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Okhuysen
Vinée Vineuse

Nieuw uit de Loire
Staete Landt Nieuw-Zeeland
Vins de Pays uit Châteauneuf-du-Pape
Aspergewijnen
Château de Pennautier
Coup de Coeur
Bourgogne rouge van Tollot-Beaut
Rully blanc van Domaine Briday
Lenterosés
Colagon en Hommage Saint-Saëns
Huiswijnen
Wijnig Nieuws

Sinds 1867

Inhoud

colofon
26ste jaargang nummer 1
voorjaar 2011
Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv
Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen en Brenda ten Brinke
Fotografie
Louis Kat, Xavier Kat en Mariëlle Penrhyn Lowe
Concept, vormgeving & productie
maakindrukmetAnker, Lelystad
Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Een team om trots op te zijn!
2010 was voor Okhuysen een fantastisch jaar! Steeds meer wijnliefhebbers
weten de weg naar Okhuysen te vinden. Wij zien daarmee ons streven naar
het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, van zowel product als service,
beloond en dat sterkt ons om op deze weg door te gaan. Wij zullen dan ook
geen concessies doen aan onze kwaliteit en blijven trouw aan onze leveranciers.

D

eze veelal kleine producenten leggen hun ziel en zaligheid in het maken van
de mooiste wijnen, en het is een genot om met deze domeinen te mogen

samenwerken. De inkoop is natuurlijk slechts één kant van het verhaal, want deze wijnen
moeten ook op de juiste wijze bij u onder de aandacht worden gebracht. Dit doen wij zoals
bekend via onze bladen Vinée Vineuse (26ste jaargang!), Okhuysen Special (9de jaargang)
en Okhuysen Extra, maar daarnaast beschikken wij over een verkoopafdeling met een
team van deskundige wijnadviseurs, veelal vinoloog, onze prachtige, ruim 140 jaar oude
winkel aan de Gierstraat, en niet te vergeten het team van de buitendienst dat ervoor zorgt
dat onze wijnen ook op de wijnkaarten staan van restaurants in heel Nederland. Last but
not least moeten de bestelde wijnen natuurlijk ook zorgvuldig bij u worden afgeleverd.
Jaarlijks gaat er dan ook een eindeloze stroom dozen en kisten door de handen van onze
magazijnmedewerkers die er op hun beurt voor zorgen dat de chauffeurs weten welke wijn
op welk adres afgeleverd moet worden. Alles op afspraak en volgens uw eigen instructies.
Natuurlijk gaat er ook wel eens iets fout, maar dan staat het team klaar om het voor u op
te lossen en de gemaakte fout te herstellen, zoals het hoort. Een goed werkend en kundig
team van medewerkers waar we best trots op zijn!

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.

Coup de Coeur
4-5

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

evenement om (hernieuwd) kennis te maken met een groot aantal prachtige wijnen uit ons
assortiment. Inschrijven kan nu al! Voor meer informatie: zie Wijnig Nieuws- pagina 26.

du-Pape, maar we hebben altijd te weinig. Deze keer
mochten wij ook iets van zijn rosé kopen.

Het kwaliteitsdomein Tollot-Beaut in Chorey-lès-Beaune

Oogst 2010

maakte in 2008 ook een buitengewoon aantrekkelijke
Bourgogne rouge.

18-19

Lenterosé’s

De grootste verrassing tijdens een proeverij van witte en
rode Loire-wijnen waren een Anjou blanc chenin en een

20-21

heerlijkheden.

Rully blanc

Uitgelicht

Sinds kort importeert Okhuysen de verrukkelijke Rullywijnen van Domaine Briday. Wij bieden u de Rully blanc

22-23

Om een tweetal huiswijnen nog beter te leren kennen

uit 2008 aan en van het topjaar 2009 de Rully blanc ‘Clos

brengen wij deze voor het voetlicht: de Colagon uit

de Remenot’, afkomstig van een zéér speciale akker.

Rueda en de Hommage Saint-Saëns uit de Languedoc.

Aspergewijnen
10-11

Het verlangen naar de lente wordt extra gevoed met
het opentrekken van een mooie rosé. Wij bieden u vier

Anjou rouge cabernet van Château de la Roulerie.

8-9

Uitgebreide oogstberichten van de belangrijkste
wijngebieden in Frankrijk.

Château de la Roulerie
6-7

Jaarlijks kopen wij maximale hoeveelheden witte en rode
‘landwijn’ bij het Domaine Chante Cigale in Châteauneuf-

Bourgogne
5

Asperges van de koude grond vragen om een juiste keuze

Huiswijnen
24-25

DE visitekaartjes van Okhuysen, met een uitstekende

van witte wijnen. We selecteerden drie wijnen: een Pinot

prijs-kwaliteitverhouding. Dit zijn wijnen die nooit

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

Reservé van Jean-Pierre Dirler uit de Elzas, een Pinot

vervelen.

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

Feixes blanc sélecció uit Penedès.

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

Château de Pennautier

blanc van Birgit Braunstein uit Oostenrijk en de Can

12-13

Wijnig Nieuws
26-27

Sinds kort is Okhuysen de exclusieve distributeur van

Ophalen wijn

eigenaar Comte Nicolas de Lorgeril. Wij bieden u twee

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.

witte en twee rode wijnen van dit domein aan.

Nieuw-Zeeland
14-15

Traditiegetrouw kwam aan het begin van het jaar een

Bestellen kan op de volgende manieren:

container met Staete Landt-wijnen van Ruud Maasdam

- 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

gewend zijn: opnieuw verrukkelijke witte en verbluffend

en Dorien Vermaas uit Nieuw Zeeland binnen. Zoals we
lekkere rode wijnen.

Een vaste rubriek vol wijnwetenswaardigheden met
onder andere een uitnodiging voor ‘PROEVEN TUSSEN
DE STELLINGEN’.

de wijnen van het bekende Château de Pennautier van

Xavier & Louis Kat
PS. Op 13 en 14 mei a.s. vindt ons jaarlijkse ‘Proeven tussen de stellingen’ weer plaats; hét

Chante Cigale
16-17

Vinée Vineuse, die wij sterk aanbevelen.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
1 juni 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.

Speciale selectie van een zestal wijnen, vermeld in deze

De Côtes du Rhône
Achter

De Côtes du Rhône rouge van het Domaine Oratoire
Saint-Martin uit het topjaar 2009 is binnengekomen.
Haast u, want de voorraad is zoals altijd beperkt!
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coups de coeur

bourgogne

Bestel een proefpakket Coup de Coeur-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 predikaat
‘Coup de Coeur’. U herkent
deze wijnen aan het Coup de
Coeur-logo.

2009 Château de Roulerie

“Tout court”

Anjou rouge

2008 Château de Pennautier
Terroirs d’Altitude rouge

Speciale prijs: € 8,50 per fles

Cabardès

(normaal € 9,50)

Speciale prijs: € 8,60 per fles

noir) is dat maar één druif. De streek ontleent zijn complexiteit

Zie pagina 6 en 7

(normaal € 9,90)

aan de aaneenschakeling van akkertjes, ieder met zijn eigen

De complexiteit van de Bourgognestreek zit hem niet zozeer in de
druivenrassen, want voor zowel wit (chardonnay) als rood (pinot

Zie pagina 12-13

2010 Staete Landt Sauvignon
Marlborough

2008 Rully blanc

Speciale prijs: € 11,40 per fles

Domaine Michel Briday

(normaal € 12,95)

Speciale prijs: € 14,95 per fles

Zie pagina 14-15

(normaal € 16,95)
Zie pagina 8-9

2010 Can Feixes Blanc Seleccio

Het Coup de Coeurproefpakket bestaat uit zes
flessen.
Speciale prijs per pakket van
6 flessen: € 59,50
(normaal: € 66,15)

terroir, de microklimaten en natuurlijk de individuele werkwijze
van iedere wijnmaker. Een topdomein in de Côtes de Beaune is
Tollot-Beaut, gevestigd in het dorpje Chorey-lès-Beaune met
25 hectare wijngaarden, verdeeld over meer dan dertig
verschillende percelen.

A

Speciale prijs: € 7,75 per fles

2009 Zoé rosé - Vin de Pays
des Côtes Catalanes

(normaal € 8,95)

Vins & Vignes Orientales

Corton proeft, of die van de vele premier cru-akkers van

Zie pagina 10-11

Speciale prijs: € 6,80 per fles

Aloxe-Corton, Beaune en Savigny. Zelfs de Bourgogne rouge

(normaal € 7,90)

is verrukkelijk.

Penedès

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

lle wijnen die hier worden gemaakt, zijn van zeer hoge
kwaliteit, of je nu een wijn van de grand cru-heuvel

Zie pagina 20-21
De druiven die in aanmerking komen voor deze Bourgogne
‘tout court’ komen van verschillende percelen. Sommige
komen van percelen, gelegen net buiten bepaalde
appellations, andere komen van jonge aanplant van
voorname kwaliteitsakkers. Tollot-Beaut werkt al jaren
op puur natuurlijke wijze in de wijngaard: geen kunstmest
of chemische bestrijdingsmiddelen. De vinificatie is
puur traditioneel, met gebruikmaking van moderne
apparatuur, waarbij de temperatuur elektronisch
wordt gestuurd. Na de gisting rijpt deze rouge
op gebruikte eiken barriques van 225 liter
uit Alier en Bertranges, waarop eerst
Aloxe-Corton rijpte.

2007 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut
Proefnotitie: Heerlijk geurende wijn met het
aantrekkelijke rode fruit van de rijpe pinot noir
en heel lichte vanilletonen van het hout.
De smaak is rijk met opnieuw dat fijne
pinot-fruit dat harmonieert met de zachte,

4

Schenkadvies: Heerlijk bij licht rood en
wit vlees, klein wild, gevogelte en rijpe
smeuïge kazen.
Op dronk: tussen nu en 2013

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

rijpe tanninen.
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loire

De druiven Chenin
en Cabernet-Franc
in de hoofdrol

loire

M

idden in het hart van Coteaux du
Layon ligt bij het dorpje Saint-

Aubin-de-Luigné het schitterende landgoed
van Château de la Roulerie. Dit landgoed
dateert uit 1070. De bekende Bordelaise
familie Germain, met verschillende
bezittingen in Bordeaux, zocht expansie
en verpandde hun hart aan de Loirestreek.
Thierry Germain was de eerste die vertrok
en kocht in 1992 het Domaine des Deux
Roches in Saumur-Champigny. Zijn wijnen
zijn inmiddels vermaard en terecht werd
hij onlangs door het tijdschrift La Revue du
Vin de France uitgeroepen tot “Vigneron de
l’Année”. Zijn succes moedigde de familie
zo zeer aan, dat vader Bernard Germain

uitgebreid door aankoop van wijngaarden

alcoholpercentage. Hij wil dan ook geen

een paar jaar later ook naar de Loire

van het nabijgelegen Domaine de la Grande

overrijpe chenin voor zijn blanc, want de

vertrok. Hij kocht Château de Fesles (vooral

Brosse. In totaal beslaat het domein nu 42

wijn wordt dan te log en vet. Fris en elegant

bekend om zijn liquoreuze witte wijnen

hectare.

is zijn credo.

met de appellatie Bonnezeaux), vervolgens

De wijngaarden liggen op negentien

De druiven worden met de hand geplukt

ook Château de la Guimonière in Layon,

verschillende percelen en sommige zijn

en geselecteerd en worden gevinifieerd

Château Varennes in Savennières en ten

zo steil dat de wijnstokken er op terrassen

in gebruikte eiken vaten van 400 liter.

slotte Château de la Roulerie, eveneens in

groeien, net zoals in de Noordelijke Rhône.

Rijping vindt plaats op de fijne gistsporen

Layon. De familie veroverde als het ware de

De terroir bestaat deels uit leisteen en

gedurende vier tot zes maanden met een

belangrijkste wijnappellations van de regio

deels uit kiezelhoudende klei en wordt

wekelijkse ‘batonnage’. Vervolgens wordt

Anjou.

beschouwd als een van de beste van Layon.

de wijn in september gebotteld.

Okhuysen Vinée Vineuse

Elegantie

cabernet-franc, 15% cabernet-sauvignon

van het goede en daarom werd besloten

De dagelijkse leiding is in handen van

en 5% gamay, is het toppunt van fruit

de wijndomeinen Château de Fesles en

Philippe Germain en hij wordt geadviseerd

en elegantie. De met de hand geplukte

Château de la Guimonière te verkopen

en bijgestaan door zijn oudere en ervaren

druiven worden eerst ontsteeld en

om alle aandacht te kunnen richten op het

broer Thierry. Beiden hebben dezelfde

vervolgens gevinifieerd (weking 8 tot 15

domein, dat hen het meest na aan het hart

filosofie over wijn maken. Net zoals op het

dagen) in roestvrijstalen cuves, waarbij de

lag: Château de la Roulerie.

