27 s t e J A A RG A NG NUMMER 4 w in t er 2 012/ 2 013

Okhuysen
Vinée Vineuse

Smulkist
Champagne & mousserende wijnen
Twaalf pagina´s Wijn & Spijs
Proefschrift Wijnconcours
Brunello en Rosso di Montalcino
Klassiekers uit Bordeaux, Bourgogne en Rhône
Avignonesi uit Montepulciano
Meesterlijke wijnen uit Ribera del Duero
Bonbanyuls
Port en Bas-Armagnac
Een mooi cadeau

Sinds 1867

tekst van het chappeau

Inhoud

colofon
27ste jaargang nummer 4
winter 2012/2013
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, Brenda ten Brinke en
Maartje van Veldhuizen, Delicious., Bourgondisch Lifestyle,
Restaurant ML.

Een bijzonder jaar
2012 was een onvergetelijk jaar voor ons bedrijf. Wij bestaan niet alleen 145 jaar, ook nam
Louis Kat na 50 jaar actief te zijn geweest in het wijnvak afscheid als directeur-eigenaar.
Voldoende aanleiding voor een feestje dus! Tijdens de feestelijkheden op Landgoed
Duin & Kruidberg reikte oud-collega Rob Zey namens het Productschap Wijn aan Louis
de Zilveren Wijnpenning uit. Een onderscheiding die hem werd toegekend voor zijn
grote verdiensten voor de Nederlandse wijnwereld. Verder vlogen wij in het kader van
ons lustrum met het gehele team naar de Languedoc, waar wij bezoeken brachten aan
Beauregard Mirouze, Mas des Dames, Mas de Daumas Gassac, Montlobre en Pennautier.
Het was een inspirerende en leerzame reis voor eenieder.
2012 was ook het jaar waarin onze nieuwe website werd gelanceerd. De nieuwe
site biedt zowel veel informatie over Okhuysen zelf, als over onze producten, onze
cursussen en proeverijen en een blog vol informatieve verhalen. Via de site heeft u
snel toegang tot de vele honderden wijnen uit ons brede en diverse assortiment en is
bestellen nog gemakkelijker. Natuurlijk zal het internet Vinée Vineuse niet vervangen.
We zullen vol enthousiasme over onze nieuwste ontdekkingen, nieuwe oogstjaren,
prachtige wijnstreken en wijndomeinen blijven schrijven in ons blad en u via deze weg
de interessantste wijnaanbiedingen doen. Zoals u van ons gewend bent, staat de laatste
editie van het jaar volledig in het teken van de aankomende feestdagen. Met maar liefst
twaalf pagina’s met speciaal geselecteerde wijnen voor bij uw feestelijke diners rond kerst
en oud en nieuw, een uitgebreid aanbod van mousserende wijnen en Champagne, lekkere
cadeau-ideeën, onze kerstwijnen en nog veel meer. Bovendien introduceren we twee
topdomeinen uit Italië: Castiglion del Bosco uit Montalcino (pagina 26-27) en Avignonesi
uit Montepulciano (pagina 39).
Alle bestellingen van € 275,00 en meer, gedaan voor 31 december 2012, worden beloond
met een bijzonder wijncadeau, afkomstig van onze Spaanse vrienden van Palacio
Quemado (zie achterpagina).
Natuurlijk voorzien wij u graag van persoonlijk advies bij uw selectie uit deze Vinée
Vineuse. Wij zijn hiervoor telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een mail met uw wijnvragen, dan kan dat via

Okhuysen Vinée Vineuse

vineus@okhuysen.nl. Wij zullen uw mail binnen 24 uur proberen te beantwoorden.
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Wij wensen u fantastische feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!
Xavier & Louis Kat en alle medewerkers van Okhuysen
PS bestellingen gedaan vóór 19 december a.s. kunnen wij gegarandeerd leveren vóór de
kerstdagen.

Styling wijn-spijspagina’s:
Jet Krings, Cyn Ferdinandus, Jan Willem van Riel,
David Morgan
Concept, vormgeving & productie
XDialogue

4-5
6-7

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
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.

8-9

10-11

12-13

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
16 februari 2013.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze
retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.
Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl

14-15

16-17

18-19

De Smulkist

De favorieten van Louis en Xavier Kat voor een feestelijk
kerstdiner, samengebracht in een smulkist!

26-27

Champagne en Mousseux

Twee prachtige Champagnes, een van de mooiste Cava’s
uit de Penedès – tevens een van onze jubileumwijnen-,
Crémant de Limoux van Domaine J. Laurens en uit Italië
Frizzante Nera Spago.

Fris, droog en fruitrijk wit

Een selectie van zes elegante, fruitrijke, droge witte wijnen
ter begeleiding van schelp- en schaaldiertjes, diverse
carpaccio´s, groene salades en vis- en vleessalades in de
ruimste zin van het woord.

Krachtig, rijk en aromatisch wit

Zes rijke witte wijnen ter begeleiding van visschotels
en pastagerechten met rijke saus, wit vlees (kalfsvlees,
varkenshaas), gevogelte en hartige groentetaarten.

Fruitrijk en toegankelijk rood

Zeer fruitrijke, toegankelijke rode wijnen als begeleider
van licht vlees, konijn, gevogelte, pasta’s en mediterrane
gerechten.

Karaktervol en krachtig rood

Zes volle, rijke en krachtige wijnen die u schenkt bij rood
vlees, klein en groot wild, pittige jachtschotels, duif en wilde
eend.

28-29
30-31

32-33

34-35

36
37

Een diverse selectie dessertwijnen

Een selectie van lichte, elegante tot krachtige, rijke zoete
wijnen bij diverse soorten desserts. Ook heerlijk bij volle,
oude kazen.

Kaas en wijn

38
39

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

Kaas en wijn met de juiste karakters kunnen elkaar naar grote
hoogten tillen. Een selectie van zes kazen van Bourgondisch
Lifestyle en zes wijnen die prachtig combineren.

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

Jubileumwijnen

40-41

20-21

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

Ophalen van vooraf bestelde wijnen
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.
Zie voor aangepaste openingstijden in december p. 43.

22
23

24-25

Nog één keer onze drie ´populairste´ wijnen van dit
feestjaar! Onze ‘Cuvées Jubilées’: Cava Brut Classic van
Bodegas Can Feixes, Sauvignon Marlborough van Staete
Landt, Toscana rosso van Castello di Fonterutoli.

Cadeaukistjes

Een aantal verwenkistjes om als persoonlijk cadeau te geven.

Banyuls en Bonbanyuls

Ze zijn er weer: onze vermaarde Bonbanyuls. Natuurlijk
het allerlekkerst samen met de Banyuls van Domaine de la
Rectorie.

42-43

Castiglion del Bosco

Dankzij de familie Mazzei van Fonterutoli kwamen we in
contact met het schitterende wijndomein Castiglion del Bosco
uit Montalcino.

Rode Bordeaux

Een selectie van zes klassieke en betaalbare wijnen, verspreid
over de hele Bordeauxstreek. Ook als proefpakket !

Witte Bourgogne

Een prachtige selectie witte Bourgognes van vooraanstaande
producenten, zoals Tollot-Beaut, de Bret Brothers en
Guffens-Heynen.

Rode Bourgogne

Elegante rode Bourgognewijnen van befaamde huizen en
domeinen zoals Camille Giroud, Lucien le Moine en
Bachelet-Monnot.

Rhône

Uit de noordelijke Rhône kozen wij voor parels uit CrozesHermitage en Saint-Joseph en uit het zuiden voor prachtigs
uit Lirac, Rasteau, Gigondas en Châteauneuf-du-Pape.

Port

Traditioneel bieden wij u met de kerstdagen de prachtige
Portwijnen van Quinta do Tedo aan.

Bas-Armagnac

De Bas-Armagnacs van Château de Lacquy mogen
vanzelfsprekend niet ontbreken in dit kerstnummer.

Bodegas Valduero

De mooiste wijnen uit Ribero del Duero in Spanje komen uit
de kelders van Bodegas Valduero.

Avignonesi

Uit Montepulciano, terug van weggeweest... en dankzij de
Belgische Virginie Saverys geheel in oude glorie hersteld!

Huiswijnen
Dit zijn onze meest succesvolle wijnen, wijnen die
onafgebroken hun weg naar u vonden in 2012.

Wijnig Nieuws
Wijn-wetenswaardigheden: Nederlands meest talentvolle
Sommelier, mooie foto’s dankzij tijdschrift Delicious.,
genieten van de Cognacs van Paul Beau en een ‘Hommage à
Louis Kat’, door Aimé Guibert.

Achter Een bijzonder geschenk
Ons jaarlijkse presentje bij een aankoop ten bedrage van ten
minste € 275,00 (maximaal één kistje per bestelling/per klant).

Proefschrift Wijnconcours

Zeven wijnen van Okhuysen kwamen in de finale van het
prestigieuze Proefschrift Wijnconcours!

Fotografie op locatie bij Restaurant ML, Haarlem

Okhuysen Vinée Vineuse

Fotografie
Louis Kat, Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe, Eric van
Lokven, Ernie Enkelaar, Brett Stevens, Harold Pereira en
Saskia van Osnabrugge
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de smulkist

Heerlijkheden voor
bij de kerstdis

de smulkist

Vouvray Brut

2008 Pinot Noir - Marlborough

Vignobles Brisebarre

Staete Landt

Met feestelijke belletjes kan je een heel diner toe.

Staete Landt heeft twaalf percelen pinot noir, die elk

Als aperitief of bij het begin van een diner komen

een eigen smaakcomponent aan de uiteindelijke

ze echter het best tot hun recht. De Vouvray Brut is

wijn toevoegen. De veelzijdigheid van deze pinot

gemaakt van de chenindruif en wordt bereid volgens

noir is dan ook groot. Hij rijpte achttien maanden in

de méthode champenoise. Hij is afkomstig van het

eikenhouten vaten, om de complexiteit nog verder te

kleine kwaliteitsdomein van Philippe Brisebarre.

vergroten.

Proefnotitie: Een mooie, droge fijne mousseux met een

Proefnotitie: In de neus het karakteristieke kersenfruit

milde, rijpe smaak en een verfrissende finale.

van pinot noir, met ook iets van aardse tonen en

Op dronk: tussen nu en 2014

kruiden. De wijn is mondvullend en sappig en bezit een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,40 per fles (normaal € 13,00)

heerlijk rood fruit, een mooie kruidigheid, specerijen,
zachte tanninen en prachtige frisse zuren!
Op dronk: tussen nu en 2018

2011 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses San Antonio

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,40 per fles (normaal € 19,70)

Viña Casa Marín
grond die rijk is aan kalksteen, graniet en vulkanisch

2010 Laudun rouge - Côtes du Rhône
Villages

materiaal. Door het Engelse vaktijdschrift Decanter

Domaine Pélaquié

werd deze Sauvignon van dit Chileense topdomein

Luc Pélaquié maakt niet alleen fantastische witte,

vorig jaar uitgeroepen tot beste Sauvignon Blanc ter

maar ook excellente rode wijnen. Het klimaat

wereld!

en de bodem geven hier wijnen met een sterke

Proefnotitie: De neus is prachtig mineraal, grassig, met

persoonlijkheid en kracht! Een echte kerstwijn is

een klein pepertje, kruisbes, groene appel en citrusfruit.

deze Laudun rouge, gemaakt van grenache en syrah.

De smaak is verfijnd en mooi in balans met veel

Proefnotitie: Deze wijn heeft een uitbundige neus, met

sappig fruit, uitstekende zuren en een indrukwekkende,

prachtige tonen van zwart fruit en geurende kruiden.

loepzuivere afdronk.

De smaak is smeuïg, vol en krachtig, tegelijk ook fruitig

Op dronk: tussen nu en 2015

en zacht.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,75)

Op dronk: tussen nu en 2017

De prachtige wijngaard Viñedo Cipreses heeft een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fles (normaal € 9,95)
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Collovray & Terrier

2011 Muscat de Rivesaltes

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray bezitten zeer

Domaine Sarda-Malet

mooi gelegen percelen in Davayé en Vergisson.

Sarda-Malet is een van de topdomeinen van de

Hiervan maken zij hun prachtige witte wijnen. Een

Roussillon. Alleskunner Jérôme Malet plaveide de

klein gedeelte van de druiven voor deze Mâcon

door zijn vader lang geleden geëffende paden, en

kochten zij bij bevriende boeren.

maakt hier niet alleen prachtig wit en rood, maar ook

Proefnotitie: De neus biedt rijpe fruittonen van peer,

indrukwekkende zoete wijnen.

meloen en iets van witte perzik. De smaak is elegant,

Proefnotitie: Het parfum geurt naar de druivigheid van

bloemig, met rijpe fruittonen en veel sap en hij heeft een

de muscat, met tonen van bloesem, lychee en kweepeer,

verrukkelijk frisse afdronk.

maar ook iets van karamel en chocola. De smaak is fris

Op dronk: tussen nu en 2015

zoet, met tropisch fruit en kent een indrukwekkende

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fles (normaal € 11,10)

finale.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,75)

I

eder jaar stellen Louis en Xavier Kat voor de kerstdagen een bijzondere kist met hun favoriete wijnen samen.
Wijnen die een heel kerstdiner prachtig kunnen begeleiden en uw ongetwijfeld niet geringe kookkunsten nóg
beter uit de verf laten komen. Deze mooie zes-flessenkist is tevens voor iedere liefhebber een prachtig cadeau.
Hij levert precies de juiste inspiratie voor een onvergetelijk diner.

De Smulkist

Inhoud: van iedere wijn één fles

Speciale prijs per kist € 83,00

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

2011 Mâcon-Villages Tradition

(normaal € 91,65)
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champagne

& mousseux

Feestelijk en verrassend
H

oewel Champagne en belletjeswijnen het hele jaar door heerlijk smaken,
mogen ze zeker in december niet ontbreken. Mousserende wijnen verhogen
de feestvreugde! Een glas Champagne, Crémant, Cava of Prosecco is het meest
sprankelende welkomstdrankje en doet het fantastisch bij de brunch of lunch.
Het is een klassiek en charmant aperitief dat zich ook nog eens zeer goed door
laat drinken bij het diner. De frisse belletjes vervelen nooit. Zeker niet wanneer u
zich laat verrassen door ons brede aanbod van bruisend heerlijks gemaakt van vele
verschillende druivenrassen en afkomstig uit diverse regio’s, van de Champagne tot
en met Cataluña en Veneto.

champagne

& mousseux

Frizzante Nera Spago - Prosecco
Colli Trevigiani

Het verfrissende citrusfruit in de neus en

De Faveri

brood, rijp fruit en een fris-droge finale,

Deze Frizzante wordt gemaakt van

maken ieder glas fabuleus.

druivenrassen die vrijwel alleen in Italië

Op dronk: tussen nu en 2014

voorkomen: prosecco, verdiso, perera

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,80)

en bianchetta. De wijnmakers van De

mond, in combinatie met tonen van vers

Faveri verbouwen hun druiven op de steile
wijngaarden bij Valdobbiadene en Vidor, die

Champagne brut Grande Réserve

bekendstaan als de beste van het gebied.

