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Een magnum Mazzei cadeau!
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Hoog tijd voor een feestje!
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10 juni staat voor de deur. De dag dat wij op

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

in Santpoort-Noord een grootse proefdag
organiseren ter ere van ons 145-jarig
bestaan en het officiële afscheid van
directeur Louis Kat. Want vijftig jaar in het

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

we niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan!

Fotografie

Okhuysen hebben zich reeds ingeschreven.
U nog niet? Reageer dan snel; het zal een proeffestijn worden om niet snel te
vergeten!
Deze speciale editie van Vinée Vineuse staat geheel in het teken van 10 juni, het
afscheid van Louis Kat en het lustrum. Op de volgende bladzijden vindt u nog eenmaal
de belangrijkste informatie over de proeverij (pag. 6), schrijft niemand minder dan
Hubrecht Duijker een column over Louis Kat (pag. 6) en presenteren wij u vol trots
onze Cuvées Jubilées (pag. 4 en 5). Ook kunt u verder kennismaken met de meest
trouwe producenten van Okhuysen (en hun wijnen), die ook allemaal op 10 juni in
Duin & Kruidberg aanwezig zullen zijn.
Zoals gebruikelijk stond het voorjaar wederom volop in het teken van de inkoop en
het proeven van de meest recente oogstjaren. Uitgebreid bezochten we Bordeaux en
de Bourgogne, evenals Chianti Classico en Montalcino. Eerdere reizen volgden we op
met proefflessen op ons kantoor in Haarlem voor de laatste ‘blinde’ proef op de som.
Zo selecteerden wij een klein, maar zéér fijn nieuw huis in de Beaujolais, een nieuwe
topproducent in Stellenbosch, Zuid-Afrika, een puntgaaf nieuw huis in Montalcino,
een hele nieuwe selectie van de heerlijkste rosés en vele andere heerlijkheden. Zodra al
deze wijnen bij ons binnen zijn, zullen we ze uitgebreid aan u presenteren. We kunnen
haast niet wachten!
Graag wijzen wij u er ook op dat de primeurcampagne Bordeaux 2011 reeds in volle
gang is. Liefhebbers hiervan kunnen nu al kijken op onze website www.okhuysen.nl.
Hier vindt u onze uitgebreide visie op de koopwaardigheid van het oogstjaar, vergezeld
van een actueel aanbod van de door ons aangekochte en van harte aan u aanbevolen
wijnen. Naast Bordeaux, presenteert ook de Bourgogne haar nieuwste oogstjaar, zij
het in een wat rustiger tempo. Hier gaat het om het, naar inmiddels blijkt, uitstekende

Louis Kat, Xavier Kat en Mariëlle Penrhyn Lowe

Concept, vormgeving & productie
XDialogue BV, Lelystad

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

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.

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.

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

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

PS. Bij aankoop van 24 flessen (eventueel gecombineerd) van één of meerdere
van onze lustrumwijnen (Cuvée Jubilée), ontvangt u als bijzonder cadeau een
magnum van de schitterende rode Mazzei uit Toscane!

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.

Huiswijnen

Een selectie van de meest gevraagde wijnen in een
aantrekkelijke prijsklasse. Heerlijk voor dagelijks gebruik,
een borrel of feest. Ze zijn terecht onze visitekaartjes!

20-21

Ooit waren wij hun eerste en enige exportadres, nu is Mas
de Daumas Gassac wereldberoemd!
Domaine du Deffends uit de Provence behoort tot onze
persoonlijke favorieten.

22-23

Bandol is verrukkelijk en Pibarnon één van de besten.
Sinds 1980 werken we met dit tophuis.
Chante Cigale uit Châteauneuf koesteren wij al sinds
1976.

24-25

De bescheiden Luc Pélaquié is een begrip in de zuidelijke
Rhône!
Pesquier is gerenommeerd om zijn Gigondas en
Vacqueyras, en razend populair vanwege zijn ‘Mon petit
Pétrus’!

26-27

Oratoire Saint-Martin is een eeuwenoud domein met
prachtige oude wijngaarden op de beste plekjes van
Cairanne.
René Rostaing maakt weergaloze wijnen in Côte-Rôtie.

8-39

Producenten Lustrumproeverij

8-9

28-29

De eerste 2 van 33 producenten, met wie u kennis kunt
komen maken op onze Lustrumproeverij van 10 juni a.s.
op Landgoed Duin & Kruidberg. Op deze pagina´s het
Champagnehuis Veuve A. Devaux , en daarnaast het uit
1871 daterende Domaine Dirler uit de Elzas.

De Condrieu van André Perret is vermaard en schaars,
maar ook zijn Saint-Joseph is geweldig!
Alain Graillot uit Crozes Hermitage is een begrip, maar
zoon Maxime maakt hier al meerdere jaren de wijnen.

30-31

Domaine Jacky Marteau, met zijn heerlijke Sauvignon
Touraine, Alain Lalanne met zijn moderne, frisse witte
wijn en Vouvraywijnen van een ‘groot’ vigneron: Domaine
Brisebarre.

Op Domaine Cauhapé worden droge en zoete witte
wijnen gemaakt die hun gelijke niet kennen.
Vooral bekend vanwege hun Banyuls, maar op La Rectorie
wordt ook geweldig rood, wit én rosé gemaakt!

32-33

Can Feixes uit de Penedès werd geselecteerd om één van
de Cuvées Jubilées te maken; In Valdeorras werken wij al
vele jaren met het schitterende Viña Godeval.

34-35

Als een huis Okhuysen succes heeft gebracht is het wel
Palacio de Bornos uit Rueda.
Valduero in Ribera del Duero laat zien waar Spanje
allemaal toe in staat is!

36-37

Priorat is indrukwekkend qua wijnstreek en qua wijnen,
Mas d’en Gil haar beste vertegenwoordiger.
Aloïs Lageder uit Alto Adige is met zijn natuurlijke
en biologisch-dynamische aanpak een van de grote
voortrekkers van Italië.

38-39

Zowel het Italiaanse Fonterutoli als het NieuwZeelandse Staete Landt zijn echte droomdomeinen.
Beiden creëerden ter gelegenheid van ons 145-jarig
bestaan een prachtige Cuvée Jubilee, respectievelijk
een rode en een witte.

10-11

12-13

Winkel/kelders en proeverijen

geef dit dan na het inloggen op onze site op uw persoonlijke profiel aan. Een mailtje,

Xavier & Louis Kat

7

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

Wijnig Nieuws

Na vijftig jaar in het wijnvak actief te zijn geweest,
waarvan 35 jaar als directeur van Wijnkoperij Okhuysen,
neemt Louis Kat dit jaar afscheid van zijn bedrijf. In iedere
Vinée Vineuse van dit jaar laten wij op deze plek wat
mensen over Louis Kat aan het woord. Hubrecht Duijker
neemt het stokje over van Ellen Kat. Daarnaast informatie
over dagen dat het bedrijf gesloten is.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
6 september 2012.

persoonlijk en vooraf over dit soort bijzondere aanbiedingen te worden geïnformeerd,

Wij kijken ernaar uit u op 10 juni op Landgoed Duin & Kruidberg te begroeten!

6

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.

Jubileumwijnen

Okhuysen viert dit jaar zijn 145e verjaardag. Dus hebben
wij drie geweldige jubileumwijnen laten creëren door drie
verschillende toonaangevende producenten; onze Cuvées
Jubilées!

Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958

Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

stellen we namelijk zéér op prijs.

4-5

Betaling

oogstjaar 2010. Ook dit aanbod treft u aan op onze website. Wenst u voortaan

briefje of telefoontje kan natuurlijk ook nog altijd. Het rechtstreekse contact met u
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wijnvak, waarvan 45 jaar bij Okhuysen, laten
Vele wijnliefhebbers en vrienden van

Okhuysen 145 jaar

14-15

In 1985 tipt Hubrecht Duijker ons Château Barberousse.
De Châteaux Lescalle, Maucamps en Moulin Noir hebben
één ding met elkaar gemeen: hun begenadigde wijnmaker
Claude Gaudin.
Giroud is een klein Bourgognehuis met een grote naam.
De reputatie van Tollot-Beaut is al vele jaren onverminderd
groot.

16-17

De vrienden Collovray & Terrier maken klassewijnen in de
Bourgogne en Zuid-Frankrijk.
De biologisch-dynamisch werkende broers Bret hebben de
Mâconnais definitief op de kaart gezet.

18-19

Het avontuur van Lidewij van Wilgen van Mas des Dames
is bij velen inmiddels bekend.… Een van onze trouwe
relaties is de familie Jougla uit Saint-Chinian. Verrukt zijn
we van hun wijnen!

Achter Een prachtig cadeau

Een magnum Marchesi Mazzei ter waarde van € 28,50.

Okhuysen 145 jaar

het prachtige Landgoed Duin & Kruidberg

2

Inhoud

colofon

Okhuysen 145 jaar

3
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Cuvées Jubilées

Cuvées Jubilées

Een fantastisch aanbod ter ere van ons 145-jarig bestaan!
Bij een feestelijk jubileum mag u van ons natuurlijk een geweldig wijnaanbod verwachten.
Ter ere van ons 145-jarig bestaan pakken wij dan ook groots uit! We selecteerden drie topproducenten,
die wij vroegen om voor deze bijzondere verjaardag een speciale cuvée voor ons te componeren!
Voor een top-mousserende wijn was er voor ons eigenlijk maar één domein: Bodegas Can Feixes uit de
Penedès, die een Cava produceert die menig Champagne doet verbleken.
Voor wit benaderden wij Staete Landt in Marlborough, Nieuw-Zeeland; een domein waar geen maat op lijkt
te staan. Voor de rode jubileumwijn kozen we voor een fenomeen uit Italië: Castello di Fonterutoli. De familie
Mazzei maakt hier al sinds 1435 wijn en is een van dé gangmakers van het ‘nieuwe’ Chianti Classico.
Alle wijnhuizen waren enthousiast om mee te werken en gingen aan de slag met de productie van een
speciale cuvée van topniveau. Ieder domein ging zijn eigen gang, tot aan de presentatie aan toe.
Natuurlijk moest het eindresultaat wel onze strenge selectiecriteria doorstaan. Het zal u waarschijnlijk niet
verbazen dat alle drie hiervoor met vlag en wimpel slaagden.

2011 Cuvée Jubilée, Marlborough Sauvignon Blanc
Staete Landt

2010 Cuvée Jubilée, Toscana (Castellina in Chianti)
Marchesi Mazzei

Een speciaal geselecteerde assemblage van sauvignon blanc van

Een prachtige assemblage van sangiovese (70%), merlot (20%)

de beste stukken wijngaard van Staete Landt, gelegen op de

en cabernet-sauvignon (10%), afkomstig van de beste van de in

oude rivierbedding van Rapaura in Marlborough.

totaal 120 verschillende percelen van Fonterutoli; een perfecte

Ruud Maasdam componeerde een wijn met de typische

afspiegeling van de bijzondere terroir. De wijn werd gedurende

expressie van Nieuw-Zeeland gekoppeld aan de structuur en

twaalf maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten,

complexiteit van Staete Landt.

waarvan de helft nieuw werd aangekocht.

Proefnotitie: In de neus vinden we een intens aroma van

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode en zwarte bessen, verse

tropisch fruit, zoals nectarines, witte perzik en passievruchten,

kruiden, bloemen, iets van peper, kreupelhout en chocola. De

ook iets van citrus en mineralen. De smaak is heerlijk fris

smaak zit barstensvol gul, rijp fruit, zwoele, zachte tanninen,

en sprankelend in de aanzet, waarna een prachtige vettige

fijne kruiden en aangename, frisse zuren.

structuur het overneemt, met rijpe fruittonen. De afdronk is

Op dronk: tussen nu en 2017

levendig en zuiver.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles
2007 Cuvée Jubilée, Cava Gran Reserva
Bodegas Can Feixes (Huguet)

(normaal € 12,95)

(normaal € 12,95)

De druiven zijn afkomstig van verschillende percelen, maar
wel alle gelegen 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.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles
Bij 24 flessen: € 12,90 per fles

4

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 literfles) van de rode Cuvée
Jubilée ter waarde van € 28,50.
Voor meer info: zie de achterpagina.

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

(normaal € 16,50)

5

Cuvées Jubilées

Cuvées Jubilées
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Mazzei maakt hier al sinds 1435 wijn en is een van dé gangmakers van het ‘nieuwe’ Chianti Classico.
Alle wijnhuizen waren enthousiast om mee te werken en gingen aan de slag met de productie van een
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2011 Cuvée Jubilée, Marlborough Sauvignon Blanc
Staete Landt

2010 Cuvée Jubilée, Toscana (Castellina in Chianti)
Marchesi Mazzei

Een speciaal geselecteerde assemblage van sauvignon blanc van

Een prachtige assemblage van sangiovese (70%), merlot (20%)

de beste stukken wijngaard van Staete Landt, gelegen op de

en cabernet-sauvignon (10%), afkomstig van de beste van de in

oude rivierbedding van Rapaura in Marlborough.

totaal 120 verschillende percelen van Fonterutoli; een perfecte

Ruud Maasdam componeerde een wijn met de typische

afspiegeling van de bijzondere terroir. De wijn werd gedurende

expressie van Nieuw-Zeeland gekoppeld aan de structuur en

twaalf maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten,

complexiteit van Staete Landt.

waarvan de helft nieuw werd aangekocht.