Domaine des Roches Neuves wordt ook op

temperatuur gecontroleerd wordt (tussen

La Roulerie alleen biodynamisch gewerkt.

de 30 en 33 graden Celcius).

Unieke wijngaarden

Philippe: “De wijngaard staat centraal, de

De wijn rijpt daarna gedurende drie tot vier

De Germains hadden maar een doel:

natuur moet zijn gang gaan en de wijnen

maanden sur lie en gaat vervolgens op fles.

topwijnen maken op La Roulerie.

moeten puur zijn”. Philippe maakt vooral

Pas na zes maanden flesrijping wordt de

De wijngaarden werden gereorganiseerd en

elegante wijnen met een relatief laag

wijn verkocht.

2009 Château de la Roulerie blanc

2009 Château de la Roulerie rouge

Chenin blanc

Cabernet-franc

karakterloze rosé-wijnen, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw met

Proefnotitie: Een heerlijke neus van bloemen en wit fruit. De smaak

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. De neus biedt een waaier

tankwagens vol naar Nederland kwamen. Dat er in Anjou ook schitterende witte

is elegant en fris met een opvallende rondeur. De licht aanwezige

van kleine, rijpe, rode vruchten als aardbei, framboos en bosbes. De

zuren harmoniëren perfect met het exotische fruit. Een voortreffelijke,

expressie van de cabernet-franc is imponerend en de wijn proeft heel

en rode wijnen worden gemaakt is vreemd genoeg nauwelijks bekend. Voor wit

zachtfrisse, sappige witte wijn.

elegant en soepel met een verrukkelijke finale.

Schenkadvies: Bij wit vlees, gepocheerde vis en schaal- en

Schenkadvies: Bij rood - en gestoofd vlees, klein wild, koude

speelt de chenin-druif (ook wel pineau de la Loire genoemd) een absolute hoofdrol

schelpdieren, maar ook een goede begeleider van kruidige,

vleeswaren en zachte rijke kazen.

en voor rood is dat de cabernet-franc. Wij proefden verrukkelijke wijnen op

Aziatische schotels.

Serveertemperatuur tussen 13 en 16 graden Celcius.

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,50)

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

Veel Nederlanders associëren wijnen uit Anjou nog altijd met die halfzoete

6

technisch en financieel echter iets te veel

Château de la Roulerie.

Okhuysen Vinée Vineuse
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Het beheren van deze vier domeinen bleek
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bourgogne

bourgogne

2008 Rully blanc
Domaine Michel Briday

2009 Rully Blanc Clos de Remenot
(Monopole)

De wijngaard van deze wijn heeft een kleiachtige bodem,

Domaine Michel Briday

wat de wijn meer volume en vet geeft. De druiven

De wijnstokken van deze Monopole zijn gemiddeld

worden in kleine bakjes geoogst om ze zo gaaf mogelijk

45 jaar oud en profiteren van de combinatie van een klei-

binnen te halen. De vinificatie vindt plaats op lage

en kiezelrijke bodem en de ligging pal op het zuiden.

temperatuur waarna deze villagewijn deels op cuve en

De steentjes houden de warmte goed vast en geven

deels op hout wordt opgevoed voor een periode van

deze geleidelijk af aan de planten. Opvoeding vindt

twaalf à dertien maanden.

plaats in vaten van 400 liter om een subtiele houttoets

Proefnotitie: Verleidelijke neus van tropisch fruit en iets

te verkrijgen.

citrus. In de smaak opnieuw mooi rijp fruit, een milde

Proefnotitie: De wijn opent zich meteen met tonen van

vettigheid, levendige frisse zuren en een elegante finale.

peer, perzik en grapefruit. Ook in de smaak ontdekken

De wijn is op dit moment al prachtig in balans.

we gul rijp fruit, een licht vette structuur en een prachtige

Op dronk: tussen nu en 2013

mineraliteit. Witte Bourgogne op zijn best!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 (normaal € 16,95)

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,80 (normaal € 17,90)

Stéphane Briday maakt glorieuze wijnen
Domaine Michel Briday. Het domein ligt in het dorpje Rully,

wijngaard, de Clos de Remenot. Deze wijngaard, gelegen op de

hoger gelegen ‘Montagne de Remenot’ boven Rully, is in het bezit

sympathieke Stéphane Briday maakt hier, in de voetsporen

van het Nederlandse echtpaar Derk Lemstra en Marijke Melles.

Stéphane heeft in dit gebied, in het noorden van de Côte

Toen zij het huis vonden, kregen zij de mogelijkheid om ook de
gehele clos te kopen, hetgeen ze besloten te doen. De ommuurde
wijngaard is prachtig op het zuiden gelegen op de côte, en bezit
een unieke terroir. Via Floris Lemstra, de broer van Derk en tevens

Chalonnaise, een zeer goede reputatie opgebouwd. Hij gelooft

wijnmaker in het zuiden van Frankrijk, kwamen zij in contact met

sterk in de filosofie dat de kracht van een goede Bourgogne

Stéphane Briday. Derk en Marijke waren zodanig onder de indruk

ligt in het respect voor de terroir. De complexiteit van de wijn

van de wijnen van Stéphane dat zij hem vroegen of hij hun wijngaard

dient vooral gezocht te worden in deze terroir en niet in de

niet wilde pachten, om deze in ere te herstellen en er de topwijnen

opvoeding. Het kiezen van het juiste oogstmoment is hierbij
Okhuysen Vinée Vineuse

téphane attendeerde ons vorig jaar op een voor ons onbekende

zo’n tien kilometer ten zuiden van Puligny Montrachet. De
van zijn vader Michel, karaktervolle wijnen.

8

S

van essentieel belang. Stéphane zoekt naar een optimale
balans tussen rijpheid en zuurgraad, opdat de wijnen altijd
elegant en evenwichtig zijn. Het zal u niet verbazen dat hij
het gebruik van hout dan ook zeer gedoseerd toepast bij de
opvoeding van zijn wijnen.

van te maken, waartoe de wijngaard de potentie heeft. Dit liet
Stéphane zich niet twee keer vragen, want ook al is deze wijngaard
niet geklasseerd als premier cru, volgens hem is het een van de
beste wijngaarden uit het gebied. Bovendien is de gehele clos (0.52
hectare) in het bezit van één enkele eigenaar en daarmee officieel
een monopole. En daar zijn er niet zoveel van in de Bourgogne!

Okhuysen Vinée Vineuse

Vorig jaar introduceerden wij met veel succes de wijnen van

9
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asperge w ijnen

asperge w ijnen

2009 Pinot Blanc

Proefnotitie: Heldere bleekgele kleur met een groene hint. In de neus

Weingut Birgit Braunstein

ontdekken we aroma’s van peer, mango en een lichte kruidigheid.

Toen Birgit in 1996 haar eerste wijn maakte werd ze - volgens eigen

De smaak is elegant en toch rijk met veel fris, tropisch fruit. De afdronk

zeggen - overmeesterd door een intens geluksmoment in haar leven.

is lang, rond en met subtiele tonen van amandel. Een Pinot Blanc

Om dit geluksgevoel ook naar buiten te communiceren koos ze voor

(Weissburgunder) van niveau.

een Keltisch klavertje vier op het etiket waar tevens haar initialen in

Op dronk: tussen nu en 2013

te herkennen zijn. Inmiddels is Birgit, in navolging van vele eerdere

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

generaties, een gevierd wijnmaker in het sterk in opkomst zijnde
Burgenland. Hier, ten westen van de Neusiedlersee, maakt zij
met veel respect voor de natuur prachtige, zuivere wijnen met een

2009 Pinot Réserve

frisse toets. Het aangrenzende Leithagebergte levert verschillende

Domaine Dirler

grondsoorten, waaronder het minerale gneis, leisteen en het

In het uiterste zuiden van de Elzas, bij het dorpje Bergholtz, vindt

zachtere kalksteen. Dit geeft de wijnen diepgang en finesse en zorgt

men het volledig biologisch-dynamisch werkende (en gecertificeerde)

voor een brede gastronomische inzetbaarheid.

domein van de inmiddels vijfde generatie Dirler. Hier profiteren de
druiven optimaal van het unieke microklimaat en de vele zonne-uren.
De pinot blanc- en pinot auxerrois-percelen zijn ingeklemd tussen de
beroemde grand cru-akkers en bevinden zich voornamelijk op kalkrijke,
zandsteenhoudende bodems. Het bijzondere aan deze Pinot is de
toevoeging van een aanzienlijk deel pinot auxerrois aan de pinot
blanc. Het geeft de wijn extra body en complexiteit.
Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. Aantrekkelijke neus met
tonen van perzik, abrikoos, grapefruit en een hint van kruiden. De smaak
kenmerkt zich door veel sap, rijp geel fruit, een klein vetje en fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,30)

2010 Blanc Selecció
Bodegas Can Feixes
Het domein Can Feixes bestaat al sinds de 14de eeuw en sinds de
Feixes-familie begin 20ste eeuw uitstierf, wordt het domein met een
enorme passie geleid door de familie Huguet. Velen van u zijn bekend
met de prachtige Cava Huguet, maar hier in de fameuze Penedès
worden ook heerlijke stille wijnen gemaakt. Deze Blanc selecció is
voornamelijk gemaakt van echte ‘Cava-druiven’ als parellada, macabeo

Witte heerlijkheden

en chardonnay. De hoge ligging van de wijngaarden zorgt hier samen
met de kalkrijke grond voor perfecte druiven met voldoende zuren.
De botteling vindt plaats na zes maanden rijping op inox-tanks `sur lie’
(op de fijne gistsporen), voor het verkrijgen van extra complexiteit.
Proefnotitie: Dit nieuwe oogstjaar kenmerkt zich door veel sappig fruit
van wit en geel fruit en iets bloemigs. De smaak is al even verrukkelijk

grond. Deze koningin der groente zal dan op menig menukaart prijken en

met opnieuw rijp fruit en milde zuren. Delicioso!

het is heerlijk om ook thuis de veelzijdigheid van de asperge te ontdekken.

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

Het is inmiddels traditie dat wij u van advies voorzien bij uw zoektocht
Okhuysen Vinée Vineuse

en een loepzuivere afdronk. De neus is expressief en mineraal, met tonen

naar dé ultieme aspergewijn.

I

Op dronk: tussen nu en 2013

Proefpakket Aspergewijnen

mmers, de subtiele en verfijnde smaken van de asperge vragen om elegante, vriendelijke wijnen die harmonieus

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

combineren met deze kieskeurige groente. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij drie originele wijnen

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

geselecteerd, ieder met een geheel eigen karakter en met duidelijke invloeden van de terroir. Laat u verrassen door de

Speciale prijs: € 52,50 (normaal € 58,30)

diversiteit van deze aspergewijnen uit achtereenvolgens Oostenrijk, Spanje en Frankrijk.

Okhuysen Vinée Vineuse

Het duurt niet lang meer of ze zijn er weer: de eerste asperges van de koude

(slechts één pakket ‘Aspergewijnen’ per bestelling mogelijk)
10

11

asperge w ijnen

asperge w ijnen

2009 Pinot Blanc

Proefnotitie: Heldere bleekgele kleur met een groene hint. In de neus

Weingut Birgit Braunstein

ontdekken we aroma’s van peer, mango en een lichte kruidigheid.

