen en zwarte kersen . De

Natuurlijk is La Mordorée bekend om zijn waanzinnig lekkere

beroemde ‘plateau de l’Aigle’ plantte hij de chardonnay

zoetig fruit, lichte mineralen en verfrissende zuren in de afdronk.

smaak is geconcentreerd, heeft een stevige structuur en presenteert in de

Tavel (90 punten Parker), om maar niet te spreken van zijn

aan, alsmede de viognier, de roussanne en ook een paar

Op dronk: nu tot 2013

finale opnieuw dat heerlijke fruit.

Châteauneuf-du-Pape ‘La Reine des Bois’ (oogst 1998: 98 punten

stokken marsanne. Hoe goed zijn keuze was bleek een paar

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Op dronk: vanaf nu tot 2014

Parker), maar ook de wijnen uit het nabijgelegen Lirac en zijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,30)

‘tout court’ Côtes du Rhône vertegenwoordigen de top van hun

jaar geleden toen hij voor de eerste keer zijn witte Verget du
Sud-wijnen presenteerde.

2010 Viognier

appellation. Het domein wordt sinds 1988 geleid door Christophe
Delorme. Direct na zijn komst koos hij voor een andere aanpak

Begin dit jaar proefden wij het voortreffelijke oogstjaar 2010

Verget du Sud

2009 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’

dan zijn voorgangers. Het gebruik van kunstmest en pesticiden

en waren verrukt van deze drie zaligheden.

De beste witte wijn, gemaakt van 100% viognier, komt uit Condrieu

Domaine de la Mordorée

werd verbannen, onkruid mocht weer groeien, de stokken werden

in de noordelijke Rhône. Vroeger dacht men dat het zuiden te warm

Voor de cuvée ‘La Dame Rousse’ koos Christophe Delorme voor gelijke

stringenter gesnoeid en de druiven weer met de hand geplukt.

was voor deze gevoelige druif, maar wanneer deze is aangeplant op

delen grenache en syrah van 40 jaar oude wijnstokken. De druiven

Christophe had één wens: topwijnen maken!

hooggelegen wijngaarden is het resultaat vaak heel verrassend.

werden ontsteeld en ondergingen een lange weking en gisting. Na de

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar bloemen, acaciabloesem,

assemblage rijpte de wijn twaalf maanden op cuve.

honing, peer en abrikoos. De wijn proeft fris met een zacht zoete

Proefnotitie: De kleur is cassisachtig donker. Zowel de neus als de smaak

zweem van rijp fruit. Ook de afdronk is prachtig en perfect in balans.

bieden een indrukwekkend fruit. Je ruikt en proeft frambozen, bramen en

Een schoonheid!

bosbessen. Opvallend zijn tevens de garrigues-achtige kruiden.

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: vanaf nu tot 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 13,30)

2010 Chardonnay

2008 Lirac rouge ‘La Reine des Bois’

Verget du Sud

Domaine de la Mordorée

De chardonnay werd relatief vroeg geoogst om voldoende zuurgraad

Alleen speciaal geselecteerde druiven van oude wijnstokken komen

in de druiven te houden en daarmee de frisheid te waarborgen. De

voor deze topcuvée in aanmerking. De wijn werd gemaakt van gelijke

wijn rijpte gedurende enkele maanden deels op grote foeders en

delen grenache, mourvèdre en syrah. De vinificatie is traditioneel en na

deels op barriques.

de assemblage rijpte de wijn deels (30%) op eiken vaten en deels (70%)

Proefnotitie: De neus is tamelijk explosief met tonen van rijp geel en

op cuve.

tropisch fruit. De smaak is gestructureerd, met opnieuw dat heerlijke

Proefnotitie: Ook nu weer is de kleur diep donkerrood. Het parfum is zeer

fruit, veel sap en opvallend gul. De afdronk is zuiver met fijne frisse

geconcentreerd met prachtige tonen van zwart en rood fruit en een lichte

zuren.

toets van hout. De smaak is indrukwekkend met opnieuw dat schitterende

Op dronk: nu tot 2013

fruit dat mooi harmonieert met de zachte, rijpe tanninen. Topwijn!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Op dronk: vanaf nu tot 2017

Combinatiekorting:
Totaal 24 flessen: € 7,90 per fles
Totaal 36 flessen: € 7,50 per fles

10

La Mordorée al jaren aan de top

Delicieuze witte wijnen
van Verget du Sud

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,10)

11

côt es du r hône

côt es du r hône

Het wijngebied Côtes du Rhône is een van de grootste
van Frankrijk en kent een lengte van bijna tweehonderd
kilometer. Net ten zuiden van Lyon liggen op een relatief
smalle strook de beroemde wijngaarden van Côte Rôtie,
Condrieu, Saint-Joseph en Cornas op de rechter oever, en aan
de andere oever die van Hermitage en Crozes-Hermitage.
Ten zuiden van Valence wordt het Rhônedal breder, zijn
de klimatologische omstandigheden meer mediterraan en

zorgt de veelheid van wijngaarden voor ontelbare stijlen
en soorten Rhônewijnen.
Waren druivenrassen als syrah, viognier, marsanne
en roussanne eerst alleen bestemd voor het maken
van noordelijke Rhônewijnen, tegenwoordig vindt men
deze druiven ook steeds meer in het warmere zuiden.
De veelzijdigheid van wijnen in de Côtes du Rhône
Méridionales is daarmee nog verder toegenomen.

Veelzijdigheid maakt de Rhônestreek uniek
2010 Roussanne - Viognier
Verget du Sud

Domaine de la Mordorée

Ter hoogte van de stad Orange ligt in

Enkele jaren geleden kocht Jean-

De druiven werden apart gevinifieerd. De roussanne rijpte ‘sur

Deze ‘eenvoudige’ Rhône werd gemaakt van de druiven grenache(40%),

het departement Gard het dorp Tavel dat

Marie Guffens in de Côtes de

2010 Côtes du Rhône rouge ‘La Dame Rousse’

lie’ (op de fijne gistsporen) en deels op eikenhouten foeders. Om

syrah (30%), cinsault (15%), carignan (10%) en counoise (5%) die apart

wereldberoemd is geworden vanwege zijn

Lubéron Château des Tourettes. De druivenaanplant

de wijn meer fruit en frisheid te geven voegde Guffens een kleine

werden gevinifieerd en vervolgens geassembleerd. Het jaar 2010 wordt

rosé. Aan de rand van dit aardige stadje bevinden zich de cave en

bestond hier met name uit oude stokken grenache, maar

hoeveelheid viognier toe.

gekenmerkt door opvallend mooi rijp rood en zwart fruit.

vinificatieruimte van La Mordorée. Het domein beslaat ruim 55

als ‘koning van de chardonnay’ lag het voor de hand dat hij

Proefnotitie: Prachtige neus met rijp fruit van witte vruchten, bloemen

Proefnotitie: Dieprode kleur, bijna tegen zwart aan. De neus is een explosie

hectare vignobles, verdeeld over acht verschillende gemeenten.

ook wit zou gaan maken. Op het hooggelegen en inmiddels

en iets van citrus. De aanzet van de smaak is heel subtiel met een bijna

van fruit met tonen van frambozen, bramen, bessen en zwarte kersen . De

Natuurlijk is La Mordorée bekend om zijn waanzinnig lekkere

beroemde ‘plateau de l’Aigle’ plantte hij de chardonnay

zoetig fruit, lichte mineralen en verfrissende zuren in de afdronk.

smaak is geconcentreerd, heeft een stevige structuur en presenteert in de

Tavel (90 punten Parker), om maar niet te spreken van zijn

aan, alsmede de viognier, de roussanne en ook een paar

Op dronk: nu tot 2013

finale opnieuw dat heerlijke fruit.

Châteauneuf-du-Pape ‘La Reine des Bois’ (oogst 1998: 98 punten

stokken marsanne. Hoe goed zijn keuze was bleek een paar

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Op dronk: vanaf nu tot 2014

Parker), maar ook de wijnen uit het nabijgelegen Lirac en zijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,30)

‘tout court’ Côtes du Rhône vertegenwoordigen de top van hun

jaar geleden toen hij voor de eerste keer zijn witte Verget du
Sud-wijnen presenteerde.

2010 Viognier

appellation. Het domein wordt sinds 1988 geleid door Christophe
Delorme. Direct na zijn komst koos hij voor een andere aanpak

Begin dit jaar proefden wij het voortreffelijke oogstjaar 2010

Verget du Sud

2009 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’

dan zijn voorgangers. Het gebruik van kunstmest en pesticiden

en waren verrukt van deze drie zaligheden.

De beste witte wijn, gemaakt van 100% viognier, komt uit Condrieu

Domaine de la Mordorée

werd verbannen, onkruid mocht weer groeien, de stokken werden

in de noordelijke Rhône. Vroeger dacht men dat het zuiden te warm

Voor de cuvée ‘La Dame Rousse’ koos Christophe Delorme voor gelijke

stringenter gesnoeid en de druiven weer met de hand geplukt.

was voor deze gevoelige druif, maar wanneer deze is aangeplant op

delen grenache en syrah van 40 jaar oude wijnstokken. De druiven

Christophe had één wens: topwijnen maken!

hooggelegen wijngaarden is het resultaat vaak heel verrassend.

werden ontsteeld en ondergingen een lange weking en gisting. Na de

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar bloemen, acaciabloesem,

assemblage rijpte de wijn twaalf maanden op cuve.

honing, peer en abrikoos. De wijn proeft fris met een zacht zoete

Proefnotitie: De kleur is cassisachtig donker. Zowel de neus als de smaak

zweem van rijp fruit. Ook de afdronk is prachtig en perfect in balans.

bieden een indrukwekkend fruit. Je ruikt en proeft frambozen, bramen en

Een schoonheid!

bosbessen. Opvallend zijn tevens de garrigues-achtige kruiden.