Proefnotitie: In de neus vinden we een intens aroma van

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode en zwarte bessen, verse

tropisch fruit, zoals nectarines, witte perzik en passievruchten,

kruiden, bloemen, iets van peper, kreupelhout en chocola. De

ook iets van citrus en mineralen. De smaak is heerlijk fris

smaak zit barstensvol gul, rijp fruit, zwoele, zachte tanninen,

en sprankelend in de aanzet, waarna een prachtige vettige

fijne kruiden en aangename, frisse zuren.

structuur het overneemt, met rijpe fruittonen. De afdronk is

Op dronk: tussen nu en 2017

levendig en zuiver.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles

Op dronk: tussen nu en 2015
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Bij 24 flessen: € 12,90 per fles

4

Bij aankoop van 24 flessen of meer van onze Cuvées Jubilées
(gecombineerd bestellen mogelijk) ontvangt u van ons als
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(normaal € 16,50)
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Okhuysen
Wijnig Nieuws
145 jaar

Huiswijnen

Louis Kat
“Louis Kat is wijn, is kwaliteit,
is betrouwbaar”
Zo simpel ligt het. En zo heb ik deze wijnkoper
ongeveer vier decennia ervaren.
Ik zie ze nog, de zwart-witfoto’s van de stagemet-opleiding die Louis en diens voormalige
compagnon Wim Beelen liepen in Bordeaux,
als aanzet tot beider carrières. De plaatjes
toonden beroemde châteaus en bekende
wijnmakers – en uit het commentaar werd
duidelijk dat mooie wijnen vaak en veel werden
geproefd. Louis, zo bleek duidelijk, was aan het genieten. En dat is hij als wijnkoper
blíjven doen.

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht voor dagelijkse
consumptie en u aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.
2011 Syrah rosé – Pays d’Oc
Domaine Terres Noires

De Colagón is al jaren onze favoriete witte huiswijn.

Deze wijn van 100% syrah is afkomstig van een

Proef en ontdek de schoonheid van Rueda!

vulkanische bodem van zacht tufsteen en basalt, wat

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als

hem een mooie mineraliteit geeft.

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

Proefnotitie: Een heerlijk pittige rosé, met een

en heerlijk sappig, met opnieuw spannend fruit en

expressief fruit van zwarte bessen, framboosjes en

verkwikkende zuren.

kersen, rode veldbloemen, iets van peper, veel sap,

Op dronk: tussen nu en 2014

fijne zuren en een aantrekkelijke, pittige afdronk.

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

Op dronk: nu tot zomer 2013

2011 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

2010 Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving

Al jaren is dit kleine broertje van Mas de Daumas

van Carcassonne. De typische vettigheid van de

Gassac, mede dankzij de uitstekende prijs-

chardonnay komt heel subtiel in de wijn naar boven.

kwaliteitsverhouding, één van onze populairste

Op deze dag zullen zo’n veertig van
onze meest trouwe producenten hun
wijnen aan u laten proeven.
Verder verzorgt sterrenchef Alain
Alders van Restaurant de Vrienden
van Jacob enkele prachtige amuses en
bieden wij u tal van andere lekkernijen,
zoals een uitgebreid kaasbuffet,
oesters en mooie vleeswaren.

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

rode huiswijnen.

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances

structuur en een rijke, sappige finale.

van rode vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is

Op dronk: tussen nu en 2014

opnieuw mooi fruitig, lekker sappig, pittig, met

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

rijpe, soepele tanninen, een elegante structuur en de

Dankzij die instelling, die mentaliteit, is Okhuysen ook groot geworden. Wijnen van
Okhuysen zijn gegarandeerd goed, zoals tal van wijnliefhebbers en restaurateurs
inmiddels hebben ontdekt. Op de wijnkeuze en het oordeel van Louis kon je
eigenlijk altijd blind varen. Wijn kopen is per definitie een zaak van vertrouwen,
zeker wanneer je de wijnen niet eerst kunt proeven. Voor zover ik weet is dat
vertrouwen door Louis Kat nimmer beschaamd.

Voor uitgebreide informatie over deze
bijzondere dag, verwijzen wij u graag
naar onze website: www.okhuysen.nl

2011 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Belangrijke informatie
Lustrumproeverij:

kort en worden op lage temperatuur gevinifieerd. Dat
geeft deze rosé een ontzettend lekker fruit en een

2010 Amant Novillo Tinto – Toro
Bodegas Toresanas

Datum & tijd:
Zondag 10 juni van 12.00 tot 18.00 uur

prikkelende sappigheid.

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. De

gemaakt. Inmiddels een van de sterren aan het

Bovendien is Louis een áárdige wijnhandelaar. Iemand die vaker glimlacht dan
gromt.

Locatie:
Landgoed Duin & Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60
2071 LE Santpoort-Noord

smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig vol rijp

huiswijnfirmament met een ongeëvenaarde

rood fruit en eindigt in een frisse finale.

doordrinkbaarheid.

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van

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

rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig

En dan de proeverijen, bij Okhuysen zelf of op andere locaties. Die hebben heerlijke
momenten én herinneringen opgeleverd. Want wat de wijn betreft deed Louis niet
aan compromissen: alleen het beste was goed genoeg.

Louis zelf gaat nu meer van wijn genieten
dan ermee handelen – en dat gun ik hem van
harte.

Hubrecht Duijker
vinpressionist
www.hubrechtduijker.com

Over ruim een week organiseren
wij dit grootse proeffestijn voor
alle relaties en wijnvrienden van
Okhuysen. Naast het vieren van 145
jaar Okhuysen nemen we op 10 juni
bovendien officieel afscheid van Louis
Kat, wat deze dag voor ons extra
bijzonder maakt.

Kosten:
€ 25,00 p.p.
Aanmelden:
kan via onze website www.okhuysen.nl
of per telefoon op 023-5312240
Wij hopen dat wij u, in groten
getale op Duin & Kruidberg
mogen begroeten!

Gesloten
In verband met onze lustrumreis
zijn wij op zaterdag 23 en
maandag 25 juni gesloten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,85)

afdronk heeft een aangename kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

De druiven tempranillo en garnacha weken slechts

en fris, gevolgd door een sensatie van rijp fruit en
kruiden.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale korting huiswijn

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

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

Koop samen met vrienden
voor de hoogste korting!

Okhuysen 145 jaar

Ook vond ik het aardig om te vernemen dat Louis Kat met mijn Wijn- en
Reisatlas Spanje allerlei producenten in dat grote wijnland ging bezoeken, wat
resulteerde in een aantal voortreffelijke producten die Okhuysen nog steeds
vertegenwoordigt.

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Laatste kans om u aan te
melden voor onze grootse
Lustrumproeverij op 10 juni op
Landgoed Duin & Kruidberg!

De beste keuze voor alledag
2011 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

Later heb ik het wel en wee van Wijnkoperij Okhuysen van nabij gevolgd, vooral
nadat Louis Kat en Wim Beelen eigenaren werden van dit bedrijf. Ik herinner me
ook additionele activiteiten als Bommels Wijnhuis en de vernissage van Wim van
Goghs kleurrijke châteauschilderijen. De eigen uitgave Vinée Vineuse werd door
Louis altijd met veel verve geschreven en was lange tijd uniek in zijn soort.
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145 jaar Okhuysen
en afscheid
Louis Kat

7

Okhuysen
Wijnig Nieuws
145 jaar
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Louis Kat
“Louis Kat is wijn, is kwaliteit,
is betrouwbaar”
Zo simpel ligt het. En zo heb ik deze wijnkoper
ongeveer vier decennia ervaren.
Ik zie ze nog, de zwart-witfoto’s van de stagemet-opleiding die Louis en diens voormalige
compagnon Wim Beelen liepen in Bordeaux,
als aanzet tot beider carrières. De plaatjes
toonden beroemde châteaus en bekende
wijnmakers – en uit het commentaar werd
duidelijk dat mooie wijnen vaak en veel werden
geproefd. Louis, zo bleek duidelijk, was aan het genieten. En dat is hij als wijnkoper
blíjven doen.

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht voor dagelijkse
consumptie en u aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.
2011 Syrah rosé – Pays d’Oc
Domaine Terres Noires

De Colagón is al jaren onze favoriete witte huiswijn.

Deze wijn van 100% syrah is afkomstig van een

Proef en ontdek de schoonheid van Rueda!

vulkanische bodem van zacht tufsteen en basalt, wat

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als

hem een mooie mineraliteit geeft.

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

Proefnotitie: Een heerlijk pittige rosé, met een

en heerlijk sappig, met opnieuw spannend fruit en

expressief fruit van zwarte bessen, framboosjes en

verkwikkende zuren.

kersen, rode veldbloemen, iets van peper, veel sap,

Op dronk: tussen nu en 2014

fijne zuren en een aantrekkelijke, pittige afdronk.

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

Op dronk: nu tot zomer 2013
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Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances
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Op dronk: tussen nu en 2014
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Palacio de Bornos
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Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van

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

rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig

En dan de proeverijen, bij Okhuysen zelf of op andere locaties. Die hebben heerlijke
momenten én herinneringen opgeleverd. Want wat de wijn betreft deed Louis niet
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Gesloten
In verband met onze lustrumreis
zijn wij op zaterdag 23 en
maandag 25 juni gesloten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,85)
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Ook vond ik het aardig om te vernemen dat Louis Kat met mijn Wijn- en
Reisatlas Spanje allerlei producenten in dat grote wijnland ging bezoeken, wat
resulteerde in een aantal voortreffelijke producten die Okhuysen nog steeds
vertegenwoordigt.
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Laatste kans om u aan te
melden voor onze grootse
Lustrumproeverij op 10 juni op
Landgoed Duin & Kruidberg!

De beste keuze voor alledag
2011 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

Later heb ik het wel en wee van Wijnkoperij Okhuysen van nabij gevolgd, vooral
nadat Louis Kat en Wim Beelen eigenaren werden van dit bedrijf. Ik herinner me
ook additionele activiteiten als Bommels Wijnhuis en de vernissage van Wim van
Goghs kleurrijke châteauschilderijen. De eigen uitgave Vinée Vineuse werd door
Louis altijd met veel verve geschreven en was lange tijd uniek in zijn soort.
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Champagne

Okhuysen 145Elzas
jaar

Veuve A. Devaux

Jean-Noël Girard

Domaine Dirler-Cadé
Meesterlijke cuvées

Sterrenwijnen uit de Elzas

Sinds december 1999 is Okhuysen importeur en
distributeur van het Champagnehuis Veuve A.
Devaux. Dit uit 1864 daterende ‘maison’ ligt in het
meest zuidelijke deel van de Champagnestreek,
dat wel de thuisbasis van de pinot noir wordt
genoemd.
De wijngaarden met de aanplant pinot noir liggen
in de Côte des Bar en die met chardonnay in de
Côte des Blancs. De assemblages van Devaux zijn
zeer bijzonder omdat het huis rekening houdt met
de verschillende terroirs. Afhankelijk van de cuvée
worden druiven van dertig tot soms wel vijftig
verschillende percelen gebruikt om tot dé ideale
assemblage te komen. Bovendien komt alleen het
sap van de eerste persing in aanmerking voor hun
Champagnes. De rijping op de fijne gistsporen
duurt minstens drie jaar en sommige reservewijnen,
bestemd voor speciale cuvées, rijpen altijd op eiken
vaten.