Toen Birgit in 1996 haar eerste wijn maakte werd ze - volgens eigen

De smaak is elegant en toch rijk met veel fris, tropisch fruit. De afdronk

zeggen - overmeesterd door een intens geluksmoment in haar leven.

is lang, rond en met subtiele tonen van amandel. Een Pinot Blanc

Om dit geluksgevoel ook naar buiten te communiceren koos ze voor

(Weissburgunder) van niveau.

een Keltisch klavertje vier op het etiket waar tevens haar initialen in

Op dronk: tussen nu en 2013

te herkennen zijn. Inmiddels is Birgit, in navolging van vele eerdere

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

generaties, een gevierd wijnmaker in het sterk in opkomst zijnde
Burgenland. Hier, ten westen van de Neusiedlersee, maakt zij
met veel respect voor de natuur prachtige, zuivere wijnen met een

2009 Pinot Réserve

frisse toets. Het aangrenzende Leithagebergte levert verschillende

Domaine Dirler

grondsoorten, waaronder het minerale gneis, leisteen en het

In het uiterste zuiden van de Elzas, bij het dorpje Bergholtz, vindt

zachtere kalksteen. Dit geeft de wijnen diepgang en finesse en zorgt

men het volledig biologisch-dynamisch werkende (en gecertificeerde)

voor een brede gastronomische inzetbaarheid.

domein van de inmiddels vijfde generatie Dirler. Hier profiteren de
druiven optimaal van het unieke microklimaat en de vele zonne-uren.
De pinot blanc- en pinot auxerrois-percelen zijn ingeklemd tussen de
beroemde grand cru-akkers en bevinden zich voornamelijk op kalkrijke,
zandsteenhoudende bodems. Het bijzondere aan deze Pinot is de
toevoeging van een aanzienlijk deel pinot auxerrois aan de pinot
blanc. Het geeft de wijn extra body en complexiteit.
Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. Aantrekkelijke neus met
tonen van perzik, abrikoos, grapefruit en een hint van kruiden. De smaak
kenmerkt zich door veel sap, rijp geel fruit, een klein vetje en fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,30)

2010 Blanc Selecció
Bodegas Can Feixes
Het domein Can Feixes bestaat al sinds de 14de eeuw en sinds de
Feixes-familie begin 20ste eeuw uitstierf, wordt het domein met een
enorme passie geleid door de familie Huguet. Velen van u zijn bekend
met de prachtige Cava Huguet, maar hier in de fameuze Penedès
worden ook heerlijke stille wijnen gemaakt. Deze Blanc selecció is
voornamelijk gemaakt van echte ‘Cava-druiven’ als parellada, macabeo

Witte heerlijkheden

en chardonnay. De hoge ligging van de wijngaarden zorgt hier samen
met de kalkrijke grond voor perfecte druiven met voldoende zuren.
De botteling vindt plaats na zes maanden rijping op inox-tanks `sur lie’
(op de fijne gistsporen), voor het verkrijgen van extra complexiteit.
Proefnotitie: Dit nieuwe oogstjaar kenmerkt zich door veel sappig fruit
van wit en geel fruit en iets bloemigs. De smaak is al even verrukkelijk

grond. Deze koningin der groente zal dan op menig menukaart prijken en

met opnieuw rijp fruit en milde zuren. Delicioso!

het is heerlijk om ook thuis de veelzijdigheid van de asperge te ontdekken.

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

Het is inmiddels traditie dat wij u van advies voorzien bij uw zoektocht
Okhuysen Vinée Vineuse

en een loepzuivere afdronk. De neus is expressief en mineraal, met tonen

naar dé ultieme aspergewijn.

I

Op dronk: tussen nu en 2013

Proefpakket Aspergewijnen

mmers, de subtiele en verfijnde smaken van de asperge vragen om elegante, vriendelijke wijnen die harmonieus

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

combineren met deze kieskeurige groente. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij drie originele wijnen

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

geselecteerd, ieder met een geheel eigen karakter en met duidelijke invloeden van de terroir. Laat u verrassen door de

Speciale prijs: € 52,50 (normaal € 58,30)

diversiteit van deze aspergewijnen uit achtereenvolgens Oostenrijk, Spanje en Frankrijk.

Okhuysen Vinée Vineuse

Het duurt niet lang meer of ze zijn er weer: de eerste asperges van de koude

(slechts één pakket ‘Aspergewijnen’ per bestelling mogelijk)
10

11

cabardès

cabardès

Château de Pennautier
Het grootste succes van 2011?
Bij het restantenaanbod van begin februari trof u een eerste
aanbieding aan van de rode châteauwijn van Pennautier. Deze

2009 Marquis de Pennautier Chardonnay

2009 Château de Pennautier Classique

Vin de Pays d’oc

Cabardès

Ook de chardonnay staat aangeplant op het noorden om de

Gemaakt van de druiven cabernet-franc, cabernet-sauvignon,

hangtijd van de druiven als gevolg van de geleidelijkere rijping

merlot, grenache, syrah en cot, met lage rendementen geoogst,

te verlengen en ze daarnaast te beschermen tegen de warme

afkomstig van de zuidelijke hellingen van de Montagne Noire,

middagzon. De druiven behouden hierdoor hun frisheid en

gelegen op een hoogte van tussen de 200 en 400 meter. Een klein

winnen aan aromatische complexiteit. Ook hier garandeert een

deel van de wijn onderging een houtrijping, maar het grootste

vroege oogst mooie frisse druiven, die bij binnenkomst in de

gedeelte van de wijn werd opgevoed op roestvrijstalen vaten om

kelder meteen worden geperst. Het heldere sap gaat direct op

het pure fruit in de wijn te laten excelleren.

eikenhouten vaten voor de alcoholische gisting. De opvoeding

Proefnotitie: Het rijpe fruit knalt het glas uit, met prachtige tonen

gebeurt ‘sur lie’ op dezelfde houten vaten en duurt tien maanden,

van bramen, bessen en kersen, lichte kruiden en specerijen. De smaak

prachtige ‘basiswijn’, internationaal geroemd vanwege zijn

waarbij de lies met regelmaat door de wijn worden geroerd voor

is intens, heerlijk sappig en barstensvol fruit, met zachte, elegante

betaalbare kwaliteit, vormt de opmaat naar nog veel meer moois!

extra complexiteit en structuur.

tanninen en fijne zuren in de afdronk. Een overweldigend mooi glas

Proefnotitie: De neus is zeer rijk met een geur van tropisch fruit, iets

voor deze prijs!

citrus, vanille en een lichte toast. De smaak is vol en rijk, in het bezit

Op dronk: tussen nu en 2014

van een mooie vette structuur, met een prachtig fris fruit en heerlijke

Schenkadvies: Mooi bij gegrild vlees, Provençaals gekruide

Miren en Nicolas de Lorgeril

N

u wij Château de Pennautier eindelijk exclusief voor

2010 Le Viognier de Pennautier

houttonen in de lange, krachtige afdronk.

gerechten en harde kazen.

de Nederlandse markt kunnen voeren, zetten we de

Vin de Pays d’Oc

Op dronk: tussen nu en 2013

kelderdeuren graag nog iets verder voor u open om u kennis te

De viognier staat aangeplant op de koelere op het noorden gelegen

Schenkadvies: Bij gevogelte, wit vlees en stevigere vissoorten,

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

laten maken met nog meer bijzondere wijnen van het domein.

hellingen aan de voet van Montagne Noir. De wijnstokken zijn

geserveerd met een rijke saus.

zodoende goed beschermd tegen de warme zomerzon, waardoor

Speciale prijs bij doos van 6 :
€ 8,40 per fles (normaal € 9,60)

2008 Château de Pennautier, Terroirs d’Altitude
Cabardès

Het uit 1620 stammende Château de Pennautier werd ooit onder

een mooie zuurgraad in de druiven aanwezig blijft en ze het

Louis XIII gebouwd door Bernard de Pennautier, van wie de huidige

uitbundige ‘viognier-karakter’ behouden. De druiven werden vroeg

Deze ‘grote broer’ van de Classique is een feest voor liefhebbers

eigenaar Nicolas de Lorgeril een rechtstreeks afstammeling is.

in de ochtend geoogst en direct geperst.

van krachtige, complexe rode wijnen. De druivensamenstelling

Al sinds het prille begin wordt hier wijn gemaakt, maar ook al

Proefnotitie: De neus is heerlijk uitbundig met tonen van

is ongeveer hetzelfde, maar met een groter aandeel cabernet-

ver voor die tijd was dat het geval. De omstandigheden zijn in

perzik, passievrucht, bloesem, honing en witte bloemen.

sauvignon en syrah. De druiven zijn afkomstig van de beste akkers,

het gebied dan ook ideaal voor wijnbouw. Het is gelegen nabij

De smaak is levendig en fris, met een prachtig fruit en

hoger op de côteaux gelegen. De druiven ondergingen een lange

de middeleeuwse stad Carcassonne, op ongeveer 300 meter

een rijpe, zuivere afdronk.

weking van ongeveer dertig dagen en de wijn werd gedurende

hoogte, tussen het Centraal Massief en de Pyreneeën in en wordt

Op dronk: tussen nu en 2013

veertien maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten, waarvan

in het zuidoosten begrensd door de Middellandse Zee. De regio

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een salade

40% nieuw werd aangekocht.

combineert de warmte van Zuid-Frankrijk met de frisheid van

met zeefruit of een gegrild visje.

Proefnotitie: De neus is prachtig complex, met nuances van zwarte

de hogere ligging en de dempende invloed van de Middellandse

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

bessen, rijpe bramen, verse kruiden, iets mint en cacao. De smaak is al

Zee. Daarnaast biedt de ´arme´ grond een ideale bodem voor

even indrukwekkend en rijk, met geconcentreerde fruittonen, prachtige

wijnstokken: rijk aan kalksteen en klei. Veel druivensoorten voelen

tanninen en een heerlijke toets van het hout. Pure klasse!

zich prettig in dergelijke omstandigheden, waardoor we hier zowel

Op dronk: tussen nu en 2016

typisch Zuid-Franse druiven vinden als wel druiven uit klassieke

Schenkadvies: Bij rijkere vleesgerechten en harde kazen.

gebieden als Bordeaux en de Bourgogne.

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

12

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 89,40
(normaal € 99,30)
(slechts één pakket ‘Château de Pennautier’ per bestelling mogelijk.)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket Château de Pennautier
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cabardès

cabardès

Château de Pennautier
Het grootste succes van 2011?
Bij het restantenaanbod van begin februari trof u een eerste
aanbieding aan van de rode châteauwijn van Pennautier. Deze

2009 Marquis de Pennautier Chardonnay

2009 Château de Pennautier Classique

Vin de Pays d’oc

Cabardès

Ook de chardonnay staat aangeplant op het noorden om de

Gemaakt van de druiven cabernet-franc, cabernet-sauvignon,

hangtijd van de druiven als gevolg van de geleidelijkere rijping

merlot, grenache, syrah en cot, met lage rendementen geoogst,

te verlengen en ze daarnaast te beschermen tegen de warme

afkomstig van de zuidelijke hellingen van de Montagne Noire,

middagzon. De druiven behouden hierdoor hun frisheid en

gelegen op een hoogte van tussen de 200 en 400 meter. Een klein

winnen aan aromatische complexiteit. Ook hier garandeert een

deel van de wijn onderging een houtrijping, maar het grootste

vroege oogst mooie frisse druiven, die bij binnenkomst in de

gedeelte van de wijn werd opgevoed op roestvrijstalen vaten om

kelder meteen worden geperst. Het heldere sap gaat direct op

het pure fruit in de wijn te laten excelleren.

eikenhouten vaten voor de alcoholische gisting. De opvoeding

Proefnotitie: Het rijpe fruit knalt het glas uit, met prachtige tonen

gebeurt ‘sur lie’ op dezelfde houten vaten en duurt tien maanden,

van bramen, bessen en kersen, lichte kruiden en specerijen. De smaak

prachtige ‘basiswijn’, internationaal geroemd vanwege zijn

waarbij de lies met regelmaat door de wijn worden geroerd voor

is intens, heerlijk sappig en barstensvol fruit, met zachte, elegante

betaalbare kwaliteit, vormt de opmaat naar nog veel meer moois!

extra complexiteit en structuur.

tanninen en fijne zuren in de afdronk. Een overweldigend mooi glas

Proefnotitie: De neus is zeer rijk met een geur van tropisch fruit, iets

voor deze prijs!

citrus, vanille en een lichte toast. De smaak is vol en rijk, in het bezit

Op dronk: tussen nu en 2014

van een mooie vette structuur, met een prachtig fris fruit en heerlijke

Schenkadvies: Mooi bij gegrild vlees, Provençaals gekruide

Miren en Nicolas de Lorgeril

N

u wij Château de Pennautier eindelijk exclusief voor

2010 Le Viognier de Pennautier

houttonen in de lange, krachtige afdronk.

gerechten en harde kazen.

de Nederlandse markt kunnen voeren, zetten we de

Vin de Pays d’Oc

Op dronk: tussen nu en 2013

kelderdeuren graag nog iets verder voor u open om u kennis te

De viognier staat aangeplant op de koelere op het noorden gelegen

Schenkadvies: Bij gevogelte, wit vlees en stevigere vissoorten,

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

laten maken met nog meer bijzondere wijnen van het domein.

hellingen aan de voet van Montagne Noir. De wijnstokken zijn

geserveerd met een rijke saus.

zodoende goed beschermd tegen de warme zomerzon, waardoor

Speciale prijs bij doos van 6 :
€ 8,40 per fles (normaal € 9,60)

2008 Château de Pennautier, Terroirs d’Altitude
Cabardès

Het uit 1620 stammende Château de Pennautier werd ooit onder

een mooie zuurgraad in de druiven aanwezig blijft en ze het

Louis XIII gebouwd door Bernard de Pennautier, van wie de huidige

uitbundige ‘viognier-karakter’ behouden. De druiven werden vroeg

Deze ‘grote broer’ van de Classique is een feest voor liefhebbers

eigenaar Nicolas de Lorgeril een rechtstreeks afstammeling is.

in de ochtend geoogst en direct geperst.

van krachtige, complexe rode wijnen. De druivensamenstelling

Al sinds het prille begin wordt hier wijn gemaakt, maar ook al

Proefnotitie: De neus is heerlijk uitbundig met tonen van

is ongeveer hetzelfde, maar met een groter aandeel cabernet-

ver voor die tijd was dat het geval. De omstandigheden zijn in

perzik, passievrucht, bloesem, honing en witte bloemen.

sauvignon en syrah. De druiven zijn afkomstig van de beste akkers,

het gebied dan ook ideaal voor wijnbouw. Het is gelegen nabij

De smaak is levendig en fris, met een prachtig fruit en

hoger op de côteaux gelegen. De druiven ondergingen een lange

de middeleeuwse stad Carcassonne, op ongeveer 300 meter

een rijpe, zuivere afdronk.

weking van ongeveer dertig dagen en de wijn werd gedurende

hoogte, tussen het Centraal Massief en de Pyreneeën in en wordt

Op dronk: tussen nu en 2013

veertien maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten, waarvan

in het zuidoosten begrensd door de Middellandse Zee. De regio

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een salade

40% nieuw werd aangekocht.

combineert de warmte van Zuid-Frankrijk met de frisheid van

met zeefruit of een gegrild visje.