Veuve A. Devaux

Aan de basiswijn voegen de wijnmakers

Devaux ligt in het meest zuidelijke deel

geconcentreerde most en gisten toe en zo

van de Champagnestreek, waar het wat

creëren zij een bijzonder fijne Frizzante

warmer is en de pinot noir mooi tot rijping

met een mooie, lichte mousse. De neus is

komt. De wijnmakers hebben de pinot

floraal met iets van honingmeloen en peer;

noir tot hun handelsmerk gemaakt en

de frisse smaak heeft wit fruit en de afdronk

met hun terroirwijnen onderscheiden ze

is aangenaam met mooie zuren en een

zich van andere Champagnehuizen. De

zacht bittertje.

assemblage van deze Grande Réserve

Op dronk: tussen nu en 2014

bestaat voor 70% uit de spannende,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,45 per fles (normaal € 9,75)

fruitige pinot noir – afkomstig van maar
liefst vijftig verschillende crus – en voor
30% uit chardonnaydruiven die elegantie

2007 Gran Reserva Brut
Cuvée Jubilée, Cava Huguet

en frisheid toevoegen. In het parfum van

In 2012, het jaar waarin Okhuysen

fruit, in de mond die mooie combinatie van

haar 145-jarig bestaan viert, mag deze

diepgang en frisheid.

Jubileumwijn uit de Alto Penedès niet

Op dronk: tussen nu en 2014

ontbreken. De druiven zijn al in 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,95 per fles (normaal € 35,90)

geoogst, waarna de wijn maar liefst vier jaar

deze complexe Champagne verrukkelijk

rijpte op de fijne gistsporen. Zo ontwikkelde
deze exceptionele Gran Reserva een heerlijk

Champagne brut Blanc des Noirs

rijke en complexe geur, waarin brioche,

Veuve A. Devaux

bloemen en citrusfruit de hoofdrol spelen.

De specialiteit van ons Champagnehuis

De smaak is zuiver, breed en verfijnd droog.

is deze ‘blanke’ Champagne gemaakt

Frisse zuren in de finale maken het genieten

van 100% pinot noir. Ook voor deze wijn

compleet.

werden enkel de beste druiven, afkomstig

Op dronk: tussen nu en 2015

van een groot aantal verschillende percelen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,80 per fles (normaal € 16,80)

van de zuidelijk gelegen Côte des Bar,
gebruikt. Het resultaat: een rijke, krachtige
Champagne. Je ruikt tonen van rode

2009 Crémant de Limoux Brut

vruchtjes die ook terugkomen in de brede,

Les Graimenous, Domaine J. Laurens

harmonische smaak. De afdronk is zacht en

Volgens de legende vindt de mousserende

erg elegant.

wijn zijn oorsprong in Limoux. Bewezen

Op dronk: tussen nu en 2014

of niet, feit is dat in deze gemeente in de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 33,70 per fles (normaal € 37,75)

Aude fantastische Crémants geproduceerd
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J. Laurens liggen zo’n 500 meter boven
de zeespiegel. De druiven – chardonnay,
chenin, mauzac en pinot noir – profiteren
van de koele wind die hier waait en kunnen
zo hun frisse zuren behouden.

Ga naar www.okhuysen.nl
voor het complete aanbod
mousserende wijnen.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

worden. De wijngaarden van Domaine
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wijn

& spijs

fris wit

-

rijk wit

-

fruitig rood

-

vol rood

2011 Sauvignon - Rueda

2011 Verdicchio dei Castelli di Jesi

Palacio de Bornos

Conti di Buscareto

Palacio de Bornos is de uitblinker van Rueda. Het domein

De beste wijn van dé druif van de Marken – de verdicchio –

profiteert van een bodem bestaande uit kalkrijke klei met een

maken: dat is het streven van de wijnmakers van Conti di

toplaag van kiezel, en een perfect microklimaat. De druiven

Buscareto. In alle stappen van het wijnmaken gaan ze voor

komen zo mooi geleidelijk tot volledige rijpheid. De frisheid

100% kwaliteit. Dus worden de druiven met de hand geplukt,

van de sauvignon wordt behouden door ’s nachts te oogsten.

vervolgens zo snel mogelijk naar de kelders gebracht, waarna

De specifieke sauvignonaroma’s komen tot stand door het

het sap na zachte persing op een lage temperatuur vergist.

sap dat bij de persing vrijkomt in contact te brengen met de

Proefnotitie: Mooie, heldere groen-gele kleur. Herkenbaar

schil van de druif.

Verdicchio-aroma van appel, citrus, tevens amandel en wat

Proefnotitie: Stuivend aroma van tropisch fruit, witte bloemen

florale tonen. Stuivend en spannend in de mond, eindigend met

en dat typische buxusachtige. Mooi gestructureerd en sappig in de

knisperende frisse zuren.

mond, met verfrissende zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,10 per fles (normaal € 8,25)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,05 per fles (normaal € 9,30)
2010 Savennières sec

2011 Pinot-Grigio - Südtirol/Alto Adige

Château d’Epiré

Casòn Hirschprunn, Alois Lageder

Het beroemde Château d’Epiré, in handen van de familie

Een uniek en toonaangevend wijndomein in de streek Alto

Bizard, kent een lange geschiedenis. Het bezit zelfs de oudste

Adige, is dat van Alois Lageder. De druiven zijn afkomstig van

wijngaard van de appellation Savennières. Het domein

wijngaarden aan de voet van de Alpen, waar de zon overdag

beslaat 11 hectare, waarvan er 9 zijn aangeplant met chenin

warmte brengt en de nachten koel zijn. De pinot grigio, die

blanc. Van dit druivenras worden diverse wijnen gemaakt;

van nature al pure wijnen voortbrengt, komt hier volop tot

van fris droog tot nobel zoet. De wijnmakers werken puur

zijn recht en staat aan de basis van een bijzonder levendig en

traditioneel, hoewel voor de gisting tegenwoordig ook

elegant glas wijn.

moderne inoxtanks gebruikt worden om de frisse zuren te

Proefnotitie: Zuivere, delicate geuren van bloemen en geel fruit.

behouden.

Ook in de smaak sappig fruit, een aantrekkelijke kruidigheid, een

Proefnotitie: Het delicate parfum biedt wit fruit, veldbloemen en

klein vetje en mooie, frisse zuren in de afdronk.

tonen van noten. De smaak is elegant, mooi droog met ook iets

Op dronk: tussen nu en 2015

ziltigs en eindigt met zachte zuren en een subtiel bittertje.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 14,20)

Op dronk: tussen nu en 2016

-

dessert wijnen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,15)

Entre-Deux-Mers
De Belg Stéphane Defraine bezit in het zonnige hart van
Entre-Deux-Mers 49 hectare wijngaarden, waarvan er 17 zijn
beplant met de witte druivenrassen sauvignon blanc, sémillon
en muscadelle. Defraine koestert het fruitige karakter van
deze druiven door macération pelliculaire ofwel schilweking
toe te passen. Hij houdt de fermentatietemperatuur mooi
laag en laat de wijn op de fijne gistsporen rijpen. Zo creëert
hij een bejubelde Bordeaux, met een zeer bescheiden
prijskaartje!

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Licht van kleur. De neus is heel puur en bijzonder
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aromatisch. Citrusfruit en perzik spelen de hoofdrol.
De smaakaanzet is fris, het palet evenwichtig. De finale heeft een
prettig pepertje.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,75)

D

ecember is dé maand waarin er
thuis lekker gedineerd wordt. Voor
sommigen is het organiseren van
zo’n diner een feest, voor anderen een pittige
uitdaging. Valt u in de laatste categorie dan
is het vast prettig te weten dat het succes
van elk diner al voor een groot deel verzekerd
is als u met mooie basisproducten werkt
en een goede opbouw – van lichtere naar
zwaardere gerechten – hanteert. Mooie wijnspijscombinaties maken het geheel compleet.
Wij geven u daarom graag wat tips en
wijnadvies! Hier vindt u zes maal fris, droog
en fruitrijk wit.

Als aperitief, of bij een lichtere eerste
dinergang, zijn wijnen met een fris en
rank karakter de beste keuze. De hapjes of
gerechten die op deze momenten geserveerd
worden – denk aan schelpdieren, carpaccio
van tonijn, gerookte vis en sushi, of aan een
groene salade met geitenkaas, avocado met
vinaigrette of een frisse paprikasalade –
zijn immers subtiel van smaak. De verfijnde
nuances komen helemaal tot hun recht
bij deze frisse, witte wijnen. Ze zijn alle
zes expressief en stuivend en hebben
sprankelende zuren. Een verfrissende start
van uw lunch of diner!

2010 Riesling Steinterrassen
Weingut Stadt Krems
Het Kremstal biedt de perfecte bodem voor riesling. Deze
druif gedijt uitstekend in een klimaat waar dankzij de warme
oostenwind overdag en de sterke afkoeling ’s nachts grote
temperatuurverschillen voorkomen. De druiven werden
ontsteeld en na een zachte persing vergistte het sap op
roestvrijstalen tanks.
Proefnotitie: Heerlijke minerale stijl, mooi droog en zuiver, perfect
in balans. In de neus fijne fruittonen vol perzik en abrikoos en
prikkelende specerijen. Dankzij de uitstekende zuren, heeft deze
Riesling bewaarpotentieel.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,10)

Okhuysen Vinée Vineuse

2011 Château de Fontenille
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& spijs

fris wit

-

fruitig rood

-

vol rood

2012 Gewürztraminer Viñedo Casona - San Antonio

Palacio de Bornos

Viña Casa Marín

De verdejodruif is van nature al zeer uitgesproken.

De ondernemende Chileense wijnmaakster Maria Luz

Wijnmaker Antonio Sanz weet het exotische karakter nóg

Marín koos ervoor de koudere Casona-wijngaard met

verder te benadrukken door het meest geconcentreerde

gewürztraminer te beplanten, omdat deze druif om een

sap – afkomstig van zijn beste druiven – te laten vergisten

langere hangtijd vraagt. Het bleek een perfecte keuze. De

op eikenhouten vaten. Hierna laat Sanz de wijn nog vier

druiven ontwikkelen hier een uitzonderlijke complexiteit

maanden in eikenhouten vaten rijpen voor extra complexiteit

en vormen de basis van een krachtige wijn vol spannende

en balans.

nuances.

Proefnotitie: Uitgesproken parfum en intense smaak van rijp

Proefnotitie: Geuren van bloemen, perzik, peper en lychee

tropisch fruit, specerijen en plezierige houttonen. Een originele en

wisselen elkaar af. Ook de smaak is breed, gestructureerd en met

zéér gastronomische wijn!

verfijnde zuren en mineralen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,35 per fles (normaal € 9,65)

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

2011 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc

2009 Saumur blanc - Cuvée l’Insolite

Domaine Dupont-Fahn

Domaine des Roches Neuves

Wijnmaker Michel Dupont oogstte bekendheid met zijn

Wijnmaker Thierry Germain, door het gezaghebbende La

Meursault en andere top-Bourgognes. Inmiddels is zijn

Revue du Vin de France bekroond tot ‘Wijnmaker van het jaar

wijn uit de Languedoc al even bijna even geliefd. Ook hier

2012’, produceert op de kalk- en mineraalrijke lieux-dits van de

groeien de chardonnaydruiven op koelere gronden om

Loire heerlijk zuivere wijnen. Hij werkt biologisch-dynamisch.

frisheid te behouden en wordt de opvoeding op houten vaten

De vinificatie gebeurt bij lagere temperaturen en de wijn

nauwkeurig begeleid.

ondergaat slechts een korte rijping, op grote houten kuipen.

Proefnotitie: Complex parfum waarin rijpe en frisse tonen

Zo blijven de frisheid en mineralen behouden.

samenkomen. De smaakaanzet is rijk, zelfs iets vet waarbij ook

Proefnotitie: De neus biedt appel, peer, acacia en witte rozen.

rijp fruit, iets van brioche en amandel vrijkomen. Breed inzetbare

In de gulle smaak opnieuw veel fruit, harmonische zuren, licht

en blijvend boeiende Chardonnay.

aardse tonen en ten slotte heeft hij een intense, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs per doos van 12:
€ 9,80 per fles (normaal € 11,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,15 per fles (normaal € 17,20)

Staete Landt
Onder de invloed van de uitbundige zon en een schone
en verkoelende oceaanlucht ontwikkelen de pinotgrisdruiven van Staete Landt zich geleidelijk tot aromatische
smaakbommetjes. Na een handmatige oogst, vinificatie en
opvoeding in grote eikenhouten vaten, ontstaat een wijn die
een onuitwisbare indruk maakt.
Proefnotitie: Suikermeloen, rijpe peer en iets van vijg in
de neus. De ronde, zachte smaak met een verleidelijke
kruidigheid eindigt met een bloemige afdronk. Uniek!
Okhuysen Vinée Vineuse

rijk wit

2010 Verdejo Fermentado en Barrica

2010 Pinot Gris - Marlborough

10

-

Op dronk: tussen nu en 2016

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

N

a het aperitief en de eerste gang
komen er hoogstwaarschijnlijk
gerechten op tafel met meer kracht en
een vettere structuur. Het is aan te raden om
de frisse witte wijn nu voor een rijke variant te
verruilen. Een volle witte wijn, die ‘blijft staan’
en tegenspel biedt. De kracht in dit soort
wijnen komt vaak voort uit het soort druif in
combinatie met de gekozen vinificatie; een
opvoeding ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen)
geeft de wijn volume, vet en een grote
intensiteit. Ook een vergisting of opvoeding
op eiken vat geeft de wijn structuur en
complexiteit.

Natuurlijk wel met behoud van finesse en
verteerbaarheid. Hier vindt u zes complexe
witte wijnen die stevige vissoorten als
heilbot, tong, zalm, zeeduivel en zeewolf,
eventueel geserveerd met een rijkere saus,
prachtig begeleiden. Ook bij de klassieke
garnalencocktail past deze wijnselectie
prima, net als bij pastagerechten met
roomsaus, pizza met zeevruchten en hartige
groentetaarten. Overigens, ook bij gevogelte
smaakt een glas rijk wit opperbest. Poulet de
Bresse, parelhoen en kalkoen komen volledig
tot hun recht met deze wijnen, en vice versa.

-

dessert wijnen

2010 Terres Nouvelles blanc - Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach
De grenache-grisdruiven van de Terres Nouvelles blanc zijn
aangeplant op de ‘nieuwe grond’ die na het verdrijven van de
wijnluis werd ontgonnen. De wijnstokken van destijds
- inmiddels zo’n negentig jaar oud - zijn nog steeds in
gebruik en geven druiven met een opvallende concentratie.
Proefnotitie: Verfijnd aroma van wit fruit, wat citrus en een
zweem van zoethout. De smaak is krachtig, zuiver en levendig,
en heeft een pittige finale.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 18,00)

Okhuysen Vinée Vineuse

wijn
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wijn

& spijs

fris wit

-

rijk wit

-

fruitig rood

-

vol rood

-

dessert wijnen

2011 Fitou rouge

2010 Zweigelt Mitterjoch
Weingut Birgit Braunstein

Château Champ des Soeurs

Deze Zweigelt is gemaakt van de gelijknamige, typisch

Dat ‘onze’ wijnmaker Laurent Maynadier met opvallend veel

Oostenrijkse druif die goed gedijt in de warme streek

kennis en kunde werkt en bijzonder zuivere wijnen maakt,

Burgenland. Het ‘Weingut’ Braunstein profiteert hier van

wisten wij natuurlijk allang. Het werd echter algemeen bekend

een uniek microklimaat en een bodem van minerale gneis,

toen het gezaghebbende vakblad La Revue du Vin de France

leisteen en zachte kalksteen.