De eerste kennismaking met de sympathieke Jean-Pierre
Dirler en zijn vrouw Marthe was in het voorjaar van 1985.
De eerste Dirlerwijnen brachten wij onder het kopje “een
stijgende ster”. We hebben een goede neus gehad, want
momenteel wordt Dirler in de gids van La Revue du Vin
de France geklasseerd met twee sterren. Het uit 1871
daterende domein ligt in het dorp Bergholz. Midden jaren
tachtig bestond het uit negen hectare met schitterende
wijngaarden op de grand cru-akkers Spiegel, Saering en
Kessler. Maar toen zoon Jean met Ludivine Cadé trouwde,
Ludivine en Jean Dirler
kwam daar nog eens vijf hectare bij en veranderde de
naam van het domein in Dirler-Cadé. Vader en zoon
maken werkelijk schoonheden van wijnen. Volgens hen zorgt de kalk- en zandsteenachtige bodem
rondom Bergholz voor de verfijnde smaak van de wijnen. Ze werken met respect voor de natuur, wat
resulteert in biodynamische certificering, en profiteren optimaal van een ideaal microklimaat.
Ieder jaar verrassen zij ons opnieuw met complexe, uitgebalanceerde wijnen.
2010 Pinot Réserve
Vin d’Alsace

2010 Gewürztraminer
Vin d’Alsace

2010 Riesling
Vin d’Alsace

Het bijzondere aan deze voortreffelijke

De gewürztraminer gedijt uitstekend in

Deze prachtige Riesling is afkomstig van

Champagne Brut Grande Réserve

Champagne Brut Blanc de Noirs

Champagne Brut Cuvée D

Pinot Blanc is de toevoeging van een deel

het zuidelijk gelegen Bergholtz. Hij moet

een wijngaard op een kalkhoudende

Het handelsmerk van Devaux is de pinot

Een echte specialiteit van Devaux is deze

De toplijn van Devaux is de ‘sélection

pinot auxerrois. Het geeft de wijn extra

het immers hebben van zijn rijpe en rijke

krijtbodem met daarop een dunne

noirdruif, die in ‘hun’ Côte des Bar de

‘blanke’ Champagne, gemaakt van

D’ en staat voor Champagnes van het

body, complexiteit en een subtiele, licht

karakter. De roze druifjes geven een wijn

kalkhoudende zandlaag. De wijn geniet

boventoon voert. De pinot (70%) komt

uitsluitend pinot noir, die opvalt door

allerhoogste niveau. Gemaakt van

goudgele kleur. In de geur ontdekken

met veel kleur en een opvallend rijk en

een opvoeding van circa tien maanden op

van maar liefst vijftig verschillende cru’s.

zijn kracht en heerlijke fruit! Prachtig

twee derde pinot noir en een derde

we aroma’s van perzik, abrikoos, frisse

kruidig aroma. Na de oogst volgt een

de lies fines (fijne gistsporen) op inoxtanks

Deze druif geeft de wijn zijn aangename

is het parfum met rijp fruit als peer,

chardonnay, waarvan 30% ‘reservewijn’

mandarijn en een hint van kruiden. De

lichte persing van de druiven, gevolgd

en foeders voor extra complexiteit. Het

fruit en extra diepgang. De overige

appel en een hint van toast. De smaak

die op eikenhouten vaten werd

smaak is rijk met opnieuw veel fruit, een

door een alcoholische gisting op lage

parfum van deze meest edele druif

30% komt van de chardonnaydruif, die

is best stevig, maar biedt ook fraîcheur

opgevoed. Een pracht-Champagne met

vetje en milde zuren in de afdronk. Een

temperatuur. De wijn heeft een elegante,

uit de Elzas is bijzonder verfijnd, met

voor frisheid en elegantie zorgt. Een

en eindigt in een zachte en elegant rijke

een zachte mousse en een verfijnde

zeer verfijnde en gastronomische wijn!

licht aromatische, florale neus. De smaak

schitterende tonen van citroen, grapefruit

verrassend frisse en fruitige neus, met

finale.

neus van bloemen, geel fruit en iets

Op dronk: tussen nu en 2014

is weelderig, met kruiden, geel fruit

en perzik. De smaak is mooi rijk, met een

licht getoaste tonen. De smaak is elegant

Op dronk: tussen nu en 2014

nootachtigs. De smaak is vol en rijk, mooi

en verrukkelijke exotische tonen. De

prachtige concentratie en een delicaat wit

en sappig, heeft ook iets bloemigs en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,25 per fles (normaal € 34,95)

ontwikkeld en intens. De afdronk is lang

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

prachtige afdronk biedt vervolgens een

fruit dat een harmonisch geheel vormt

en rijk met tonen van briochebrood en

voor Gewürztraminer opvallende frisheid.

met de frisse, milde zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

amandelen.

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,70 per fles (normaal € 44,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,75 per fles (normaal € 15,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,90)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012
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Champagne

Okhuysen 145Elzas
jaar

Veuve A. Devaux

Jean-Noël Girard

Domaine Dirler-Cadé
Meesterlijke cuvées

Sterrenwijnen uit de Elzas

Sinds december 1999 is Okhuysen importeur en
distributeur van het Champagnehuis Veuve A.
Devaux. Dit uit 1864 daterende ‘maison’ ligt in het
meest zuidelijke deel van de Champagnestreek,
dat wel de thuisbasis van de pinot noir wordt
genoemd.
De wijngaarden met de aanplant pinot noir liggen
in de Côte des Bar en die met chardonnay in de
Côte des Blancs. De assemblages van Devaux zijn
zeer bijzonder omdat het huis rekening houdt met
de verschillende terroirs. Afhankelijk van de cuvée
worden druiven van dertig tot soms wel vijftig
verschillende percelen gebruikt om tot dé ideale
assemblage te komen. Bovendien komt alleen het
sap van de eerste persing in aanmerking voor hun
Champagnes. De rijping op de fijne gistsporen
duurt minstens drie jaar en sommige reservewijnen,
bestemd voor speciale cuvées, rijpen altijd op eiken
vaten.

De eerste kennismaking met de sympathieke Jean-Pierre
Dirler en zijn vrouw Marthe was in het voorjaar van 1985.
De eerste Dirlerwijnen brachten wij onder het kopje “een
stijgende ster”. We hebben een goede neus gehad, want
momenteel wordt Dirler in de gids van La Revue du Vin
de France geklasseerd met twee sterren. Het uit 1871
daterende domein ligt in het dorp Bergholz. Midden jaren
tachtig bestond het uit negen hectare met schitterende
wijngaarden op de grand cru-akkers Spiegel, Saering en
Kessler. Maar toen zoon Jean met Ludivine Cadé trouwde,
Ludivine en Jean Dirler
kwam daar nog eens vijf hectare bij en veranderde de
naam van het domein in Dirler-Cadé. Vader en zoon
maken werkelijk schoonheden van wijnen. Volgens hen zorgt de kalk- en zandsteenachtige bodem
rondom Bergholz voor de verfijnde smaak van de wijnen. Ze werken met respect voor de natuur, wat
resulteert in biodynamische certificering, en profiteren optimaal van een ideaal microklimaat.
Ieder jaar verrassen zij ons opnieuw met complexe, uitgebalanceerde wijnen.
2010 Pinot Réserve
Vin d’Alsace

2010 Gewürztraminer
Vin d’Alsace

2010 Riesling
Vin d’Alsace

Het bijzondere aan deze voortreffelijke

De gewürztraminer gedijt uitstekend in

Deze prachtige Riesling is afkomstig van

Champagne Brut Grande Réserve

Champagne Brut Blanc de Noirs

Champagne Brut Cuvée D

Pinot Blanc is de toevoeging van een deel

het zuidelijk gelegen Bergholtz. Hij moet

een wijngaard op een kalkhoudende

Het handelsmerk van Devaux is de pinot

Een echte specialiteit van Devaux is deze

De toplijn van Devaux is de ‘sélection

pinot auxerrois. Het geeft de wijn extra

het immers hebben van zijn rijpe en rijke

krijtbodem met daarop een dunne

noirdruif, die in ‘hun’ Côte des Bar de

‘blanke’ Champagne, gemaakt van

D’ en staat voor Champagnes van het

body, complexiteit en een subtiele, licht

karakter. De roze druifjes geven een wijn

kalkhoudende zandlaag. De wijn geniet

boventoon voert. De pinot (70%) komt

uitsluitend pinot noir, die opvalt door

allerhoogste niveau. Gemaakt van

goudgele kleur. In de geur ontdekken

met veel kleur en een opvallend rijk en

een opvoeding van circa tien maanden op

van maar liefst vijftig verschillende cru’s.

zijn kracht en heerlijke fruit! Prachtig

twee derde pinot noir en een derde

we aroma’s van perzik, abrikoos, frisse

kruidig aroma. Na de oogst volgt een

de lies fines (fijne gistsporen) op inoxtanks

Deze druif geeft de wijn zijn aangename

is het parfum met rijp fruit als peer,

chardonnay, waarvan 30% ‘reservewijn’

mandarijn en een hint van kruiden. De

lichte persing van de druiven, gevolgd

en foeders voor extra complexiteit. Het

fruit en extra diepgang. De overige

appel en een hint van toast. De smaak

die op eikenhouten vaten werd

smaak is rijk met opnieuw veel fruit, een

door een alcoholische gisting op lage

parfum van deze meest edele druif

30% komt van de chardonnaydruif, die

is best stevig, maar biedt ook fraîcheur

opgevoed. Een pracht-Champagne met

vetje en milde zuren in de afdronk. Een

temperatuur. De wijn heeft een elegante,

uit de Elzas is bijzonder verfijnd, met

voor frisheid en elegantie zorgt. Een

en eindigt in een zachte en elegant rijke

een zachte mousse en een verfijnde

zeer verfijnde en gastronomische wijn!

licht aromatische, florale neus. De smaak

schitterende tonen van citroen, grapefruit

verrassend frisse en fruitige neus, met

finale.

neus van bloemen, geel fruit en iets

Op dronk: tussen nu en 2014

is weelderig, met kruiden, geel fruit

en perzik. De smaak is mooi rijk, met een

licht getoaste tonen. De smaak is elegant

Op dronk: tussen nu en 2014

nootachtigs. De smaak is vol en rijk, mooi

en verrukkelijke exotische tonen. De

prachtige concentratie en een delicaat wit

en sappig, heeft ook iets bloemigs en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,25 per fles (normaal € 34,95)

ontwikkeld en intens. De afdronk is lang

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

prachtige afdronk biedt vervolgens een

fruit dat een harmonisch geheel vormt

en rijk met tonen van briochebrood en

voor Gewürztraminer opvallende frisheid.

met de frisse, milde zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

amandelen.

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,70 per fles (normaal € 44,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,75 per fles (normaal € 15,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,90)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012
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opvallende frisheid.
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OkhuysenV145
jaar
ouvr
ay

Touraine, Gascogne

Domaine Lalanne
2011 Cuvée Première
Côtes de Gascogne
Een ongekend geurige en pure wijn, dankzij
de koude weking van de druiven. Zijn
Gascogne is zoals gebruikelijk gemaakt van
de druiven colombard, gros manseng en ugni
blanc. Het nieuwe oogstjaar is verrukkelijk!
In de neus biedt deze vin de pays een frisse
aanzet met een stuivend bouquet van

Jacky Marteau

exotisch fruit, iets van citrus en een hint van

Sauvignon Touraine met een
knipoog naar Sancerre
Tijdens een Loirereis in het voorjaar van
1986 toonde een wijnboer ons met trots zijn
vermelding op een lijst met bekroonde wijnen
van het “Grand Concours des Vins de la Loire”,.
We ontdekten op dat lijstje ook een domein met
niet minder dan drie gouden medailles op rij:
Domaine Jacky Marteau, gelegen op het plateau
la Tesnière bij het dorp Pouillé.
We bezochten Marteau, feliciteerden hem met
zijn gouden plakken (hij wist nog van niets, want
de postbode kwam hier altijd later op de dag) en
importeren sindsdien met name zijn ongekend
mooie witte Sauvignon. De stijl van deze wijn ligt
op het niveau van een goede Sancerre, omdat
de wijngaarden op een kalkrijk plateau langs
de rivier de Cher liggen. Juist dit terroir is ideaal
voor deze druif.
2011 Sauvignon Touraine
Het kalkrijke plateau bevat een bodem die we Kimméridgien
noemen: een kalkrijke kiezelgrond met fossiele resten van
kleine oesters. De sauvignon voelt zich
op deze grond uitstekend thuis. Voeg de
ambitie van eigenaar Marteau bij deze
bijzondere terroir en de geboorte van een
van de allermooiste Sauvignons Touraine
ligt voor de hand. De gisting is volledig
temperatuurgecontroleerd – de Marteaus
willen alleen het pure sap – en de wijn
rijpt tot de botteling op zijn gistsporen.
Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Het parfum is stuivend en expressief met

10

tonen van fris fruit en gemaaid gras. In de
smaak opnieuw fruit, heerlijke frisse zuren
en de afdronk is sappig.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

kruiden. In de smaak veel sap en aangename
zuren. De afdronk is verfijnd en droog.
Op dronk: tussen nu en zomer 2013

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

Domaine Brisebarre
Vouvraywijnen van een ‘groot’
vigneron
Omdat het adres van de meeste wijnboeren in de
streek Vouvray slechts uit ‘Vouvray’ bestaat, was het in
1993 zoeken geblazen naar het domein van Philippe
Brisebarre.
Het beeldschone wijngebied Vouvray bestaat namelijk
uit heuvels en valleien. Smalle, landelijke weggetjes
doorkruisen deze streek waar de dorpjes tegen
de tufstenen rotswanden aan liggen. De meeste
wijnboeren hebben dan ook direct achter hun huis
ideale kelders, die in die rotsen zijn uitgehouwen.
En heeft de wijnboer wat plaatsgebrek, dan graaft
hij er gewoon een paar metertjes kelder bij. In de
Vallée Chartier vonden wij Philippe Brisebarre. Sinds
dat eerste bezoek werken wij met Philippe en ieder
Philippe Brisebarre
jaar opnieuw staan wij versteld van zijn wijnen. Naast
wijnboer is Philippe ook actief als ‘Président du Syndicat des Vins de Vouvray’ en sinds dit jaar ook als
‘Président du Comité Régional de l’INAO’. Geen kleine vigneron dus!