Proefnotitie: De neus is prachtig complex, met nuances van zwarte

de hogere ligging en de dempende invloed van de Middellandse

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

bessen, rijpe bramen, verse kruiden, iets mint en cacao. De smaak is al

Zee. Daarnaast biedt de ´arme´ grond een ideale bodem voor

even indrukwekkend en rijk, met geconcentreerde fruittonen, prachtige

wijnstokken: rijk aan kalksteen en klei. Veel druivensoorten voelen

tanninen en een heerlijke toets van het hout. Pure klasse!

zich prettig in dergelijke omstandigheden, waardoor we hier zowel

Op dronk: tussen nu en 2016

typisch Zuid-Franse druiven vinden als wel druiven uit klassieke

Schenkadvies: Bij rijkere vleesgerechten en harde kazen.

gebieden als Bordeaux en de Bourgogne.

Speciale prijs bij doos van 6 :
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)
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U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 89,40
(normaal € 99,30)
(slechts één pakket ‘Château de Pennautier’ per bestelling mogelijk.)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket Château de Pennautier

13

n i e u w -z e e l a n d

n i e u w -z e e l a n d

2009 Pinot Gris

2008 Pinot Noir

Marlborough

Marlborough

Marlborough

Als één wijn van Staete Landt op

Deze zéér grote wijn behoort al jaren tot de

Een van de grote dromen van Ruud was

proeverijen een onuitwisbare indruk

beste Pinot Noirs van Nieuw-Zeeland. Zijn

om in ‘zijn’ Marlborough een grote syrah

maakt is het deze Pinot Gris: zo intens,

complexiteit dankt hij aan een assemblage

te maken, zoals in de Noordelijke Rhône.

complex en geraffineerd is hij. De druiven,

van twaalf verschillende percelen met

Voor dit experiment plantte hij de syrah aan

afkomstig van verschillende micropercelen,

elk hun eigen karakteristieken. 2008 viel

op twee van de warmste percelen van het

worden apart geoogst, zacht geperst en

op door het grote aantal trossen aan de

domein. De opbrengst hield hij klein voor

gevinifieerd. De vinificatie en opvoeding

planten. Ruud knipte met zijn team 60%

een maximale rijpheid en concentratie.

geschiedt in eikenhouten vaten van 600

weg, opdat het overgebleven fruit beter zou

Na een koude inweking, gevolgd door een

liter en in barriques, waarbij 20% van de

rijpen. Het resultaat was prachtig en gaf

alcoholische gisting en weking op tank

wijn een malolactische gisting voor de

één van Ruuds meest geslaagde wijnen tot

vond de melkzure gisting en opvoeding

structuur en complexiteit ondergaat. De

nu toe. De wijn kreeg een opvoeding van

plaats op barriques, waarvan 40% nieuw

wijn rijpt in totaal negen maanden op vat

achttien maanden op Franse barriques.

werd aangekocht.

op de fijne gistsporen.

Proefnotitie: De neus is gul en complex

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte

Proefnotitie: De neus geurt naar wit fruit

met tonen van zwarte kersen, bramen,

bessen, bramen, zwarte kersen, laurier en

als rijpe peer en suikermeloen, met ook iets

frambozen, iets aards en wat laurier. De

iets witte peper. De smaak biedt een fris, rijp

nootachtigs en bloesem. De smaak is zeer

smaak is prachtig rond, met aantrekkelijke

fruit, met opnieuw een donker fruit, maar

verleidelijk, met zachte, rijpe fruittonen, een

zoete tanninen, rijp fruit en nuances van leer

ook pruimen, kruiden, een pepertje, elegante

lichte kruidigheid, iets van vanille en een

en bosgrond. De afdronk is lang en verfijnd.

tanninen en fijne zuren. Top!

De Nieuw-Zeelandse streek Marlborough kunnen we zonder overdrijven een ideaal wijngebied

heerlijke bloemige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2015

noemen. Het is de meest zonnige streek van het land van de zogeheten ‘kiwi’s’ maar de koele

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6
€ 17,20 per fles (normaal € 19,40)

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

Superieure wijnen
van Staete Landt

Dorien Vermaas en Ruud Maasdam

oceaanlucht zorgt ervoor dat het er niet té warm wordt. Dat geeft druiven die geleidelijk rijpen,

Speciale prijs bij doos van 6
€ 18,60 per fles (normaal € 20,95)

2008 Syrah

en dus om een langere hangtijd vragen - wat weer resulteert in een prachtige aromatische
complexiteit. En dan is de arme, stenige bodem, met op sommige plekken kleiafzettingen, ook nog

14

D

at er uit dit gebied uitstekende

2010 Sauvignon blanc

2008 Chardonnay

wijnen komen, is dus nauwelijks

Marlborough

Marlborough

een verrassing. Verrassend is wél dat het

Deze Sauvignon heeft enerzijds de grassige

Een van de best bewaarde geheimen van dit

Nederlandse koppel Ruud Maasdam en

en exotische karakteristieken van een

domein is de excellente Chardonnay, krachtig,

Dorien Vermaas hier al vele jaren wijnen

Nieuw-Zeelandse Sauvignon, maar biedt

rond, vol complexiteit en lengte. De wijn wordt

maken, die de absolute top vormen van

daarnaast veel meer complexiteit, elegantie

gemaakt van druiven van twee verschillende

Nieuw-Zeeland. Hoe dat komt? Door

en diepgang. Dat is te danken aan de

percelen, die pas aan het einde worden geas-

een perfecte inrichting van de wijngaard,

assemblage van verschillende percelen,

sembleerd. Na een zachte persing, waarbij

waarbij druivenrassen en hun klonen op

gecombineerd met de lange opvoeding

alleen het eerste, meest verfijnde sap wordt

ideale wijze worden afgestemd op het

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), deels op

gebruikt, vergist de wijn op Franse eikenhou-

gevarieerde bodemprofiel, de keuze voor

eikenhouten vaten. Wat een klassewijn!

ten vaten. De wijn rijpt na de alcoholische en

meerdere klonen die zorgt voor complexe

Proefnotitie: De neus is zeer aromatisch en

melkzure gisting verder op het vat en verblijft

wijnen, de handmatige werkwijze en het

uitbundig, met tonen van tropisch en wit fruit

daar in totaal achttien maanden.

opperste respect voor de natuur. Voeg

en ook iets van citrusfruit. De smaak is rijp en

Proefnotitie: De neus is complex, met aroma’s

daaraan toe fruit van hoge kwaliteit en

vol sappig fruit, met tonen van nectarine en

van zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche

Ruuds grote kennis van zaken in de kelder

frisse appel. De afdronk is energiek, lang,

en een lichte toast. De smaak is krachtig, met

en we kunnen alleen maar zeggen: wat

met schitterende zuren en prachtig zuiver.

mooie minerale tonen, exotisch fruit, een vette

een talent, wat een wijnen!

Op dronk: tussen nu en 2014

structuur, prachtige zuren en iets van hazelnoot

Speciale prijs bij doos van 6
€ 11,40 per fles (normaal € 12,95)

en toast in de lange afdronk.

Nieuw in Vinée Vineuse zijn de
Pinot Gris en Syrah, twee
overweldigend mooie wijnen!

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

eens heel gunstig voor wijnbouw.
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n i e u w -z e e l a n d

n i e u w -z e e l a n d

2009 Pinot Gris

2008 Pinot Noir

Marlborough

Marlborough

Marlborough

Als één wijn van Staete Landt op

Deze zéér grote wijn behoort al jaren tot de

Een van de grote dromen van Ruud was

proeverijen een onuitwisbare indruk

beste Pinot Noirs van Nieuw-Zeeland. Zijn

om in ‘zijn’ Marlborough een grote syrah

maakt is het deze Pinot Gris: zo intens,

complexiteit dankt hij aan een assemblage

te maken, zoals in de Noordelijke Rhône.

complex en geraffineerd is hij. De druiven,

van twaalf verschillende percelen met

Voor dit experiment plantte hij de syrah aan

afkomstig van verschillende micropercelen,

elk hun eigen karakteristieken. 2008 viel

op twee van de warmste percelen van het

worden apart geoogst, zacht geperst en

op door het grote aantal trossen aan de

domein. De opbrengst hield hij klein voor

gevinifieerd. De vinificatie en opvoeding

planten. Ruud knipte met zijn team 60%

een maximale rijpheid en concentratie.

geschiedt in eikenhouten vaten van 600

weg, opdat het overgebleven fruit beter zou

Na een koude inweking, gevolgd door een

liter en in barriques, waarbij 20% van de

rijpen. Het resultaat was prachtig en gaf

alcoholische gisting en weking op tank

wijn een malolactische gisting voor de

één van Ruuds meest geslaagde wijnen tot

vond de melkzure gisting en opvoeding

structuur en complexiteit ondergaat. De

nu toe. De wijn kreeg een opvoeding van

plaats op barriques, waarvan 40% nieuw

wijn rijpt in totaal negen maanden op vat

achttien maanden op Franse barriques.

werd aangekocht.

op de fijne gistsporen.

Proefnotitie: De neus is gul en complex

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte

Proefnotitie: De neus geurt naar wit fruit

met tonen van zwarte kersen, bramen,

bessen, bramen, zwarte kersen, laurier en

als rijpe peer en suikermeloen, met ook iets

frambozen, iets aards en wat laurier. De

iets witte peper. De smaak biedt een fris, rijp

nootachtigs en bloesem. De smaak is zeer

smaak is prachtig rond, met aantrekkelijke

fruit, met opnieuw een donker fruit, maar

verleidelijk, met zachte, rijpe fruittonen, een

zoete tanninen, rijp fruit en nuances van leer

ook pruimen, kruiden, een pepertje, elegante

lichte kruidigheid, iets van vanille en een

en bosgrond. De afdronk is lang en verfijnd.

tanninen en fijne zuren. Top!