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: vanaf nu tot 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 13,30)

2010 Chardonnay

2008 Lirac rouge ‘La Reine des Bois’

Verget du Sud

Domaine de la Mordorée

De chardonnay werd relatief vroeg geoogst om voldoende zuurgraad

Alleen speciaal geselecteerde druiven van oude wijnstokken komen

in de druiven te houden en daarmee de frisheid te waarborgen. De

voor deze topcuvée in aanmerking. De wijn werd gemaakt van gelijke

wijn rijpte gedurende enkele maanden deels op grote foeders en

delen grenache, mourvèdre en syrah. De vinificatie is traditioneel en na

deels op barriques.

de assemblage rijpte de wijn deels (30%) op eiken vaten en deels (70%)

Proefnotitie: De neus is tamelijk explosief met tonen van rijp geel en

op cuve.

tropisch fruit. De smaak is gestructureerd, met opnieuw dat heerlijke

Proefnotitie: Ook nu weer is de kleur diep donkerrood. Het parfum is zeer

fruit, veel sap en opvallend gul. De afdronk is zuiver met fijne frisse

geconcentreerd met prachtige tonen van zwart en rood fruit en een lichte

zuren.

toets van hout. De smaak is indrukwekkend met opnieuw dat schitterende

Op dronk: nu tot 2013

fruit dat mooi harmonieert met de zachte, rijpe tanninen. Topwijn!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

Op dronk: vanaf nu tot 2017

Combinatiekorting:
Totaal 24 flessen: € 7,90 per fles
Totaal 36 flessen: € 7,50 per fles

10

La Mordorée al jaren aan de top

Delicieuze witte wijnen
van Verget du Sud

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,10)

11

ru eda

-

s pa n j e

ru eda

-

s pa n j e

Espumoso Brut
Palacio de Bornos

Het indrukwekkende domein

Deze heerlijke espumoso heeft een fijne mousse en is gemaakt van

van Palacio de Bornos

100% verdejo. Na de vinificatie volgens de méthode traditionelle volgt

behoeft allang geen

Proefnotitie: De wijn is verfijnd droog en heeft een mooie frisse neus met

een rijping van twee jaar op fles.

introductie meer. Velen

aroma’s van witte bloemen en een milde kruidigheid. De smaak is vol en

van u hebben inmiddels

Op dronk: tussen nu en 2013

fris met subtiele fruittonen en een aangename, loepzuivere afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,10)

kennisgemaakt met de
heerlijke wijnen van de

2010 La Caprichosa verdejo

familie Sanz. Zij zijn continu

Palacio de Bornos

op zoek naar de ideale

La Caprichosa geldt als één van de nieuwe paradepaardjes van het
domein. Deze wijn wordt gemaakt van geselecteerde oude stokken

balans tussen extract en

verdejo, die uitstekende prestaties leveren op de voedselarme,

verfijning. Het is dus niet

kiezelstenen ondergrond. Na de oogst ondergaan de druiven

verwonderlijk dat Palacio de

(koude weking van de schil in het vrijgekomen sap om zo specifieke

gedurende de nacht en vroeg in de morgen een macération pelliculaire

Bornos al jaren geldt als dé

aroma’s te verkrijgen). Hierna worden de druiven licht geperst. Het

kwaliteitsproducent van het

temperatuur en verblijft tot aan botteling nog drie maanden ‘sur lie’

verkregen sap vergist vervolgens op roestvrijstalen tanks op een lage
(op de fijne gistsporen) om zo aan balans en complexiteit te winnen.

Spaanse wijngebied Rueda.

Proefnotitie: De neus is intens en complex met tonen van rijp wit fruit en
een aangename mineraliteit. De smaak is gul met verleidelijke tropische
fruitaroma’s, heeft body en eindigt in een lange, milde en tegelijkertijd

Palacio de Bornos

frisse afdronk. Indrukwekkend!

Al jaren dé smaakmaker van Spanje
n het ruige landschap ten zuiden van Valladolid met z’n uitge-

I

Proefnotitie: De wijn stuift het glas uit, met heerlijke geuren van

2010 Verdejo fermentado en barrica

strekte hoogvlakten en zacht glooiende heuvels profiteert de

tropisch fruit, witte bloemen en dat typische buxusachtige. De smaak

Palacio de Bornos

verdejodruif gedurende de zomer volop van de grote temperatuur-

kenmerkt zich door een uitstekend frisse structuur met veel sappig fruit

De exotische verdejodruif wordt in de regel gevinifieerd op

verschillen tussen dag en nacht. De aromatische en frisse witte

en aantrekkelijke zuren.

roestvrijstalen tanks; puur en fris. Antonio Sanz was een van

wijnen die dit gebied voortbrengt vervelen nooit, zijn veelzijdig

Op dronk: tussen nu en 2014

de eerste producenten die het meest geconcentreerde sap,

inzetbaar en door het gebruik van de nieuwste technieken blijven ze

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

afkomstig van zijn beste druiven, liet vergisten op eikenhouten

Okhuysen Vinée Vineuse

vaten. Na de vergisting verblijft de wijn nog vier maanden in de
eikenhouten vaten voor extra complexiteit en balans. De ‘Verdejo

van Palacio de Bornos: drie echte klassiekers en twee bijzondere

12

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,50)

nieuwkomers. Het zijn stuk voor stuk wijnen die zich kenmerken

2010 Verdejo

fermentado en barrica’ is een originele, gastronomische wijn met

door aangename, exotische fruitaroma’s en een onweerstaanbare,

Palacio de Bornos

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

veelal milde frisheid.

Al jaren is dit de meest succesvolle wijn van Palacio de Bornos. De

Proefnotitie: Het parfum is expressief, met tonen van rijp tropisch

combinatie van frisheid, fruit en kruidigheid maakt deze wijn tot een

fruit en een aantrekkelijke toets van het hout. De smaak is krachtig

2010 Sauvignon

ideaal aperitief en een veelzijdige begeleider van diverse lichte (voor-)

en sappig, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse

Proefpakket ‘Palacio de Bornos’

Palacio de Bornos

gerechten. Continue studie en onderzoek in de wijngaard en het

structuur van de verdejo.

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt

Deze sauvignon is het bewijs dat niet alleen de verdejo goed gedijt

streven naar een optimale rijpheid van de verdejodruif hebben ook

Op dronk: tussen nu en 2014

dan van de Sauvignon en de Verdejo ieder 3 flessen, en van de

op het hoogplateau ten noorden van Madrid. De kalkrijke kleigrond

in 2010 weer een fantastisch resultaat opgeleverd!
Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen van fris, exotisch fruit,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,50)

Verdejo fermentado en barrica, de Espumoso Brut en La Caprichosa

met een toplaag van grind, kiezel en keien in combinatie met het
uitstekende microklimaat vormen de ideale basis voor een goede

kruiden en iets bloemigs. De smaak is fris met sappige zuren,

ontwikkeling van de druiven. Het resultaat: een voortreffelijke wijn

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog met een knisperende finale.

Speciale prijs: € 99,50

met karakteristieke sauvignonkenmerken, maar met een verleidelijk

Op dronk: tussen nu en 2013

(normaal € 112,15)

exotisch tintje.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,60 per fles (normaal € 7,50)

verdejo ieder 2 flessen.

Okhuysen Vinée Vineuse

alleen maar toenemen in kwaliteit. Wij selecteerden vijf favorieten

Op dronk: tussen nu en 2015

(slechts één pakket ‘Palacio de Bornos’ per bestelling mogelijk)
13
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ru eda

-

s pa n j e

Espumoso Brut
Palacio de Bornos

Het indrukwekkende domein

Deze heerlijke espumoso heeft een fijne mousse en is gemaakt van

van Palacio de Bornos

100% verdejo. Na de vinificatie volgens de méthode traditionelle volgt

behoeft allang geen

Proefnotitie: De wijn is verfijnd droog en heeft een mooie frisse neus met

een rijping van twee jaar op fles.

introductie meer. Velen

aroma’s van witte bloemen en een milde kruidigheid. De smaak is vol en

van u hebben inmiddels

Op dronk: tussen nu en 2013

fris met subtiele fruittonen en een aangename, loepzuivere afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,10)

kennisgemaakt met de
heerlijke wijnen van de

2010 La Caprichosa verdejo

familie Sanz. Zij zijn continu

Palacio de Bornos

op zoek naar de ideale

La Caprichosa geldt als één van de nieuwe paradepaardjes van het
domein. Deze wijn wordt gemaakt van geselecteerde oude stokken

balans tussen extract en

verdejo, die uitstekende prestaties leveren op de voedselarme,

verfijning. Het is dus niet

kiezelstenen ondergrond. Na de oogst ondergaan de druiven

verwonderlijk dat Palacio de

(koude weking van de schil in het vrijgekomen sap om zo specifieke

gedurende de nacht en vroeg in de morgen een macération pelliculaire

Bornos al jaren geldt als dé

aroma’s te verkrijgen). Hierna worden de druiven licht geperst. Het

kwaliteitsproducent van het

temperatuur en verblijft tot aan botteling nog drie maanden ‘sur lie’

verkregen sap vergist vervolgens op roestvrijstalen tanks op een lage
(op de fijne gistsporen) om zo aan balans en complexiteit te winnen.

Spaanse wijngebied Rueda.