Vouvray Mousseux brut

2005 Vouvray demi-sec

2009 Vouvray sec

Het koele klimaat en de uitstekende

Door de druiven wat later te oogsten

Brisebarre oogst de chenindruiven voor

kalkgrond van Vouvray zorgen voor

(eind oktober) bevatten deze een hogere

deze Vouvray van de koude percelen die

een voortreffelijke zuurgraad in de

concentratie suikers. De vinificatie en

zich meestal op de plateaus bevinden.

chenindruiven. Deze zuurgraad vormt

opvoeding gaan vervolgens zoals bij de

Hij vinifieert de druiven traditioneel op

een belangrijke basis voor het maken van

sec. De wijn is in de neus mineralig, met

inoxtanks en laat zijn wijnen daarna in

goede mousserende wijnen. Wijnmaker

tonen van kweepeer en groene appels.

oude vaten (geen houtsmaak dus!) rijpen

Philippe Brisebarre is bovendien een

De smaak bezit complexiteit, met iets van

in zijn koele grotkelders.

‘Un petit goût blanc’
uit Gascogne

specialist! Een fijne mousseux, met in

honing en perzik, citrus en een fijn zoetje

De lichtgele kleur met een vleugje groen

de neus bloemige en licht aardse tonen

en de afdronk is lang en zuiver.

is een lust voor het oog. Het parfum is

en met een milde, rijpe smaak en een

Op dronk: tussen nu en 2013

licht mineralig met fijne tonen van rijp

In een klein restaurant in de Armagnacstreek
dronken wij een opvallend goede witte wijn.
Volgens het etiket kwam de wijn van het
Domaine Lalanne uit Ramouzins, vooral bekend
om zijn Armagnac en zijn Floc de Gascogne. Toen
de vraag naar Armagnac begin jaren tachtig
sterk terugliep besloot de jonge Alain Lalanne
een nieuwe koers te varen. Hij kwam net van
de universiteit van Bordeaux en wilde zich
gaan toeleggen op het maken van een modern
gevinifieerde witte wijn. Zijn leermeester Denis
Dubourdieu van Château Reynon is de uitvinder
van koude weking van de druiven, dé manier om
zo veel mogelijk aroma’s uit de schil te halen. Het
resultaat was en is super en daarom kopen wij al
ruim 25 jaar zijn ‘petit goût blanc’!

verfrissende finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,00 per fles (normaal € 10,30)

geel fruit, bloesemgeuren en een hint

Alain Lalanne

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,60)

van noten. De smaak is zacht en elegant
droog en de verfijnde zuren zijn in
evenwicht met het delicate fruit.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

Okhuysen 145 jaar

Domaine Jacky Marteau
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OkhuysenV145
jaar
ouvr
ay

Touraine, Gascogne

Domaine Lalanne
2011 Cuvée Première
Côtes de Gascogne
Een ongekend geurige en pure wijn, dankzij
de koude weking van de druiven. Zijn
Gascogne is zoals gebruikelijk gemaakt van
de druiven colombard, gros manseng en ugni
blanc. Het nieuwe oogstjaar is verrukkelijk!
In de neus biedt deze vin de pays een frisse
aanzet met een stuivend bouquet van

Jacky Marteau

exotisch fruit, iets van citrus en een hint van

Sauvignon Touraine met een
knipoog naar Sancerre
Tijdens een Loirereis in het voorjaar van
1986 toonde een wijnboer ons met trots zijn
vermelding op een lijst met bekroonde wijnen
van het “Grand Concours des Vins de la Loire”,.
We ontdekten op dat lijstje ook een domein met
niet minder dan drie gouden medailles op rij:
Domaine Jacky Marteau, gelegen op het plateau
la Tesnière bij het dorp Pouillé.
We bezochten Marteau, feliciteerden hem met
zijn gouden plakken (hij wist nog van niets, want
de postbode kwam hier altijd later op de dag) en
importeren sindsdien met name zijn ongekend
mooie witte Sauvignon. De stijl van deze wijn ligt
op het niveau van een goede Sancerre, omdat
de wijngaarden op een kalkrijk plateau langs
de rivier de Cher liggen. Juist dit terroir is ideaal
voor deze druif.
2011 Sauvignon Touraine
Het kalkrijke plateau bevat een bodem die we Kimméridgien
noemen: een kalkrijke kiezelgrond met fossiele resten van
kleine oesters. De sauvignon voelt zich
op deze grond uitstekend thuis. Voeg de
ambitie van eigenaar Marteau bij deze
bijzondere terroir en de geboorte van een
van de allermooiste Sauvignons Touraine
ligt voor de hand. De gisting is volledig
temperatuurgecontroleerd – de Marteaus
willen alleen het pure sap – en de wijn
rijpt tot de botteling op zijn gistsporen.
Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Het parfum is stuivend en expressief met

10

tonen van fris fruit en gemaaid gras. In de
smaak opnieuw fruit, heerlijke frisse zuren
en de afdronk is sappig.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

kruiden. In de smaak veel sap en aangename
zuren. De afdronk is verfijnd en droog.
Op dronk: tussen nu en zomer 2013

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

Domaine Brisebarre
Vouvraywijnen van een ‘groot’
vigneron
Omdat het adres van de meeste wijnboeren in de
streek Vouvray slechts uit ‘Vouvray’ bestaat, was het in
1993 zoeken geblazen naar het domein van Philippe
Brisebarre.
Het beeldschone wijngebied Vouvray bestaat namelijk
uit heuvels en valleien. Smalle, landelijke weggetjes
doorkruisen deze streek waar de dorpjes tegen
de tufstenen rotswanden aan liggen. De meeste
wijnboeren hebben dan ook direct achter hun huis
ideale kelders, die in die rotsen zijn uitgehouwen.
En heeft de wijnboer wat plaatsgebrek, dan graaft
hij er gewoon een paar metertjes kelder bij. In de
Vallée Chartier vonden wij Philippe Brisebarre. Sinds
dat eerste bezoek werken wij met Philippe en ieder
Philippe Brisebarre
jaar opnieuw staan wij versteld van zijn wijnen. Naast
wijnboer is Philippe ook actief als ‘Président du Syndicat des Vins de Vouvray’ en sinds dit jaar ook als
‘Président du Comité Régional de l’INAO’. Geen kleine vigneron dus!

Vouvray Mousseux brut

2005 Vouvray demi-sec

2009 Vouvray sec

Het koele klimaat en de uitstekende

Door de druiven wat later te oogsten

Brisebarre oogst de chenindruiven voor

kalkgrond van Vouvray zorgen voor

(eind oktober) bevatten deze een hogere

deze Vouvray van de koude percelen die

een voortreffelijke zuurgraad in de

concentratie suikers. De vinificatie en

zich meestal op de plateaus bevinden.

chenindruiven. Deze zuurgraad vormt

opvoeding gaan vervolgens zoals bij de

Hij vinifieert de druiven traditioneel op

een belangrijke basis voor het maken van

sec. De wijn is in de neus mineralig, met

inoxtanks en laat zijn wijnen daarna in

goede mousserende wijnen. Wijnmaker

tonen van kweepeer en groene appels.

oude vaten (geen houtsmaak dus!) rijpen

Philippe Brisebarre is bovendien een

De smaak bezit complexiteit, met iets van

in zijn koele grotkelders.

‘Un petit goût blanc’
uit Gascogne

specialist! Een fijne mousseux, met in

honing en perzik, citrus en een fijn zoetje

De lichtgele kleur met een vleugje groen

de neus bloemige en licht aardse tonen

en de afdronk is lang en zuiver.

is een lust voor het oog. Het parfum is

en met een milde, rijpe smaak en een

Op dronk: tussen nu en 2013

licht mineralig met fijne tonen van rijp

In een klein restaurant in de Armagnacstreek
dronken wij een opvallend goede witte wijn.
Volgens het etiket kwam de wijn van het
Domaine Lalanne uit Ramouzins, vooral bekend
om zijn Armagnac en zijn Floc de Gascogne. Toen
de vraag naar Armagnac begin jaren tachtig
sterk terugliep besloot de jonge Alain Lalanne
een nieuwe koers te varen. Hij kwam net van
de universiteit van Bordeaux en wilde zich
gaan toeleggen op het maken van een modern
gevinifieerde witte wijn. Zijn leermeester Denis
Dubourdieu van Château Reynon is de uitvinder
van koude weking van de druiven, dé manier om
zo veel mogelijk aroma’s uit de schil te halen. Het
resultaat was en is super en daarom kopen wij al
ruim 25 jaar zijn ‘petit goût blanc’!

verfrissende finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,00 per fles (normaal € 10,30)

geel fruit, bloesemgeuren en een hint

Alain Lalanne

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,60)

van noten. De smaak is zacht en elegant
droog en de verfijnde zuren zijn in
evenwicht met het delicate fruit.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

Okhuysen 145 jaar

Domaine Jacky Marteau
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Saint-Emilion

OkhuysenBordeaux
145 jaar

Château Barberousse

Lescalle, Maucamps en du Moulin-Noir

Meer dan een gewone grand cru
Bij het gehucht Le Bibey, op een steenworp afstand van
het stadje Saint-Emilion, ligt Château Barberousse van
de familie Puyol. Van een kasteel is hier overigens geen
sprake, want het betreft niet meer dan een boerenhuis
met een flinke schuur. In 1985 bezochten wij dit domein
na een tip van Hubrecht Duijker. Het werd een uiterst
boeiend bezoek, want ondanks dat de wijngaarden
zijn gelegen in de zanderige vlakte van de appellation
Saint-Emilion, proefden wij karaktervolle wijnen. Export
kende Puyol niet of nauwelijks, want zoals hij zei: “Mijn
klanten wonen in Frankrijk, want ik spreek alleen maar
Frans.” En primeur kochten wij het prachtige jaar 1985
en dat heeft ons nooit gespeten: nog steeds is deze
wijn verrukkelijk. Inmiddels heeft zoon Stéphane de
algemene leiding overgenomen en is de kwaliteit mede
door een beter houtgebruik nog verder gestegen.
Menig gerenommeerde grand cru uit Saint-Emilion zal
jaloers zijn op deze kwaliteit.

Oenoloog Claude Gaudin,
een begenadigd wijnmaker
Op weg naar Margaux komen wij altijd vlak langs Château Maucamps
in de gemeente Macau. We kenden deze Cru Bourgeois van naam,
maar het château, dat dienst doet als bejaardenhuis, zag er zo weinig
uitnodigend uit, dat wij er altijd voorbij reden. Toen we onverwacht
tijd hadden, besloten we toch eens een kijkje te nemen. Het werd een
haastig bezoekje, maar tegelijkertijd ook zo verrassend, dat wijnmaker
Claude Gaudin ons voorstelde in de namiddag terug te keren. Als vers
afgestudeerd oenoloog had hij de leiding gekregen op Maucamps en
Claude Gaudin
het nabijgelegen Château Lescalle. Eigenaar Monsieur Taulier had hem
één opdracht gegeven: “Maucamps moet een top cru bourgeois worden, met Lescalle in het voetspoor.”
Met de export nog in de kinderschoenen was onze timing perfect. Sinds het oogstjaar 1985 is Okhuysen de
exclusieve distributeur van Maucamps, Lescalle en later ook nog van Château du Moulin-Noir voor Nederland.

2008 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur

2008 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

2008 Château Maucamps
Haut-Médoc - Cru Bourgeois

De wijngaarden van Lescalle liggen net

Gemaakt van 70% merlot, aangevuld

Maucamps heeft zich genesteld tussen
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wijn wordt door merlot gedomineerd.
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Op dronk: tussen nu en 2020

structuur, terugkerend sappig fruit en

fruit, heeft een aangename ‘bite’, mooi

opnieuw rijp fruit, bezit fijne tanninen en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,50)

soepele, zachte tanninen in de finale.

geïntegreerde houttonen en een soepele

blijft secondenlang hangen.

Op dronk: tussen nu en 2015

finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles (normaal € 9,95)

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Okhuysen 145 jaar

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 12,95)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012
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Côte d’Or

Côte de Beaune

Camille Giroud

Domaine Tollot-Beaut
David Croix maakte Giroud weer
springlevend

In de jaren negentig maakten wij voor het eerst kennis met het
uitzonderlijke Bourgognehuis Camille Giroud. Stéphane Kat (ja,
volle neef van Louis), die daar toen werkte, benaderde Okhuysen
voor de distributie van Giroudwijnen in Nederland. Camille Giroud
– in het centrum van Beaune – was in die tijd een absoluut uniek
wijnhuis. De oude, sfeervolle kelders herbergden naast oude vaten
(hun wijnen kregen in die tijd nog een opvoeding van meer dan
dertig maanden) ook heel veel oude wijnen, die onder een grote
laag schimmel lagen te rijpen. Grote Bourgognes uit de jaren
veertig, vijftig en zestig uit de vorige eeuw. Als grapje omschreven
wij hun kelders eens als een autokerkhof waar alleen maar Rolls
Royces staan uitgestald. Topwijnen maakten de gebroeders
Giroud regelmatig, maar hun zeer traditionele wijze van werken
David Croix
botste soms met de wens van vele klanten. Op den duur waren
de onverantwoorde grote voorraden financieel niet meer haalbaar en moest de familie Giroud hun
Bourgognehuis verkopen. Inmiddels heeft een frisse wind gezorgd voor een meer eigentijdse stijl
Bourgognewijnen. Dit dankzij de zeer talentvolle wijnmaker David Croix die werd aangetrokken om het
‘nieuwe’ Giroud weer op de kaart te zetten.