De Nieuw-Zeelandse streek Marlborough kunnen we zonder overdrijven een ideaal wijngebied

heerlijke bloemige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2015

noemen. Het is de meest zonnige streek van het land van de zogeheten ‘kiwi’s’ maar de koele

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6
€ 17,20 per fles (normaal € 19,40)

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

Superieure wijnen
van Staete Landt

Dorien Vermaas en Ruud Maasdam

oceaanlucht zorgt ervoor dat het er niet té warm wordt. Dat geeft druiven die geleidelijk rijpen,

Speciale prijs bij doos van 6
€ 18,60 per fles (normaal € 20,95)

2008 Syrah

en dus om een langere hangtijd vragen - wat weer resulteert in een prachtige aromatische
complexiteit. En dan is de arme, stenige bodem, met op sommige plekken kleiafzettingen, ook nog
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D

at er uit dit gebied uitstekende
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2008 Chardonnay
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Marlborough
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en exotische karakteristieken van een
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Dorien Vermaas hier al vele jaren wijnen

Nieuw-Zeelandse Sauvignon, maar biedt

rond, vol complexiteit en lengte. De wijn wordt

maken, die de absolute top vormen van

daarnaast veel meer complexiteit, elegantie

gemaakt van druiven van twee verschillende

Nieuw-Zeeland. Hoe dat komt? Door

en diepgang. Dat is te danken aan de

percelen, die pas aan het einde worden geas-

een perfecte inrichting van de wijngaard,

assemblage van verschillende percelen,

sembleerd. Na een zachte persing, waarbij

waarbij druivenrassen en hun klonen op

gecombineerd met de lange opvoeding

alleen het eerste, meest verfijnde sap wordt

ideale wijze worden afgestemd op het

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), deels op

gebruikt, vergist de wijn op Franse eikenhou-

gevarieerde bodemprofiel, de keuze voor

eikenhouten vaten. Wat een klassewijn!

ten vaten. De wijn rijpt na de alcoholische en

meerdere klonen die zorgt voor complexe
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uitbundig, met tonen van tropisch en wit fruit

daar in totaal achttien maanden.

opperste respect voor de natuur. Voeg

en ook iets van citrusfruit. De smaak is rijp en

Proefnotitie: De neus is complex, met aroma’s

daaraan toe fruit van hoge kwaliteit en

vol sappig fruit, met tonen van nectarine en

van zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche

Ruuds grote kennis van zaken in de kelder

frisse appel. De afdronk is energiek, lang,

en een lichte toast. De smaak is krachtig, met

en we kunnen alleen maar zeggen: wat

met schitterende zuren en prachtig zuiver.

mooie minerale tonen, exotisch fruit, een vette

een talent, wat een wijnen!

Op dronk: tussen nu en 2014

structuur, prachtige zuren en iets van hazelnoot

Speciale prijs bij doos van 6
€ 11,40 per fles (normaal € 12,95)

en toast in de lange afdronk.

Nieuw in Vinée Vineuse zijn de
Pinot Gris en Syrah, twee
overweldigend mooie wijnen!

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse
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côt es du r hône

côt es du r hône

De wijnen uit Châteauneuf-du-Pape van

2010 Chante Cigale Rosé

2009 Chante Cigale Rouge

Alexandre Favier zijn beroemd, zijn Vin de Pays’

Vin de Pays de Méditerranée

Vin de Pays de Méditerranée

Ook de rosé uit deze serie is van een voortreffelijk niveau en

Deze prachtige wijn werd gemaakt van vooral grenache (70%), die

geliefd. Verkocht hij deze voorheen als tafelwijn,

gaat qua stijl richting de wijnen uit de Provence. De druiven

kracht en kruidigheid geeft, aangevuld met cinsault (20%), voor

tegenwoordig verkoopt hij ze als Vin de Pays de

grenache (70%) en cinsault (30%) werden vóór zonsopkomst

aromatisch fruit en syrah (10%), die donker fruit en veel kleur aan

Méditerranée. Verder zal hij niet gaan, ook al heeft

met de hand geoogst en in kleine bakjes direct naar de kelder

de wijn toevoegt. Ook de druiven voor deze wijn werden met de

getransporteerd. Hier werden ze bij binnenkomst meteen geperst.

hand geplukt en ondergingen vervolgens een koude schilweking

De hieropvolgende gisting geschiedde op lage temperatuur (16°C)

van drie dagen, gevolgd door een gisting en weking van een kleine

en duurde drie weken. Om zuurgraad en frisheid in de wijn te

drie weken. De syrah werd opgevoed op eikenhouten vaten, de

Côtes du Rhône en gedeeltelijk zelfs Châteauneuf-

behouden, vond er geen melkzure gisting plaats. De wijn rijpte

grenache en cinsault op betonnen cuves.

du-Pape. De jonge aanplant van zijn Châteauneuf

gedurende enkele maanden op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp rood fruit, met heerlijke, zwoele

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode vruchtjes als aardbeien en

tonen, kruiden en specerijen. De smaak biedt een rijp, gul fruit,

frambozen, naar veldbloemen en verse kruiden. De smaak is delicaat,

met ook hier een heerlijke kruidigheid, vriendelijke tanninen en een

met mooie rijpe fruittonen, opwekkend frisse zuren en een heerlijke,

aangenaam pittige afdronk.

licht kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,70)

het overgrote deel van de wijn, overigens op zéér
kleine schaal geproduceerd, recht op de AOC

en vaten die de uiterst strenge selectie voor zijn
topwijnen niet halen, ‘verdwijnen’ namelijk ook in
deze wijn!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

H

et maakt Alexandre echter niet uit welke classificatie
zijn wijnen krijgen. Zijn enige doel is om topwijn te

maken voor een aantrekkelijke prijs. Het grootste gedeelte
van de wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig van
wijngaarden gelegen tussen de dorpen Cairanne en Rasteau.
Een klein deel van deze wijngaarden valt buiten de AOC en is
Vin de Pays. Ieder jaar genieten wij intens van deze heerlijke
serie betaalbare, prachtige Rhônewijnen. Niet zo gek dat deze
wijnen inmiddels razend populair zijn!

Wijnen van het land van
Alexandre Favier
Alexandre Favier

2010 Chante Cigale Blanc
Vin de Pays de Méditerranée
De druiven werden in de vroege ochtend met de hand geoogst,
om zoveel mogelijk frisheid in de druiven te bewaren. Ze werden
om dezelfde reden op lage temperatuur vergist. Voor wat extra
structuur en complexiteit vergistte een klein deel van de wijn op
hout. Voor de witte wijn werden twee druivenrassen gebruikt: 70%
van de assemblage bestaat uit roussanne en 30% uit clairette.
Proefnotitie: Een heerlijke rijpe neus van wit en geel fruit, met iets

16

met impressies van bloesem en honing, een vettige structuur, met ook
veel frisheid en zachte zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

meloen, peer en witte perzik. De smaak is lekker sappig, vol gul fruit,
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drie weken. De syrah werd opgevoed op eikenhouten vaten, de

Côtes du Rhône en gedeeltelijk zelfs Châteauneuf-

behouden, vond er geen melkzure gisting plaats. De wijn rijpte

grenache en cinsault op betonnen cuves.

du-Pape. De jonge aanplant van zijn Châteauneuf

gedurende enkele maanden op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp rood fruit, met heerlijke, zwoele
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tonen, kruiden en specerijen. De smaak biedt een rijp, gul fruit,
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met ook hier een heerlijke kruidigheid, vriendelijke tanninen en een
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van de wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig van
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Vin de Pays. Ieder jaar genieten wij intens van deze heerlijke
serie betaalbare, prachtige Rhônewijnen. Niet zo gek dat deze
wijnen inmiddels razend populair zijn!
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De druiven werden in de vroege ochtend met de hand geoogst,
om zoveel mogelijk frisheid in de druiven te bewaren. Ze werden
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met impressies van bloesem en honing, een vettige structuur, met ook
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Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
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oogstber ichten

oogstber ichten

periodes van mooi weer werden afgewisseld

van juni en gingen regelmatig vergezeld

De Zuidelijke Rhône kende ook een slechte

met periodes van bewolking en regen.

van kleine buien. Door deze abnormale

bloeiperiode die resulteerde in weinig

De bloei verliep ook in de Bourgogne

weersomstandigheden liep de vegetale

fruit. De zomer was bovendien erg droog,

moeizaam en resulteerde in fors lagere

cyclus enkele weken achter. Ook de bloei

waardoor de waterreserves in de grond snel

(10% tot 50%) rendementen, wat in veel

kwam maar langzaam op gang en de

terugliepen. De wijnplant had het laatste

gevallen redding bracht. Dankzij de lage

bevruchting van de bloesem was slecht.

aanwezige water nodig om te overleven, en

rendementen rijpten de druiven beter,

In juli zorgden twee weken van grote

gaf daardoor niets meer af aan de trossen,

ondanks het uitblijven van mooi weer.

warmte ervoor dat de achterstand iets werd

waardoor de druifjes klein bleven. Regen net

Erg belangrijk was de ‘doorluchting’

ingelopen, maar de rest van het jaar was het

voor de oogst zorgde ervoor dat de rijping

van de wijngaarden om rot en andere

weer erg wisselend, met regelmatig regen.

van de druiven nog een goed zetje kreeg.

ziekten te voorkomen. Zoals vaak in deze

Een schitterend, maar niet te warm najaar

De oogst is een van de allerkleinste van de

streek, was ook het oogsten op het juiste

heeft het gebied - zoals zo vaak - kunnen

laatste twintig jaar, maar wel van een hoge

moment en met de juiste rijpheid was van

behoeden voor een ramp en alsnog geleid

kwaliteit; wijnen met veel kleur, veel fruit, een

essentieel belang. De producenten die

tot een goede rijping van de druiven. De

mooie rijpheid en rijkdom, maar gelukkig ook

wij begin februari bezochten waren allen

lage natuurlijke rendementen hebben

uitstekende zuren, waardoor de balans in de

zéér tevreden over het jaar: een prachtige

hier ook een belangrijke rol bij gespeeld.

wijnen voortreffelijk is.

fruitexpressie, elegantie en mooie zuren;

De druiven werden over het algemeen

wijnen met veel typiciteit.

met perfecte rijpheid geoogst en bezaten

Languedoc-Roussillon

Oogstberichten 2010 uit Frankrijk

bovendien een uitstekende zuurgraad,

2010 bood geen ideaal weer voor de

wat zeer ten goede zal komen aan het

strandgasten van Zuid-Frankrijk, met relatief

bewaarpotentieel van veel wijnen.

veel wind en niet al te hoge temperaturen.

I

Rhône

juist ideaal, door een lange en geleidelijke

Het zuiden van Frankrijk had in 2010 ideale

rijping van de druiven en het behoud van de

omstandigheden voor het maken van grote

gewenste zuurgraad. Veel boeren in Zuid-

voor en rond de oogst 2010 bereikten de eerste berichten hierover ons al.

wijnen. In de Noordelijke Rhône zijn geen

Frankrijk die zowel wit, rosé als rood maken

Ook volgden wij nauwgezet de ontwikkelingen rondom het vinificatieproces

massieve wijnen gemaakt, maar juist wijnen

en meerdere druivenrassen cultiveren,

Deze omstandigheden waren voor de wijn

eder jaar proberen we zo snel mogelijk een compleet beeld te krijgen van de
nieuwe oogst, om hier onze inkoop adequaat op af te kunnen stemmen. Vlak

en de eerste periode van de opvoeding. De eerste wijnen uit 2010 zijn inmiddels

met veel frisheid, elegantie en expressie van

beleefden een droomjaar. Vanwege de lagere

Loire

de terroir. Met name het noordelijk gedeelte

temperaturen en frisse ochtenden in het

gebotteld en werden gedeeltelijk al door ons geproefd. De meeste liggen

In Sancerre en omgeving kwam het jaar

rond Côte Rôtie heeft hele pure, elegante

naseizoen rijpten de druiven niet te snel en

echter nog te rijpen in de kelders van de domeinen en in veel gevallen is de

maar langzaam op gang, al verliep dit

wijnen voortgebracht. Meer zuidelijk

konden ze alle druiven afzonderlijk in alle rust

zonder noemenswaardige problemen.

hebben de wijnen iets meer kracht. De bloei

oogsten. Een luxe voor deze streek, met een

Aan het einde van de zomer kwam er een

was in veel gevallen niet heel genereus,

topjaar in het verschiet!

versnelling in het rijpingsproces. Het jaar

waardoor de natuurlijke rendementen ook

werd min of meer gered door een week

hier laag waren.

melkzure gisting nog volop bezig of zelfs nog niet op gang. Bij deze wijnen
moeten we dan ook voorzichtig zijn met het doen van definitieve uitspraken.

van prachtig weer eind september. Het jaar

Oogsten vóór zonsopkomst
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wijnen, net als in 2008. Hoe groot 2010

droog, wat gezien kan worden als dé sleutel

rijpheid en is zeer aromatisch. De wijnen

Veel wijnbouwgebieden hadden in 2010

gaat worden, is nog moeilijk te zeggen,

tot de hoge kwaliteit. Het schitterende

zijn zeer levendig, met een goede structuur,

met nogal wisselende omstandigheden

maar de omstandigheden waren perfect,

naseizoen heeft ervoor gezorgd dat

frisse zuren, exotisch fruit en met het

te maken en hier speelden rendementen,

hetgeen zich vertaald heeft in de kwaliteit

alle druivensoorten perfect hebben

typische buxuseffect van de sauvignon.