Proefnotitie: De neus is intens en complex met tonen van rijp wit fruit en
een aangename mineraliteit. De smaak is gul met verleidelijke tropische
fruitaroma’s, heeft body en eindigt in een lange, milde en tegelijkertijd

Palacio de Bornos

frisse afdronk. Indrukwekkend!

Al jaren dé smaakmaker van Spanje
n het ruige landschap ten zuiden van Valladolid met z’n uitge-

I

Proefnotitie: De wijn stuift het glas uit, met heerlijke geuren van

2010 Verdejo fermentado en barrica

strekte hoogvlakten en zacht glooiende heuvels profiteert de

tropisch fruit, witte bloemen en dat typische buxusachtige. De smaak

Palacio de Bornos

verdejodruif gedurende de zomer volop van de grote temperatuur-

kenmerkt zich door een uitstekend frisse structuur met veel sappig fruit

De exotische verdejodruif wordt in de regel gevinifieerd op

verschillen tussen dag en nacht. De aromatische en frisse witte

en aantrekkelijke zuren.

roestvrijstalen tanks; puur en fris. Antonio Sanz was een van

wijnen die dit gebied voortbrengt vervelen nooit, zijn veelzijdig

Op dronk: tussen nu en 2014

de eerste producenten die het meest geconcentreerde sap,

inzetbaar en door het gebruik van de nieuwste technieken blijven ze

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

afkomstig van zijn beste druiven, liet vergisten op eikenhouten

Okhuysen Vinée Vineuse

vaten. Na de vergisting verblijft de wijn nog vier maanden in de
eikenhouten vaten voor extra complexiteit en balans. De ‘Verdejo

van Palacio de Bornos: drie echte klassiekers en twee bijzondere

12

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,50)

nieuwkomers. Het zijn stuk voor stuk wijnen die zich kenmerken

2010 Verdejo

fermentado en barrica’ is een originele, gastronomische wijn met

door aangename, exotische fruitaroma’s en een onweerstaanbare,

Palacio de Bornos

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

veelal milde frisheid.

Al jaren is dit de meest succesvolle wijn van Palacio de Bornos. De

Proefnotitie: Het parfum is expressief, met tonen van rijp tropisch

combinatie van frisheid, fruit en kruidigheid maakt deze wijn tot een

fruit en een aantrekkelijke toets van het hout. De smaak is krachtig

2010 Sauvignon

ideaal aperitief en een veelzijdige begeleider van diverse lichte (voor-)

en sappig, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse

Proefpakket ‘Palacio de Bornos’

Palacio de Bornos

gerechten. Continue studie en onderzoek in de wijngaard en het

structuur van de verdejo.

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt

Deze sauvignon is het bewijs dat niet alleen de verdejo goed gedijt

streven naar een optimale rijpheid van de verdejodruif hebben ook

Op dronk: tussen nu en 2014

dan van de Sauvignon en de Verdejo ieder 3 flessen, en van de

op het hoogplateau ten noorden van Madrid. De kalkrijke kleigrond

in 2010 weer een fantastisch resultaat opgeleverd!
Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen van fris, exotisch fruit,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,50)

Verdejo fermentado en barrica, de Espumoso Brut en La Caprichosa

met een toplaag van grind, kiezel en keien in combinatie met het
uitstekende microklimaat vormen de ideale basis voor een goede

kruiden en iets bloemigs. De smaak is fris met sappige zuren,

ontwikkeling van de druiven. Het resultaat: een voortreffelijke wijn

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog met een knisperende finale.

Speciale prijs: € 99,50

met karakteristieke sauvignonkenmerken, maar met een verleidelijk

Op dronk: tussen nu en 2013

(normaal € 112,15)

exotisch tintje.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,60 per fles (normaal € 7,50)

verdejo ieder 2 flessen.

Okhuysen Vinée Vineuse

alleen maar toenemen in kwaliteit. Wij selecteerden vijf favorieten

Op dronk: tussen nu en 2015

(slechts één pakket ‘Palacio de Bornos’ per bestelling mogelijk)
13

ita lië

ita lië

2008 Poggio alla Badiola

Mazzei’ werd een gedeelte van de wijngaarden herbeplant om zo

IGT Toscana

het terroir nog beter te benutten. De Serrata, bestaande uit 80%

Wie de Badiola nog steeds als het kleine broertje van de Chianti

sangiovese en 20% alicante, is een voortreffelijke en verrassende

Classico ziet, doet deze wijn tekort. Deze wijn uit 2008 is een

wijn die op iedere proeverij hoge ogen gooit!

heerlijke assemblage van de autochtone sangiovese (70%) en de

Proefnotitie: Aromatische neus met tonen van zwarte bes, kersen,

bordelaise merlot (30%). De druiven zijn voornamelijk afkomstig

kruiden en een vleugje balsamico. De smaak is rijk en vol met veel fruit,

van de hoger-, deels buiten het herkomstgebied Chianti Classico,

licht kruidig, gevolgd door een subtiele houttoets met een fluweelzachte

gelegen, percelen en na de vergisting volgt een rijping van negen

en tegelijkertijd frisse finale.

maanden in barriques.

Op dronk: tussen nu en 2014

Proefnotitie: De wijn geurt uitbundig met verrukkelijke tonen van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,10)

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.

2009 Fonterutoli

Op dronk: tussen nu en 2013

Chianti Classico

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,90)

Al jaren is deze wijn zeer geliefd bij onze klanten en terecht!
Gemaakt van voornamelijk sangiovese (90%), aangevuld met
malvasia nera, colorino en merlot, kenmerkt deze Chianti Classico

2009 Tenuta Belguardo - Serrata

zich door een uitstekende balans tussen elegantie en complexiteit.

IGT Maremma

De bodemstructuur, bestaande uit kalksteen vermengd met

Het wijndomein Belguardo is idyllisch gelegen op de heuvels in de

zandsteen en keien, de perfecte ligging van de wijngaarden en de

Toscaanse streek Maremma, zo’n tien kilometer van de Tyrreense

lage opbrengsten per hectare vormen een goede basis voor deze op

Proefpakket ‘Mazzei’

zee. De familie Mazzei ontdekte het domein in de jaren negentig

fruit gevinifieerde wijn. Na een rijping van twaalf maanden in vaten

en voorzag grote mogelijkheden. De steile wijngaarden, gelegen

van Frans eikenhout, waarvan 40% nieuw, is de wijn gereed voor

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket

op circa 70 tot 130 meter boven zeeniveau, profiteren van de zuid/

botteling.

bestellen. U ontvangt dan van de Poggio alla

zuidwestelijke zonexpositie en de gunstige warmtestromen in de

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

Badiola en de Zisola ieder 2 flessen en van de

lente en zomer. Geheel in lijn met de filosofie van de ‘Marchesi

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

Tenuta Belguardo en Chianto Classico elk 1 fles.

Speciale prijs: € 81,00
(normaal € 90,15)
(slechts één pakket ‘Mazzei’ per

De broers Mazzei: Francesco en Filippo

bestelling mogelijk)

Vier ‘sterren’ van de
beroemde Mazzei-familie

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,25)

2009 Zisola
IGT Sicilia
De broers Francesco en Filippo kregen enkele jaren geleden de
kans om een domein van vijftig hectare te kopen vlak bij het dorpje
Noto in het zuidoosten van Sicilië. Het glooiende landschap
bestaande uit fruitbomen, notenbomen, olijfbomen en zeventien

14

In het prachtige en gerenommeerde wijngebied Chianti
Classico wordt door de familie Mazzei al sinds 1435 wijn
gemaakt. Met hoge noteringen in de Gambero Rosso, de meest
toonaangevende Italiaanse wijngids, en vele internationale
prijzen op zijn naam geldt het domein inmiddels als dé
referentie voor Chianti Classico.

N

nero d’avoladruif, is adembenemend mooi. De wijngaarden
liggen op 150 meter hoogte op het zuidwesten en profiteren van
de verkoelende zeewind. Daarnaast is de bodem kalkrijk; ideale
omstandigheden voor het maken van een topwijn. Na een vergisting
op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten, volgt een
opvoeding van tien maanden op Franse eikenhouten barriques.
Proefnotitie: In de neus ontdekken we tonen van klein rood en zwart
fruit, kruiden, specerijen en iets van vanille. De smaak is vol en smeuïg,
met een rijp zwart fruit, opnieuw wat kruiden, een aangename toast en

aast het imposante landgoed in het gehucht Fonterutoli vlak bij Castellina in Chianti, bezit de

een lange, zwoele finale.

familie Mazzei nog twee wijndomeinen: één in het Toscaanse kustgebied Maremma en één op

Op dronk: tussen nu en 2014

het eiland Sicilië. Ook hier gelden de hoge kwaliteitsnormen en zet de familie de laatste technieken en
kennis in voor het maken van topwijnen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

hectare wijngaard, hoofdzakelijk aangeplant met de autochtone
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ita lië
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wijn die op iedere proeverij hoge ogen gooit!

heerlijke assemblage van de autochtone sangiovese (70%) en de

Proefnotitie: Aromatische neus met tonen van zwarte bes, kersen,
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kruiden en een vleugje balsamico. De smaak is rijk en vol met veel fruit,

van de hoger-, deels buiten het herkomstgebied Chianti Classico,

licht kruidig, gevolgd door een subtiele houttoets met een fluweelzachte
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en tegelijkertijd frisse finale.

maanden in barriques.

Op dronk: tussen nu en 2014

Proefnotitie: De wijn geurt uitbundig met verrukkelijke tonen van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,10)
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bijna zoete tanninen en een licht kruidige finale.