Laurent kroonde tot beste wijnmaker van het jaar in Frankrijk.

Proefnotitie: Robijnrood van kleur. De neus presenteert rijpe kers,

Gelukkig reserveert Laurent nog altijd een deel van zijn kleine

bosaardbeitjes en zachte kruiden als laurier. De smaakaanzet is

productie Fitou (gemaakt van grenache, carignan en syrah)

fris en en soepel, met geconcentreerd rood fruit, en de wijn heeft

voor Okhuysen!

heerlijke zachte tanninen in de finale.

Proefnotitie: Parfum van klein rood fruit, tijm en een klein

Op dronk: tussen nu en 2015

pepertje. De wijn is lekker sappig, goed gestructureerd en breed

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,75 per fles (normaal € 10,05)

van smaak.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,20)

2010 Cartagena Pinot Noir Tres Viñedos
San Antonio

2010 Saumur Champigny

Viña Casa Marín

Deze biologisch-dynamisch gemaakte Saumur Champigny

Deze Nieuwe Wereld-wijn is op het fruit gemaakt. Hij

van Thierry Germain reflecteert de puurheid van het

onderging geen melkzure gisting en slechts een derde deel

Loiregebied: het is de prachtige, pure expressie van cabernet-

van het sap werd opgevoed op hout; het overige sap rijpte op

franc. Deze druif heeft zachte taninen en brengt toegankelijke

kleine roestvrijstalen cuves. Het resultaat: een complexe wijn

en soepele wijnen. Deze Saumur is heerlijk en lichtgekoeld te

met een heerlijk levendige afdronk!

drinken.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode vruchtjes, welke – na een

Proefnotitie: Zwart fruit, peper en laurier in de neus. De frisse

fijne frisse aanzet – ook terugkomen in de smaak. Een verleidelijk

smaakaanzet wordt gevolgd door heerlijk sappig, zwart fruit. De

glas wijn.

wijn heeft frisse tanninen en een smeuïge afdronk vol fruit.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,25 per fles (normaal € 15,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,65)

Mas des Dames
Deze vriendelijke Ami des Dames bestaat uit drie
druivenrassen: grenache, syrah en carignan. De druiven
komen van wijnstokken tussen de dertig en vijftig jaar oud,
die hun voeding diep uit de arme rotsachtige en kalkrijke
grond halen.
Proefnotitie: Heerlijke geurende wijn! Sappig en elegant met

Okhuysen Vinée Vineuse

tonen van rood fruit, tijm en laurier. In de zachte afdronk opnieuw
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die kenmerkende kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,05)

F

ruitige, soepele rode wijnen geven
kleur aan uiteenlopende gerechten. Ze
slaan een brug tussen wit en zwaarder
rood en combineren met vele smaken en
ingrediënten. Zo past een elegant glas rood
heel goed bij visschotels met bijvoorbeeld
tomaat en verse kruiden. De zuren in
dit type wijnen geven een interessant en
smakelijk tegenwicht, zeker als u de wijn
licht gekoeld serveert. Hetzelfde geldt
als u de wijn inzet als begeleider van
pastagerechten of bij gevulde paprika.
Elegante rode wijnen combineren ook
uitstekend met lichte vleesgerechten, met
gevogelte als fazant, kwartel en patrijs, en
wild konijn. Tot slot is dit type rode wijn

zeer geschikt om mee te koken; denk aan
mosselen, coq au vin, runderstoofschotel en
het bijgerecht gestoofde peren. Natuurlijk
smaken deze klassiekers nog beter
wanneer u de ‘kookwijn’ er bij schenkt!
Wij selecteerden zes wijnen die wij u bij
de genoemde gerechten en ingrediënten
van harte aanbevelen. Uiteraard horen de
frivole Fleurie van gamay en de elegante
Cabernet Franc in deze selectie thuis. Maar
wist u dat de Oostenrijkse Zweigelt ook zeer
soepel en verfrissend smaakt en dat onze
wijnmaakster in Chili een heerlijke ‘op fruit
gemaakte’ Pinot Noir produceert? Dát is
wat geldt voor deze zes wijnen: het pure,
natuurlijk fruit in de wijn vervult de hoofdrol.

2010 Fleurie - Cru de Beaujolais
Gilles Gelin
De jonge Gilles Gelin produceert schitterende Crus de
Beaujolais. Het zijn wijnen met persoonlijkheid en veel
complexiteit, gemaakt met veel respect voor de natuur. De
gamaydruiven van deze Fleurie zijn afkomstig van oude
stokken (gemiddeld 45 jaar oud!) die wortelen in een bodem
rijk aan graniet.
Proefnotitie: Een echte ‘terroirwijn’ met in de neus rood en zwart
fruit, wat floraals en aardse tonen. In de geconcentreerde smaak
proef je het elegante fruit dat de wijnen uit Fleurie zo geliefd
maakt.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,45)

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc rouge

Domaine des Roches Neuves
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wijn

& spijs

fris wit

-

rijk wit

-

fruitig rood

-

vol rood

2010 El Regajal Selección Especial Vinos de Madrid

2009 Mr. Duncan Cabernet/Shiraz - Clare Valley

Viñas de El Regajal

Zuiverheid, spanning en frisheid kenmerken de wijnen van het

Zoals het etiket al doet vermoeden komen rondom het

Australische Neagles Rock. Deze ‘Mr. Duncan’ is vernoemd

domein El Regajal vele vlinders voor. Daaruit is af te leiden

naar John Duncan, de visionair die de eerste wijnstokken van

dat er enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

het domein aanplantte. De wijn bestaat voor twee derde deel

Positief! Deze ‘vlinderwijn’ is biologisch en gemaakt van 40%

uit cabernet-sauvignon en voor één derde deel uit shiraz, die

cabernet-sauvignon, 30% tempranillo, 20% syrah en 10%

apart werden gevinifieerd. Na rijping op respectievelijk Frans

merlot.

en Amerikaans eiken, werd er geassembleerd en rijpte de

Proefnotitie: Intens palet aan geuren, waaronder rood en zwart

assemblage nog zes maanden op barriques.

fruit, specerijen en een zweem van chocola. De smaak is krachtig,

Proefnotitie: Mooie samensmelting van cabernet-aroma’s als

maar ook verfijnd met verleidelijk fruit, een lichte kruidigheid en

zwarte bessen, peper en mint met typische shiraz-geuren als drop,

zachte tanninen.

kruiden en bessig fruit. De smaakaanzet is fris, de smaak zeer rijk

Op dronk: tussen nu en 2015

met bessig fruit en zachte, zoete tanninen in de lange, afdronk.

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

Op dronk: tussen nu en 2015

-

dessert wijnen

Neagles Rock

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,25 per fles (normaal € 15,20)

2008 Terroirs d’Altitude rouge - Cabardès
Château de Pennautier

2011 Tempranillo - La Consulta, Mendoza

Deze complexe wijn is een assemblage van krachtige

Altocedro

cabernet–sauvignon en syrah, aangevuld met cabernet-franc,

Wijnmaker Karim Mussi Saffie reisde onlangs naar Nederland.

cot, merlot en grenache. Alle druiven zijn afkomstig van de

Tijdens een geweldig viergangendiner liet hij ons proeven

beste wijngaarden van Château de Pennautier, gelegen op de

hoe breed inzetbaar zijn wijnen zijn. Dit komt doordat ze

hogere coteaux. De druiven ondergingen een lange weking

niet alleen kracht, maar ook veel finesse en mooie zuren

van zo’n dertig dagen. Het sap won zo aan concentratie en de

hebben. De tempranillodruiven van deze cuvée ontwikkelden

wijn werd gedurende veertien maanden opgevoed op Franse

in de warme Argentijnse zon veel smaak. Dankzij de hoge

eikenhouten vaten voor nog meer complexiteit.

ligging van de wijngaarden en gisting op lage temperatuur

Proefnotitie: De neus imponeert met nuances van zwarte bessen,

op cementen kuipen behoudt de wijn zijn frisheid. Een korte

bramen, nootmuskaat, cacao en een hint van eucalyptus. Sappig

rijpingstijd op eikenhouten vaten verhoogt de complexiteit.

en kruidig in de mond, met mooi geconcentreerde fruittonen en

Proefnotitie: Kruidig geurend, met specerijen, cacao en tabak.

soepele tanninen.

De smaak is prachtig geconcentreerd, met rijpe fruittonen,

Op dronk: tussen nu en 2016

fluwelige en iets zoete tanninen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,75 per fles (normaal € 10,05)

Op dronk: tussen nu en 2016

Domaine des Roches Neuves
Vigneron Thierry Germain bewijst met deze Terres Chaudes
de volle potentie van cabernet-franc: wát een indrukwekkend
glas wijn! De biologisch-dynamisch geteelde druiven komen
van percelen met oudere wijnstokken en zijn geconcentreerd
van smaak. De wijn won verder aan complexiteit doordat
Germain een deel van het sap op eikenhouten vaten liet
rijpen.
Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen en

Okhuysen Vinée Vineuse

kruiden. Stevig van smaak met licht aardse tonen, kers en zwarte

14

bes. Rijpe tanninen en een lange, harmonieuze afdronk zijn de
kroon op het werk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,55 per fles (normaal € 17,60)

D

e kou en donkerte van de laatste
maanden van het jaar compenseren
we binnenshuis met gezellig
kaarslicht of een knetterende haard. En…
met een mooi glas volle rode wijn. Wij
selecteerden zes wereldse winterwijnen die
u niet mag missen. Wijnen die niet alleen
bij de haard voortreffelijk smaken, maar
ook gastronomisch goed inzetbaar zijn.
Krachtig rood harmonieert prachtig met
gerechten die zowel in smaak als wat betreft
structuur voldoende tegenwicht bieden. Denk
aan medekrachtpatsers als jachtschotels,
wildbraad en wildstoofpot. Ook bij de
kerstklassiekers wild zwijn, ree en haas is een

glas volle rode wijn een prima begeleider,
net als bij gebraden entrecote en ossenhaas.
Het gebruiken van vlees is overigens geen
vereiste. Dit type wijn complementeert
ook gerechten waarin wintergroenten
als rode kool, rode biet en postelein de
hoofdrol spelen. Hetzelfde geldt voor goed
gevulde hartige taarten en stevige, kruidige
ovenschotels. Kortom: serveert u een gerecht
met een uitgesproken smaak, kies dan voor
een van de wijnen op deze pagina’s. Wanneer
u de wijn schenkt vanuit een karaf en grote
glazen gebruikt, kan de wijn even ademen en
zo komt hij het beste tot zijn recht. Bovendien
ziet het er feestelijk uit!

2010 Ripasso Valpolicella
Palazzo Maffei
In korte tijd heeft wijnmaker Diego Cottini van Maffei een
echt topdomein gemaakt. De inheemse druivenrassen
molinara, corvina (veronese) en rondinella komen al volledig
tot hun recht in de ‘basiswijn’ Valpolicella. De Ripasso is
de overtreffende trap van deze basiswijn. Hij heeft meer
intensiteit en kracht als resultaat van een tweede gisting, die
wordt opgewekt door schillen van de Amarone toe te voegen,
en dankzij een vatrijping van achttien maanden.
Proefnotitie: Aromatische neus die doet denken aan zwart fruit,
pruimen, laurier en kruiden. De smaak is spannend en rijk aan
jammig fruit, pruimen en specerijen, zwoele tanninen en elegante
zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,85)

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Saumur Champigny Terres Chaudes

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,65)
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wijn

& spijs

fris wit

-

rijk wit

-

fruitig rood

-

vol rood

-

2011 Moscato d’Asti

2011 Sauvignon blanc semi-dulce

I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)

Palacio de Bornos

Wie het domein Ceretto kent, zal niet verbaasd zijn over het

Rueda heeft ‘s zomers een warm en extreem zonnig klimaat,

futuristische design van deze fles. De broers Ceretto houden van

waardoor de druiven prachtig kunnen rijpen. Dankzij de

mooie en originele vormen! De wijn is voor 100% gemaakt van

koelere nachten ontwikkelen de druiven ook mooie zuren.

de druif moscato (muskaat), die in Italië in verscheidene streken

De oogst van de sauvignon vindt plaats in de vroege ochtend

aangeplant staat. Volgens de Italianen zelf brengt hij in het

om de druiven zo fris mogelijk te vinifiëren. Juist in een

herkomstgebied Asti de mooiste resultaten voort.

halfzoete dessertwijn is dit van belang; het houdt de wijn fris

Proefnotitie: Licht van kleur en zeer fijne belletjes. Aroma’s van

en levendig!

druif, zoet wit fruit en bloemen. Het alcoholpercentage is laag

Proefnotitie: Prachtig helder, strogeel van kleur. In de neus laurier,

(5,5%), wat de wijn verkwikkend maakt. De afdronk is parelend fris.

tropisch fruit en honing. Mondvullend en tegelijk verfrissend, met

Wijn-spijssuggestie: Gekoeld serveren bij meringue,

een mooie balans tussen de zuren en het zoet.

fruitdesserts met perzik of mandarijn, tarte tartin of zoete

Wijn-spijssuggestie: Completeert nagerechten met ananas,

aardbeiendesserts.

mango en lychee en sluit ook mooi aan bij desserts met een

Op dronk: tussen nu en 2014

kruidig accent of klein pepertje.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,25 per fles (normaal € 15,05)

dessert wijnen

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,05 per fles (normaal € 8,20)

2006 Rivesaltes La Carbasse
Domaine Sarda-Malet

2003 Vouvray Grande Réserve Moelleux

Aromatische wijn uit de Roussillon, gemaakt van grenache

Vignobles Brisebarre

noirdruiven afkomstig van wijnstokken die de grootvader van

Vouvray is een van de meest interessante appellations

de huidige eigenaar in 1945 aanplantte. Er wordt handmatig

van de Loire. De chenin blanc staat hier niet alleen garant

geoogst en zeer streng geselecteerd: de opbrengst bedraagt

voor prachtige droge wijnen, ook de mousserende en

slechts 15 hectoliter per hectare! Deze ‘vin doux naturel’ wordt

dessertwijnen zijn er top. De wijnen van Philippe Brisebarre

niet gefilterd.

blinken uit door zuiverheid en spanning.

Proefnotitie: Aangenaam ontwikkelde geur van amandelen,

Proefnotitie: Het parfum is bloemig met iets van wit fruit. De

hazelnoten en iets van pruimen. In de smaak rijke aroma’s van zuid-

smaakaanzet is rijk en brengt perzik en meloen. De finale is

en steenvruchten, tonen van noten en wat cacao.

weelderig en indrukwekkend.