ontbladeren en oogstdata een cruciale

van de druiven. 2010 lag qua temperatuur

kunnen uitrijpen en de boeren hun ideale

Saumur-Champigny en omgeving had eind

rol. In veel gemeenten zal 2010 een

precies rond het gemiddelde van de laatste

oogstdatum konden kiezen. De wijnen

september te maken met regen en slecht

‘année jalouse’ zijn, waarbij de kwaliteit

10 jaar, echter het aantal zonne-uren

hebben veel kleur, mooi frisse zuren,

weer. Boeren die lage rendementen hadden

van domein tot domein behoorlijk kan

lag, vooral in juli en september, een stuk

krachtige rijpe tanninen, rijp fruit en al

en goed in de wijngaard hadden gewerkt,

verschillen.

boven het gemiddelde. Daarnaast was

deze ingrediënten perfect in evenwicht met

konden vroeg oogsten, met voldoende

het jaar aanzienlijk droger. Alleen in juni

elkaar! 2010 wordt daarmee een absoluut

rijpheid. Deze wijnen bezitten een prachtige

Bordeaux - opnieuw een excellent jaar

viel beduidend meer regen dan normaal,

topjaar!

elegantie en een schitterende fruitexpressie,

Historisch gezien komt het niet vaak voor:

hetgeen enerzijds de waterreserves op peil

twee topjaren achter elkaar. Maar toch is

bracht, maar anderzijds ook wat problemen

het mogelijk. De huidige serie doet denken

gaf bij de bloei. Dit resulteerde uiteindelijk

Bourgogne - het maximale uit een
moeilijk jaar

Elzas

aan die van 1988, 1989 en 1990, waarbij

in lagere natuurlijke rendementen. Juli,

In de Bourgogne was 2010 een jaar van

Het begin van het jaar was koel. De lage

88 koeler was, maar met zeer goede

augustus en september waren extreem

zeer wisselende omstandigheden. Korte

temperaturen hielden aan tot het midden

zonder tannineus te zijn.
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oogstber ichten

oogstber ichten

periodes van mooi weer werden afgewisseld

van juni en gingen regelmatig vergezeld

De Zuidelijke Rhône kende ook een slechte

met periodes van bewolking en regen.

van kleine buien. Door deze abnormale

bloeiperiode die resulteerde in weinig

De bloei verliep ook in de Bourgogne

weersomstandigheden liep de vegetale

fruit. De zomer was bovendien erg droog,

moeizaam en resulteerde in fors lagere

cyclus enkele weken achter. Ook de bloei

waardoor de waterreserves in de grond snel

(10% tot 50%) rendementen, wat in veel

kwam maar langzaam op gang en de

terugliepen. De wijnplant had het laatste

gevallen redding bracht. Dankzij de lage

bevruchting van de bloesem was slecht.

aanwezige water nodig om te overleven, en

rendementen rijpten de druiven beter,

In juli zorgden twee weken van grote

gaf daardoor niets meer af aan de trossen,

ondanks het uitblijven van mooi weer.

warmte ervoor dat de achterstand iets werd

waardoor de druifjes klein bleven. Regen net

Erg belangrijk was de ‘doorluchting’

ingelopen, maar de rest van het jaar was het

voor de oogst zorgde ervoor dat de rijping

van de wijngaarden om rot en andere

weer erg wisselend, met regelmatig regen.

van de druiven nog een goed zetje kreeg.

ziekten te voorkomen. Zoals vaak in deze

Een schitterend, maar niet te warm najaar

De oogst is een van de allerkleinste van de

streek, was ook het oogsten op het juiste

heeft het gebied - zoals zo vaak - kunnen

laatste twintig jaar, maar wel van een hoge

moment en met de juiste rijpheid was van

behoeden voor een ramp en alsnog geleid

kwaliteit; wijnen met veel kleur, veel fruit, een

essentieel belang. De producenten die

tot een goede rijping van de druiven. De

mooie rijpheid en rijkdom, maar gelukkig ook

wij begin februari bezochten waren allen

lage natuurlijke rendementen hebben

uitstekende zuren, waardoor de balans in de

zéér tevreden over het jaar: een prachtige

hier ook een belangrijke rol bij gespeeld.

wijnen voortreffelijk is.

fruitexpressie, elegantie en mooie zuren;

De druiven werden over het algemeen

wijnen met veel typiciteit.

met perfecte rijpheid geoogst en bezaten

Languedoc-Roussillon

Oogstberichten 2010 uit Frankrijk

bovendien een uitstekende zuurgraad,

2010 bood geen ideaal weer voor de

wat zeer ten goede zal komen aan het

strandgasten van Zuid-Frankrijk, met relatief

bewaarpotentieel van veel wijnen.

veel wind en niet al te hoge temperaturen.

I

Rhône

juist ideaal, door een lange en geleidelijke

Het zuiden van Frankrijk had in 2010 ideale

rijping van de druiven en het behoud van de

omstandigheden voor het maken van grote

gewenste zuurgraad. Veel boeren in Zuid-

voor en rond de oogst 2010 bereikten de eerste berichten hierover ons al.

wijnen. In de Noordelijke Rhône zijn geen

Frankrijk die zowel wit, rosé als rood maken

Ook volgden wij nauwgezet de ontwikkelingen rondom het vinificatieproces

massieve wijnen gemaakt, maar juist wijnen

en meerdere druivenrassen cultiveren,

Deze omstandigheden waren voor de wijn

eder jaar proberen we zo snel mogelijk een compleet beeld te krijgen van de
nieuwe oogst, om hier onze inkoop adequaat op af te kunnen stemmen. Vlak

en de eerste periode van de opvoeding. De eerste wijnen uit 2010 zijn inmiddels

met veel frisheid, elegantie en expressie van

beleefden een droomjaar. Vanwege de lagere

Loire

de terroir. Met name het noordelijk gedeelte

temperaturen en frisse ochtenden in het

gebotteld en werden gedeeltelijk al door ons geproefd. De meeste liggen

In Sancerre en omgeving kwam het jaar

rond Côte Rôtie heeft hele pure, elegante

naseizoen rijpten de druiven niet te snel en

echter nog te rijpen in de kelders van de domeinen en in veel gevallen is de

maar langzaam op gang, al verliep dit

wijnen voortgebracht. Meer zuidelijk

konden ze alle druiven afzonderlijk in alle rust

zonder noemenswaardige problemen.

hebben de wijnen iets meer kracht. De bloei

oogsten. Een luxe voor deze streek, met een

Aan het einde van de zomer kwam er een

was in veel gevallen niet heel genereus,

topjaar in het verschiet!

versnelling in het rijpingsproces. Het jaar

waardoor de natuurlijke rendementen ook

werd min of meer gered door een week

hier laag waren.

melkzure gisting nog volop bezig of zelfs nog niet op gang. Bij deze wijnen
moeten we dan ook voorzichtig zijn met het doen van definitieve uitspraken.

van prachtig weer eind september. Het jaar

Oogsten vóór zonsopkomst
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wijnen, net als in 2008. Hoe groot 2010

droog, wat gezien kan worden als dé sleutel

rijpheid en is zeer aromatisch. De wijnen

Veel wijnbouwgebieden hadden in 2010

gaat worden, is nog moeilijk te zeggen,

tot de hoge kwaliteit. Het schitterende

zijn zeer levendig, met een goede structuur,

met nogal wisselende omstandigheden

maar de omstandigheden waren perfect,

naseizoen heeft ervoor gezorgd dat

frisse zuren, exotisch fruit en met het

te maken en hier speelden rendementen,

hetgeen zich vertaald heeft in de kwaliteit

alle druivensoorten perfect hebben

typische buxuseffect van de sauvignon.

ontbladeren en oogstdata een cruciale

van de druiven. 2010 lag qua temperatuur

kunnen uitrijpen en de boeren hun ideale

Saumur-Champigny en omgeving had eind

rol. In veel gemeenten zal 2010 een

precies rond het gemiddelde van de laatste

oogstdatum konden kiezen. De wijnen

september te maken met regen en slecht

‘année jalouse’ zijn, waarbij de kwaliteit

10 jaar, echter het aantal zonne-uren

hebben veel kleur, mooi frisse zuren,

weer. Boeren die lage rendementen hadden

van domein tot domein behoorlijk kan

lag, vooral in juli en september, een stuk

krachtige rijpe tanninen, rijp fruit en al

en goed in de wijngaard hadden gewerkt,

verschillen.

boven het gemiddelde. Daarnaast was

deze ingrediënten perfect in evenwicht met

konden vroeg oogsten, met voldoende

het jaar aanzienlijk droger. Alleen in juni

elkaar! 2010 wordt daarmee een absoluut

rijpheid. Deze wijnen bezitten een prachtige

Bordeaux - opnieuw een excellent jaar

viel beduidend meer regen dan normaal,

topjaar!
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bracht, maar anderzijds ook wat problemen

het mogelijk. De huidige serie doet denken

gaf bij de bloei. Dit resulteerde uiteindelijk
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rosé w ijnen

Leve de lente!

rosé w ijnen

2009 Zoé rosé - Vin de Pays
des Côtes Catalanes

2009 Synera rosado

wijnen zijn fantastische begeleiders van de

Catalunya

mediterrane keuken. De Coume Marie-rosé is

Vins & Vignes Orientales

Bodegas Masies d’Avinyó maakt van jonge

krachtig en intens, met een heerlijke zwoelheid.

Deze rosé is een prachtig huwelijk

aanplant cabernet-sauvignon een originele

Gemaakt van oude wijnstokken grenache,

tussen de druiven grenache en syrah van

rosé met een uitstekende prijs-kwaliteit-

carignan en syrah is dit een ‘eetrosé’ van

hogergelegen percelen. Met respect voor

verhouding. Een koude weking van de druif

hoog niveau.

de natuur en het terroir heeft het team van

en een gisting op lage temperatuur zorgen

Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door een

La Préceptorie de Centernach in Maury

voor een explosie van fris fruit.

explosief fruitaroma van klein rood fruit en

een wijn gecreëerd met een optimale

Proefnotitie: De kleur is licht roodroze. Het

subtiele chocolade- en mokkatonen van het hout.

fruitexpressie. Een echte eetrosé, heerlijk bij

parfum is exotisch en bezit een heerlijk fruit

De smaak is stevig met een mooi zuur, zwoel

de barbecue of een kruidig visje.

van frambozen, aardbeien en rode bessen. In

fruit en een lichte houttoets.

Proefnotitie: De neus biedt een breed palet

de smaak keert aantrekkelijk rijp fruit terug,

Op dronk: nu tot 2012

aan fruitaroma’s als framboos, wilde aardbei

eindigend in een finale met verfrissende zuren.

en wat citrus. In de smaak zwoel fruit, veel

Op dronk: tussen nu en 2012

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

sap en specerijen. Lange, pittige afdronk met

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,55 per fles (normaal € 5,40)

2009 Domaine la Bernarde rosé

een aangename frisheid.

Côtes de Provence

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2009 Coume Marie, Préceptorie
de Centernach

Verzot zijn wij op rosés ‘Provence-stijl’, met hun

Côtes du Roussillon

verfijnde zuren en lichte kruidigheid. Net in

De wijnen van de familie Parcé zijn

het achterland van Sainte-Maxime aan de Côte

vermaard. Hun stijl is uniek en al hun

d’Azur ligt het prachtige domein La Bernarde.

elegante, oranje-roze kleur, het delicate fruit,

De stenige en kalkrijke grond van het domein
bezit het vermogen om vocht uitstekend vast
te houden en het gedoseerd af te geven.
‘s Zomers is dat erg nodig, want het kan hier
overdag behoorlijk warm worden. ’s Nachts
koelt het daarentegen flink af, waardoor de
stokken tot rust kunnen komen en er een
betere opbouw van zuren tot stand komt.
Proefnotitie: Van de druiven syrah, grenache,
mourvèdre, tibourin en een beetje cabernetsauvignon maakt de sympathieke Guy Meulnart
een rosé met een zalmachtige kleur en zacht
oranje gloed. Het parfum is licht kruidig met
nuances van klein rood fruit. De smaak is rijk
en fijn tegelijk en biedt een verrukkelijke
fraîcheur in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,60 per fles (normaal € 13,20)
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T

erwijl op het moment van schrijven de nachtvorst zich nog aandient,

U kunt deze vier wijnen ook als

dwalen onze gedachten al af naar de lente. Het jaargetijde waarin alles

proefpakket bestellen. U ontvangt

gestaag groeit en bloeit, de zon zich steeds meer laat zien en we ongemerkt
verlangen naar een heerlijk glas rosé op het terras of aan tafel. Wij hebben
vier prachtrosés voor u geselecteerd, voor iedere gelegenheid een ander type,
die ervoor zorgen dat u de grijze winter snel zult vergeten.

dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 106,00
(normaal: € 118,20)
(slechts één pakket ‘Lenterosés’ per
bestelling mogelijk.)
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verhouding. Een koude weking van de druif

hoog niveau.

de natuur en het terroir heeft het team van
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Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door een

La Préceptorie de Centernach in Maury
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parfum is exotisch en bezit een heerlijk fruit

De smaak is stevig met een mooi zuur, zwoel

de barbecue of een kruidig visje.

van frambozen, aardbeien en rode bessen. In

fruit en een lichte houttoets.