2009 Fonterutoli

Op dronk: tussen nu en 2013

Chianti Classico

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,90)

Al jaren is deze wijn zeer geliefd bij onze klanten en terecht!
Gemaakt van voornamelijk sangiovese (90%), aangevuld met
malvasia nera, colorino en merlot, kenmerkt deze Chianti Classico
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zich door een uitstekende balans tussen elegantie en complexiteit.

IGT Maremma

De bodemstructuur, bestaande uit kalksteen vermengd met

Het wijndomein Belguardo is idyllisch gelegen op de heuvels in de

zandsteen en keien, de perfecte ligging van de wijngaarden en de

Toscaanse streek Maremma, zo’n tien kilometer van de Tyrreense

lage opbrengsten per hectare vormen een goede basis voor deze op

Proefpakket ‘Mazzei’

zee. De familie Mazzei ontdekte het domein in de jaren negentig

fruit gevinifieerde wijn. Na een rijping van twaalf maanden in vaten

en voorzag grote mogelijkheden. De steile wijngaarden, gelegen

van Frans eikenhout, waarvan 40% nieuw, is de wijn gereed voor

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket

op circa 70 tot 130 meter boven zeeniveau, profiteren van de zuid/

botteling.

bestellen. U ontvangt dan van de Poggio alla

zuidwestelijke zonexpositie en de gunstige warmtestromen in de
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(normaal € 90,15)
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De broers Mazzei: Francesco en Filippo

bestelling mogelijk)

Vier ‘sterren’ van de
beroemde Mazzei-familie

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,25)
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bestaande uit fruitbomen, notenbomen, olijfbomen en zeventien
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In het prachtige en gerenommeerde wijngebied Chianti
Classico wordt door de familie Mazzei al sinds 1435 wijn
gemaakt. Met hoge noteringen in de Gambero Rosso, de meest
toonaangevende Italiaanse wijngids, en vele internationale
prijzen op zijn naam geldt het domein inmiddels als dé
referentie voor Chianti Classico.

N

nero d’avoladruif, is adembenemend mooi. De wijngaarden
liggen op 150 meter hoogte op het zuidwesten en profiteren van
de verkoelende zeewind. Daarnaast is de bodem kalkrijk; ideale
omstandigheden voor het maken van een topwijn. Na een vergisting
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opvoeding van tien maanden op Franse eikenhouten barriques.
Proefnotitie: In de neus ontdekken we tonen van klein rood en zwart
fruit, kruiden, specerijen en iets van vanille. De smaak is vol en smeuïg,
met een rijp zwart fruit, opnieuw wat kruiden, een aangename toast en

aast het imposante landgoed in het gehucht Fonterutoli vlak bij Castellina in Chianti, bezit de

een lange, zwoele finale.

familie Mazzei nog twee wijndomeinen: één in het Toscaanse kustgebied Maremma en één op

Op dronk: tussen nu en 2014

het eiland Sicilië. Ook hier gelden de hoge kwaliteitsnormen en zet de familie de laatste technieken en
kennis in voor het maken van topwijnen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

hectare wijngaard, hoofdzakelijk aangeplant met de autochtone
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2010 Faune blanc, Moulin de Gassac

Droomwijnen van een pionier

Vernoemd naar een halfgod die opduikt in oude

Vin de Pays de l’Hérault

verhalen en afbeeldingen uit het nabijgelegen

De allereerste en ook verreweg de meest bekende

Saint-Guilhem-le-Désert, is deze Faune een

wijn uit de serie ‘Moulin de Gassac’ is deze

perfecte assemblage van de druiven viognier

Guilhem rouge. Een unieke wijn, gemaakt van

(60%), marsanne (30%) en muscat (10%). Deze

de druivenrassen syrah, grenache, mourvèdre

druiven zijn alle afkomstig van oude stokken van

en carignan, die nooit lijkt te vervelen. Niet voor

streng geselecteerde wijngaarden, gelegen op de

niets staat hij al vele jaren als een van onze meest

terrasvormige hellingen van de rivier l’Hérault,

populaire huiswijnen te boek. Dit ‘kleine broertje’

waar de grond zandhoudend en rijk aan keien

van de Mas de Daumas Gassac valt jaarlijks op

is. De vinificatie geschiedt op lage temperatuur,

diverse wijnconcoursen in de prijzen en kreeg dit

gevolgd door een opvoeding op

jaar een wel zéér prestigieuze onderscheiding:

tank gedurende vier maanden. Hierna rijpt de

Grand Gold Medal, de hoofdprijs van het grote

wijn nog enkele maanden op fles. Wat een

Concours International des Vins in Brussel!

plezier geeft deze wijn!

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische neus met

van rode vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is

tonen van abrikoos, peer en witte bloemen. De

opnieuw mooi fruitig, met rijpe, soepele tanninen,

smaak is zéér harmonisch, met een delicate aanzet

lekker sappig, pittig, een elegante structuur en

van bloemen, gevolgd door een vettere structuur,

een aangename kruidigheid in de afdronk.

tonen van exotisch fruit en een mooie frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij wit vlees,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,80)

visgerechten en zachte (geiten)kazen.

Het was puur per toeval dat Aimé Guibert in de jaren zeventig van de vorige eeuw wijnmaker
werd. Dat hij in korte tijd uitgroeide tot een van de meest bekende wijnmakers van Frankrijk,
lag wellicht meer voor de hand. Een gepassioneerd ondernemer als Guibert schuwt immers
geen risico’s en houdt niet van half werk!

Okhuysen Vinée Vineuse

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

2008 Mas de Daumas Gassac blanc

2006 Mas de Daumas Gassac rouge

Vin de Pays de l’Hérault

Vin de Pays de l’Hérault

A

imé Guibert was eigenlijk voornemens om na een succesvol

werd binnen een mum van tijd een waar fenomeen, maar ook de

Er zijn niet heel veel plekken waar zowel toprood

Onlangs zetten wij het oogstjaar 1988 van deze

zakenleven een rustig bestaan te gaan leiden samen met

witte Daumas Gassac won snel aan kwaliteit en populariteit.

als topwit wordt gemaakt, maar bij Daumas

wijn nog als piraat in bij een vergelijkende proeverij

zijn tweede vrouw midden in de natuur van het achterland van

Inmiddels kent de prachtige Languedoc vele topwijnen, maar begin

Gassac draaien ze hun hand er niet voor om. Daar

van enkele top-Bordeaux uit datzelfde jaar. Onder

Montpellier. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen hij

jaren zeventig was dit in deze contreien volstrekt ondenkbaar.

waar de rode wijn vaak wordt vergeleken met een

de groep van wijnprofessionals eindigde hij

erachter kwam, met hulp van bodemdeskundige Henri Enjalbert,

Guibert mag dan ook met recht een pionier genoemd worden. Nog

grand cru classe uit de Médoc, heeft de witte

vrijwel unaniem op de eerste plaats; een groot

op een geologisch wonder te wonen, uitermate geschikt voor het

altijd nemen de wijnen van Daumas Gassac een unieke plaats in.

variant een volstrekt uniek profiel, dat zich niet

compliment voor een ‘simpele’ Vin de Pays! De

gemakkelijk met andere wijnen laat vergelijken.

rode Daumas Gassac is een bewaarwijn bij uitstek,

maken van hoogwaardige wijnen, ging hij de uitdaging aan.
Al meteen besloot Guibert dat hij het natuurlijke landschap

Met hun buitengewone bewaarpotentieel zijn ze onovertroffen!

Hij wordt gemaakt van de druiven chardonnay,

zeker uit een prachtig geconcentreerd jaar als deze

zo weinig mogelijk wilde verstoren en in volledige harmonie

Tegenwoordig werken er drie zonen van Aimé op het domein,

viognier, petit manseng en chenin blanc,

2006, die zich nu net begint te laten zien.

met de natuur wilde werken; een aanpak die voor die tijd zeer

die met dezelfde passie, filosofie en lef te werk gaan. Ze wenden

aangevuld met een klein percentage van een tiental

Een goed uur in de karaf zal het beste in hem naar

vooruitstrevend was. 25% van het totale grondoppervlak werd

de opgedane kennis van de laatste jaren aan om boeren uit de

andere druivensoorten. De wijn kreeg een korte

boven halen! Hij werd gemaakt van 80% cabernet-

ontgonnen voor wijnbouw. Als groot liefhebber van cabernet-

omgeving te helpen bij het verbouwen van betere en gezonde

opvoeding op de fijne gistsporen op inox tank en

sauvignon, aangevuld met een tiental andere

sauvignon plantte hij deze druif hier als eerste aan. Later richtte

druiven. De Guiberts kopen vervolgens een deel van die druiven om

verder geen houtopvoeding.

druivensoorten. De wijn rijpte vijftien maanden op

Guibert zich vooral op mystieke druivenrassen die met uitsterven

daar weer een nieuwe serie knappe wijnen van te maken, onder de

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, honing,

gebruikte eikenhouten vaten.

werden bedreigd. Deze haalden alleen de assemblage van de

naam ‘Moulin de Gassac’. Ditmaal geen grands crus, maar wijnen

bloesem, geel en wit fruit en iets van citrusfruit.

Proefnotitie: De geur is nog iets gesloten, met

topwijn wanneer de kwaliteit dit toeliet. Zijn rode Daumas Gassac

voor de dagelijkse consumptie in een aantrekkelijkere prijsklasse.