Wijn-spijssuggestie: Mooi bij rijke desserts met karamel en

Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij een dessert dat ook wat zuur

chocola, bij pecan pie of walnotenijs. Ook verrassend bij oude

biedt, zoals citroentaart. Komt volledig tot zijn recht bij foie

kaas met vijgencompote.

gras en blauwaderkazen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,50 per fles (normaal € 22,00)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,45 per fles (normaal € 18,60)

Barsac - Sauternes
De kiezels – ofwel ‘graves’ – van het domein dragen bij aan
een goede warmte- en waterregulering. Ze bieden een perfecte
ondergrond voor de druiven sémillon en sauvignon.
Proefnotitie: Aantrekkelijk fris in de neus; abrikoos, perzik en honing
zijn goed herkenbaar. Mondvullend, zwoel en edelzoet, maar door
de fijne zuren tevens fris.
Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij nagerechten waarin peer en
abrikoos de boventoon voeren. Ook fantastisch met foie gras en

Okhuysen Vinée Vineuse

blauwaderkaas.
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Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,50 per fles (normaal € 22,00)

E

en mooi diner verdient een mooie
afsluiting. Het creëren van zo’n
‘grande finale’ klinkt allicht ambitieus,
maar zelfs een eenvoudig nagerecht krijgt
allure wanneer het begeleid wordt door een
bijpassende dessertwijn. Voor het vinden
van de juiste combinatie van dessert en
dessertwijn –beide zijn er natuurlijk in
vele vormen en variaties – bestaan een
paar handige vuistregels. Zo geldt: hoe
zoeter het dessert, hoe zoeter de wijn.
Wanneer zuren de boventoon voeren,
bijvoorbeeld in een fruitdessert, sluiten
licht zoete mousserende wijnen goed aan.

Zeer aromatische desserts – denk aan
chocola, koffietaart en tiramisu – vragen
om een volle, portachtige dessertwijn als
Banyuls of Rivesaltes. Tot slot kan het
ontzettend smakelijk zijn om spannende
contrasten op te zoeken; een edelzoete wijn
combineert bijvoorbeeld fantastisch met
pittige blauwaderkazen. Speelt u liever op
‘safe’? Kies dan één van de klassieke wijnspijs combinaties op deze pagina’s en geef
uw dessertwijnen net als andere wijnen
voldoende ruimte in het glas. De aroma’s
komen dan beter tot hun recht.
Succes gegarandeerd!

Vin du Bugey Cerdon rosé pétillant demi-sec
Domaine Alain Renardat-Fache
Deze zeldzame en originele mousserende rosé op basis
van gamay, poulsard en een beetje chardonnay zal iedereen
verrassen. Hij is afkomstig uit het kleine en onbekende
wijngebied Bugey (gelegen tussen Lyon en Genève) en
gemaakt volgens de ‘méthode ancestrale’. De rosé heeft een
laag alcoholpercentage van 7,5%.
Proefnotitie: Prachtige rozerode kleur. In de neus klein rood fruit
als aardbei, framboos en bessen dat ook in de smaak terugkeert.
Een ‘mariage idéal’ tussen rood fruit en fijne belletjes.
Wijn-spijssuggestie: Past uitstekend bij rijpe, rode vruchten
geserveerd met bijvoorbeeld cheesecake of vanille-ijs.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,85 per fles (normaal € 12,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Château Gravas
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kaas

& wijn

kaas

korst en wat zachtere kruidnagels met een
uitgesproken smaak. Hij rijpt tien maanden

Kaas & Wijn

& wijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,60 per fles (normaal € 14,35)

en in die tijd ontstaat er een heerlijke balans
tussen de kaas en de kruidnagels. In het

Kaas: Vacherin fermier

(zacht)kruidige karakter vinden wijn en kaas

Net als de Vacherin Mont d’Or gemaakt

elkaar.

van rauwe koemelk en afkomstig uit het
Massif du Mont d’Or (Jura) op de grens

2009 Château Lescalle

van Zwitserland en Frankrijk. De kaas heeft

Bordeaux Supérieur

een smaak en aroma’s die nog intenser zijn

Dit château is een van die châteaux die

dan die van de Mont d’Or. Met zijn zachte

het ware gezicht van Bordeaux laten

romigheid voelt hij zich thuis bij klassieke

zien. Van een bescheiden herkomst en

Chardonnays.

zonder pretenties, maar tegelijk groots
in stijl, evenwicht en elegantie. Met de

2010 Zisola – Sicilia

handtekening van Claude Gaudin, de grote

Mazzei

wijnmaker van Cru Bourgeois Château

De gedreven broers Francesco en Filippo

Maucamps.

Mazzei van Fonterutoli kochten een

Proefnotitie: De wijn heeft in de neus rood

wijngaard en kelder in het zuidoosten

fruit van besjes, ook in de smaak mooi rijp

van Sicilië, waar zij onder ideale

fruit, zacht frisse tanninen en een harmonische

omstandigheden wijn maken van de

afdronk.

inheemse nero d’avoladruif. Vinificatie en

Op dronk: tussen nu en 2017

opvoeding zijn erop gericht zo veel mogelijk

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,80 per fles (normaal € 10,10)

fruit in de wijn te behouden. Hij rijpte
vervolgens tien maanden op eiken vaten.
Proefnotitie: De geur biedt tonen van rood,

et zoals wijnen kennen ook kazen een ongekende diversiteit. Zowel qua (mond)beleving – van de
bekende engeltjes tot krachtpatsers die al je zintuigen in de houdgreep nemen – als qua smaken.
Wanneer wijn en kaas met de juiste ´karakters´ elkaar ontmoeten, ontstaat iets heel moois.
Op deze pagina’s treft u zes prachtige wijn-kaascombinaties aan.

De kaasselectie op deze pagina’s werd zorgvuldig samengesteld door top-kaasaffineur Bourgondisch Lifestyle
te Beverwijk, zie www.bourgondischlifestyle.nl voor hun complete assortiment.

Okhuysen Vinée Vineuse

iets van vanille. De smaak is vol en smeuïg,

West-Zwitserland en gemaakt van rauwe

met een zwoel rood fruit, opnieuw een goede

2009 Crozes Hermitage rouge

koemelk. De koeien verblijven in een

kruidigheid, iets van tabak en een aangename

Domaine Alain Graillot

bergweide vol met kruiden en bloemen. De

toast.

Nergens geurt en smaakt de syrah zo puur

kaas werd uitsluitend in de zomerperiode

Op dronk: tussen nu en 2015

en uitgesproken als bij Graillot. Dit komt

bereid en is inmiddels twee jaar oud. Hij

deels door zijn terroir, maar vooral ook door

wordt gekenmerkt door subtiele licht zoete

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,15 per fles (normaal € 17,20)

zijn visie op het wijn maken. Graillot werkt

aroma’s en laat zich prachtig combineren

volledig biologisch, vinifieert zijn druiven

met de elegante stijl en de rijpheid van druif

Kaas: Cremificato verde di Capra

en tanninen van dit oogstjaar Lescalle.

Deze blauwadergeitenkaas uit Piemonte

2010 Riesling Dry - Marlborough

Kaas: Adrahan

Proefnotitie: De lichtgele kleur met een

traditioneel en laat zijn wijn gedurende

Staete Landt

Deze pikante roodflorakaas uit County

vleugje groen is een lust voor het oog. De geur

twaalf maanden rijpen op gebruikte

Het sap van een selectie van de mooiste

Cork (Ierland) werd vervaardigd van rauwe

biedt rijp wit en geel fruit en iets van noten, is

barriques.

koemelk. De wrongel wordt met de hand

verfijnd en komt langzaam los. De smaak is

Proefnotitie: Deze Crozes biedt in de neus

2010 Mâcon-Villages Cuvée
Terroirs du Mâconnais

hele jaar door geproduceerd. De rijping

rieslingdruiven vergistte op lage
temperatuur om het natuurlijke, levendige

gesneden en in een pekelbad gewassen

mild en elegant droog en de zachte zuren zijn

tonen van donker fruit als bramen en zwarte

Bret Brothers

intens en licht ziltig. De kaas doet enigszins

aroma van het fruit te behouden. Na de

waardoor er mooie korstschimmel ontstaat.

in evenwicht met het delicate fruit.

bessen, viooltjes, iets van peper en anijs, wat

Deze assemblage van vaten Viré-Clessé,

denken aan een Gorgonzola Dolce. Hij gaat

fermentatie rijpte de wijn kort op oude

Op leeftijd krijgt hij een meer nootachtige

Op dronk: tussen nu en 2016

hem vief maakt. De smaak is sappig, mooi

Saint-Véran en Pouilly-Fuissé resulteert in

mooi samen met likeurzoete wijnen, maar

eiken vaten.

smaak. Het pittige en eigenzinnige karakter

geconcentreerd en harmonieus, met heerlijk

een wijn die zijn herkomst ontstijgt. De wijn

ook met krachtige rode wijnen als de Zisola.

Proefnotitie: Een typische Riesling met het

laat zich prachtig combineren met het frisse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,60)

frisse zuren en een goede structuur, eindigend

wordt 100% gevinifieerd op eikenhouten

frisse van groene appel en iets van limoen,

karakter van de Riesling.

in een eindeloze, zacht kruidige finale.

vaten en daar ook in opgevoed gedurende

wordt op artisanale wijze gemaakt en het

Kaas: Charolais Chèvre

Op dronk: tussen nu en 2017

elf maanden.

In de mond witte perziken, wat mandarijn

2009 Vouvray sec

Dit is artisanale kaas, bereid uit rauwe

Proefnotitie: Deze Mâcon bezit een

en opnieuw limoen. De afdronk is verfrissend

Vignobles Brisebarre

geitenmelk, afkomstig uit de Bourgogne.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,95 per fles (normaal € 18,20)

met verfijnde mineralen en opnieuw dat frisse

Brisebarre is een nog echt traditionele

Hij heeft een stevige korst en ontwikkelt een

rieslingfruit.

wijnboer. Nieuw hout is voor hem taboe.

lichte blauwflora op de korst die gegeten

Kaas: Boeren Nagelkaas oud

rijp, maar tevens mineraal en nerveus, en

Op dronk: tussen nu en 2016

Een Vouvray die qua verfijning niet te

kan worden. De kaas vertoont vele smaken:

Deze kaas van rauwe koemelk komt

weerspiegelt de natuurlijke spanning van de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,15 per fles (normaal € 17,20)

vergelijken is met de meeste andere witte

van zoet, zout tot zuur. Dat past mooi bij de

uit IJsselstein. Door bewerking van de

verschillende terroirs.

wijnen.

veelzijdigheid van de chenindruif.

kruidnagels krijgt de kaas een gevlekte

Op dronk: tussen nu en 2016

en een karakteristieke kruidigheid in de neus.
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zwoel fruit, kruiden, specerijen, chocola en

Deze kaas is afkomstig uit de bergen van

opvallende frisheid, naast de tegelijk rijpe en
exotische aroma’s. Ook de smaak is mooi

is minimaal tachtig dagen; de smaak is

Okhuysen Vinée Vineuse

N

Kaas: Etivaz

19

feestelijk dineren

feestelijke begeleiders
van een stijlvol diner

feestelijk dineren

2007 Cuvée Jubilée, Cava Gran Reserva
Bodegas Can Feixes (Huguet)
De druiven zijn afkomstig van verschillende percelen in de Alto Penedès en uit het oogstjaar
2007. De assemblage kwam tot stand uit een selectie van de beste parellada, macabeo
en pinot noir. Na maar liefst vier jaar rijping op de ‘lies’ (gistsporen) vond de definitieve
botteling plaats. Een exceptionele Gran Reserva!
Proefnotitie: De geur is prachtig rijk en complex, met tonen van briochebrood, wit en geel fruit,
witte bloemen, iets van citrusfruit en gisten. De smaak is gul en breed, met rijpe fruittonen, een
verfijnde mousse en de afdronk is heerlijk fris, met prachtige zuren.
Schenkadvies: Voorafgaand aan een mooi diner als verrukkelijk en smaakopwekkend
aperitief. Combineert ook heerlijk bij wat charcuterie, olijfjes en geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles
Bij 24 flessen: € 12,90 per fles
(normaal € 16,80)

2011 Cuvée Jubilée, Marlborough Sauvignon Blanc
Staete Landt
Een speciaal geselecteerde assemblage van sauvignon blanc van de beste stukken
wijngaard van Staete Landt, gelegen op de oude rivierbedding van Rapaura in Marlborough.
Wijnmaker Ruud Maasdam componeerde een wijn met de typische expressie van NieuwZeeland gekoppeld aan de structuur en complexiteit van Staete Landt.
Proefnotitie: In de neus vinden we een intens aroma van tropisch fruit, zoals nectarines, witte
perzik en passievruchten, ook iets van citrus en mineralen. De smaak is heerlijk fris en sprankelend
in de aanzet, waarna een prachtige, vettige structuur het overneemt, met rijpe fruittonen. De
afdronk is levendig en zuiver.
Schenkadvies: Prachtig bij schaal- en schelpdieren, salades, sushi en gerookte vissoorten.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles
(normaal € 13,15)

2010 Cuvée Jubilée, Toscana (Castellina in Chianti)
Marchesi Mazzei
Een prachtige assemblage van sangiovese (70%), merlot (20%) en cabernet sauvignon
(10%), afkomstig van de beste van de in totaal 120 verschillende percelen van Fonterutoli
resulteert in een perfecte afspiegeling van de bijzondere terroir. De wijn werd gedurende
twaalf maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten, waarvan de helft nieuw werd
aangekocht.
Proefnotitie: De wijn geurt naar rode en zwarte bessen, verse kruiden, bloemen, iets van peper,
kreupelhout en chocola. De smaak zit barstensvol gul, rijp fruit, zwoele, zachte tanninen, fijne
kruiden en aangename, frisse zuren.
Schenkadvies: Breed inzetbaar bij vele soorten vleesgerechten, zowel rood als wit vlees, wild
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T

er ere van ons 145-jarige bestaan hebben wij dit gehele jaar een fantastisch aanbod van drie
schitterende wijnen. Wijnen die wij speciaal voor deze gelegenheid lieten maken op drie
topdomeinen. We bieden ze u graag met een bijzondere lustrumkorting aan.
Alle drie de wijnen laten zich overigens nu al heerlijk drinken en spreken gegarandeerd een breed publiek
van kenners en liefhebbers aan. Met een van de mooiste aperitiefwijnen die wij kennen en een prachtige
witte en rode wijn voor aan tafel zijn het heerlijke wijnen om deze kerst (en eerder) van te genieten!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles
(normaal € 13,15)

Bij aankoop van 24 flessen of meer van onze Cuvées Jubilées (gecombineerd
bestellen mogelijk) ontvangt u van ons als bijzonder cadeau een magnum
(1.5 liter-fles) van de rode Cuvée Jubilée ter waarde van € 28,50.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

en gevogelte.

21

cadeaukistjes

banyuls

Een persoonlijk
en welkom cadeau

D

e kerstdagen en de jaarwisseling zijn momenten waarop we graag mensen uit onze omgeving een cadeautje geven om
hen te bedanken voor wat ze in het jaar voor ons hebben gedaan of betekend.
Een mooi kistje met lekkere wijnen kan dan een heel welkom en persoonlijk cadeau zijn. Of het nu om een kistje gaat voor
een buurman, arts of tuinman, enkele van uw goede relaties of voor een heel bedrijf, wij verzorgen het heel graag voor u. Ieder
kistje kan geheel naar uw eigen wensen worden ingevuld, maar natuurlijk hebben wij zelf ook al een paar prima ideeën.