Proefnotitie: De neus biedt een breed palet

de smaak keert aantrekkelijk rijp fruit terug,

Op dronk: nu tot 2012

aan fruitaroma’s als framboos, wilde aardbei

eindigend in een finale met verfrissende zuren.

en wat citrus. In de smaak zwoel fruit, veel

Op dronk: tussen nu en 2012
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€ 11,30 per fles (normaal € 12,90)
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bezit het vermogen om vocht uitstekend vast
te houden en het gedoseerd af te geven.
‘s Zomers is dat erg nodig, want het kan hier
overdag behoorlijk warm worden. ’s Nachts
koelt het daarentegen flink af, waardoor de
stokken tot rust kunnen komen en er een
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huisw ijnen

Tussen de eerste aankoop van een betaalbare rode
of witte wijn en de uiteindelijke selectie van een
wijn voor de elite-groep ‘Huiswijnen’ zit meestal een
lange periode. Een wijn moet zich namelijk bewijzen
om huiswijn van Okhuysen te kunnen worden. Een
belangrijk criterium is natuurlijk de stabiliteit van
de kwaliteit, maar ook de beschikbare hoeveelheid.
En het belangrijkste criterium is natuurlijk uw
appreciatie!!
In de Vinée Vineuse zijn altijd twee pagina’s gewijd
aan onze huis-wijnen, ieder voorzien van een
korte proefnotitie. Om u iets meer te informeren
over deze wijnen selecteerden wij er twee, die
wij graag voor het voetlicht plaatsen.

huisw ijnen

Twee Huiswijnen in de schijnwerpers
Klassieke muziek en wijn

S

oms komt het aankopen van een nieuwe wijn bij toeval
tot stand. We brachten een bezoek aan het Domaine des

Jougla in Saint-Chinian, waar we al sinds beginjaren tachtig
van de vorige eeuw mee werken. Tijdens de lunch sprak Alain
Jougla over een goed bevriende viticulteur uit de buurt, die hij
zo nu en dan adviseerde. Het betrof hier Henri Fabre Luce,
die een paar hectare vignobles bezat net buiten de appellation

De beste vondst in Rueda

Saint-Chinian. De aanplant was niet zo voor de hand liggend

W

anneer wij op inkoopreis gaan maken wij vanzelfsprekend

sauvignon. De wijn verkocht hij in die tijd ‘en vrac’ aan een

een planning. Bij bezoeken aan minder bekende

handelshuis. Alain sprak enthousiast over de wijn, maar ook

en bestond uit vooral merlot en een beetje cabernet-

wijnstreken is dat niet altijd gemakkelijk. Zo gingen wij begin

over zijn vriend Henri die hem had laten weten zijn wijn per

jaren negentig van de vorige eeuw naar het toen nog volstrekt

fles te willen verkopen. Het grootste probleem voor hem was:

onbekende Rueda, gelegen op een hoogvlakte ter hoogte

‘hoe vind ik klanten?’ Na de lunch bezochten wij samen met

van de stad Valladolid. We hadden gelezen over een nieuwe

Alain het ons totaal onbekende domein en proefden uit grote

stijl witte wijn die gemaakt werd van de verdejo-druif. Alle

foeders zijn pure Merlot en zijn pure Cabernet-sauvignon. We

voorgeselecteerde bodegas en producenten werden bezocht,

waren verrukt over de kwaliteit en reserveerden ter plekke een

maar er was er niet één die ons echt bekoorde, totdat wij de

groot deel van zijn oogst.

wijnen proefden van Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja.
Antonio Sanz startte zijn bodegas eind jaren zeventig, maakte

De Franse musicus en componist Camille Saint-Saëns kwam

aanvankelijk nog licht geoxideerde witte wijnen (een soort

graag in Béziers, niet alleen om muziek te spelen, maar ook

namaak-sherry), maar begon al snel met de aanplant van de

om de grootouders van Henri Fabre Luce te bezoeken. Zij

druiven verdejo, viura en sauvignon. Inmiddels zijn z’n droge,

waren zeer bevriend met elkaar en wanneer Saint-Saëns in

frisse witte Rueda-wijnen vermaard.

de buurt was, logeerde hij bij de familie op het Domaine
de la Gineste en genoot hij altijd van de rode Merlotwijn.

Colagon, met nieuw etiket

Als eerbetoon aan deze grote musicus maakt Henri nu een

De eenvoudigste witte wijn hier is de Colagon, die gemaakt

speciale Saint-Saëns-wijn, voorzien van een ‘muzikaal’ etiket.

wordt van de druiven verdejo en viura. De druiven worden relatief

Werd de oorspronkelijke wijn gemaakt van alleen merlot,

vroeg geplukt (oogsten doen ze hier in de avond en nacht om de

tegenwoordig voegt Henri er een klein beetje houtopgevoede

druiven zo fris mogelijk te houden), ondergaan dan een koude

Cabernet-sauvignon aan toe om de wijn extra complexiteit te

weking om zoveel mogelijk aroma’s uit de schil te halen. Na de

geven.

gisting op lage temperatuur rijpt de wijn enkele maanden op de
gistsporen en wordt dan gebotteld. Het nieuwste oogstjaar 2010
is onlangs gearriveerd. Terecht wordt deze wijn de beste witte
huiswijn van Okhuysen genoemd. Wij lezen uw gedachten, ook
wij moeten even wennen aan het nieuwe etiket.

2009 Hommage Saint-Saëns
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2010 Colagon Rueda

Proefnotitie: De kleur is diep donker-rood, tegen cassis aan. De

Palacio de Bornos

neus is explosief met tonen van rijpe bessen en bramen en een

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus en

lichte toets van hout. De smaak is vol en krachtig, maar tegelijk

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

ook zacht en heeft een rijke, lange afdronk.

met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

Schenkadvies: Heerlijk aan tafel bij allerlei soorten vlees.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij schaal- en schelpdiertjes,

Tevens een ideale avondwijn in combinatie met fijne kazen.

vlees- en vissalades en vis in de ruimste zin van het woord.

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,10 per fles (normaal € 6,05)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Vin de Pays de l’Hérault
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huisw ijnen

Tussen de eerste aankoop van een betaalbare rode
of witte wijn en de uiteindelijke selectie van een
wijn voor de elite-groep ‘Huiswijnen’ zit meestal een
lange periode. Een wijn moet zich namelijk bewijzen
om huiswijn van Okhuysen te kunnen worden. Een
belangrijk criterium is natuurlijk de stabiliteit van
de kwaliteit, maar ook de beschikbare hoeveelheid.
En het belangrijkste criterium is natuurlijk uw
appreciatie!!
In de Vinée Vineuse zijn altijd twee pagina’s gewijd
aan onze huis-wijnen, ieder voorzien van een
korte proefnotitie. Om u iets meer te informeren
over deze wijnen selecteerden wij er twee, die
wij graag voor het voetlicht plaatsen.

huisw ijnen

Twee Huiswijnen in de schijnwerpers
Klassieke muziek en wijn

S

oms komt het aankopen van een nieuwe wijn bij toeval
tot stand. We brachten een bezoek aan het Domaine des

Jougla in Saint-Chinian, waar we al sinds beginjaren tachtig
van de vorige eeuw mee werken. Tijdens de lunch sprak Alain
Jougla over een goed bevriende viticulteur uit de buurt, die hij
zo nu en dan adviseerde. Het betrof hier Henri Fabre Luce,
die een paar hectare vignobles bezat net buiten de appellation

De beste vondst in Rueda

Saint-Chinian. De aanplant was niet zo voor de hand liggend

W

anneer wij op inkoopreis gaan maken wij vanzelfsprekend

sauvignon. De wijn verkocht hij in die tijd ‘en vrac’ aan een

een planning. Bij bezoeken aan minder bekende

handelshuis. Alain sprak enthousiast over de wijn, maar ook

en bestond uit vooral merlot en een beetje cabernet-

wijnstreken is dat niet altijd gemakkelijk. Zo gingen wij begin

over zijn vriend Henri die hem had laten weten zijn wijn per

jaren negentig van de vorige eeuw naar het toen nog volstrekt

fles te willen verkopen. Het grootste probleem voor hem was:

onbekende Rueda, gelegen op een hoogvlakte ter hoogte

‘hoe vind ik klanten?’ Na de lunch bezochten wij samen met

van de stad Valladolid. We hadden gelezen over een nieuwe

Alain het ons totaal onbekende domein en proefden uit grote

stijl witte wijn die gemaakt werd van de verdejo-druif. Alle

foeders zijn pure Merlot en zijn pure Cabernet-sauvignon. We

voorgeselecteerde bodegas en producenten werden bezocht,

waren verrukt over de kwaliteit en reserveerden ter plekke een

maar er was er niet één die ons echt bekoorde, totdat wij de

groot deel van zijn oogst.

wijnen proefden van Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja.
Antonio Sanz startte zijn bodegas eind jaren zeventig, maakte

De Franse musicus en componist Camille Saint-Saëns kwam

aanvankelijk nog licht geoxideerde witte wijnen (een soort

graag in Béziers, niet alleen om muziek te spelen, maar ook

namaak-sherry), maar begon al snel met de aanplant van de

om de grootouders van Henri Fabre Luce te bezoeken. Zij

druiven verdejo, viura en sauvignon. Inmiddels zijn z’n droge,

waren zeer bevriend met elkaar en wanneer Saint-Saëns in

frisse witte Rueda-wijnen vermaard.

de buurt was, logeerde hij bij de familie op het Domaine
de la Gineste en genoot hij altijd van de rode Merlotwijn.

Colagon, met nieuw etiket

Als eerbetoon aan deze grote musicus maakt Henri nu een

De eenvoudigste witte wijn hier is de Colagon, die gemaakt

speciale Saint-Saëns-wijn, voorzien van een ‘muzikaal’ etiket.

wordt van de druiven verdejo en viura. De druiven worden relatief

Werd de oorspronkelijke wijn gemaakt van alleen merlot,

vroeg geplukt (oogsten doen ze hier in de avond en nacht om de

tegenwoordig voegt Henri er een klein beetje houtopgevoede

druiven zo fris mogelijk te houden), ondergaan dan een koude

Cabernet-sauvignon aan toe om de wijn extra complexiteit te

weking om zoveel mogelijk aroma’s uit de schil te halen. Na de

geven.

gisting op lage temperatuur rijpt de wijn enkele maanden op de
gistsporen en wordt dan gebotteld. Het nieuwste oogstjaar 2010
is onlangs gearriveerd. Terecht wordt deze wijn de beste witte
huiswijn van Okhuysen genoemd. Wij lezen uw gedachten, ook
wij moeten even wennen aan het nieuwe etiket.

2009 Hommage Saint-Saëns
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2010 Colagon Rueda

Proefnotitie: De kleur is diep donker-rood, tegen cassis aan. De

Palacio de Bornos

neus is explosief met tonen van rijpe bessen en bramen en een

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus en

lichte toets van hout. De smaak is vol en krachtig, maar tegelijk

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

ook zacht en heeft een rijke, lange afdronk.

met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

Schenkadvies: Heerlijk aan tafel bij allerlei soorten vlees.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij schaal- en schelpdiertjes,

Tevens een ideale avondwijn in combinatie met fijne kazen.

vlees- en vissalades en vis in de ruimste zin van het woord.