De smaak is rijp en weelderig , met een waaier

tonen van zwarte bessen, zwarte kersen, pruimen,

aan smaken, mooie frisse zuren en een

peper, iets van laurier en rozemarijn. De smaak

aangenaam sappige afdronk. Fantastisch!

is geconcentreerd, met rijpe fruittonen, frisse

Schenkadvies: Heerlijk bij rijkere visgerechten,

tanninen, opnieuw iets van laurier en veel lengte.

met saffraansaus, en bij wit vlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030

Op dronk: Tussen nu en 2014, voor liefhebbers

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 31,00)

Proefpakket ‘Moulin de Gassac/Mas de Daumas Gassac’
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de Faune Blanc

Speciale ‘staffelprijzen’ bij uw aankoop
Mas de Daumas Gassac blanc & rouge

en de Guilhem rouge ieder 2 flessen, en van de Mas de Daumas blanc en rouge elk 1 fles.

(gecombineerd bestellen mogelijk)

Speciale prijs: € 79,00 (normaal € 88,40)

Bij 12 flessen: € 25,95 per fles
Bij 24 flessen: € 24,50 per fles

(slechts één pakket ‘Moulin de Gassac/Mas de Daumas Gassac’ per bestelling mogelijk)
16

Op dronk: tussen nu en 2014

van meer gerijpte wijnen tot 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 31,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

Aimé Guibert, geflankeerd door zijn
zonen Samuel (rechts) en Roman

Vin de Pays de l’Hérault

2010 Guilhem rouge
Moulin de Gassac
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2010 Faune blanc, Moulin de Gassac

Droomwijnen van een pionier

Vernoemd naar een halfgod die opduikt in oude

Vin de Pays de l’Hérault

verhalen en afbeeldingen uit het nabijgelegen

De allereerste en ook verreweg de meest bekende

Saint-Guilhem-le-Désert, is deze Faune een

wijn uit de serie ‘Moulin de Gassac’ is deze

perfecte assemblage van de druiven viognier

Guilhem rouge. Een unieke wijn, gemaakt van

(60%), marsanne (30%) en muscat (10%). Deze

de druivenrassen syrah, grenache, mourvèdre

druiven zijn alle afkomstig van oude stokken van

en carignan, die nooit lijkt te vervelen. Niet voor

streng geselecteerde wijngaarden, gelegen op de

niets staat hij al vele jaren als een van onze meest

terrasvormige hellingen van de rivier l’Hérault,

populaire huiswijnen te boek. Dit ‘kleine broertje’

waar de grond zandhoudend en rijk aan keien

van de Mas de Daumas Gassac valt jaarlijks op

is. De vinificatie geschiedt op lage temperatuur,

diverse wijnconcoursen in de prijzen en kreeg dit

gevolgd door een opvoeding op

jaar een wel zéér prestigieuze onderscheiding:

tank gedurende vier maanden. Hierna rijpt de

Grand Gold Medal, de hoofdprijs van het grote

wijn nog enkele maanden op fles. Wat een

Concours International des Vins in Brussel!

plezier geeft deze wijn!

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische neus met

van rode vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is

tonen van abrikoos, peer en witte bloemen. De

opnieuw mooi fruitig, met rijpe, soepele tanninen,

smaak is zéér harmonisch, met een delicate aanzet

lekker sappig, pittig, een elegante structuur en

van bloemen, gevolgd door een vettere structuur,

een aangename kruidigheid in de afdronk.

tonen van exotisch fruit en een mooie frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij wit vlees,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,80)

visgerechten en zachte (geiten)kazen.

Het was puur per toeval dat Aimé Guibert in de jaren zeventig van de vorige eeuw wijnmaker
werd. Dat hij in korte tijd uitgroeide tot een van de meest bekende wijnmakers van Frankrijk,
lag wellicht meer voor de hand. Een gepassioneerd ondernemer als Guibert schuwt immers
geen risico’s en houdt niet van half werk!

Okhuysen Vinée Vineuse

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

2008 Mas de Daumas Gassac blanc

2006 Mas de Daumas Gassac rouge

Vin de Pays de l’Hérault

Vin de Pays de l’Hérault

A

imé Guibert was eigenlijk voornemens om na een succesvol

werd binnen een mum van tijd een waar fenomeen, maar ook de

Er zijn niet heel veel plekken waar zowel toprood

Onlangs zetten wij het oogstjaar 1988 van deze

zakenleven een rustig bestaan te gaan leiden samen met

witte Daumas Gassac won snel aan kwaliteit en populariteit.

als topwit wordt gemaakt, maar bij Daumas

wijn nog als piraat in bij een vergelijkende proeverij

zijn tweede vrouw midden in de natuur van het achterland van

Inmiddels kent de prachtige Languedoc vele topwijnen, maar begin

Gassac draaien ze hun hand er niet voor om. Daar

van enkele top-Bordeaux uit datzelfde jaar. Onder

Montpellier. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen hij

jaren zeventig was dit in deze contreien volstrekt ondenkbaar.

waar de rode wijn vaak wordt vergeleken met een

de groep van wijnprofessionals eindigde hij

erachter kwam, met hulp van bodemdeskundige Henri Enjalbert,

Guibert mag dan ook met recht een pionier genoemd worden. Nog

grand cru classe uit de Médoc, heeft de witte

vrijwel unaniem op de eerste plaats; een groot

op een geologisch wonder te wonen, uitermate geschikt voor het

altijd nemen de wijnen van Daumas Gassac een unieke plaats in.

variant een volstrekt uniek profiel, dat zich niet

compliment voor een ‘simpele’ Vin de Pays! De

gemakkelijk met andere wijnen laat vergelijken.

rode Daumas Gassac is een bewaarwijn bij uitstek,

maken van hoogwaardige wijnen, ging hij de uitdaging aan.
Al meteen besloot Guibert dat hij het natuurlijke landschap

Met hun buitengewone bewaarpotentieel zijn ze onovertroffen!

Hij wordt gemaakt van de druiven chardonnay,

zeker uit een prachtig geconcentreerd jaar als deze

zo weinig mogelijk wilde verstoren en in volledige harmonie

Tegenwoordig werken er drie zonen van Aimé op het domein,

viognier, petit manseng en chenin blanc,

2006, die zich nu net begint te laten zien.

met de natuur wilde werken; een aanpak die voor die tijd zeer

die met dezelfde passie, filosofie en lef te werk gaan. Ze wenden

aangevuld met een klein percentage van een tiental

Een goed uur in de karaf zal het beste in hem naar

vooruitstrevend was. 25% van het totale grondoppervlak werd

de opgedane kennis van de laatste jaren aan om boeren uit de

andere druivensoorten. De wijn kreeg een korte

boven halen! Hij werd gemaakt van 80% cabernet-

ontgonnen voor wijnbouw. Als groot liefhebber van cabernet-

omgeving te helpen bij het verbouwen van betere en gezonde

opvoeding op de fijne gistsporen op inox tank en

sauvignon, aangevuld met een tiental andere

sauvignon plantte hij deze druif hier als eerste aan. Later richtte

druiven. De Guiberts kopen vervolgens een deel van die druiven om

verder geen houtopvoeding.

druivensoorten. De wijn rijpte vijftien maanden op

Guibert zich vooral op mystieke druivenrassen die met uitsterven

daar weer een nieuwe serie knappe wijnen van te maken, onder de

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, honing,

gebruikte eikenhouten vaten.

werden bedreigd. Deze haalden alleen de assemblage van de

naam ‘Moulin de Gassac’. Ditmaal geen grands crus, maar wijnen

bloesem, geel en wit fruit en iets van citrusfruit.

Proefnotitie: De geur is nog iets gesloten, met

topwijn wanneer de kwaliteit dit toeliet. Zijn rode Daumas Gassac

voor de dagelijkse consumptie in een aantrekkelijkere prijsklasse.

De smaak is rijp en weelderig , met een waaier

tonen van zwarte bessen, zwarte kersen, pruimen,

aan smaken, mooie frisse zuren en een

peper, iets van laurier en rozemarijn. De smaak

aangenaam sappige afdronk. Fantastisch!

is geconcentreerd, met rijpe fruittonen, frisse

Schenkadvies: Heerlijk bij rijkere visgerechten,

tanninen, opnieuw iets van laurier en veel lengte.

met saffraansaus, en bij wit vlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030

Op dronk: Tussen nu en 2014, voor liefhebbers

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 31,00)

Proefpakket ‘Moulin de Gassac/Mas de Daumas Gassac’
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de Faune Blanc

Speciale ‘staffelprijzen’ bij uw aankoop
Mas de Daumas Gassac blanc & rouge

en de Guilhem rouge ieder 2 flessen, en van de Mas de Daumas blanc en rouge elk 1 fles.

(gecombineerd bestellen mogelijk)

Speciale prijs: € 79,00 (normaal € 88,40)

Bij 12 flessen: € 25,95 per fles
Bij 24 flessen: € 24,50 per fles

(slechts één pakket ‘Moulin de Gassac/Mas de Daumas Gassac’ per bestelling mogelijk)
16

Op dronk: tussen nu en 2014

van meer gerijpte wijnen tot 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 31,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

Aimé Guibert, geflankeerd door zijn
zonen Samuel (rechts) en Roman

Vin de Pays de l’Hérault

2010 Guilhem rouge
Moulin de Gassac
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ita lië

chili

De introductie van een nieuw wijndomein blijft voor ons altijd weer
een spannend moment. De kwaliteit van de wijnen heeft zich op dat
moment al wel bewezen, want de flessen hebben meerdere strenge
selectieproeverijen overleefd.

Italiaans vakmanschap
Wijnmaker Paolo Alliata
studeerde af als landbouwkundig ingenieur in
Florence, volgde een
oenologische opleiding
in Bordeaux en leerde
topwijnen maken op Château
Canon-la-Gaffelière in
Saint-Emilion. In 1996 ging
hij terug naar Italië en
kocht zijn Villa Terlina.