Nathalie Tollot leidt al jaren het familiedomein
Een van de beste domeinen in de Côte de Beaune is dat van TollotBeaut, gelegen in het dorpje Chorey-lès-Beaune. Nathalie Tollot is
de vijfde generatie van dit familiedomein, dat bestaat uit 25 hectare
vignobles, verdeeld over meer dan dertig verschillende percelen. Of
je nu de Chorey-lès-Beaune proeft, een wijn van de grand cru-heuvel
Corton, of die van de vele premiers cru-akkers van Aloxe Corton,
Beaune en Savigny: alle wijnen zijn van onberispelijke kwaliteit.
Al in 1981 maakten wij contact met dit domein en mochten toen van
een paar wijnen een heel kleine hoeveelheid kopen. Onze allocaties
zijn gelukkig sindsdien gestegen. Alles draait bij Tollot-Beaut om de
wijngaard, waar ze heel veel tijd in steken. Hun werkwijze is puur
natuurlijk. De vinificatie is traditioneel met gebruikmaking van
moderne apparatuur en alle wijnen ondergaan een rijping op eiken
barriques uit Allier en Bertrages.

Nathalie, Olivier en Jean-Paul Tollot

2008 Bourgogne blanc

2008 Aloxe-Corton

met een aangename toets van het hout.

Een werkelijk prachtige Chardonnay die

De Tollots bezitten in totaal twee hectare

De smaak is rijk en geconcentreerd, met

zowel de kracht van de streek als van het

wijngaard van deze ‘village’, verdeeld

rijpe, iets zoetige tanninen.

domein laat zien. Hij rijpt voornamelijk op

over vier percelen, gelegen rondom het

Op dronk: tussen nu en 2018

oude vaten, waarop eerst de beroemde

dorp. De terroir van deze wijngaarden

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,90 per fles (normaal € 31,70)

2009 Bourgogne rouge		

2008 Santenay			

2007 Vosne-Romanée

Corton-Charlemagne heeft gerijpt. Het

brengt met name geconcentreerde en

De Bourgogne Pinot Noir wordt gemaakt

Hoewel hier ook wat wit wordt gemaakt,

De druiven voor deze wijn komen van de

parfum biedt een fijne fruitwaaier en

gulle wijnen voort. Na de vinificatie rijpte

van oude stokken uit Meursault en van

is rood in Santenay belangrijker. Giroud

akker Maizires, vlak bij Clos Vougeot. Dit

een beetje toast van het hout. De smaak

de wijn deels op oude en deels op nieuwe

wijnen van jonge stokken die David Croix

selecteert hiervoor al vele jaren een

is ‘slechts’ een village uit dit beroemde

heeft een mooie, vettige structuur, een

vaten. De neus van deze Aloxe-Corton

declasseert van verschillende cru’s. Het is

paar vaten bij een bevriende wijnboer,

wijndorp, maar wel een fantastisch

uitstekende mineraliteit en een bijna

geurt naar kersen, frambozen en bramen,

hierdoor altijd een zeer interessante wijn,

die dan in de kelders van Giroud rijpen.

goede. Vosne-Romanée brengt sowieso

weelderige finale, met heerlijke frisse

die zijn herkomst overstijgt. Dat geldt

Om aan de gewenste hoeveelheid te

tamelijk krachtige en geconcentreerde

zuren.

zeker voor deze 2009. In de neus fruit

komen, werd deze villages verrijkt met

wijnen voort. David Croix bottelde deze

Op dronk: tussen nu en 2014

van rijpe kersen, aardse tonen en een

wat premier cru. De neus is typisch pinot

wijn vroeg om een maximum aan fruit

lichte kruidigheid. In de smaak keert het

noir, met donker fruit van bessen en

te behouden. Prachtige neus van fruit

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

rijpe, gulle fruit terug, waardoor de wijn

kersen en met een lichte toets van hout.

en viooltjes. De smaak bezit een rijke

heerlijk fris en elegant blijft; hij heeft

De structuur van de smaak is stevig en

structuur, rijp fruit van zwarte bessen,

2008 Bourgogne rouge

daarnaast een brede structuur en een

tamelijk vol, met terugkerend fruit en

kersen en bramen, veel sap, mooi hout,

Hun Bourgogne rouge is hét

aangename kruidigheid in de afdronk.

met frisse tanninen in de finale.

fluweelzachte tanninen en veel lengte.

visitekaartje van het bedrijf. De prachtig

Op dronk: tussen 2013 en 2016

Op dronk: tussen 2013 en 2017

Op dronk: tussen nu en 2017

uitgebalanceerde wijn rijpte op vaten

Speciale prijs per doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 16,90)

Speciale prijs per doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,30)

Speciale prijs per doos van 6:
€ 38,90 per fles (normaal € 44,10)

van de Aloxe-Corton en de Premier
Cru Savigny Champ-Chevrey. Hij heeft
een heerlijk geurende neus met het
aantrekkelijke rode fruit van de rijpe pinot
noir en heel lichte vanilletonen van het
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fijne pinotfruit dat harmonieert met de
zachte, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,70)
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Speciale prijs per doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,30)

Speciale prijs per doos van 6:
€ 38,90 per fles (normaal € 44,10)

van de Aloxe-Corton en de Premier
Cru Savigny Champ-Chevrey. Hij heeft
een heerlijk geurende neus met het
aantrekkelijke rode fruit van de rijpe pinot
noir en heel lichte vanilletonen van het

14

fijne pinotfruit dat harmonieert met de
zachte, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2015

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

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

hout. De smaak is rijk met opnieuw dat
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Mâconnais

Mâconnais

Collovray & Terrier

Domaine de la Soufrandière
De broertjes Bret: jong, ambitieus en met
veel talent

Tussen de rotsen van Solutré en Vergisson
We werden in 1988 getipt dat in het dorpje Davayé twee jonge,
ambitieuze wijnboeren de handen ineen hadden geslagen.
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier wilden een nieuwe stijl
witte wijn maken: wijnen met expressie, fruit en elegantie.
Ze bouwden een nieuwe cave, investeerden in moderne inox
gistingtanks en noemden hun domein ‘Deux Roches’, omdat
hun wijngaarden gelegen zijn tussen de rots van Solutré en die
van Vergisson. Zij vielen op met de appellation Saint-Véran en
Mâcon Villages, later aangevuld met Pouilly-Fuissés. Het succes
was groot. Verschillende jaren achter elkaar werden hun wijnen
bekroond met de ‘Première Coupe Louis Dailly’, de hoogste
onderscheiding van de hele Mâconnais.
Jean-Luc Terrier
Het jaar 1988 was de eerste oogst die naar Nederland kwam,
en vervolgens alle jaargangen daarna. Dit domein is dan ook een waar icoon van Okhuysen.

Jean-Philippe Bret

Papa Bret verkocht vroeger de druiven van La Soufrandière
– 4,55 hectare groot, gelegen in de kleine appellation PouillyVinzelles –aan een bekend handelshuis. Maar toen zijn zonen
Jean-Guillaume en Jean-Philippe na een oenologische studie en
stages in Californië en bij tophuizen als Comtes Lafon en Verget
in de Bourgogne huiswaarts keerden, besloten zij geen druif
meer te verkopen. Ze wilden zelf wijn maken. Hun filosofie was
simpel: druiven van topkwaliteit geven wijnen van topkwaliteit.
Alles is erop gericht om op natuurlijke wijze te werken zonder
gebruik van chemicaliën. Alleen de volledig rijpe druiven worden
geplukt en in kleine bakjes afgevoerd om de druiven gaaf en
fris te houden. De resultaten waren – en zijn nog steeds – in één
woord fantastisch! Zeer blij en trots waren wij dan ook toen
‘les frères Bret’ ons in 1999 benaderden voor de distributie in
Nederland. Daar hoefden wij niet lang over na te denken.

2010 Mâcon-Villages Tradition

2010 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes

Het fruit op de neus is intens rijk, met

De druiven ondergingen na binnenkomst

Deze Pouilly-Fuissé is afkomstig van een

tonen van rijpe perzik, suikermeloen,

een zachte persing, waarna het schone

prachtig gelegen perceel, aangeplant

bloesem, iets van vanille en een lichte

sap voor de vergisting naar roestvrijstalen

met zeer oude stokken. Deze geven van

toast. De smaak is gul en uitbundig, met

2009 Pouilly-Vinzelles ‘Les
Remparts’, Bret Brothers		

2009 Pouilly-Fuissé ‘En
Carementrant’, Bret Brothers

2008 Pouilly-Vinzelles ‘Les
Longeays’, La Soufrandière

vaten werd overgebracht. Na de

nature lage rendementen, waardoor het

een zwoel rijp fruit, mineralen, een mooie

Onder de naam ‘Bret Brothers’ startten

Hoog op de heuvel, net onder de rots

Les Longeays is gelegen op het

gisting rijpte de wijn verder op zijn fijne

sap meer concentraat bevat. Jean-Luc

complexiteit en uitstekende zuren. Klasse!

de broertjes Bret een handelshuis voor

van Vergisson, ligt op het zuiden de

zuidoosten en wordt door de Brets

gistsporen. De neus biedt rijpe fruittonen

kiest er dan ook voor om de wijn op

Op dronk: tussen nu en 2017

het kopen van druiven, die ze zelf

geweldige wijngaard En Carementrant.

volledig biologisch bewerkt. De kleigrond

van peer, meloen en iets van witte perzik.

eikenhouten vaten te vinifiëren en op te

oogsten en waarmee ze na een strenge

De akker heeft een ondergrond van

is hier dieper en rijk aan ijzer en zorgt

De smaak is elegant, bloemig, met rijpe

voeden, wat de wijn nog meer structuur

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

selectie een aantal prachtige cuvées

kalkrijke klei en geldt als een van de

voor een vroegere rijping van de druiven.

fruittonen en veel sap en hij heeft een

en complexiteit geeft.

maken. De druiven voor deze wijn komen

beste terroirs van Fuissé. De stokken

De wijn combineert de rijkdom van

verrukkelijk frisse afdronk.

van de topakker Les Longeays en dus

zijn zestig jaar oud. De geur is mineraal

Pouilly-Vinzelles met de mineraliteit van

Op dronk: tussen nu en 2014

niet van hun eigen wijngaard, vandaar

en bloemig, met fruittonen van perzik

deze akker. In de neus geeft hij mooie

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,80)

deze cuvéenaam. Op de neus vinden we

en mango. De wijn heeft een volle,

fruittonen van perzik en meloen, iets van

een heerlijk fruit van perzik, abrikoos,

rijke smaak, met een heerlijk rijp fruit,

honing en mooi verweven tonen van het

meloen, iets van honing en brioche. De

een lichte toast van hout, mineralen en

hout. De smaak is gul en zuiver en biedt

2010 Saint-Véran Tradition

smaak is sappig en rond, met mooie rijpe

prachtige zuren. Zowel rijk als elegant.

veel sap, iets van brioche, vanille en frisse

Ook voor deze wijn komt het grootste

fruittonen, aangename zuren, een lichte

Prachtig in balans!

zuren en heeft een rijke en rijpe afdronk.

gedeelte van de druiven (80%) uit hun

toast van hout en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2014

eigen wijngaarden en betrekken Christian

Op dronk: tussen nu en 2015

en Jean-Luc een vijfde deel bij bevriende

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,90 per fles (normaal € 29,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,50 per fles (normaal € 25,25)

boeren. De vinificatie en opvoeding is
identiek aan die van de Mâcon Tradition,
dus zonder hout, waarbij de nadruk ligt
op de pure expressie van het fruit. Hij
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witte bloemen. De smaak is rijk, rond en
iets vettig, met een mooie brede structuur
en een elegante afdronk. Een absolute
topper, die nooit teleurstelt.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,30)

Jean-Guillaume Bret

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

geurt naar perzik, abrikozen, meloen en
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Mâconnais

Mâconnais

Collovray & Terrier

Domaine de la Soufrandière
De broertjes Bret: jong, ambitieus en met
veel talent

Tussen de rotsen van Solutré en Vergisson
We werden in 1988 getipt dat in het dorpje Davayé twee jonge,
ambitieuze wijnboeren de handen ineen hadden geslagen.
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier wilden een nieuwe stijl
witte wijn maken: wijnen met expressie, fruit en elegantie.
Ze bouwden een nieuwe cave, investeerden in moderne inox
gistingtanks en noemden hun domein ‘Deux Roches’, omdat
hun wijngaarden gelegen zijn tussen de rots van Solutré en die
van Vergisson. Zij vielen op met de appellation Saint-Véran en
Mâcon Villages, later aangevuld met Pouilly-Fuissés. Het succes
was groot. Verschillende jaren achter elkaar werden hun wijnen
bekroond met de ‘Première Coupe Louis Dailly’, de hoogste
onderscheiding van de hele Mâconnais.
Jean-Luc Terrier
Het jaar 1988 was de eerste oogst die naar Nederland kwam,
en vervolgens alle jaargangen daarna. Dit domein is dan ook een waar icoon van Okhuysen.