Kistje A
Een tweeflessenkistje met daarin: Een fles Abadal blanc en een
fles Abadal Cabernet-Franc/Tempranillo uit Pla de Bages in
Catalonië. Dit topdomein van de familie Roqueta maakt furore
in zowel binnen- als buitenland.

Prijs per kistje: € 18,25

& bonbanyuls

Wijn & Chocola:
het ultieme verwenkistje!
E

en van onze meest geliefde cadeaukistjes is de
Banyuls & Bonbanyuls, met daarin een flesje
van de zoete rode wijn Banyuls en een doosje van
onze eigen Bonbanyuls. Tezamen vormen zij ‘le
mariage idéal’!

De Bonbanyuls is een bonbon van pure chocola met een
zachtzoete vulling van de heerlijke Banyuls van Domaine
de la Rectorie. Hoewel deze chocolaatjes op zichzelf al
verslavend zijn, is de combinatie van de bonbon en een
glaasje Banyuls pas echt goddelijk!
Banyuls is een zoete rode portachtige wijn uit de
Roussillon, in het zuiden van Frankrijk. Hij is gemaakt
van 100% grenache noir, waarvan de gisting onderbroken
is door de toevoeging van wijnalcohol. De zoete grenache
combineert fantastisch met pure chocola, veel beter dan

Kistje B

bijvoorbeeld Port. Een van de allerbeste producenten van

Een drieflessenkist met daarin: Een fles Verdicchio dei
Castellidi Jesi van Conti di Buscareto en twee flessen
Valpolicella van Palazzo Maffei. Een heerlijk Italiaans duo van
twee vooraanstaande domeinen.

deze overheerlijke wijn is Domaine de la Rectorie.

Prijs per kistje: € 26,50

Kistje Banyuls & Bonbanyuls
€ 25,90 (normaal € 28,20)
Bonbanyuls
Ook los, dus niet in combinatie met de wijn, te bestellen.

Prijs € 8,50 per doosje met 12 bonbons
(normale prijs per doosje € 8,95)

2009 Banyuls ‘Muté sur Grains’
Domaine de la Rectorie, Vin Doux Naturel

Kistje C

Proefnotitie: Een prachtig geurende wijn met een hoge

Een vierflessenkist met daarin: Twee flessen Pouilly-Fumé
van Bailly en twee flessen Quintessence du Château Roc de
Boisseaux uit Saint-Emilion. Een kistje gevuld met twee échte
klassiekers van grootse kwaliteit

concentratie van fruit (zwarte bessen, rijpe bramen) dat
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is krachtig en vol, maar tegelijk ook fris met een prachtig
zoete en zwoele finale.
Schenkadvies: Voortreffelijk bij chocoladedesserts,
natuurlijk bij onze Bonbanyuls, en ook bij rijpe kazen.
Op dronk: tussen nu en 2017

• Ieder geschenkkistje wordt voorzien van een wijnbeschrijving, met schenkadvies.
• Desgewenst voegen wij aan de kistjes uw persoonlijke (wens)kaart toe.

Speciale prijs bij doosje van 6:
€ 13,40 per flesje (50 cl.) (normaal € 15,30)

Okhuysen Vinée Vineuse
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Prijs per kistje: € 58,25

perfect harmonieert met de lichte tonen van hout. De smaak
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proefschrift wijnconcours

proefschrift wijnconcours

D

it najaar vond de 24e editie van het Proefschrift Wijnconcours plaats. Tijdens dit concours proeft een vakkundige jury
bestaande uit pers, wijndocenten, sommeliers, chefs en doorgewinterde proevers vele wijnen van Nederlandse en
Belgische importeurs. Voordat een wijn de finale bereikt, is hij minimaal vijf keer blind geproefd naast vergelijkbare wijnen
(qua druif, regio, marktsegment en prijscategorie).
Okhuysen doet al vele jaren mee aan dit bekende concours met een beperkte selectie van het brede assortiment. Dit jaar
werden we beloond met niet minder dan zeven finalewijnen, stuk voor stuk echte Okhuysen-wijnen. Wijnen met karakter en
van onderscheidende kwaliteit. Oordeelt u zelf.

Moulin de Gassac

J.L. Chave Sélection

Het inzenden van deze ‘klassieker’ leidt steevast tot een nominatie.

Jean-Louis Chave, wereldberoemd door zijn Hermitage, startte in

Ook dit jaar behaalde de Guilhem Rouge, mede door zijn

1995 het project Offerus. Het doel van dit project was om een rode

uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding, de grande finale. Gemaakt

Saint-Joseph van hoog niveau te maken.

van de druiven carignan, cinsault, grenache en syrah die groeien op

Door samen te werken met streng geselecteerde wijnbouwers die

de arme gronden van de coteaux is dit kleine broertje van Mas de

biologisch werken en de rendementen laag houden is dit gelukt.

Daumas Gassac één van onze populairste rode wijnen.

Syrah op zijn best!

Proefnotitie: Aroma’s van ananas en perzik komen als eerste naar

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van rode vruchtjes

Proefnotitie: In de neus komt het pure fruit van de syrah in combinatie

Palacio de Bornos

voren. De aanzet is rijk, gevolgd door een stevige structuur. In de afdronk

en kruiden. De smaakaanzet is opnieuw mooi fruitig, lekker sappig,

met het typische pepertje verleidelijk naar voren.

Al jaren een van onze favorieten van Palacio de Bornos. De

vinden we mooi frisse zuren. Klasse!

pittig, met rijpe, soepele tanninen en een elegante structuur. De afdronk

De smaak is rijk en mooi kruidig, met opnieuw dat pure fruit dat

combinatie van frisheid, exotisch fruit en kruidigheid maakt deze

Op dronk: tussen nu en 2017.

heeft een aangename kruidigheid.

harmonieert met de zachte, rijpe tanninen.

wijn tot een ideaal aperitief en een veelzijdige begeleider van diverse

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

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,70 (normaal € 18,90)

hebben!

Okhuysen Vinée Vineuse

2008 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’

2011 Verdejo - Rueda

(lichte) (voor)gerechten. Een heerlijke wijn om altijd in huis te
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2010 Guilhem Rouge - Vin de Pays de l’Hérault

Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen van exotisch fruit,

2011 Godeval - Valdeorras

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

Bodegas Godeval

2011 Vin de Pays de Vaucluse - ‘Mon Petit Pétrus’

2010 Ballet d’Octobre - Jurançon Moelleux

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog met een knisperende finale.

Verstopt in de binnenlanden van groen Galicië, brengt Valdeorras

Domaine du Pesquier

Domaine Cauhapé

Op dronk: tussen nu en 2014

witte wijnen voort die ondanks hun relatieve onbekendheid tot

Ook deze wijn gooit keer op keer hoge ogen. Eerder dit jaar werd

De sympathieke en ervaren wijnmaker Henri Ramonteu behoort

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,55 per fles (normaal € 7,60)

de top van Spanje behoren. De plaatselijke godellodruif staat aan

hij al uitgeroepen tot beste rode huiswijn in de categorie Elite

tot de beste producenten van de Jurançon. De rijpste trossen gros

de basis van een schitterende, droge witte wijn, die vanwege zijn

Restaurants. Wat ooit begon als een experiment – Guy Boutière

manseng, afkomstig van een kiezelrijke wijngaard, werden de laatste

complexiteit in menig sterrenrestaurant te vinden is.

plantte indertijd merlot aan om ‘zijn eigen Pétrus’ te maken – is

week van oktober geselecteerd voor het maken van deze superwijn.

2011 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe

Proefnotitie: Een heerlijk geurend parfum van appel, perzik, abrikoos,

uitgegroeid tot een successtory en een heerlijke rode wijn! Proef

Na vinificatie op inox rijpte de wijn tien maanden ‘sur lie’.

Gut Hermannsberg

bloemen en fijne kruiden. De smaak is verfijnd en mooi droog, tegelijk

deze ‘Mon Petit Pétrus’ en u zult weten waarom.

Proefnotitie: Een overweldigende, opvallend frisse neus met prachtige

De spectaculair steile wijngaarden van Gut Hermannsberg liggen

ook rijk, met prachtige zuren en een sappige afdronk.

Proefnotitie: De geur is rijk, bijna zwoel, met veel donker fruit. De

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

in het bijzondere, oeroude vulkanische gebied waar de rivier de

Op dronk: tussen nu en 2014

smaak is stevig, mooi kruidig, met veel fruit en de afdronk is zacht en

smaakaanzet is fris zoet, gevolgd door tropische fruitaroma’s en een

Nahe ontspringt. Het prachtjaar 2011 geeft de wijn veel kracht

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,45 per fles (normaal € 14,20)

kent een opvallende lengte.

lange finale met verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,15 per fles (normaal € 14,95)

en spanning. De gebruikte druiven – afkomstig van zeven ‘Erste
Lagen’ wijngaarden – werden na een inweking van vier uur zachtjes
gekneusd. Na de vergisting van het sap op lage temperatuur rijpte
de wijn verder op roestvrijstalen tanks.

Okhuysen Vinée Vineuse

Onze zeven finalisten !
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toscane

Castiglion del Bosco
een raspaard uit Montalcino

toscane

In 1980 was Montalcino de eerste Italiaanse regio die de
status verwierf van Denominazione di Origine Controllata e
Garantita. Montalcino heeft een van de droogste en warmste
microklimaten van Toscane. Een ideale omgeving voor de
sangiovesedruif. De wijngaarden zijn aangeplant tussen 150
en 500 meter hoogte; de bodem is zeer divers en varieert
bovendien per zone. Hij kan bestaan uit kalk, klei, leisteen en
de typisch Toscaanse steen ‘galestro’. Een en ander draagt
enerzijds bij aan de complexiteit van de wijnen en anderzijds
aan een diversiteit in wijnstijlen.

Op dronk: tussen nu en 2016
Schenkadvies: bij pastagerechten met een vleessaus, rood vlees, en
licht gerijpte kazen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,95)
2007 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco
De druiven voor deze wijn werden met name geselecteerd van de
wijngaard in Capanna, waar de ‘galestro’ zorgt voor de voor de streek
zo unieke aroma’s, complexiteit en kracht. Na vinificatie wordt de

Het was Francesco Mazzei van het vermaarde Castello di Fonterutoli

wijn 24 maanden opgevoed op Frans eiken en rijpt daarna nog eens

die ons tijdens een bezoek dat we hem brachten, tipte over een

24 maanden verder op fles!

relatief jonge producent uit Montalcino. Een dag later namen wij

Proefnotitie: Het parfum is prachtig complex, met tonen van rijpe

poolshoogte bij Castiglion del Bosco, waar we werden getrakteerd op

kersen, viooltjes, laurier, specerijen, tabak, bosgrond en iets van vanille.

een uitgebreide rondleiding en proeverij. Alhoewel dit schitterende

De smaak is rijk en intens, maar al prachtig rond, met een gul rood

en imposante domein al vele eeuwen oud is, werd er tot voor

fruit, zoetige tanninen, licht aardse tonen, een mooie mineraliteit en een

kort alleen op kleine schaal wijn gemaakt voor eigen consumptie

zuivere, minutenlange afdronk. Top!

door de families die op het domein woonden. In 2004 besluit de

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2022

huidige eigenaar dat het tijd wordt om de schitterende wijngaarden

Schenkadvies: heerlijk bij stoofschotels, geroosterd vlees en

in hun volle potentie te gaan benutten. Hij trekt hiervoor de

wildgerechten.

gerenommeerde wijnmaker Nicolò d’Afflitto en oenologe Cecilia

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 32,50 per fles (normaal € 37,90)

Leoneschi aan. Zowel de wijngaarden als de kelder worden onder
handen genomen, met maar één doel: de best mogelijke wijnen
maken, die een perfecte reflectie vormen van de bijzondere terroir.
De 70 hectare wijngaard van het domein vallen uiteen in twee
zones, beide met hun specifieke bodem en microklimaat. Het
hoger en op het zuiden gelegen Capanna geeft indrukwekkende
volle wijnen, met kracht en complexiteit. De wijngaard die uitkijkt
op Buonconvento, zo’n honderd meter lager ligt en iets minder
droog en warm is, brengt juist wijnen met veel elegantie voort. In de
perfect geoutilleerde kelder van Castiglion del Bosco wordt gewerkt
met roestvrijstalen vaten voor de vinificatie en Franse eikenhouten
barriques voor de opvoeding. De wijnen die hier gemaakt worden,
behoren tot de moderne school van Montalcino, waarbij de terroir
en de typiciteit van de sangiovesedruif bepalend zijn. Castiglion del
Bosco maakt inmiddels deel uit van de beste producenten van het
gebied en zal meer en meer liefhebbers versteld doen staan met zijn
fantastische wijnen.

2010 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco
Voor hun Rosso selecteerden Nicolò en Cecilia een wijngaard met de
naam Gauggiole. Klimaat en bodem brengen hier druiven voort met
een heerlijke fruitexpressie en een fris karakter. Na vinificatie gaat
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W

at Bordeaux en Bourgogne in Frankrijk zijn, zijn Barolo en Brunello in Italië. Qua naam en reputatie wel te verstaan
want de productie is hier aanzienlijk kleiner. Brunello di Montalcino ligt in het zuidelijke deel van Toscane, ten
noordoosten van het middeleeuwse stadje Montalcino. De reputatie van Brunello als kwaliteitswijn gaat vele eeuwen terug,
maar na de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks een producent over. Vanaf de jaren zestig neemt hun aantal snel toe,
evenals de reputatie van de wijn. Maar met zo’n tweehonderd producenten en 1200 hectare wijngaard blijft het gebied nog
altijd klein.

Hierna wordt hij gebotteld en rijpt nog eens zes maanden verder op
fles in de kelders van het domein.
Proefnotitie: Het parfum zit vol rijpe rode vruchtjes als aardbeien en
kersen, ook iets van specerijen, herfstblad en een vleugje vanille. De
smaak is rond en sappig, met opnieuw rijp rood fruit, lichte leertonen,
iets van bosgrond, mineralen en een aantrekkelijke, elegante afdronk.

Okhuysen Vinée Vineuse
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de wijn in Franse barriques voor een opvoeding van zes maanden.
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bordeaux

bordeaux

eikenhouten vaten. Het resultaat is een

beplant met merlot (70%), aangevuld

uitstekende wijn met de zo kenmerkende

met cabernet-franc (30%). Na de gisting

eigenschappen van Pomerol.

rijpt de wijn nog vijftien tot achttien

Proefnotitie: Prachtige fruitrijke neus met

maanden op cuves (40%) en houten vaten

een lichte toets van hout. De smaak is eerder

(60%). De stijl van de wijn is charmant,

verfijnd dan krachtig met soepele tanninen,

toegankelijk en de wijn komt in zijn jonge

de terugkeer van sappig rijp fruit en een

jaren al goed tot zijn recht.

heerlijke, smeuïge afdronk.