Sauvignon
van wereldklasse!
M

aar hoe u, onze klant, op een dergelijk nieuw domein
zal reageren is moeilijker te voorspellen. Zeker in dit

specifieke geval: Chili staat nu eenmaal niet bekend om zijn
ragfijne wijnen van hoge kwaliteit. Het is dan ook heerlijk om
vast te stellen dat velen onder u kennis wilden maken met de
wijnen van dit bijzondere domein. En, nog belangrijker…
u vond de wijnen heerlijk!
Casa Marín maakt onderdeel uit van het kleine topgebiedje
San Antonio, gelegen pal aan de Chileense westkust, ter
hoogte van hoofdstad Santiago. De wijngaarden liggen
op de heuvels van het kustgebergte, op een steenworp
afstand van de koele Grote Oceaan. Het microklimaat en
een gevarieerde bodem zorgen hier samen voor unieke
groeiomstandigheden voor de druiven. Voeg hier de visie
en passie van Maria Luz Marín en haar zoon Felipe aan

D

it wijndomein, gelegen in de

toe, en alle ingrediënten voor het maken van topwijnen zijn

prachtige Italiaanse regio Piemonte,

aanwezig! Niet voor niets werd Casa Marín in 2010 uitgeroepen

heeft al een langere geschiedenis. De

tot beste producent van Chili.

wijnstokken stammen uit 1975, een deel
zelfs uit de jaren dertig. De wijngaard

2009 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses

is aangelegd op een steile helling, in

Casa Marín
Deze prachtige wijngaard ligt boven aan de heuvel in de vallei, met een

18

perfecte zonexpositie. De hoogwaardige

2007 Gradale, Barbera d’Asti

grond rijk aan kalksteen, graniet en vulkanisch materiaal. De constant

bodem van kalk, mergel en klei, maakt

Villa Terlina

waaiende wind zorgt hier voor meer concentratie van de druiven en lagere

het plaatje compleet en schept ideale

Deze veelgeprezen Barbera d’Asti is afkomstig van de slechts vier hectare grote wijngaard

rendementen. De kleine wijngaard is voor 100% aangeplant met sauvignon

omstandigheden voor de hier aangeplante

Gradale, die met zijn lage rendementen een productie kent van nog geen 18.000 flessen.

blanc, waar een zogenaamde ‘single vineyard’ cuvée van wordt gemaakt.

barberadruif.

Proefnotitie: De wijn heeft een diepe, harmonieuze structuur, met een geur van kersen,

Proefnotitie: De neus is prachtig mineraal, grassig, met iets van peper, kruisbes,

Deze Sauvignon Viñedo Cipreses uit 2009 is één

pruimen, specerijen, iets van leer en cacao. In de mond bezit hij een prachtige concentratie van

groene appel en citrusfruit. In de mond is de wijn mooi slank en geconcentreerd,

van de prachtige wijnen van de hand van Maria Luz

Paolo Alliata houdt van pure, evenwichtige

zwoel en kruidig fruit, rijpe tanninen en heerlijk frisse zuren in de afdronk.

heel zuiver met sappig fruit, uitstekende zuren en een indrukwekkende afdronk.

Marín. En passant werd hij in Bordeaux uitgeroepen

en geconcentreerde wijnen en werkt zo veel

Schenkadvies: Prachtig in combinatie met geroosterd vlees en oude kaas. Ook bij pittig

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise (vis)

mogelijk op biologische wijze. Zijn eerste

oriëntaals eten komt de Gradale goed tot zijn recht.

curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

oogst (1997) was meteen een groot succes,

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2014

en inmiddels behoort hij tot de gevestigde

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 14,10)

namen in Italië.

Een bekroonde wijn

tot ‘beste Sauvignon Blanc ter wereld’ op het
Concours Mondial Sauvignon van 2010 en ontving
hij een prestigieuze ‘World Wine Award’ van het
Engelse tijdschrift Decanter.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

de vorm van een amfitheater, met een
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ita lië

chili

De introductie van een nieuw wijndomein blijft voor ons altijd weer
een spannend moment. De kwaliteit van de wijnen heeft zich op dat
moment al wel bewezen, want de flessen hebben meerdere strenge
selectieproeverijen overleefd.

Italiaans vakmanschap
Wijnmaker Paolo Alliata
studeerde af als landbouwkundig ingenieur in
Florence, volgde een
oenologische opleiding
in Bordeaux en leerde
topwijnen maken op Château
Canon-la-Gaffelière in
Saint-Emilion. In 1996 ging
hij terug naar Italië en
kocht zijn Villa Terlina.

Sauvignon
van wereldklasse!
M

aar hoe u, onze klant, op een dergelijk nieuw domein
zal reageren is moeilijker te voorspellen. Zeker in dit

specifieke geval: Chili staat nu eenmaal niet bekend om zijn
ragfijne wijnen van hoge kwaliteit. Het is dan ook heerlijk om
vast te stellen dat velen onder u kennis wilden maken met de
wijnen van dit bijzondere domein. En, nog belangrijker…
u vond de wijnen heerlijk!
Casa Marín maakt onderdeel uit van het kleine topgebiedje
San Antonio, gelegen pal aan de Chileense westkust, ter
hoogte van hoofdstad Santiago. De wijngaarden liggen
op de heuvels van het kustgebergte, op een steenworp
afstand van de koele Grote Oceaan. Het microklimaat en
een gevarieerde bodem zorgen hier samen voor unieke
groeiomstandigheden voor de druiven. Voeg hier de visie
en passie van Maria Luz Marín en haar zoon Felipe aan

D

it wijndomein, gelegen in de

toe, en alle ingrediënten voor het maken van topwijnen zijn

prachtige Italiaanse regio Piemonte,

aanwezig! Niet voor niets werd Casa Marín in 2010 uitgeroepen

heeft al een langere geschiedenis. De

tot beste producent van Chili.

wijnstokken stammen uit 1975, een deel
zelfs uit de jaren dertig. De wijngaard

2009 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses

is aangelegd op een steile helling, in

Casa Marín
Deze prachtige wijngaard ligt boven aan de heuvel in de vallei, met een

18

perfecte zonexpositie. De hoogwaardige

2007 Gradale, Barbera d’Asti

grond rijk aan kalksteen, graniet en vulkanisch materiaal. De constant

bodem van kalk, mergel en klei, maakt

Villa Terlina

waaiende wind zorgt hier voor meer concentratie van de druiven en lagere

het plaatje compleet en schept ideale

Deze veelgeprezen Barbera d’Asti is afkomstig van de slechts vier hectare grote wijngaard

rendementen. De kleine wijngaard is voor 100% aangeplant met sauvignon

omstandigheden voor de hier aangeplante

Gradale, die met zijn lage rendementen een productie kent van nog geen 18.000 flessen.

blanc, waar een zogenaamde ‘single vineyard’ cuvée van wordt gemaakt.

barberadruif.

Proefnotitie: De wijn heeft een diepe, harmonieuze structuur, met een geur van kersen,

Proefnotitie: De neus is prachtig mineraal, grassig, met iets van peper, kruisbes,

Deze Sauvignon Viñedo Cipreses uit 2009 is één

pruimen, specerijen, iets van leer en cacao. In de mond bezit hij een prachtige concentratie van

groene appel en citrusfruit. In de mond is de wijn mooi slank en geconcentreerd,

van de prachtige wijnen van de hand van Maria Luz

Paolo Alliata houdt van pure, evenwichtige

zwoel en kruidig fruit, rijpe tanninen en heerlijk frisse zuren in de afdronk.

heel zuiver met sappig fruit, uitstekende zuren en een indrukwekkende afdronk.

Marín. En passant werd hij in Bordeaux uitgeroepen

en geconcentreerde wijnen en werkt zo veel

Schenkadvies: Prachtig in combinatie met geroosterd vlees en oude kaas. Ook bij pittig

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise (vis)

mogelijk op biologische wijze. Zijn eerste

oriëntaals eten komt de Gradale goed tot zijn recht.

curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

oogst (1997) was meteen een groot succes,

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2014

en inmiddels behoort hij tot de gevestigde

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 14,10)

namen in Italië.

Een bekroonde wijn

tot ‘beste Sauvignon Blanc ter wereld’ op het
Concours Mondial Sauvignon van 2010 en ontving
hij een prestigieuze ‘World Wine Award’ van het
Engelse tijdschrift Decanter.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

de vorm van een amfitheater, met een
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col l iour e

Machtig mooie wijnen van
Domaine de la Rectorie
De kleine en schilderachtige havenplaats Collioure, in het
zuiden van Frankrijk nabij de Spaanse grens, ligt ingeklemd
tussen de Middellandse Zee en de uitlopers van de Pyreneeën,
die hier loodrecht in zee lijken te verdwijnen. Op de moeizaam
aangelegde terrassen op de granieten rotsbodem staan
prachtige oude wijnstokken. Vooral de grenachedruif, in de
varianten noir en gris, doet het hier goed, maar ook vinden
we aanplant van syrah en carignan. De streek is beroemd
om haar versterkte zoete wijn Banyuls, genoemd naar
Thierry Parcé (rechts) en
het buurdorp, maar heeft ook een Appellation Contrôlée
zijn zoon Jean-Emmanuel
voor droge wijnen onder de naam Collioure. Mede dankzij
de grote inspanningen van de gebroeders Parcé van Domaine de la Rectorie geldt dit
herkomstgebied sinds enkele jaren niet alleen voor rode wijn, maar ook voor wit en rosé.