Jean-Philippe Bret

Papa Bret verkocht vroeger de druiven van La Soufrandière
– 4,55 hectare groot, gelegen in de kleine appellation PouillyVinzelles –aan een bekend handelshuis. Maar toen zijn zonen
Jean-Guillaume en Jean-Philippe na een oenologische studie en
stages in Californië en bij tophuizen als Comtes Lafon en Verget
in de Bourgogne huiswaarts keerden, besloten zij geen druif
meer te verkopen. Ze wilden zelf wijn maken. Hun filosofie was
simpel: druiven van topkwaliteit geven wijnen van topkwaliteit.
Alles is erop gericht om op natuurlijke wijze te werken zonder
gebruik van chemicaliën. Alleen de volledig rijpe druiven worden
geplukt en in kleine bakjes afgevoerd om de druiven gaaf en
fris te houden. De resultaten waren – en zijn nog steeds – in één
woord fantastisch! Zeer blij en trots waren wij dan ook toen
‘les frères Bret’ ons in 1999 benaderden voor de distributie in
Nederland. Daar hoefden wij niet lang over na te denken.

2010 Mâcon-Villages Tradition

2010 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes

Het fruit op de neus is intens rijk, met

De druiven ondergingen na binnenkomst

Deze Pouilly-Fuissé is afkomstig van een

tonen van rijpe perzik, suikermeloen,

een zachte persing, waarna het schone

prachtig gelegen perceel, aangeplant

bloesem, iets van vanille en een lichte

sap voor de vergisting naar roestvrijstalen

met zeer oude stokken. Deze geven van

toast. De smaak is gul en uitbundig, met

2009 Pouilly-Vinzelles ‘Les
Remparts’, Bret Brothers		

2009 Pouilly-Fuissé ‘En
Carementrant’, Bret Brothers

2008 Pouilly-Vinzelles ‘Les
Longeays’, La Soufrandière

vaten werd overgebracht. Na de

nature lage rendementen, waardoor het

een zwoel rijp fruit, mineralen, een mooie

Onder de naam ‘Bret Brothers’ startten

Hoog op de heuvel, net onder de rots

Les Longeays is gelegen op het

gisting rijpte de wijn verder op zijn fijne

sap meer concentraat bevat. Jean-Luc

complexiteit en uitstekende zuren. Klasse!

de broertjes Bret een handelshuis voor

van Vergisson, ligt op het zuiden de

zuidoosten en wordt door de Brets

gistsporen. De neus biedt rijpe fruittonen

kiest er dan ook voor om de wijn op

Op dronk: tussen nu en 2017

het kopen van druiven, die ze zelf

geweldige wijngaard En Carementrant.

volledig biologisch bewerkt. De kleigrond

van peer, meloen en iets van witte perzik.

eikenhouten vaten te vinifiëren en op te

oogsten en waarmee ze na een strenge

De akker heeft een ondergrond van

is hier dieper en rijk aan ijzer en zorgt

De smaak is elegant, bloemig, met rijpe

voeden, wat de wijn nog meer structuur

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

selectie een aantal prachtige cuvées

kalkrijke klei en geldt als een van de

voor een vroegere rijping van de druiven.

fruittonen en veel sap en hij heeft een

en complexiteit geeft.

maken. De druiven voor deze wijn komen

beste terroirs van Fuissé. De stokken

De wijn combineert de rijkdom van

verrukkelijk frisse afdronk.

van de topakker Les Longeays en dus

zijn zestig jaar oud. De geur is mineraal

Pouilly-Vinzelles met de mineraliteit van

Op dronk: tussen nu en 2014

niet van hun eigen wijngaard, vandaar

en bloemig, met fruittonen van perzik

deze akker. In de neus geeft hij mooie

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,80)

deze cuvéenaam. Op de neus vinden we

en mango. De wijn heeft een volle,

fruittonen van perzik en meloen, iets van

een heerlijk fruit van perzik, abrikoos,

rijke smaak, met een heerlijk rijp fruit,

honing en mooi verweven tonen van het

meloen, iets van honing en brioche. De

een lichte toast van hout, mineralen en

hout. De smaak is gul en zuiver en biedt

2010 Saint-Véran Tradition

smaak is sappig en rond, met mooie rijpe

prachtige zuren. Zowel rijk als elegant.

veel sap, iets van brioche, vanille en frisse

Ook voor deze wijn komt het grootste

fruittonen, aangename zuren, een lichte

Prachtig in balans!

zuren en heeft een rijke en rijpe afdronk.

gedeelte van de druiven (80%) uit hun

toast van hout en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2014

eigen wijngaarden en betrekken Christian

Op dronk: tussen nu en 2015

en Jean-Luc een vijfde deel bij bevriende

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,90 per fles (normaal € 29,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,50 per fles (normaal € 25,25)

boeren. De vinificatie en opvoeding is
identiek aan die van de Mâcon Tradition,
dus zonder hout, waarbij de nadruk ligt
op de pure expressie van het fruit. Hij
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witte bloemen. De smaak is rijk, rond en
iets vettig, met een mooie brede structuur
en een elegante afdronk. Een absolute
topper, die nooit teleurstelt.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,30)

Jean-Guillaume Bret

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

geurt naar perzik, abrikozen, meloen en
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Languedoc

Saint-Chinian

Mas des Dames

Domaine des Jougla
Een wijnmaakster met lef en
doorzettingsvermogen

Lidewij van Wilgen

Lidewij van Wilgen en Aad Kuijper hadden in 2001 een
droomwens: een eigen wijndomein. Als goede relaties
van Okhuysen benaderden ze ons voor wat tips. Eerst
dachten ze aan Bordeaux, maar al snel kozen ze voor een
spannender gebied waar hun pioniersgevoel beter tot zijn
recht zou komen: de Languedoc werd het! Vlak bij het
Zuid-Franse stadje Béziers vonden zij een oud domein, dat
weliswaar vervallen was maar wel een groot potentieel
aan wijngaarden had. Met lef en doorzettingsvermogen
stortte met name Lidewij zich op het grote avontuur. Ze
volgde een intensieve wijnmakersopleiding en koos voor
een biologisch-dynamische werkwijze. En passant voedde
ze haar drie dochters op en schreef ook het heerlijke
boek Het Domein. Het contact tussen Okhuysen en Mas
des Dames bleef altijd intensief. Bijna als vanzelfsprekend
werden wij de importeur voor Nederland. Overigens zonder
liefdadigheid van onze kant, want de wijnen van Mas des
Dames zijn van topniveau!

Wijnbouwers sinds 1595
In het schitterende achterland van de Languedoc, in de
appellatie Saint-Chinian ligt bij het dorp Prades sur Vernazobre
het wijndomein van de familie Jougla. Sinds 1595 zijn zij
wijnbouwers in deze streek. In 1982 maakten wij met Alain
een eerste afspraak. Van kopen was toen geen sprake, want
voorraad had hij niet. Alles was inmiddels uitverkocht, deels ‘en
vrac’ aan de handel en deels aan restaurants in de omgeving en
passerende particulieren. Proeven kon wel, maar we moesten
een jaar later maar terugkomen. Pure klasse proefden we.
Toen we een jaar later terugkwamen, ontving Alain ons in zijn
splinternieuwe, door hemzelf gebouwde cave net buiten het
dorp. Inmiddels hebben zoon Alexandre en dochter Laurence de
leiding van papa overgenomen en neemt de kwaliteit nog ieder
jaar toe.

Alain Jougla

2011 Initiale
Saint-Chinian rosé
De wijnen van dit domein zijn karaktervol en jaar in jaar uit

2011 Mas des Dames blanc
Pays d’Oc

2010 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc

2010 Mas des Dames, La Dame
Coteaux du Languedoc

van een grote schoonheid. Hun rosé is een assemblage van de

Deze originele wijn, gemaakt van 100%

De druiven voor deze wijn zijn afkomstig

La Dame is de belangrijkste wijn van

De wijn heeft een verleidelijke bleekroze kleur, is in de neus

grenache blanc van zeer oude stokken,

van een nabijgelegen wijngaard die

het domein, gemaakt van de druiven

prachtig elegant, met een prettig zacht, kruidig rood fruit. De

is afkomstig van een kleine wijngaard rijk

Lidewij in bruikleen heeft; ze zijn van

grenache, carignan en syrah, die

smaak biedt veel sap, terugkerend fruit, elegante zuren en een

aan kalk en klei, vuurstenen en opvallend

eenzelfde perfecte kwaliteit als die van

perfect rijp werden geoogst. In de neus

aangename ´bite´ die een tijd blijft hangen.

veel fossiele schelpen. Deze laatste

haar eigen domein. De stokken grenache,

vinden we een prachtige rijkdom aan

Op dronk: tussen nu en 2014

geven de wijn een prachtige mineraliteit

syrah en carignan zijn dertig tot vijftig

rood fruit en fijne kruiden. De wijn

en frisheid. De wijn kreeg een subtiele

jaar oud en halen hun voeding diep uit

heeft een zachte, volle aanzet in de

Speciale prijs bij doos van 6
€ 7,60 per fles (normaal € 8,70)

opvoeding op gebruikte eiken vaten. De

de rotsachtige en kalkrijke grond. De

smaak, is zeer harmonisch en heeft een

wijn is kruidig en bloemig, verfijnd en

wijn geurt naar rood fruit, tijm, laurier

elegante structuur, terugkerend rijp fruit

complex, met subtiele fruittonen en heeft

en rode veldbloemen. De smaak is

en een zachte, fluwelige afdronk die

2010 Initiale
Saint-Chinian rouge

een minerale stijl, een goede kern en een

fruitig en sappig, met een zachte, ronde

secondenlang blijft hangen.

De typisch Zuid-Franse druivenrassen grenache, syrah,

uitstekende lengte.

structuur, elegante tanninen en heeft een

Op dronk: tussen nu en 2015

mourvèdre en carignan zijn afkomstig van verschillende

Op dronk: tussen nu en 2014

aangenaam kruidige finale.

percelen. Ze werden op inoxtanks gevinifieerd en de assemblage

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

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,60)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

druiven syrah (40%), grenache (30%) en mourvèdre (30%).

rijpte vervolgens op grote eiken foeders. Deze Initiale geeft bij
uitstek het expressieve karakter van de streek weer. De wijn
geurt naar rijpe bramen, zwarte kersen, iets van tijm, laurier,
zwarte peper en toast. De smaak is heerlijk zwoel, licht kruidig,
bezit veel donker fruit, met prachtig harmoniërende, zachte

18

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,70)
Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse
Vineuse, zomer 2012

tanninen, en een licht kruidige afdronk.
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Languedoc

Saint-Chinian

Mas des Dames

Domaine des Jougla
Een wijnmaakster met lef en
doorzettingsvermogen

Lidewij van Wilgen

Lidewij van Wilgen en Aad Kuijper hadden in 2001 een
droomwens: een eigen wijndomein. Als goede relaties
van Okhuysen benaderden ze ons voor wat tips. Eerst
dachten ze aan Bordeaux, maar al snel kozen ze voor een
spannender gebied waar hun pioniersgevoel beter tot zijn
recht zou komen: de Languedoc werd het! Vlak bij het
Zuid-Franse stadje Béziers vonden zij een oud domein, dat
weliswaar vervallen was maar wel een groot potentieel
aan wijngaarden had. Met lef en doorzettingsvermogen
stortte met name Lidewij zich op het grote avontuur. Ze
volgde een intensieve wijnmakersopleiding en koos voor
een biologisch-dynamische werkwijze. En passant voedde
ze haar drie dochters op en schreef ook het heerlijke
boek Het Domein. Het contact tussen Okhuysen en Mas
des Dames bleef altijd intensief. Bijna als vanzelfsprekend
werden wij de importeur voor Nederland. Overigens zonder
liefdadigheid van onze kant, want de wijnen van Mas des
Dames zijn van topniveau!

Wijnbouwers sinds 1595
In het schitterende achterland van de Languedoc, in de
appellatie Saint-Chinian ligt bij het dorp Prades sur Vernazobre
het wijndomein van de familie Jougla. Sinds 1595 zijn zij
wijnbouwers in deze streek. In 1982 maakten wij met Alain
een eerste afspraak. Van kopen was toen geen sprake, want
voorraad had hij niet. Alles was inmiddels uitverkocht, deels ‘en
vrac’ aan de handel en deels aan restaurants in de omgeving en
passerende particulieren. Proeven kon wel, maar we moesten
een jaar later maar terugkomen. Pure klasse proefden we.
Toen we een jaar later terugkwamen, ontving Alain ons in zijn
splinternieuwe, door hemzelf gebouwde cave net buiten het
dorp. Inmiddels hebben zoon Alexandre en dochter Laurence de
leiding van papa overgenomen en neemt de kwaliteit nog ieder
jaar toe.