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,10 per fles (normaal € 6,05)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Vin de Pays de l’Hérault
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2009 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Moulin de Gassac

Deze overheerlijke ‘Huerta’ komt elk jaargetijde tot

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac is een

zijn recht. Hij is dan ook een van de meest geliefde

echte succeswijn. Een wijn vol pit en kracht, zonder

rosés van Nederland. De druiven tempranillo en

zwaar te zijn. Dankzij de uitmuntende omstandigheden

garnacha weken slechts kort en worden op lage

in 2009 een ongekend boeiende wijn!

temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van donker

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. De

fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is sappig en fris

smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp

met mooi fruit en licht kruidige tonen.

rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles* (normaal € 6,75)

2010 Chardonnay l’Orangeraie
de Pennautier

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Peché de Vignes rouge
Vin de Pays d´Oc
Collovray & Terrier

Vin de Pays d’Oc

Op zoek naar extra grond ontdekten pioniers van

Een kalkrijke terroir, hooggelegen wijngaarden

het eerste uur Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray

en een moderne vinificatie geven een verfijnde

Limoux, waar ze direct verrukt waren over het

Chardonnay die opvalt door zijn frisheid en

potentieel en inmiddels een serie schitterende wijnen

zuiverheid. In navolging van de 2009 is ook deze

maken, waaronder deze wijn van cabernet-sauvignon,

2010 van bijzonder goede kwaliteit!

merlot en syrah.

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

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk parfum van rood

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel

en zwart fruit-, met ook iets peper. De smaak is mooi sap-

structuur en een rijke, sappige finale.

pig, met een rood en zwart fruit van bramen en aardbeien

Op dronk: nu tot zomer 2012

en ook wat pruimen, lekker fris en met zachte, soepele

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

tanninen in de afdronk.

2010 Lalanne, Vin de Pays de Côtes
de Gascogne
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2009 Guilhem rouge

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Domaine Lalanne

2009 Amant Novillo - Toro

De signatuur van de befaamde wijnmaker Alain

Bodegas Toresanas

Lalanne is duidelijk waarneembaar. Een pure,

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit

geurige en stuivende wijn met een fantastische

gemaakt en kwam gedurende de gehele vinificatie

prijs-kwaliteitverhouding. Ook deze 2010 mag er

en opvoeding dan ook geen spaander hout tegen.

weer zijn!

Inmiddels een van de sterren aan het huiswijn-

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van

firmament, met een ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

exotisch fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van rood

sap, aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig en fris,

Op dronk: nu tot zomer 2012

gevolgd door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,30 per fles (normaal € 5,00)

Op dronk: tussen nu en 2012

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

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht

Speciale korting huiswijn

voor dagelijkse consumptie; ongecompliceerd, maar wel boordevol

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de
‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

* Deze speciale korting is niet van toepassing op de
aanbiedingsprijs van de Huerta del Rey.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

karakter en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker!
Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

Okhuysen Vinée Vineuse

De beste keuze
voor alledag

huisw ijnen
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2009 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Moulin de Gassac

Deze overheerlijke ‘Huerta’ komt elk jaargetijde tot

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac is een

zijn recht. Hij is dan ook een van de meest geliefde

echte succeswijn. Een wijn vol pit en kracht, zonder

rosés van Nederland. De druiven tempranillo en

zwaar te zijn. Dankzij de uitmuntende omstandigheden

garnacha weken slechts kort en worden op lage

in 2009 een ongekend boeiende wijn!

temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van donker

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. De

fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is sappig en fris

smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp

met mooi fruit en licht kruidige tonen.

rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot 2013

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fles* (normaal € 6,75)

2010 Chardonnay l’Orangeraie
de Pennautier

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Peché de Vignes rouge
Vin de Pays d´Oc
Collovray & Terrier

Vin de Pays d’Oc

Op zoek naar extra grond ontdekten pioniers van

Een kalkrijke terroir, hooggelegen wijngaarden

het eerste uur Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray

en een moderne vinificatie geven een verfijnde

Limoux, waar ze direct verrukt waren over het

Chardonnay die opvalt door zijn frisheid en

potentieel en inmiddels een serie schitterende wijnen

zuiverheid. In navolging van de 2009 is ook deze

maken, waaronder deze wijn van cabernet-sauvignon,

2010 van bijzonder goede kwaliteit!

merlot en syrah.

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

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk parfum van rood

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel

en zwart fruit-, met ook iets peper. De smaak is mooi sap-

structuur en een rijke, sappige finale.

pig, met een rood en zwart fruit van bramen en aardbeien

Op dronk: nu tot zomer 2012

en ook wat pruimen, lekker fris en met zachte, soepele

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

tanninen in de afdronk.

2010 Lalanne, Vin de Pays de Côtes
de Gascogne
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2009 Guilhem rouge

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Domaine Lalanne

2009 Amant Novillo - Toro

De signatuur van de befaamde wijnmaker Alain

Bodegas Toresanas

Lalanne is duidelijk waarneembaar. Een pure,

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit

geurige en stuivende wijn met een fantastische

gemaakt en kwam gedurende de gehele vinificatie

prijs-kwaliteitverhouding. Ook deze 2010 mag er

en opvoeding dan ook geen spaander hout tegen.

weer zijn!

Inmiddels een van de sterren aan het huiswijn-

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van

firmament, met een ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

exotisch fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van rood

sap, aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig en fris,

Op dronk: nu tot zomer 2012

gevolgd door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 4,30 per fles (normaal € 5,00)

Op dronk: tussen nu en 2012

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

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht

Speciale korting huiswijn

voor dagelijkse consumptie; ongecompliceerd, maar wel boordevol

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de
‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

* Deze speciale korting is niet van toepassing op de
aanbiedingsprijs van de Huerta del Rey.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

karakter en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker!
Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

Okhuysen Vinée Vineuse
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Thierry Germain

Wijncursussen

Vigneron de l’Année 2011

I

‘Een kennismaking met wijn’ en ‘Basiskennis van wijn’.

Het toonaangevende Franse wijnblad
‘La Revue du Vin de France’ selecteerde
onlangs ‘onze eigen’ Thierry Germain
als beste wijnmaker van Frankrijk!
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Deze worden gehouden in de kelders van onze locatie aan de
Gierstraat in Haarlem. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Een echte aanrader voor iedereen die graag eens wat meer wil
weten van wijn.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.okhuysen.nl
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a.:
Wij verwachten o.

n april gaan onze wijncursussen weer van start:

Proeverijprogramma Gierstraat

O

ok dit jaar organiseren wij de nodige inloopproeverijen
in de kelders onder onze winkel aan de Gierstraat in

Haarlem. Deze bijzonder interessante en leerzame proeverijen
worden begeleid door vinologen uit ons bedrijf en zijn vrij
toegankelijk. Wel vragen wij u zich van te voren voor deelname
aan te melden.

hierry Germain komt uit Bordeaux, maar vestigde zich in

De komende weken staan de volgende thema’s
op het programma:

1992 in Saumur-Champigny. Hij nam daar het Domaine

Zaterdag 9 april: Riesling. De mooiste Riesling-wijnen

T

Roches Neuves over van Denis Duveau van wie wij al sinds

afkomstig uit Frankrijk, Duitsland,

1985 de wijnen importeerden. De laatste twintig jaar is de

Oostenrijk, Chili én Nieuw-Zeeland.

kwaliteit van de wijnen geleidelijk verder omhooggegaan en
koos Thierry voor een volledig biologisch-dynamische aanpak.

Zaterdag 28 mei: Rode en witte Loire-wijnen. Wij nemen u
mee op ontdekkingsreis langs bekende en
minder bekende wijngebieden gelegen aan

Volgens het Franse tijdschrift maakt Thierry wijnen vol leven,
finesse en elegantie, die het symbool zijn geworden van de

de langste rivier van Frankrijk.
Zaterdag 18 juni: Ontdek de veelzijdigheid van chardonnay.

puurheid van de Loire en die sommeliers en liefhebbers zowel

Een brede selectie wijnen gemaakt van de

in New York en Singapore als lokaal in Frankrijk weten te

chardonnaydruif, uit zowel de klassieke

raken. Wij rekenen ons graag tot deze grote groep liefhebbers!

Bourgogne als ver daarbuiten.

2008 Saumur blanc, Insolite:
€ 13,95 per fles

De proeverijen vinden plaats in onze kelders aan de

(normaal € 16,30)

Voor deelname aan de proeverijen dient u zich minstens

Gierstraat 34 te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur.
één dag van tevoren aan te melden.

2008 Saumur-Champigny, Terres Chaudes:
€ 14,10 per fles
(normaal € 16,50)

Telefoon: 023-5312240
e-mail: vineus@okhuysen.nl

Okhuysen Vinée Vineuse
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Deze worden gehouden in de kelders van onze locatie aan de
Gierstraat in Haarlem. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
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a.:
Wij verwachten o.

n april gaan onze wijncursussen weer van start:

Proeverijprogramma Gierstraat

O

ok dit jaar organiseren wij de nodige inloopproeverijen
in de kelders onder onze winkel aan de Gierstraat in

Haarlem. Deze bijzonder interessante en leerzame proeverijen
worden begeleid door vinologen uit ons bedrijf en zijn vrij
toegankelijk. Wel vragen wij u zich van te voren voor deelname
aan te melden.

hierry Germain komt uit Bordeaux, maar vestigde zich in

De komende weken staan de volgende thema’s
op het programma:

1992 in Saumur-Champigny. Hij nam daar het Domaine

Zaterdag 9 april: Riesling. De mooiste Riesling-wijnen

T

Roches Neuves over van Denis Duveau van wie wij al sinds

afkomstig uit Frankrijk, Duitsland,

1985 de wijnen importeerden. De laatste twintig jaar is de

Oostenrijk, Chili én Nieuw-Zeeland.

kwaliteit van de wijnen geleidelijk verder omhooggegaan en
koos Thierry voor een volledig biologisch-dynamische aanpak.

Zaterdag 28 mei: Rode en witte Loire-wijnen. Wij nemen u
mee op ontdekkingsreis langs bekende en
minder bekende wijngebieden gelegen aan

Volgens het Franse tijdschrift maakt Thierry wijnen vol leven,
finesse en elegantie, die het symbool zijn geworden van de

de langste rivier van Frankrijk.
Zaterdag 18 juni: Ontdek de veelzijdigheid van chardonnay.

puurheid van de Loire en die sommeliers en liefhebbers zowel

Een brede selectie wijnen gemaakt van de

in New York en Singapore als lokaal in Frankrijk weten te

chardonnaydruif, uit zowel de klassieke

raken. Wij rekenen ons graag tot deze grote groep liefhebbers!

Bourgogne als ver daarbuiten.

2008 Saumur blanc, Insolite:
€ 13,95 per fles

De proeverijen vinden plaats in onze kelders aan de

(normaal € 16,30)

Voor deelname aan de proeverijen dient u zich minstens

Gierstraat 34 te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur.
één dag van tevoren aan te melden.

2008 Saumur-Champigny, Terres Chaudes:
€ 14,10 per fles
(normaal € 16,50)

Telefoon: 023-5312240
e-mail: vineus@okhuysen.nl
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côt es du r hône

Het Summum

D

e grote passie van beide broers speelt
hierbij een belangrijke rol, maar ook

de ligging van hun wijngaarden op de steile
hellingen van de Coteaux Les Douyes en

De broers Frédéric en François Alary van

Saint-Martin. De terroir hier is namelijk
zeer rijk aan stenen en kalk en heeft een

het Domaine Oratoire Saint-Martin in

bovenlaag van gele en een onderlaag

Cairanne maken wijnen die tot de beste

op een zo natuurlijk mogelijke manier

van de Zuidelijke Rhône behoren.

van blauwe klei. De wijngaarden worden
bewerkt, zonder gebruik van pesticiden of
chemicaliën. De rendementen per hectare
zijn met een gemiddelde van 30 hectoliter
extreem laag. Het gaat bij de broers niet
om kwantiteit, maar alleen om kwaliteit.
De Cairanne-wijnen zoals de Haut-Coustias
en de Cuvée Prestige behoren tot de
absolute top van de streek, maar ook de
Côtes du Rhône ‘tout court’ is van zeer
hoog niveau.
Deze wordt gemaakt van 80% grenache en
20% syrah, afkomstig van wijnstokken van
meer dan 35 jaar. De druiven worden met
de hand geplukt, ontsteeld en vervolgens
apart gevinifieerd. Daarna worden de twee
wijnen geassembleerd en rijpt de wijn ruim
zes maanden op cuve. Na een eiwit-klaring
wordt de wijn zonder filtering gebotteld.

2009 Côtes du Rhône rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin
Proefnotitie: Prachtige dieprode kleur. De neus
biedt een waaier van rood en zwart fruit zoals
bramen, frambozen en zwarte kersen.
De smaak is rijk en sappig met opnieuw fruit
en een licht pepertje. De afdronk ten slotte is
lang en opvallend zacht.
Schenkadvies: Combineert uitstekend met
allerlei vleesgerechten, wild en gevogelte en
is ook een ideale avondwijn met een lekkere
oude kaas.
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Op dronk: tussen nu en 2014
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,30)