Proefnotitie: Verleidelijke neus van rood

Op dronk: tussen nu en 2016

en zwart fruit, fijne specerijen en subtiele

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,20)

houttonen. De smaak is rijk en vol sappig
rijp fruit, soepele tanninen en een intense
afdronk.

2009 Château Peyrabon

Op dronk: tussen nu en 2017

Haut Médoc – Cru Bourgeois

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,05 per fles (normaal € 18,20)

Château Peyrabon is gelegen in de
gemeente Saint-Sauveur op de rand
van Pauillac. Het beslaat een kleine 57

2008 Château Clos Chaumont

hectaren, waarvan het grootste deel

Premières Côtes de Bordeaux

onder de appellatie Haut-Médoc valt.

De grote man achter het succes van Clos

Vijf hectaren vallen echter net binnen de

Chaumont is de inmiddels beroemde

appellatie Pauillac. Deze druiven worden

Nederlander Kees van Leeuwen. Deze

apart gevinifieerd en gebotteld, en verkocht

oenoloog, landbouwkundig ingenieur en

onder Château La Fleur Peyrabon. Zoals

professor aan de Universiteit van Bordeaux

gebruikelijk in de Médoc is de cabernet-

maakte furore bij het beroemde Château

sauvignon met 50% de belangrijkste druif,

Cheval Blanc (waar hij nog altijd actief is)

daarna de merlot met 27% en de cabernet-

en is vanaf het begin adviseur geweest

franc met 23%. Inmiddels is Peyrabon

bij Clos Chaumont. Inmiddels heeft Van

een van onze favorieten, mede vanwege

Leeuwen, wegens tijdgebrek, het stokje

de constante kwaliteit die het château de

overgedragen aan niemand minder dan

laatste jaren laat zien en de voortreffelijke

Hubert de Boüard van Château Angelus.

prijs-kwaliteitverhouding.

Inmiddels bevinden de wijnen zich op een

Proefnotitie: De wijn is donker van kleur, heeft

nog hoger niveau!

een geur van zwarte bessen en kersen, in de

Proefnotitie: De wijn heeft een complexe

rijp zwart fruit, iets van vanille, fijne kruiden en

mond meer sappig rood fruit, specerijen, iets

neus, met aroma’s van rijp rood en zwart fruit,

mokka. De smaak is vol, rijp en bijna smeuïg

aards en een stevige structuur. Een groot jaar!

specerijen, iets van tabak, vanille en een hint

met goede zachte tanninen en een fijne

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

chocola. De smaak is vol en smeuïg, met mooie

houttoets in de finale. Een wijn van niveau,

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,50 per fles (normaal € 17,55)

rijpe fruittonen, mooi gestructureerde, elegante

Pure klassiekers voor een aantrek kelijke prijs
e klasse van Bordeaux is natuurlijk terug te vinden in menige grand cru classé. Wat de Bordeauxstreek echter interessant
maakt, zijn de wijnen die veel kwaliteit en karakter bieden voor een aantrekkelijke prijs. Wijnen die we al jaren koesteren
en inmiddels niet meer weg te denken zijn uit ons assortiment. Wij selecteerden zes ware klassiekers uit achtereenvolgens de
Côtes de Bordeaux, Haut-Médoc, Margaux, Saint-Emilion en Pomerol.

Okhuysen Vinée Vineuse

Margaux waardig.

28

tanninen en een frisse afdronk.

2008 Château Maucamps

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood,

2008 Château des Eyrins

Op dronk: tussen nu en 2020

Haut-Médoc – Cru Bourgeois

in de neus heerlijk fruit van bramen, cassis

Margaux

Maucamps heeft zich genesteld tussen

en kersen, dat prachtig in harmonie is met

Dit château is al vele generaties eigendom

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,65 per fles (normaal € 26,65)

de grote crus bourgeois uit de Médoc.

de zachte vanilletonen van het eikenhout.

van de familie Grangerou en hun filosofie

Door flinke investeringen (o.a. in nieuwe

De smaak is rijk en geconcentreerd, met

is volledig gericht op het maken van

2008 Château Chantalouette

de familie Elliès al meer dan 150 jaar

kelderapparatuur) en de invloed van de

opnieuw rijp fruit, bezit fijne tanninen en blijft

een kwaliteitswijn. De druiven cabernet-

Pomerol (2e wijn Château de Sales)

over 3 hectare wijngaard, voornamelijk

bevlogen wijnmaker Claude Gaudin mag

secondenlang hangen.

sauvignon, merlot en cabernet-franc komen

Deze tweede wijn van het bekende

de familie Tessandier met recht trots zijn

Op dronk: tussen nu en 2020

van een uitstekende terroir en worden

Château de Sales staat geheel in lijn met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,20 per fles (normaal € 16,15)

Proefpakket Bordeaux:

op de huidige status. Volgens kenners

traditioneel gevinifieerd. Daarna wordt de

het château voor elegantie en finesse.

wijn als een grand cru classé opgevoed,

De aanplant merlot is met 70% dominant,

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

vermaarde buren als Château La Lagune en

deels op nieuwe eikenhouten vaten.

aangevuld met 15% cabernet-franc en

Château Cantemerle.

Proefnotitie: De kleur is ondoorzichtig, bijna

15% cabernet-sauvignon. Na de vinificatie

cassis-rood. De neus is prachtig met tonen van

rijpte deze wijn ruim twaalf maanden op

doet Maucamps nauwelijks onder voor

Op dronk: tussen nu en 2019

2009 Barrail du Blanc
Saint-Emilion Grand Cru

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,05 per fles (normaal € 18,20)

In het zuiden van de appellation beschikt

Speciale prijs: € 103,90 (normaal € 115,95)

Okhuysen Vinée Vineuse
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bourgogne blanc

bourgogne blanc

Witte Bourgognes
met een gouden rand

het Domaine la Soufrandière ook een

2009 Rully Blanc 1er Cru Grésigny

handelshuisje met als geuzennaam: Bret

Domaine Michel Briday

Brothers. Zij staan voor een biologische

Toen Stéphane Briday twaalf jaar geleden

en biodynamische wijnbouw en kopen

het familiedomein van zijn vader Michel

alleen de druiven van streng geselecteerde

overnam gaf hij zichzelf één opdracht: de

percelen. De kwaliteit van hun wijnen is

kwaliteit moet omhoog! Missie geslaagd,

van ongekend hoog niveau. De akker ‘la

mogen we nu wel zeggen. Zijn wijnen

Colonge’ leverde in het grote jaar 2009

spelen een hoofdrol in de eredivisie van de

prachtig rijpe druiven op.

Côte Chalonnaise. Vooral zijn witte Rully

Proefnotitie: De neus is verrukkelijk met

1er cru van de akker Grésigny scoort hoog.

tonen van zoetig wit en geel fruit, iets van

Deze akker is zeer kalkrijk en is gericht

honing en een lichte toets van hout. De

op het zuidoosten. Daarbij is 2009 een

smaak is rijk en gul, heeft een goede structuur

jaar waar je u tegen zegt. Terecht is dit dé

en een aantrekkelijke fraîcheur in de afdronk.

‘troetelwijn’ van Briday.

Op dronk: tussen nu en 2015

Proefnotitie: De kleur is mooi goudgeel en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,30 per fles (normaal € 22,90)

de neus zit barstensvol fruit en mooie florale
tonen. De smaak is rijk en complex met fijne
mineralige zuren. Een schitterende wijn met

2009 Montagny 1er Cru ‘Selection
Vieilles Vignes’

een lichte toast in de afdronk.

Domaine Stéphane Aladame

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,25 per fles (normaal € 20,65)

In het kleine wijngebied Montagny,

Op dronk: tussen nu en 2015

N
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atuurlijk speelt herkomst een rol, maar het allerbelangrijkste zijn de akker en de producent bij het selecteren en
inkopen van witte Bourgognes. Iedere akker heeft zijn eigen naam, eigen terroir, eigen klimaat en behoort meestal aan
verschillende eigenaars. Iedere producent heeft daarbij zijn eigen visie op wijn maken.
De Bourgogne is daarom gecompliceerd, maar tegelijk een uitdaging voor iedere wijnkoper. We selecteerden zes verrukkelijke
wijnen van zes verschillende topproducenten.
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en gelegen in de Chalonnais, is er één

2010 Meursault ‘Vieilles Vignes’

wijnboer die naam en faam heeft gemaakt:

Domaine Dupont-Fahn

Stéphane Aladame. In 1992 begon hij op

Op de rand van de wijngemeente

achttienjarige leeftijd zijn eigen domein.

Monthélie, vlak bij Meursault, ligt het kleine

Hij wilde zich onderscheiden en bewijzen.

wijndomein van Michel Dupont-Fahn. Hij

En inderdaad, na enkele jaren schreef

bezit wijngaarden in Monthélie en Auxey-

de RVF al: “Aladame, le petit jeune qui

Duresses (waar zijn zeer gewaardeerde rosé

monte”. Inmiddels bezit hij 7 hectare

vandaan komt), een klein akkertje in Puligny

wijngaard, gelegen op verschillende

en twee percelen in Meursault. De wijnen

premier cru-akkers. In 2009 maakte hij een

uit deze laatste gemeente gooien hoge ogen

unieke selectie van druiven afkomstig van

bij vele liefhebbers van Meursault, vanwege

oude wijnstokken.

de imponerende smaak.

Proefnotitie: Elegante neus met een

Proefnotitie: Een bijna exotische neus vol rijp,

opvallende mineraliteit die harmonieert met

zwoel fruit. De ‘vendange tardive’-achtige stijl

florale aroma’s en tonen van fruit. De aanzet

van deze wijn, inclusief rôti-toontje, is goed te

2009 Bourgogne Blanc ‘Jeunes
Vignes et derniers Jus’

hectare, aangeplant op kleine percelen op

2009 Bourgogne Blanc

Proefnotitie: De kleur is goudgeel en het

van de smaak is rijk en verleidelijk met

proeven. In de smaak keert het weelderige fruit

het hooggelegen deel van de Pierreclos en

Domaine Tollot-Beaut

parfum biedt een prachtige waaier van fruit

sappige, frisse zuren.

terug en de afdronk is rijk en intens.

Domaine Guffens-Heynen

Pouilly-Fuissé. Deze Bourgogne Blanc is

Volgens het tijdschrift Decanter behoort

en een beetje toast van het hout. De smaak is

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Al vele jaren staat het Domaine Guffens-

een assemblage van jonge aanplant en het

Domaine Tollot-Beaut bij de top drie van de

mooi vettig, met een mineralige structuur en

Heynen in La Revue du Vin de France

laatste sap van andere percelen.

Bourgogne. Rood is hier het belangrijkste.

heeft een bijna weelderige finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,05 per fles (normaal € 18,20)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 29,50 per fles (normaal € 33,15)

genoteerd met ‘3 étoiles’ naast grote

Proefnotitie: Een prachtig gestructureerde wijn

Vlak voor het dorpje Chorey-lès-Beaune ligt

Op dronk: tussen nu en 2015

namen als Domaine Leflaive en Domaine

met een heerlijk fruit in de neus en een rijke,

een kleine akker, die vroeger beplant was

Coche-Dury uit de Côte d’Or. Het is zelfs

geconcentreerde , zwoele smaak, met minerale

met pinot noir. De wens om naast Corton-

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 18,00)

de enige met deze notering in de gehele

tonen in de lange finale.

Charlemagne nog een witte wijn te maken

Proefpakket witte Bourgogne:

Mâconnais! Dit kleine domein van de

Op dronk: tussen nu en 2016

was zo groot dat dit akkertje een paar jaar

2009 Pouilly-Loché ‘La Colonge’

eigenzinnige Belg Jean-Marie Guffens ligt in

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 19,15 per fles (normaal € 21,60)

geleden werd gerooid en vervolgens beplant

Bret Brothers

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

met chardonnay. Terecht is deze wijn ‘très

De broers Jean-Philippe en Jean-Guillaume

demandé’.

Bret startten enkele jaren geleden naast

het dorpje Vergisson en is werkelijk uniek.
De wijngaarden bestaan slechts uit 4,3

Speciale prijs: € 121,00 (normaal € 134,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

genoemd naar het gelijknamige dorp
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bourgogne rouge

bourgogne rouge

Bekoorlijke
schoonheden
uit de côte de
Beaune
W
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Proefpakket rode Bourgogne:
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 108,00 (normaal € 120,85)

2009 Beaune

2009 Bourgogne rouge

2009 Chorey-les-Beaune

2008 Côte de Beaune-Villages

2008 Santenay

Domaine des Croix

Domaine Bachelet-Monnot

Domaine Tollot-Beaut

Maison Camille Giroud

Maison Camille Giroud

2009 Chassagne-Montrachet
rouge ‘Les Chênes’

Sinds een paar jaar is David Croix, naast

De broertjes Bachelet, Alexandre en Marc,

Hoewel het familiedomein Tollot-Beaut al

De herkomst van deze Bourgogne is

In de Côte de Beaune is de wijngemeente

Domaine Philippe Colin

dé grote man van maison Camille Giroud,

zijn vooral bekend om hun schitterende

decennialang schitterende wijnen maakt,

tamelijk simpel, maar David Croix,

Santenay altijd een ietwat vreemde eend

Bij Chassagne-Montrachet denkt eigenlijk

ook eigenaar van enkele buitengewoon

witte Bourgognes uit Puligny en Chassagne.

is de waardering van de internationale

de talentvolle wijnmaker van Giroud,

in de bijt. Met buren als Saint-Aubin en

iedereen automatisch aan een mooie witte

mooie percelen wijngaard in Beaune. Het

Sinds een paar jaar hebben zij ook een

‘wijnpers’ eigenlijk van recente datum. Het

selecteerde voor deze wijn hoofdzakelijk

Chassagne verwacht je ook hier een witte

Bourgogne. Maar er wordt wel degelijk ook

eerste oogstjaar 2008 was hij vooral bezig

paar percelen met pinot noir tot hun

domein bestaat uit 25 hectare wijngaard,

druiven uit de gemeente Ladoix, gelegen

Bourgogne te vinden, maar bijna 90%

een klein beetje rode Chassagne gemaakt.

met het ontdekken van de mogelijkheden

beschikking. In Santenay en Maranges, om

verdeeld over veertien verschillende

ter hoogte van Aloxe Corton. De druiven

van de productie in Santenay is rood. Een

Zo bezit Philippe Colin een perceel van

van de terroir, maar de oogst van 2009 was

precies te zijn. De druiven van deze twee

appellaties. Hier wordt op biologisch-

werden op fruit gevinifieerd om het pinot-

bevriende wijnboer zei ons eens: “De terroir

1,42 hectare van de akker Les Chênes,

direct raak. Wat wij proefden was van een

percelen werden apart gevinifieerd en de

dynamische wijze gewerkt, zowel in de

fruit een hoofdrol te laten spelen. De

van Santenay vraagt om pinot noir, maar

grenzend aan de Premier Cru Ez Crets, die

buitengewoon hoog niveau. De beschikbare

wijn later geassembleerd. Vervolgens rijpte

wijngaard als in de prachtige, oude kelders,

wijn rijpte vervolgens gedurende twaalf

een goede Santenay koop je alleen in grote

is aangeplant met pinot noir. Hij oogst in de

hoeveelheden zijn nog klein, maar wij

de wijn deels op betonnen kuipen en deels

waar de wijnen een langdurige rijping

maanden op eikenhouten vaten.

jaren.” 2009 was zo’n groot jaar!

regel niet laat, want hij wil zo veel mogelijk

prijzen ons gelukkig ook de domeinwijnen

op eikenhouten vaten, waarvan 15% nieuw.

ondergaan op eikenhouten vaten. Het

Proefnotitie: Een heerlijke, elegante

Proefnotitie: De kleur is dieprood. De neus

frisheid in de wijn behouden. Hij is blij met

van David te mogen importeren.