Alain Jougla

2011 Initiale
Saint-Chinian rosé
De wijnen van dit domein zijn karaktervol en jaar in jaar uit

2011 Mas des Dames blanc
Pays d’Oc

2010 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc

2010 Mas des Dames, La Dame
Coteaux du Languedoc

van een grote schoonheid. Hun rosé is een assemblage van de

Deze originele wijn, gemaakt van 100%

De druiven voor deze wijn zijn afkomstig

La Dame is de belangrijkste wijn van

De wijn heeft een verleidelijke bleekroze kleur, is in de neus

grenache blanc van zeer oude stokken,

van een nabijgelegen wijngaard die

het domein, gemaakt van de druiven

prachtig elegant, met een prettig zacht, kruidig rood fruit. De

is afkomstig van een kleine wijngaard rijk

Lidewij in bruikleen heeft; ze zijn van

grenache, carignan en syrah, die

smaak biedt veel sap, terugkerend fruit, elegante zuren en een

aan kalk en klei, vuurstenen en opvallend

eenzelfde perfecte kwaliteit als die van

perfect rijp werden geoogst. In de neus

aangename ´bite´ die een tijd blijft hangen.

veel fossiele schelpen. Deze laatste

haar eigen domein. De stokken grenache,

vinden we een prachtige rijkdom aan

Op dronk: tussen nu en 2014

geven de wijn een prachtige mineraliteit

syrah en carignan zijn dertig tot vijftig

rood fruit en fijne kruiden. De wijn

en frisheid. De wijn kreeg een subtiele

jaar oud en halen hun voeding diep uit

heeft een zachte, volle aanzet in de

Speciale prijs bij doos van 6
€ 7,60 per fles (normaal € 8,70)

opvoeding op gebruikte eiken vaten. De

de rotsachtige en kalkrijke grond. De

smaak, is zeer harmonisch en heeft een

wijn is kruidig en bloemig, verfijnd en

wijn geurt naar rood fruit, tijm, laurier

elegante structuur, terugkerend rijp fruit

complex, met subtiele fruittonen en heeft

en rode veldbloemen. De smaak is

en een zachte, fluwelige afdronk die

2010 Initiale
Saint-Chinian rouge

een minerale stijl, een goede kern en een

fruitig en sappig, met een zachte, ronde

secondenlang blijft hangen.

De typisch Zuid-Franse druivenrassen grenache, syrah,

uitstekende lengte.

structuur, elegante tanninen en heeft een

Op dronk: tussen nu en 2015

mourvèdre en carignan zijn afkomstig van verschillende

Op dronk: tussen nu en 2014

aangenaam kruidige finale.

percelen. Ze werden op inoxtanks gevinifieerd en de assemblage

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

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,60)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

druiven syrah (40%), grenache (30%) en mourvèdre (30%).

rijpte vervolgens op grote eiken foeders. Deze Initiale geeft bij
uitstek het expressieve karakter van de streek weer. De wijn
geurt naar rijpe bramen, zwarte kersen, iets van tijm, laurier,
zwarte peper en toast. De smaak is heerlijk zwoel, licht kruidig,
bezit veel donker fruit, met prachtig harmoniërende, zachte
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Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,70)
Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse
Vineuse, zomer 2012

tanninen, en een licht kruidige afdronk.
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Languedoc

Provence

Mas de Daumas Gassac
Een premier cru hors classe
Toen Aimé Guibert in 1970 Daumas Gassac
kocht, zei geoloog Henri Enjalbert: “Guibert
luister, je woont hier op een geologisch
mirakel. Leg op deze bodem een wijngaard
aan en binnen enkele jaren ben je eigenaar
van een grand cru, en met grand cru bedoel
ik wijnen als Lafite, Latour en Cheval Blanc.”
Guibert plantte met name de druif cabernetsauvignon aan, wat syrah en mourvèdre, liet
Roman, Aimé en Samuel Guibert
een schitterende cave bouwen en trok als
adviseur de beroemde Emile Peynaud aan. Aanvankelijk was men sceptisch, maar toen de oogst van
1979 het licht zag, sprak men alleen nog maar over ‘Le Miracle du Languedoc’. In de zomer van 1982
ontdekten wij dit fenomeen en werden de eerste importeur naar wie Aimé Guibert zijn Mas de Daumas
Gassac exporteerde. Deze Vin de Pays de l’Hérault 1979 verkochten wij toen voor FL.7,95 per fles. Helaas
is de prijs, zoals te verwachten was, nu vele malen hoger. Grote wijnen zijn nu eenmaal duur, of zoals het
blad La Revue de Vin de France schreef: “Peut-être le plus cher Vin de Pays, mais sûrement le moins cher
des grands vins français.”

Domaine du Deffends
Het begon met de ‘truffelwijn’
Henri de Saint-Victor van Château de Pibarnon in Bandol
tipte ons begin jaren negentig over de wijn van zijn goede
vriend wijlen Jacques de Lanversin in de Varois, ter hoogte
van Saint-Maximin. De Lanversin kocht dit domein met een
paar oude wijngaarden eigenlijk als een soort zomerhuis
om de drukte van Aix-en-Provence in de zomermaanden
te kunnen ontvluchten. Naast motorrijden had deze
hoogleraar in het recht aan de Universiteit van Aix nog een
andere hobby, het maken van een topwijn. Zijn ‘truffelwijn’
La Truffière, gemaakt van de druiven syrah en cabernetsauvignon, werd na enkele jaren een begrip voor veel
wijnliefhebbers. Terecht kreeg deze zelfs een prominente
Anne (midden) en moeder Suzel de Lanversin (rechts)
plaats in het rijtje van de vijfhonderd beste wijnen van
Frankrijk. Na zijn overlijden zetten zijn vrouw Suzel en de kinderen het wijnmaken voort.
Inmiddels is dit prachtig gelegen domein naast de ‘truffelwijn’ ook bekend om de Rosé d’une Nuit en de
Champs du Bécassier.
2011 Rosé d’une Nuit
Coteaux Varois

2010 Champs du Bécassier
Coteaux Varois

2008 Champs de la Truffière
Coteaux Varois

Dankzij het delicate en bloemige karakter

Deze wijn, afkomstig van kalkrijke

De topwijn van Domaine du Deffends

2011 Mas de Daumas Gassac rosé frizant
Vin de Pays de l´Hérault

2006 Mas de Daumas Gassac rouge
Vin de Pays de l´Hérault

Vader en zoon Guibert maken van uitsluitend cabernet-

“Un diamant rare et délicieux!” om Aimé Guibert te citeren. Terwijl

is deze Rosé d’une Nuit geliefd bij een

leemgrond, is op fruit gevinifieerd. Hij is

komt van een zeer kalkrijke bodem, waar

sauvignon een zeer opwindende ´rosé champenoise brut´,

de omstandigheden in 2006 niet gemakkelijk waren – juni en juli

breed publiek. De druiven grenache en

grotendeels gemaakt van grenache en

de wilde zwijnen de grond omploegen

waarvan Aimé Guibert de smaak beschreef met de woorden

waren bloedheet, augustus weer abnormaal fris en alle drie waren

cinsault werden met een uitstekende

syrah, aangevuld met wat cinsault en

op zoek naar truffels. De wijngaard is

“les arômes mystérieux”. De kleur is mooi licht, bijna zalmroze.

ongewoon droog – creëerde Guibert een wijn met een expressieve

rijpheid geoogst en ondergingen een

cabernet-sauvignon. Een pure, zuivere

aangeplant met 50% syrah en 50%

De mousse heeft kleine, fijne belletjes. Het parfum is heel zuiver

neus van gul, rijp fruit, met frisse, kruidige tonen en iets van tabak.

korte weking van één nacht. De kleur is

rode wijn, die op cuve rijpte, geen

cabernet-sauvignon. De Clos de la

met tonen van rood fruit als kersen en frambozen. De smaak is

De smaak heeft een prachtige concentratie, zit barstensvol rijp fruit,

mooi bleekroze. Het parfum geurt naar

klaring kreeg en niet werd gefilterd voor

Truffière rijpte twaalf maanden op grote

mild droog, elegant fris en met aantrekkelijk fruit in de finale.

heeft een brede structuur, frisse zuren en prachtig rijpe tanninen en

bloemen, bosaardbeitjes en frambozen.

botteling.

houten foeders en werd niet geklaard en

Een unieke wijn, met een zeer feestelijke uitstraling!

in de finale een opvallende, fruitige zachtheid.

De smaak is elegant, met bloemige tonen

De kleur is dieprood. Het parfum biedt

niet gefilterd. De neus is geconcentreerd

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2035

en rijp rood fruit, en bezit een prachtige

een explosie van rood fruit en is heerlijk

met tonen van zwart fruit, iets van hout

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,50 per fles (normaal € 17,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 30,50)

frisheid.

kruidig. De smaak heeft een zachte

en een beetje truffel. De smaak is al even

Op dronk: tussen nu en 2014

aanzet, mooi rijp fruit, lekker veel sap,

rijk, met mooi verweven houttonen,

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

elegante zuren, frisse tanninen en een

een goede structuur, aardse aroma´s,

verrukkelijke finale. Een zalige rode

een mooie kruidigheid en een heerlijke

2008 Mas de Daumas Gassac blanc
Vin de Pays de l´Hérault

zomerwijn.

frisheid. Wat een wijn!

Zoals ´gebruikelijk´ gemaakt van gelijke delen viognier,

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2016

chardonnay en petit manseng, aangevuld met chenin (15%)

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,90)

en nog eens 10% van een variatie aan andere druiven (zoals
courbu, petite arvine, rolle en marsanne). De opvoeding
gebeurt volledig op inoxtanks. De wijn kent een buitengewone
verfijning en bezit een prachtige aromatische rijkdom. Hij

20

van citrusfruit. De smaak bezit een fantastische concentratie,
puurheid en complexiteit, is rijp en gul, heeft mooie frisse zuren
en is in de finale aangenaam sappig.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 30,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

geurt naar bloemen, honing, bloesem, geel en wit fruit en iets
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Languedoc

Provence

Mas de Daumas Gassac
Een premier cru hors classe
Toen Aimé Guibert in 1970 Daumas Gassac
kocht, zei geoloog Henri Enjalbert: “Guibert
luister, je woont hier op een geologisch
mirakel. Leg op deze bodem een wijngaard
aan en binnen enkele jaren ben je eigenaar
van een grand cru, en met grand cru bedoel
ik wijnen als Lafite, Latour en Cheval Blanc.”
Guibert plantte met name de druif cabernetsauvignon aan, wat syrah en mourvèdre, liet
Roman, Aimé en Samuel Guibert
een schitterende cave bouwen en trok als
adviseur de beroemde Emile Peynaud aan. Aanvankelijk was men sceptisch, maar toen de oogst van
1979 het licht zag, sprak men alleen nog maar over ‘Le Miracle du Languedoc’. In de zomer van 1982
ontdekten wij dit fenomeen en werden de eerste importeur naar wie Aimé Guibert zijn Mas de Daumas
Gassac exporteerde. Deze Vin de Pays de l’Hérault 1979 verkochten wij toen voor FL.7,95 per fles. Helaas
is de prijs, zoals te verwachten was, nu vele malen hoger. Grote wijnen zijn nu eenmaal duur, of zoals het
blad La Revue de Vin de France schreef: “Peut-être le plus cher Vin de Pays, mais sûrement le moins cher
des grands vins français.”

Domaine du Deffends
Het begon met de ‘truffelwijn’
Henri de Saint-Victor van Château de Pibarnon in Bandol
tipte ons begin jaren negentig over de wijn van zijn goede
vriend wijlen Jacques de Lanversin in de Varois, ter hoogte
van Saint-Maximin. De Lanversin kocht dit domein met een
paar oude wijngaarden eigenlijk als een soort zomerhuis
om de drukte van Aix-en-Provence in de zomermaanden
te kunnen ontvluchten. Naast motorrijden had deze
hoogleraar in het recht aan de Universiteit van Aix nog een
andere hobby, het maken van een topwijn. Zijn ‘truffelwijn’
La Truffière, gemaakt van de druiven syrah en cabernetsauvignon, werd na enkele jaren een begrip voor veel
wijnliefhebbers. Terecht kreeg deze zelfs een prominente
Anne (midden) en moeder Suzel de Lanversin (rechts)
plaats in het rijtje van de vijfhonderd beste wijnen van
Frankrijk. Na zijn overlijden zetten zijn vrouw Suzel en de kinderen het wijnmaken voort.
Inmiddels is dit prachtig gelegen domein naast de ‘truffelwijn’ ook bekend om de Rosé d’une Nuit en de
Champs du Bécassier.
2011 Rosé d’une Nuit
Coteaux Varois

2010 Champs du Bécassier
Coteaux Varois

2008 Champs de la Truffière
Coteaux Varois

Dankzij het delicate en bloemige karakter

Deze wijn, afkomstig van kalkrijke

De topwijn van Domaine du Deffends

2011 Mas de Daumas Gassac rosé frizant
Vin de Pays de l´Hérault

2006 Mas de Daumas Gassac rouge
Vin de Pays de l´Hérault

Vader en zoon Guibert maken van uitsluitend cabernet-

“Un diamant rare et délicieux!” om Aimé Guibert te citeren. Terwijl

is deze Rosé d’une Nuit geliefd bij een

leemgrond, is op fruit gevinifieerd. Hij is

komt van een zeer kalkrijke bodem, waar

sauvignon een zeer opwindende ´rosé champenoise brut´,

de omstandigheden in 2006 niet gemakkelijk waren – juni en juli

breed publiek. De druiven grenache en

grotendeels gemaakt van grenache en

de wilde zwijnen de grond omploegen

waarvan Aimé Guibert de smaak beschreef met de woorden

waren bloedheet, augustus weer abnormaal fris en alle drie waren

cinsault werden met een uitstekende

syrah, aangevuld met wat cinsault en

op zoek naar truffels. De wijngaard is

“les arômes mystérieux”. De kleur is mooi licht, bijna zalmroze.

ongewoon droog – creëerde Guibert een wijn met een expressieve

rijpheid geoogst en ondergingen een

cabernet-sauvignon. Een pure, zuivere

aangeplant met 50% syrah en 50%

De mousse heeft kleine, fijne belletjes. Het parfum is heel zuiver

neus van gul, rijp fruit, met frisse, kruidige tonen en iets van tabak.

korte weking van één nacht. De kleur is

rode wijn, die op cuve rijpte, geen

cabernet-sauvignon. De Clos de la

met tonen van rood fruit als kersen en frambozen. De smaak is

De smaak heeft een prachtige concentratie, zit barstensvol rijp fruit,

mooi bleekroze. Het parfum geurt naar

klaring kreeg en niet werd gefilterd voor

Truffière rijpte twaalf maanden op grote

mild droog, elegant fris en met aantrekkelijk fruit in de finale.

heeft een brede structuur, frisse zuren en prachtig rijpe tanninen en

bloemen, bosaardbeitjes en frambozen.

botteling.

houten foeders en werd niet geklaard en

Een unieke wijn, met een zeer feestelijke uitstraling!

in de finale een opvallende, fruitige zachtheid.