H

et Domaine de la Rectorie wordt gezien als een van de meest bijzondere domeinen van Frankrijk en is
favoriet bij menig topsommelier in binnen- en buitenland. Het bekende Franse vakblad La Revue du vin

coll iour e

2010 L’Argile blanc

Proefnotitie: Het resultaat is een rosé met een intens helderrode kleur,

Collioure

een complexe geur van gekonfijt rood fruit, citrusfruit, meloen en peer

De druiven werden perfect rijp en met voldoende zuren geoogst,

en iets van toffee, mokka, vanille en brioche. De smaak is rijp en rond

waarna ze een korte koude weking in hun sap ondergingen om

met een aantrekkelijk zwoel fruit, frisse zuren en veel lengte.

aroma’s aan de schil te onttrekken. Vervolgens werden ze zacht

Schenkadvies: Een rosé voor aan tafel. Mooi bij gegrilde tonijn en

geperst en vergistte het sap op barriques ‘sur lie’ (op de fijne

wit vlees, eventueel Provençaals gekruid, maar ook mooi bij meer

gistsporen) om aan complexiteit en balans te winnen.

pittig gekruide gerechten.

Proefnotitie: De neus presenteert een complexe geur van zuidvruchten

Op dronk: tussen nu en 2013

als abrikoos en perzik, iets van mandarijn, meloen, licht exotische

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

tonen van ananas en citrusfruit en een aantrekkelijke toast. De smaak
is krachtig en vol, maar tevens fris en levendig, met rijpe fruittonen en
een intense afdronk.

2009 Côté Mer rouge

Schenkadvies: Mooi bij rijke visschotels, coquilles en kreeft, maar

Collioure

ook bij wit vlees en gevogelte.

De grenache noir is dominant, aangevuld met kleine beetjes

Op dronk: tussen nu en 2014

carignan en syrah. Oude wijnstokken, lage rendementen en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,50 per fles (normaal € 23,90)

strenge selectie geven druiven van topkwaliteit. Na een gisting
gedurende twintig dagen rijpte de geassembleerde wijn vervolgens
achttien maanden op eikenhouten vaten.

2010 Côté Mer rosé

Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit, met iets van vanille en

Collioure

mokka, tabak, viooltjes en rozen. De smaak is zeer elegant, bezit veel

Deze rosé is gemaakt van grenache, carignan, counoise en syrah en

souplesse, maar ook een mooi geconcentreerd fruit, verfijnde zuren en

werd op dezelfde manier gevinifieerd als de Argile blanc. Ook van

prachtig elegante, frisse tanninen.

deze rosé vergist het sap op eikenhouten vaten, waarna de wijn op

Schenkadvies: Heerlijk bij diverse vleesgerechten, maar ook licht

de fijne gistsporen verder rijpt tot aan de botteling in april.

gekoeld bij een Provençaals gekruide, gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2016

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

de France gaf het domein ooit al één ster in hun jaargids, en vorig jaar was de promotie naar het elitegezelschap
van tweesterrendomeinen zelfs een feit. La Rectorie is het toonbeeld van een domein waar de terroir het voor het

2009 Côté Montagne rouge

zeggen heeft. De familie Parcé kent grote waarde toe aan het typische karakter van de terroir. Dat komt extra tot

Collioure

uitdrukking door de leeftijd van de stokken, met natuurlijke lage rendementen, en het gebruik van authentieke

Deze wijn is de meest complete expressie van de terroir, de

druivenrassen, met de grenache in de hoofdrol. De wijngaarden bestaan uit dertig verschillende percelen en zijn ook

arme en ruige leistenen bodem, de oude stokken en de lage

qua bodemstructuur sterk uiteenlopend. De wijnen afkomstig van deze percelen worden alle apart gevinifieerd en

rendementen. Hij bezit een grote structuur en een uitstekend

pas in een later stadium geassembleerd. Dit heeft tot gevolg dat de wijnen van Domaine de la Rectorie over de hele

bewaarpotentieel. Hij werd gemaakt van grenache noir, carignan,

linie van uitermate hoge kwaliteit zijn.

mourvèdre, counoise en syrah.
Proefnotitie: De geur is iets gesloten, met een geconcentreerd donker
fruit van bessen en pruimen, kruiden en iets van kreupelhout. De
smaak is vol en krachtig, een beetje aards, met stoere tanninen, maar
tegelijkertijd verfijnd 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 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,50 per fles (normaal € 23,90)

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt
dan van de Côté Mer rosé en Côté Montagne ieder één fles en van
de Argile en de Côté Mer rouge ieder twee flessen.

Speciale prijs: € 107,90 (normaal € 119,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket ‘Rectorie’

(slechts één pakket ‘Rectorie’ per bestelling mogelijk)
20
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col l iour e

Machtig mooie wijnen van
Domaine de la Rectorie
De kleine en schilderachtige havenplaats Collioure, in het
zuiden van Frankrijk nabij de Spaanse grens, ligt ingeklemd
tussen de Middellandse Zee en de uitlopers van de Pyreneeën,
die hier loodrecht in zee lijken te verdwijnen. Op de moeizaam
aangelegde terrassen op de granieten rotsbodem staan
prachtige oude wijnstokken. Vooral de grenachedruif, in de
varianten noir en gris, doet het hier goed, maar ook vinden
we aanplant van syrah en carignan. De streek is beroemd
om haar versterkte zoete wijn Banyuls, genoemd naar
Thierry Parcé (rechts) en
het buurdorp, maar heeft ook een Appellation Contrôlée
zijn zoon Jean-Emmanuel
voor droge wijnen onder de naam Collioure. Mede dankzij
de grote inspanningen van de gebroeders Parcé van Domaine de la Rectorie geldt dit
herkomstgebied sinds enkele jaren niet alleen voor rode wijn, maar ook voor wit en rosé.

H

et Domaine de la Rectorie wordt gezien als een van de meest bijzondere domeinen van Frankrijk en is
favoriet bij menig topsommelier in binnen- en buitenland. Het bekende Franse vakblad La Revue du vin

coll iour e

2010 L’Argile blanc

Proefnotitie: Het resultaat is een rosé met een intens helderrode kleur,

Collioure

een complexe geur van gekonfijt rood fruit, citrusfruit, meloen en peer

De druiven werden perfect rijp en met voldoende zuren geoogst,

en iets van toffee, mokka, vanille en brioche. De smaak is rijp en rond

waarna ze een korte koude weking in hun sap ondergingen om

met een aantrekkelijk zwoel fruit, frisse zuren en veel lengte.

aroma’s aan de schil te onttrekken. Vervolgens werden ze zacht

Schenkadvies: Een rosé voor aan tafel. Mooi bij gegrilde tonijn en

geperst en vergistte het sap op barriques ‘sur lie’ (op de fijne

wit vlees, eventueel Provençaals gekruid, maar ook mooi bij meer

gistsporen) om aan complexiteit en balans te winnen.

pittig gekruide gerechten.

Proefnotitie: De neus presenteert een complexe geur van zuidvruchten

Op dronk: tussen nu en 2013

als abrikoos en perzik, iets van mandarijn, meloen, licht exotische

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

tonen van ananas en citrusfruit en een aantrekkelijke toast. De smaak
is krachtig en vol, maar tevens fris en levendig, met rijpe fruittonen en
een intense afdronk.

2009 Côté Mer rouge

Schenkadvies: Mooi bij rijke visschotels, coquilles en kreeft, maar

Collioure

ook bij wit vlees en gevogelte.

De grenache noir is dominant, aangevuld met kleine beetjes

Op dronk: tussen nu en 2014

carignan en syrah. Oude wijnstokken, lage rendementen en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,50 per fles (normaal € 23,90)

strenge selectie geven druiven van topkwaliteit. Na een gisting
gedurende twintig dagen rijpte de geassembleerde wijn vervolgens
achttien maanden op eikenhouten vaten.

2010 Côté Mer rosé

Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit, met iets van vanille en

Collioure

mokka, tabak, viooltjes en rozen. De smaak is zeer elegant, bezit veel

Deze rosé is gemaakt van grenache, carignan, counoise en syrah en

souplesse, maar ook een mooi geconcentreerd fruit, verfijnde zuren en

werd op dezelfde manier gevinifieerd als de Argile blanc. Ook van

prachtig elegante, frisse tanninen.

deze rosé vergist het sap op eikenhouten vaten, waarna de wijn op

Schenkadvies: Heerlijk bij diverse vleesgerechten, maar ook licht

de fijne gistsporen verder rijpt tot aan de botteling in april.

gekoeld bij een Provençaals gekruide, gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2016

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

de France gaf het domein ooit al één ster in hun jaargids, en vorig jaar was de promotie naar het elitegezelschap
van tweesterrendomeinen zelfs een feit. La Rectorie is het toonbeeld van een domein waar de terroir het voor het

2009 Côté Montagne rouge

zeggen heeft. De familie Parcé kent grote waarde toe aan het typische karakter van de terroir. Dat komt extra tot

Collioure

uitdrukking door de leeftijd van de stokken, met natuurlijke lage rendementen, en het gebruik van authentieke

Deze wijn is de meest complete expressie van de terroir, de

druivenrassen, met de grenache in de hoofdrol. De wijngaarden bestaan uit dertig verschillende percelen en zijn ook

arme en ruige leistenen bodem, de oude stokken en de lage

qua bodemstructuur sterk uiteenlopend. De wijnen afkomstig van deze percelen worden alle apart gevinifieerd en

rendementen. Hij bezit een grote structuur en een uitstekend

pas in een later stadium geassembleerd. Dit heeft tot gevolg dat de wijnen van Domaine de la Rectorie over de hele

bewaarpotentieel. Hij werd gemaakt van grenache noir, carignan,

linie van uitermate hoge kwaliteit zijn.

mourvèdre, counoise en syrah.
Proefnotitie: De geur is iets gesloten, met een geconcentreerd donker
fruit van bessen en pruimen, kruiden en iets van kreupelhout. De
smaak is vol en krachtig, een beetje aards, met stoere tanninen, maar
tegelijkertijd verfijnd 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 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,50 per fles (normaal € 23,90)

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt
dan van de Côté Mer rosé en Côté Montagne ieder één fles en van
de Argile en de Côté Mer rouge ieder twee flessen.