Proefnotitie: Heerlijk geconcentreerde pinot-

resultaat: schoonheden van wijnen, zoals

Bourgogne met in de neus een opvallende

geurt naar donker fruit als bessen, zwarte

deze akker, want zijn rode Chassagne is

Proefnotitie: Het parfum van deze Beaune

neus met tonen van rijp rood fruit als aardbei,

deze Chorey-les-Beaune.

expressie van zwoel rood fruit. De smaak

kersen en rijpe bramen. De smaak is stevig en

inmiddels vermaard.

‘Villages’, waarvoor David Croix ook wat

framboos en braam. De smaak is sappig met

Proefnotitie: De kleur is opvallend dieprood.

is vriendelijk, maar bezit tegelijk een goede

geconcentreerd en heeft een goede structuur

Proefnotitie: Prachtige rijpe neus met veel

druiven van een premier cru-akker selecteerde,

zoetig rood fruit en de afdronk is zacht en licht

Het parfum is fijn geurend met tonen van

structuur en heeft rijpe, zachte tanninen in de

met in de finale frisse, elegante tanninen.

bessenfruit, iets van laurier en kruiden. De

is bijna bedwelmend met een prachtig

kruidig.

rood fruit en een vleugje vanille van het hout.

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

smaakaanzet is heel puur pinot met een

geconcentreerd fruit van rode bessen en

Op dronk: tussen nu en 2016

De smaak is elegant en sappig met toch

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,85 per fles (normaal € 14,65)

voldoende volheid en zacht-zoete tanninen in

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,20)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,25 per fles (normaal € 20,65)

opvallende frisheid en met bijna zoetig

frambozen. De smaak is vol, rijk en sappig
met rijpe tanninen in de afdronk.

de finale.

overkomende tanninen. De afdronk is
daarnaast lang en rijk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,55 per fles (normaal € 22,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normaal € 22,45)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,35 per fles (normaal € 21,85)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

ij zijn graag in de Bourgogne. Omdat daar verrukkelijke wijnen worden
gemaakt, maar ook vanwege de sfeer. We kunnen de wijnroutes
inmiddels dromen, maar het is altijd weer genieten van al die kleine,
slaperige dorpjes, het kleurrijke heuvelland en die talrijke beroemde akkers.
De veelzijdigheid van deze wijnstreek is net zo indrukwekkend als haar
schoonheid, maar maakt het inkopen daarom niet altijd even gemakkelijk.
Voor deze kersteditie beperken we ons tot zes zeer aantrekkelijke wijnen uit
de Côte de Beaune.
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rhône

rhône

Proefnotitie: Een schitterende stijl

harmonieert met de zachte, rijpe tanninen in

Châteauneuf, met een mooi evenwicht tussen

de lange en kruidige afdronk.

kracht en elegantie. Het parfum is heel

Op dronk: tussen nu en 2017

rijp en royaal, de smaakaanzet stevig met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,10 per fles (normaal € 20,45)

aantrekkelijk fruit en Provençaalse kruiden en
de finale is smeuïg, zacht en vriendelijk.
Super!

2009 Gigondas

Op dronk: tussen nu en 2019

Domaine du Pesquier

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,10 per fles (normaal € 24,90)

Aan de rand van het pittoreske dorpje
Gigondas ligt het Domaine du Pesquier
van de familie Boutière. De derde en

Proefpakket Rhône
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

2008 Saint-Joseph rouge

vierde generatie Boutière (vader Guy en

Equis (Domaine des Lises)

zoon Mathieu) voeren hier het bewind en

Na afronding van een oenologische studie,

de vijfde generatie helpt al mee met de

veel praktijkervaring bij ‘papa Alain’ en een

oogst. Na de assemblage, die voor 75%

intensieve stage in Californië koos Max

uit grenache, 20% uit syrah en 5% uit

Graillot ervoor om een eigen domein te

mourvèdre bestaat, volgt een opvoeding

starten. Zo verwierf hij een kleine akker in

van twaalf maanden op grote houten

Crozes-Hermitage, legde contact met kleine

foudres (80%) en rijpt de rest van de wijn

wijnboeren in onder andere Saint-Joseph

op cuve.

voor het kopen van hun druiven en liet

Proefnotitie: De kleur is dieprood. De neus

een ideale kelder bouwen vlak naast het

is krachtig met tonen van bramen en rijpe

ouderlijk domein. Het resultaat mag er zijn;

frambozen en iets van kreupelhout. De

wat een voortreffelijke Saint-Joseph!

smaak is rijk met opnieuw rijp, rood fruit en

Proefnotitie: Diep donkerrode kleur, bijna

fijne kruiden die harmoniëren met de zachte

tegen cassis aan. De neus zit barstensvol zwart

smeuïge afdronk.

fruit als bramen en zwarte bessen. De smaak

Op dronk: tussen nu en 2018

is al even imponerend en de wijn bezit een

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

krachtige structuur met een rijke harmonische
afdronk.

Wijnen om bij weg te dromen…
2010 Rasteau rouge

Okhuysen Vinée Vineuse

Domaine des Escaravailles
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2009 Crozes-Hermitage rouge

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,60 per fles (normaal € 18,80)

Domaine des Lises
Sinds enkele jaren kopen wij naast de
Crozes-Hermitage van Alain Graillot ook

2008 Lirac rouge ‘La Reine des Bois’

wijnen bij zijn zoon Max. Voordat hij het

Domaine de la Mordorée

domein van papa Alain zou voortzetten,

Sinds 1988 wordt het in Tavel gelegen

wilde die eerst iets voor zichzelf beginnen.

Domaine de la Mordorée geleid door

Dat zoonlief uit hetzelfde hout is gesneden

Christophe Delorme die het naar grote

bewijst hij met deze schitterende

hoogten heeft gebracht. Inmiddels genieten

Crozes-Hermitage, waarin kracht en fruit

niet alleen de Tavel rosé en de Châteauneuf-

schitterend met elkaar zijn verweven.

2009 Châteauneuf-du-Pape rouge

du-Pape wereldwijd faam, maar behoren

Proefnotitie: De kleur is cassisrood. De neus

Domaine Chante Cigale

ook de wijnen uit het naburige Lirac tot

is geconcentreerd met de expressie van rijp

Doordat de wijngaarden van de familie

de top van de appellation. Deze heerlijke

rood en zwart fruit. De smaak is krachtig en

Favier versnipperd liggen door de gehele

assemblage bestaat uit gelijke delen

aangenaam kruidig met een fraaie structuur

W

ie heeft er niet eens via de Route du Soleil het prachtige Rhônegebied doorkruist? Het indrukwekkende landschap kent
vele gezichten. Zo vinden we in het noorden de steile hellingen van voornamelijk graniet en in het zuiden de glooiende
heuvels met een gevarieerde bodem bestaande uit kiezels, rolkeien, klei, zand en mergel. Maar waar je ook rijdt, altijd weer
doemen er schilderachtige dorpjes en indrukwekkende wijngaarden op. Heerlijk toch, dat we – nu de winter is aangebroken –
weer kunnen genieten van karaktervolle rode Rhônewijnen en we ons weer even in dit mooie stukje Frankrijk wanen!

Op dronk: tussen nu en 2016

appellation Châteauneuf-du-Pape zijn er

grenache, mourvèdre en syrah, afkomstig

en een intense finale.

Tussen de dorpen Roaix en Rasteau ligt hoog op de coteaux het

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp donker fruit van bramen en kersen,

grote verschillen in terroir. Dat komt de

van kalk-en kiezelrijke kleibodems in

Op dronk: tussen nu en 2016

prachtige domein Des Escaravailles van Gilles Ferran verstopt.

laurier, kreupelhout, specerijen en iets van leer. De smaak zit vol rijp sap,

complexiteit van de wijn alleen maar ten

combinatie met leisteen en zand.

De grond is hier rijk aan klei en rolkeien en de opbrengsten per

met prachtige soepele tanninen en eindigt in een lange, elegante finale.

goede. De assemblage bestaat uit 65%

Proefnotitie: Een diep donkerrode kleur.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,55 per fles (normaal € 17,60)

wijnstok zijn laag. 70% van de assemblage bestaat uit veertig jaar

Op dronk: tussen nu en 2015

grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre en

Het parfum is zeer geconcentreerd met

oude grenache en 30% uit dertig jaar oude syrah. Beide druiven

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,35 per fles (normaal € 9,65)

5% cinsault. Robert Parker beoordeelde

tonen van zwart en rood fruit en een lichte

de wijn met maar liefst 91 punten (van de

toets van hout. De smaak is indrukwekkend

100).

met opnieuw een schitterend fruit dat mooi

worden apart gevinifieerd en opgevoed (op cuve) en vlak voor
botteling geassembleerd.

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs: € 98,00 (normaal € 108,80)

35

bas - armagnac

port

Château de Lacquy
Armagnacs van hoog niveau
Maak uw diner compleet met een heerlijk digestief
Armagnac is qua oppervlakte de grootste appellatie van de Sud-Ouest. Samen met Cognac is het het enige Franse
wijndistillaat met een appellation contrôlée. Château Lacquy is een familiebedrijf (sinds 1777) dat bekendstaat om zeer
verfijnde Armagnacs. Er bestaan documenten die aantonen dat de familie al sinds de oprichting een indrukwekkende ‘eau de
vie’ maakt. Tegenwoordig leidt graaf Jean-Vianney de Boisséson het domein, bijgestaan door kinderen en kleinkinderen.
Château Lacquy ligt in de Gascogne, in het hart van de ‘gouden driehoek’, de Grand Bas Armagnac. Van de 400 hectare
landgoed zijn maar 20 hectare bestemd voor wijnbouw en 110 hectare voor andere gewassen. De rest bestaat uit bos. De
wijngaarden worden er traditioneel met de hand bewerkt. De druiven folle blanche, baco, colombard en ugni blanc komen
samen in een wijn die de basis vormt voor de Armagnac. Comte de Boisséson is een voorstander van een lange rijping zonder
veel inmenging in dit proces. Dat levert een zeer pure Armagnac op én het allerbeste wat de streek te bieden heeft.

Port van Quinta do Tedo

onze eigen kleine Quinta van wereldformaat!

V

Bas-Armagnac V.S.O.P.
Een buitengewoon mooie Armagnac met een

oor veel wijnliefhebbers is Port een magische wijn vol symboliek. Een wijn om vele jaren te vergeten in een diepe donkere kelder. Om

zeer intens parfum en een zachte, heel rijke

hem dan op een bijzonder moment naar boven te halen en hem samen met andere liefhebbers te ontkurken en nog lang na te tafelen.

smaak.

Quinta do Tedo heeft een zogenaamde ´Single Quinta classification´, te vergelijken met een domeinaanduiding. De druiven, die voor 100%

Speciale prijs: € 38,55 per fles

van de eigen wijngaarden (14 hectare) komen, dragen de ´A´-status, de hoogst mogelijke waardering voor een wijngaard, te vergelijken met

(normaal € 43,20)

een Grand Cru. Van deze Port zou iedereen eigenlijk een paar flessen in zijn of haar kelder moeten hebben.

Fine Tawny Port

tonen van chocola en noten, een prachtige

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2020

Een digestief van ongekende klasse met

Quinta do Tedo

concentratie en een elegante, zoete afdronk.

Speciale prijs: € 18,25 per fles

schitterende aroma’s (specerijen, vanille, cacao)

Deze Tawny is een assemblage van

Heerlijk als aperitief, bij harde en blauwe

(normaal € 20,25)

en een zeer zachte finale.

meerdere jaargangen van op vat gerijpte

kazen of na het eten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,90 per fles

Speciale prijs : € 48,65 per fles
(normaal € 54,40)

Port van zes jaar en ouder. Hij heeft een

Op dronk: tussen nu en 2016

ontwikkelde geur van gekonfijt fruit, iets

Speciale prijs: € 11,45 per fles

van leer, schaafsel van sinaasappelschil,

(normaal € 12,70)

2003 Vintage Port

1995 Bas-Armagnac Vintage

chocola en nootachtige aroma’s. Heerlijk

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,10 per fles

Quinta do Tedo

Een superieure Bas-Armagnac uit een subliem

Het jaar 2003 koppelt warmte en rijpheid

jaar, volledig gemaakt van de zogenaamde

aan elegantie en frisheid. Het evenwicht

‘baco-druiven’. Heerlijk kruidig, verfijnd en met

als aperitief of bijvoorbeeld bij desserts met

Okhuysen Vinée Vineuse

karamel en chocola.
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Op dronk: tussen nu en 2015

2007 Late Bottled Vintage Port

in de wijnen is fenomenaal. Laat hem

veel lengte.

Speciale prijs: € 9,10 per fles

Quinta do Tedo

‘eindeloos’ verder rijpen, want dat kan én

Speciale prijs: € 56,45 per fles

(normaal € 10,05)

Afkomstig van druiven uit een en hetzelfde

wil hij hebben. De wijn bezit een enorme

(normaal € 63,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,75 per fles

oogstjaar; rijpte ruim twee jaar langer dan

fruitconcentratie, een uitstekende rijpheid,

de Vintage op eikenhouten vaten. De neus

aromatische rijkdom, mooie zuren en een

biedt een complex bouquet van zwarte

eindeloze afdronk.

Finest Reserve Port

bessen, kersen, iets van chocola en vijgen.

Op dronk: tussen nu - min. 2 uur vooraf

Quinta do Tedo

De smaak is zeer geconcentreerd, met

decanteren - en 2030 (en langer)

De Finest Reserve rijpte iets langer dan

mooi fruit, goede houttonen en veel lengte.

Speciale prijs: € 45,15 per fles

Ruby Port, maar is net als deze geheel

Heerlijk bij blauwe en harde kazen, maar

(normaal € 50,20)

op fruit gemaakt. Hij bezit een rijp rood

ook bij krachtige vleesgerechten, geserveerd

fruit, met een heerlijk kruidige aanzet,

met een rijke saus.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 44,80 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse

Bas-Armagnac Hors- d’Age
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ribera del duero

montepulciano

A

l vele jaren importeren wij met veel trots de imposante
wijnen van een bodega die behoort tot de besten van
Spanje: Valduero uit Ribera del Duero. Die regio geldt als
een van de interessantste wijnstreken van Spanje voor de
productie van kwaliteitswijnen.
De streek heeft een uniek klimaat met hete zomers en koude winters.
Daarnaast zijn de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur
groot, wat een evenwichtige rijping van de druiven ten goede komt.
De grond is zeer arm en droog en bestaat voornamelijk uit klei en

V

ol plezier werkten wij jarenlang met de wijnen van
topdomein Avignonesi uit Montepulciano, in het
zuiden van Toscane. Vol plezier, totdat wij bespeurden dat
de kwaliteit van de wijnen terugliep. Onze bezwaren kregen
weinig gehoor en wij zagen ons genoodzaakt om onze inkoop
te staken. Via via hoorden wij plotseling dat het domein was
verkocht. In 2010 maakten wij voor het eerst kennis met de
nieuwe Belgische eigenaresse, Virginie Saverys. Dankzij haar
kwam ons vertrouwen in het voormalige vlaggenschip van
Toscane snel weer terug.

kalksteen, met hier en daar zand. Het landschap is glooiend, licht
heuvelachtig. Alles bij elkaar ideale omstandigheden voor de lokale

Virginie had maar één doel: het domein weer in oude glorie

druif, de tinto fino. Hij rijpt langzaam en behoudt een perfecte

herstellen. Maar haar ambitie ging nog verder, want zij begon direct

balans tussen suikers en zuren. De wijnen van Bodegas Valduero

met een biologische aanpak in de wijngaarden. Gezondere wijnen

hebben zowel structuur als zuurgraad en kunnen zich hierdoor

en een gezonder land is haar devies. Ook schroefde ze de productie

meten met de top van de wereld!

flink terug om de kwaliteit verder te verbeteren.

Bodegas Valduero
een parel uit Spanje

De renaissance van
Avignonesi

2009 Ribera del Duero Crianza

2011 Cantaloro, IGT Toscana

Valduero

Avignonesi

Wijnmaakster Yolanda García gelooft dat wijn tijd en aandacht

Deze gloednieuwe, vriendelijk geprijsde basiswijn van Avignonesi

nodig heeft om goed te ontwikkelen. Zij kiest daarom voor lange

is gemaakt van 75% cabernet-sauvignon, 20% merlot en 5%

opvoedingen zowel op vat als op fles. Na een traditionele vinificatie

sangiovese. De cabernet en merlot rijpten in Franse eikenhouten

rijpt de wijn vijftien maanden op eikenhouten vaten en daarna nog

vaten, de sangiovese in kuipen van Sloveens eiken.

eens twaalf maanden op fles.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp rood fruit, bessen, kruiden en rode

Proefnotitie: De geur biedt prachtige fruitaroma’s als kersen en

bloemen. De smaak is gul en fris, met een sappig, rijp fruit, zachte

pruimen, die een goede balans vormen met de lichte tonen van hout.

tanninen, aangename zuren en een kruidige afdronk.

De smaak is vol en krachtig met opnieuw dat pure, rijke fruit en de wijn

Op dronk: tussen nu en 2014

heeft een zachte finale.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs van doos van 6:
€ 10,20 per fles (normaal € 11,70)

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

2011 Rosso di Montepulciano
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2005 Ribera del Duero Reserva

Deze verrukkelijke ‘Rosso’ wordt gemaakt van 94% sangiovese

Valduero

prugnolo gentile en 6% andere lokale variëteiten. De druiven komen

Een van de paradepaardjes van het domein, met immer hoge scores

van vijf speciaal geselecteerde wijngaarden, en werden na de oogst

in de internationale pers. De druiven werden geselecteerd van

ook nog eens onderworpen aan een strenge selectie. Na een lichte

de beste percelen van het domein. Na een traditionele vinificatie

kneuzing ondergingen ze een koele inweking. Na de alcoholische

rijpt de wijn maar liefst dertig maanden op eikenhouten vaten en

gisting ging de wijn vijf maanden op eikenhouten vaten van

achttien maanden op fles.

verschillende grootte.

Proefnotitie: De geur wordt gekenmerkt door tonen van rijp donker en

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode kersen, frambozen, bloemen,

rood fruit, iets van koffie, leer, tabak en wat vanille van het hout. De

rozemarijn en specerijen. De smaak is mooi intens, met een zachte

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

structuur, rijpe fruittonen, specerijen, elegante tanninen en een heerlijke,

een indrukwekkende finale met zachte tanninen.

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,95 per fles (normaal € 26,95)

Speciale prijs van doos van 6:
€ 12,05 per fles (normaal € 13,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Avignonesi
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huiswijnen

Onbetwiste favorieten
van 2012

huiswijnen

E

r is bijna geen mooier compliment denkbaar dan dat iemand een Okhuysenwijn proeft, de wijn goed beoordeelt en deze
vervolgens in een (veel) hogere prijsklasse plaatst. Het is onderstaande selectie huiswijnen al vele malen overkomen. Niet
alleen de mensen thuis, ook de (internationale) wijnpers beoordeelt deze wijnen steevast uitstekend.
Zonder twijfel zijn dit dan ook de meest succesvolle wijnen van het afgelopen jaar. Bovendien zijn het stuk voor stuk wijnen
die breed inzetbaar zijn, zich makkelijk met veel gerechten laten combineren en barstensvol karakter zitten. Kortom, wijnen
om elke dag van te genieten. Dit waren uw favorieten in 2012!

2011 Colagón – Rueda

2011 Vin de Pays de Vaucluse ‘Mon Petit Petrus’

Palacio de Bornos

Domaine du Pesquier

Deze verrukkelijke witte wijn, gemaakt van de druiven verdejo en

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze wijn ‘le mariage idéal’

viura, staat al jaren met stip op nummer één en is onbetwist onze

tussen de druiven syrah en merlot. De merlot is binnen de

populairste huiswijn. Of u deze frisse en aromatische wijn nu als

AOC niet toegestaan, maar gaf de wijn wel de geuzennaam

aperitief drinkt of doorschenkt aan tafel, de Colagón is een wijn die

‘Mon Petit Pétrus’. De wijn verbleef na de gisting zes maanden

nimmer verveelt!

op roestvrijstalen tanks. Het resultaat is een wijn die zijn

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus en ananas,

herkomstbenaming verre overstijgt!

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

Proefnotitie: De geur is rijk, bijna zwoel, met veel donker fruit. De

spannend fruit en verkwikkende zuren.

smaak is stevig, mooi kruidig, met veel fruit en de afdronk is zacht en

Op dronk: tussen nu en 2014

kent een goede lengte.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,35 per fles (normaal € 6,30)

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,60)

2011 Chardonnay – Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving van het ZuidFranse Carcassonne. Hij dankt zijn frisheid en zuiverheid aan de
hoge ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir. De typische
vettigheid van de chardonnay komt heel subtiel in de wijn naar
boven en dat maakt de wijn extra aantrekkelijk. Proeft u zelf!
Proefnotitie: Een wijn met een frisse zetting, aroma’s van geel fruit en
veldbloemen, uitstekende zuren, veel structuur en een rijke, sappige
finale.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)
2010 Guilhem rouge – Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Meerdere malen uitgeroepen tot wijn van het jaar! De Guilhem
rouge mag dus niet ontbreken in deze selectie van huiswijnen.
Het kleine broertje van Mas de Daumas Gassac wordt gemaakt
van de druiven carignan, cinsault, grenache en syrah die groeien

Voor nog meer heerlijke Okhuysen
huiswijnen verwijzen wij u naar onze
website: www.okhuysen.nl
Lalanne
Pêché de Vignes blanc
Sauvignon Touraine
Chardonnay Terres Noires
Sauvignon Terres Noires
Insolia
Grüner Veltliner
Huerta del Rey
Syrah rosé Terres Noires
Pêché de Vignes rosé
Amant Novillo
Hommage au Musicien
Merlot Terres Noires
Nero d’Avola

op de arme gronden van de coteaux. Mede door zijn fabuleuze

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van rode vruchtjes

Speciale korting huiswijn

en kruiden. De smaakaanzet is opnieuw mooi fruitig, lekker sappig,

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%

Okhuysen Vinée Vineuse

assortiment.
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pittig, met rijpe, soepele tanninen, een elegante structuur en de afdronk
heeft een aangename kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,90)

Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘uw
favorieten van 2012’ in combinatie bestellen.
Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

prijs-kwaliteitverhouding is hij niet meer weg te denken uit ons
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wijnig nieuws

wijnig nieuws

Talentvol Sommelier van
het jaar - GaultMillau 2013

lekker koken!

Het beeldmateriaal bij de wijn-spijspagina’s in deze Vinée Vineuse
is beschikbaar gesteld door Delicious., hét tijdschrift over eten,
koken en alles wat het leven lekker maakt. Delicious. laat zien hoe
je goed maakbare en ontzettend lekkere gerechten bereidt, geeft
het woord aan mensen met een passie voor eten en tipt de beste
en meest bijzondere adressen.
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Lotte Wolf, sommelier van restaurant Oud Sluis
ontving tijdens de presentatie van de GaultMillau
2013 de door Wijnkoperij Okhuysen gesponsorde
prijs ‘Talentvol Sommelier van het Jaar’.
‘Het moet een ultieme uitdaging zijn geweest om sommelier
te worden van dit gerenommeerde restaurant,’ klonk het
juryrapport. Oud Sluis is één van de twee driesterrenrestaurants
van Nederland en het enige restaurant met de volle score van
twintig punten in GaultMillau!
Uit handen van Bas Kastelein (Okhuysen) ontving Lotte als extra
prijs een prachtige doos met twaalf flessen Mas de Daumas
Gassac. Okhuysen vindt het belangrijk om het sommeliervak te
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2
watertanden! Het boek is samengesteld door Valli Little, food director
van de Australische Delicious. en is te koop voor €19,95 in de boekhandel
en via www.deliciousmagazine.nl/lekkerkoken.
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stimuleren en inhoud te geven. Sommeliers zorgen er immers
voor dat zowel wijn als spijs beter tot hun recht komen en gasten
nog meer genieten. Bovendien brengen zij de consument in
aanraking met nieuwe en interessante wijnen.

Daumas Gassac rouge 2011
Hommage à Louis Kat
Afgelopen zomer bereikte ons een wel heel bijzonder bericht: Aimé Guibert en
zijn zonen hebben besloten om het jongste oogstjaar van het wereldvermaarde
Mas de Daumas Gassac op te dragen aan de ontdekker van het domein, Louis Kat.
Natuurlijk een ongelooflijke eer waar zowel Louis Kat als het hele Okhuysen-team
zeer trots op is!
Toen de inmiddels 88-jarige Aimé Guibert vernam over het aanstaande afscheid
van zijn oude vriend Louis Kat, meende hij iets bijzonders te moeten doen voor
de man die in 1981 het toen piepjonge en volstrekt onbekende domein ontdekte.
Het was Louis Kat die als een van de eersten in het verhaal van Guibert geloofde.
‘Met Okhuysen als referentie kreeg ik opeens ook in andere landen mijn wijn veel
makkelijker verkocht. Okhuysen en Louis Kat hebben daarmee een grote bijdrage
geleverd aan mijn succes!’
Tot eind december a.s. kunt u nog intekenen op deze speciale ‘uitgave’ van deze
unieke wijn, evenals op de bijzondere witte Cru van het domein.

Speciale voorkoopprijzen

Okhuysen Vinée Vineuse

Mas de Daumas Gassac rouge ‘Hommage à Louis Kat’ & Mas de Daumas Gassac blanc
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€ 25,90 per fles bij afname van doos van 6 flessen rood of wit
€ 24,90 per fles bij afname van 12 flessen rood en/of wit
€ 23,90 per fles bij afname van 24 flessen rood en/of wit
(normale prijs: € 32,50 per fles)

Cognac Paul Beau

Extra openstelling
locatie Gierstraat

Was u al bang het aanbod Cognac van het schitterende
huis Paul Beau te hebben gemist? Geen paniek, u vindt
ons aanbod hier!
Paul Beau geniet een grote reputatie onder kenners en
liefhebbers.
Het is een klein, exclusief huis, gevestigd in het hart van
de streek de ‘Grande Champagne’. Paul Beau bezit hier,
in het mooiste gedeelte van de Cognac, uitgestrekte
wijngaarden en voorziet de bekende merken van Grande
Champagne Cognac. Het beste houden zij echter voor
zichzelf! Hoe slim is dat?
Wij bieden u aan (per fles te bestellen):

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.,
Zondag 16 december Kerstmarkt; van 1200- 17.00 uur
Donderdag 20 december koopavond; tot 21.00 uur
Zondag 23 december; van 09.00 - 16.00 uur
Maandag 24 december; van 09.00 - 17.00 uur
Maandag 31 december; van 09.00 - 16.00 uur

Maison Paul Beau

Speciale prijs: € 21,90 per fles (normaal € 24,70)
Cognac Grande Champagne Vieille Réserve,
Maison Paul Beau

Speciale prijs: € 26,95 per fles (normaal € 30,40)
Woensdag 2 januari gesloten
Op woensdag 2 januari zijn onze beide locaties voor het
publiek gesloten i.v.m. inventarisatie. Leveringen in het
nieuwe jaar zijn pas mogelijk vanaf vrijdag 4 januari.

Cognac Vieille Grande Champagne Hors d’Age,
Maison Paul Beau

Speciale prijs: € 39,50 per fles (normaal € 44,65)

Okhuysen Vinée Vineuse
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Een bijzonder
geschenk voor u

O

mdat we blij zijn met uw mooie
bestelling verrassen wij u in
de kerstperiode altijd graag met een
bijzonder kistje wijn.
Deze keer viel ons oog op twee
fantastische wijnen van onze trouwe
leverancier Palacio Quemado uit het
Spaanse Ribera del Guadiana. In een
stijlvolle drieflessenkist zitten twee
flessen van de topcuvée PQ 2008 en
één fles van hun jongste creatie, de al
even heerlijke PQ Ensamblaje!
Wij wensen u fijne feestdagen en veel
plezier met deze wijnen.

2008 PQ - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Gemaakt van hoofdzakelijk syrah, aangevuld
met tempranillo en cabernet-sauvignon.
Geselecteerd van de meest kalkhoudende
bodems van het domein werden alleen de
beste druiven gebruikt voor deze cuvée.
De wijn werd gedurende acht maanden
opgevoed op nieuw eikenhouten vaten van
Franse makelij.
Proefnotitie: Het parfum zit vol donker fruit
van kersen en bessen, met ook iets van chocola
van het hout. De smaak is intens, met een mooi
geconcentreerd, rijp fruit, smeuïge tanninen,
iets van specerijen en cacao en een lange, fraaie
finale.
Op dronk: tussen nu en 2016

2010 PQ Ensamblaje
Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Deze wijn is een assemblage van diverse
druivensoorten, waarbij de tempranillo
en garnacha de hoofdrol vertolken. De
druiven werden geselecteerd van de koelere
kleigronden van het domein. De wijn rijpte
gedurende vier tot zes maanden op nieuwe
500 liter-vaten van Frans eiken.

Okhuysen Vinée Vineuse

Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere
attentie, gelden de volgende voorwaarden:
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• B
 esteding ten minste € 275,00
• Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse 27ste jaargang
nummer 4 en de Top 100
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2012
Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan wordt
dit kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp rood fruit,
specerijen en iets van toast van het hout. In de
mond levendig, met een aantrekkelijk rijp fruit,
iets van vanille en mokka. De afdronk is fris en
lang.
Op dronk: tussen nu en 2017

(Winkelwaarde van dit kistje: € 44,25)