Speciale prijs: € 107,90 (normaal € 119,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket ‘Rectorie’

(slechts één pakket ‘Rectorie’ per bestelling mogelijk)
20
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huisw ijnen

De beste keuze
voor alledag
De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen,
speciaal uitgezocht voor dagelijkse consumptie.
Ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit.
Bovendien gunstig geprijsd en vooral erg lekker!
Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

huisw ijnen

2010 ‘Mon Petit Petrus’ - Vin de Pays de Vaucluse

2010 Huerta del Rey rosado

Domaine du Pesquier

Palacio de Bornos

Ooit als ‘experiment’ begonnen, om aan te tonen hoe

De druiven tempranillo en garnacha weken slechts kort

mooi een huwelijk tussen syrah en merlot kan zijn.

en worden op lage temperatuur gevinifieerd, waardoor

De wijn verbleef na de gisting zes maanden op

deze rosé zo’n ontzettend lekker fruit en een prikkelende

roestvrijstalen tanks. Een wijn die zijn herkomst-

sappigheid bezit. Hij voegt aan elke gelegenheid iets toe!

benaming verre overstijgt en niet meer weg te denken is

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig.

uit ons assortiment.

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp

Proefnotitie: De geur is prachtig rijk, bijna zwoel.

rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

De smaak is stevig, mooi kruidig, met veel fruit en een

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

zachte en harmonische finale. Het jaar 2010 kan zich

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

meten met zijn illustere voorganger.
Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,50)

2010 Colagon, Rueda
Palacio de Bornos
Welke andere wijnen we ook in het zonnetje zetten, tegen

2010 Amant Novillo - Toro

de populariteit van deze wijn kunnen ze niet op. Al jaren

Bodegas Toresanas

de favoriete huiswijn van zeer velen; elk oogstjaar

Deze Amant, gemaakt van tempranillo, doet qua

opnieuw haalt hij dan ook het beloofde niveau.

ervaring sterk denken aan wijnen als Colagon en Huerta.

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus

Een wijn, puur op het fruit gemaakt en makkelijk

en ananas, met florale tonen. De smaak is rijk en heerlijk

drinkbaar, maar tegelijk verrassend en prikkelend.

sappig, met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

Door een korte opvoeding op inox tanks wint hij verder

Op dronk: nu tot zomer 2012

aan balans en complexiteit.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,05)

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van rood
fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig en fris,
gevolgd door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

2010 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

l’Orangeraie de Pennautier

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

Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving van
Carcassonne. Hij dankt zijn frisheid en zuiverheid aan de
hoge ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir.

2009 Hommage Saint-Saëns

De typische vettigheid van de chardonnay komt heel

Domaine de la Gineste

subtiel in de wijn naar boven.

Sinds jaar en dag een van onze visitekaartjes, deze

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

‘melodieuze’ Merlot van Henri Fabre Luce. Een klein

geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel structuur

beetje houtopgevoede cabernet-sauvignon geeft hem

en een rijke, sappige finale.

net dat beetje extra spanning.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,35)

fruit, met iets van laurier en licht aardse tonen. De wijn is
rijp en kruidig en bezit een mooie volle structuur.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Lalanne, Vin de Pays des Côtes
de Gascogne
Domaine Lalanne
Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige en

22

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u onze
‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

pure wijnen door de druiven eerst een koude weking te
laten ondergaan. Een Gascogne van niveau met een
immer uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!
Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch
fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel sap,
aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,20 per fles (normaal € 5,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale korting huiswijn
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huisw ijnen

De beste keuze
voor alledag
De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen,
speciaal uitgezocht voor dagelijkse consumptie.
Ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit.
Bovendien gunstig geprijsd en vooral erg lekker!
Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

huisw ijnen

2010 ‘Mon Petit Petrus’ - Vin de Pays de Vaucluse

2010 Huerta del Rey rosado

Domaine du Pesquier

Palacio de Bornos

Ooit als ‘experiment’ begonnen, om aan te tonen hoe

De druiven tempranillo en garnacha weken slechts kort

mooi een huwelijk tussen syrah en merlot kan zijn.

en worden op lage temperatuur gevinifieerd, waardoor

De wijn verbleef na de gisting zes maanden op

deze rosé zo’n ontzettend lekker fruit en een prikkelende

roestvrijstalen tanks. Een wijn die zijn herkomst-

sappigheid bezit. Hij voegt aan elke gelegenheid iets toe!

benaming verre overstijgt en niet meer weg te denken is

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig.

uit ons assortiment.

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp

Proefnotitie: De geur is prachtig rijk, bijna zwoel.

rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

De smaak is stevig, mooi kruidig, met veel fruit en een

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

zachte en harmonische finale. Het jaar 2010 kan zich

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

meten met zijn illustere voorganger.
Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,50)

2010 Colagon, Rueda
Palacio de Bornos
Welke andere wijnen we ook in het zonnetje zetten, tegen

2010 Amant Novillo - Toro

de populariteit van deze wijn kunnen ze niet op. Al jaren

Bodegas Toresanas

de favoriete huiswijn van zeer velen; elk oogstjaar

Deze Amant, gemaakt van tempranillo, doet qua

opnieuw haalt hij dan ook het beloofde niveau.

ervaring sterk denken aan wijnen als Colagon en Huerta.

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus

Een wijn, puur op het fruit gemaakt en makkelijk

en ananas, met florale tonen. De smaak is rijk en heerlijk

drinkbaar, maar tegelijk verrassend en prikkelend.

sappig, met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

Door een korte opvoeding op inox tanks wint hij verder

Op dronk: nu tot zomer 2012

aan balans en complexiteit.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,05)

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van rood
fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig en fris,
gevolgd door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

2010 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

l’Orangeraie de Pennautier

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

Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving van
Carcassonne. Hij dankt zijn frisheid en zuiverheid aan de
hoge ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir.

2009 Hommage Saint-Saëns

De typische vettigheid van de chardonnay komt heel

Domaine de la Gineste

subtiel in de wijn naar boven.

Sinds jaar en dag een van onze visitekaartjes, deze

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

‘melodieuze’ Merlot van Henri Fabre Luce. Een klein

geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel structuur

beetje houtopgevoede cabernet-sauvignon geeft hem

en een rijke, sappige finale.

net dat beetje extra spanning.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,35)

fruit, met iets van laurier en licht aardse tonen. De wijn is
rijp en kruidig en bezit een mooie volle structuur.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Lalanne, Vin de Pays des Côtes
de Gascogne
Domaine Lalanne
Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige en

22

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u onze
‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

pure wijnen door de druiven eerst een koude weking te
laten ondergaan. Een Gascogne van niveau met een
immer uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!
Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch
fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel sap,
aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,20 per fles (normaal € 5,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale korting huiswijn
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b or de au x

Als een grand cru classé!
T

oen hij in de loop van de jaren tachtig

De Nederlandse ondernemer Pieter Verbeek had maar één
droom: grond kopen in Bordeaux om er ooit zijn eigen topwijn te
maken. Als groot wijnliefhebber verzamelde Verbeek al vanaf vrij
jonge leeftijd de mooiste cru’s uit Bordeaux. Daarbij richtte hij
zich zo nu en dan op de Médoc, maar zijn grote liefde lag en ligt
op de rechteroever, bij Pomerol en Saint-Emilion.

daadwerkelijk aanstalten maakte om

een château te kopen, kwam hij er al snel
achter dat een mooie bezitting in Pomerol
of Saint-Emilion te hoog gegrepen was.
Tijdens zijn zoektocht ontmoette Verbeek
de Nederlander Kees van Leeuwen,
technisch directeur van Château Cheval
Blanc, bodemexpert en professor aan de
oenologische faculteit in Bordeaux. Kees
besloot Pieter te helpen bij het vinden van
een topterroir. Dat vond hij in de heuvels
van de Premières Côtes de Bordeaux. Kees
bleef aan om te adviseren bij de aanplant
van de wijngaarden, het wijngaardbeheer,
de vinificatie en het bepalen van de
assemblage.
Binnen enkele jaren maakte Pieter Verbeek
met zijn team een wijn die zijn herkomst ver
oversteeg en zich moeiteloos liet vergelijken
met de Crus Classés van Saint-Emilion. In
2006 stopte Kees van Leeuwen, vanwege
zijn drukke agenda, als adviseur. Het stokje
werd overgenomen door de ervaren en
gelauwerde oenoloog Hubert de Boüard
de Laforest, eigenaar van Château Angélus.
Hij zette het grote werk van Kees voort en
bracht de wijnen op een nog hoger niveau!

2007 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux
De wijn heeft een complexe neus, met
aroma’s van rijp rood fruid, specerijen, iets
van tabak, vanille en een hint chocola. De
smaak is vol en smeuïg, met mooie rijpe
fruittonen, mooi gestructureerde, elegante
tanninen en een frisse afdronk.

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: tussen nu en 2019

24

Speciale prijs bij kist van
12 flessen: € 14,50 per fles
Bij 24 flessen: € 13,50 per fles
Bij 36 flessen: € 12,95 per fles
(normale prijs: € 16,50 per fles)