De smaak is elegant, met bloemige tonen

De kleur is dieprood. Het parfum biedt

niet gefilterd. De neus is geconcentreerd

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2035

en rijp rood fruit, en bezit een prachtige

een explosie van rood fruit en is heerlijk

met tonen van zwart fruit, iets van hout

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,50 per fles (normaal € 17,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 30,50)

frisheid.

kruidig. De smaak heeft een zachte

en een beetje truffel. De smaak is al even

Op dronk: tussen nu en 2014

aanzet, mooi rijp fruit, lekker veel sap,

rijk, met mooi verweven houttonen,

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

elegante zuren, frisse tanninen en een

een goede structuur, aardse aroma´s,

verrukkelijke finale. Een zalige rode

een mooie kruidigheid en een heerlijke

2008 Mas de Daumas Gassac blanc
Vin de Pays de l´Hérault

zomerwijn.

frisheid. Wat een wijn!

Zoals ´gebruikelijk´ gemaakt van gelijke delen viognier,

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2016

chardonnay en petit manseng, aangevuld met chenin (15%)

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,90)

en nog eens 10% van een variatie aan andere druiven (zoals
courbu, petite arvine, rolle en marsanne). De opvoeding
gebeurt volledig op inoxtanks. De wijn kent een buitengewone
verfijning en bezit een prachtige aromatische rijkdom. Hij

20

van citrusfruit. De smaak bezit een fantastische concentratie,
puurheid en complexiteit, is rijp en gul, heeft mooie frisse zuren
en is in de finale aangenaam sappig.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 30,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

geurt naar bloemen, honing, bloesem, geel en wit fruit en iets
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Bandol

Châteauneuf-du-Pape

Château de Pibarnon

Domaine Chante Cigale

In alle opzichten aristocratisch

Eric de Saint-Victor

Bij ons eerste bezoek aan Bandol in 1980 bezochten wij
onder andere het toen nog nauwelijks bekende Domaine
Pibarnon, gelegen op de hoogste heuvel van het stadje
La Cadière sur Azur. De uit Bretagne afkomstige eigenaar
Comte Henri de Saint-Victor kocht het begin jaren zeventig.
Ervaring in wijn maken had hij niet, maar wel veel passie
voor het product.
Hij was vereerd met ons bezoek maar deelde ons al snel
mede dat hij nog te weinig wijn maakte om te exporteren.
Twee jaar later keerden wij terug en stonden versteld
van de uitbreiding van wijngaarden, de heraanplant en
de prachtige nieuwe cave. Hij herinnerde zich ons eerste
bezoek nog en ondanks dat de vraag naar zijn wijnen groter
was dan het aanbod ging vlak na ons bezoek de eerste
pallet Bandol-wijnen naar Haarlem. Momenteel heeft zijn
zoon Eric de dagelijkse leiding en behoort Pibarnon nog
steeds tot de absolute top van Bandol.

Perfecte assemblage voor een grote
Châteauneuf
Na onze overname in 1976 van Okhuysen moesten wij op zoek naar
een Châteauneuf-du-Pape. We raadpleegden tijdens onze Rhônereis
Gérard Chave, die ons introduceerde bij Paul Avril. Helaas lukte het
niet deze wijnen te importeren omdat hij gebonden was aan een
collega-importeur in Nederland. Avril gaf ons het adres van Noël
Sabon van Domaine Chante Cigale, waar enkele jaren daarvoor
schoonzoon Christian Favier zijn intrede had gedaan. Deze jonge en
ambitieuze vigneron had in korte tijd naam gemaakt en Chante Cigale Alexandre en Christian Favier
bij de top tien van Châteauneuf gebracht. Tien jaar geleden nam diens
zoon Alexandre de leiding over. Tegenwoordig bestaat het domein uit 52 hectare, waarvan 42 hectare in
Châteauneuf-du-Pape. Met dezelfde passie als zijn vader maakt ook hij de meest verrukkelijke wijnen.

2011 Méditerranée blanc

de wijn een heerlijke, rijpe neus van

Voor wat extra structuur en complexiteit

afdronk is aangenaam pittig.

wit en geel fruit, met iets van meloen,

Op dronk: tussen nu en 2015

vergistte een klein deel van de wijn op

peer en witte perzik. De smaak is lekker

hout. 70% van de assemblage bestaat

sappig, vol gul fruit, met impressies van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,90)

2011 Bandol blanc

2011 Bandol rosé

2006 Bandol rouge

uit roussanne en 30% uit clairette. Dit is

bloesem en honing, met een vettige

Deze wijn is gemaakt van marsanne,

Volgens kenners één van de allermooiste

Ook bij hun ‘rouge’ speelt de mourvèdre

een wijn met een heerlijke, rijpe neus van

structuur. De afdronk is vol frisheid en

2009 Châteauneuf-du-Pape rouge

clairette, bourboulenc en ugni blanc. De

rosés! De mourvèdredruif (50%) doet het

de hoofdrol en brengt deze een wijn van

wit en geel fruit, iets van meloen, peer en

zachte zuren.

Deze perfecte wijn is een assemblage van

druiven zijn afkomstig van wat hoger

nergens zo goed als in Bandol en geeft

uitzonderlijk hoge kwaliteit voort

witte perzik. De smaak is lekker sappig,

Op dronk: tussen nu en 2016

maar liefst dertig verschillende percelen.

gelegen toppercelen, wat hun hangtijd

de wijn zijn unieke karakter, terwijl de

De Bandol Rouge bezit een zeer complex

met opnieuw rijp fruit, impressies van

cinsault (50%) voor het fruit zorgt. De

parfum met prachtige tonen van fruit,

bloesem en honing. De afdronk heeft een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normaal € 22,40)

De druivensamenstelling bestaat uit 65%

lengt en de kwaliteit van de druiven ten
goede komt. Het resultaat is een wijn met

vinificatie is erop gericht een soepele,

iets van hout en lichte specerijen.

vettige structuur maar ook veel frisheid

een heldergele kleur, een intense neus

fruitige, droge rosé te maken. De kleur

De smaak heeft een stevige structuur,

en zachte zuren.

2010 Méditerranée rouge

opvoeding van achttien maanden,

met aroma’s van tropisch fruit en iets van

is oranjeroze, het parfum is delicaat met

maar is tegelijk heel elegant en

Op dronk: tussen nu en 2014

Deze verrassende vin de pays, van

waarvan 30% op barriques. Hij heeft

witte bloemen. De smaak is droog met

rood fruit, perzik en geurige kruiden. De

harmonisch en kent een indrukwekkende

wijngaarden net buiten Châteauneuf-

een heerlijke geur van rood en zwart

een aangenaam bittertje en verfrissende

wijn heeft een complexe, rijke smaak,

finale. Een superwijn die associaties met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,95)

du-Pape, werd gemaakt van grenache

fruit, iets laurier, kruiden en kreupelhout.

zuren, terugkerend fruit en een hint van

maar is tegelijk elegant, verleidelijk en

de grootste Margaux oproept!

(70%), aangevuld met cinsault (20%)

De smaak is zeer harmonieus, met een

kruidigheid. De finale wordt gekenmerkt

perfect droog. De afdronk biedt mooie,

Op dronk: tussen nu en 2018

2011 Châteauneuf-du-Pape blanc

en syrah (10%). Alleen de laatste werd

rijp, geconcentreerd fruit, uitstekende

door rijpheid en lengte.

genuanceerde fruitaroma’s en blijft

opgevoed op eikenhouten vaten, de

tanninen, veel elegantie en bezit een

secondenlang na.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,90 per fles (normaal € 29,50)

Domaine Chante Cigale is al vele jaren

Op dronk: tussen nu en 2015

bekend om zijn prachtige ‘blanc’,

grenache en cinsault op betonnen cuves.

opvallende frisheid.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per fles (normaal € 23,50)

Op dronk: tussen nu en 2015

die het sinds 1985 in bescheiden

De wijn geurt naar rijp rood fruit, met

Op dronk: tussen 2013 en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,70)

mate produceert en die meermalen

heerlijke, zwoele tonen, kruiden en

onderscheiden is. Gemaakt van

specerijen. De smaak is krachtig, met ook

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,80 per fles (normaal € 24,50)

roussanne (70%) en clairette (30%) biedt

nu weer een heerlijke kruidigheid; de

grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Okhuysen 145 jaar

en 5% cinsault. De wijn kreeg een
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Bandol

Châteauneuf-du-Pape

Château de Pibarnon

Domaine Chante Cigale

In alle opzichten aristocratisch

Eric de Saint-Victor

Bij ons eerste bezoek aan Bandol in 1980 bezochten wij
onder andere het toen nog nauwelijks bekende Domaine
Pibarnon, gelegen op de hoogste heuvel van het stadje
La Cadière sur Azur. De uit Bretagne afkomstige eigenaar
Comte Henri de Saint-Victor kocht het begin jaren zeventig.
Ervaring in wijn maken had hij niet, maar wel veel passie
voor het product.
Hij was vereerd met ons bezoek maar deelde ons al snel
mede dat hij nog te weinig wijn maakte om te exporteren.
Twee jaar later keerden wij terug en stonden versteld
van de uitbreiding van wijngaarden, de heraanplant en
de prachtige nieuwe cave. Hij herinnerde zich ons eerste
bezoek nog en ondanks dat de vraag naar zijn wijnen groter
was dan het aanbod ging vlak na ons bezoek de eerste
pallet Bandol-wijnen naar Haarlem. Momenteel heeft zijn
zoon Eric de dagelijkse leiding en behoort Pibarnon nog
steeds tot de absolute top van Bandol.

Perfecte assemblage voor een grote
Châteauneuf
Na onze overname in 1976 van Okhuysen moesten wij op zoek naar
een Châteauneuf-du-Pape. We raadpleegden tijdens onze Rhônereis
Gérard Chave, die ons introduceerde bij Paul Avril. Helaas lukte het
niet deze wijnen te importeren omdat hij gebonden was aan een
collega-importeur in Nederland. Avril gaf ons het adres van Noël
Sabon van Domaine Chante Cigale, waar enkele jaren daarvoor
schoonzoon Christian Favier zijn intrede had gedaan. Deze jonge en
ambitieuze vigneron had in korte tijd naam gemaakt en Chante Cigale Alexandre en Christian Favier
bij de top tien van Châteauneuf gebracht. Tien jaar geleden nam diens
zoon Alexandre de leiding over. Tegenwoordig bestaat het domein uit 52 hectare, waarvan 42 hectare in
Châteauneuf-du-Pape. Met dezelfde passie als zijn vader maakt ook hij de meest verrukkelijke wijnen.

2011 Méditerranée blanc

de wijn een heerlijke, rijpe neus van

Voor wat extra structuur en complexiteit

afdronk is aangenaam pittig.

wit en geel fruit, met iets van meloen,

Op dronk: tussen nu en 2015

vergistte een klein deel van de wijn op

peer en witte perzik. De smaak is lekker

hout. 70% van de assemblage bestaat

sappig, vol gul fruit, met impressies van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,90)

2011 Bandol blanc

2011 Bandol rosé

2006 Bandol rouge

uit roussanne en 30% uit clairette. Dit is

bloesem en honing, met een vettige

Deze wijn is gemaakt van marsanne,

Volgens kenners één van de allermooiste

Ook bij hun ‘rouge’ speelt de mourvèdre

een wijn met een heerlijke, rijpe neus van

structuur. De afdronk is vol frisheid en

2009 Châteauneuf-du-Pape rouge

clairette, bourboulenc en ugni blanc. De

rosés! De mourvèdredruif (50%) doet het

de hoofdrol en brengt deze een wijn van

wit en geel fruit, iets van meloen, peer en

zachte zuren.

Deze perfecte wijn is een assemblage van

druiven zijn afkomstig van wat hoger

nergens zo goed als in Bandol en geeft

uitzonderlijk hoge kwaliteit voort

witte perzik. De smaak is lekker sappig,

Op dronk: tussen nu en 2016

maar liefst dertig verschillende percelen.

gelegen toppercelen, wat hun hangtijd

de wijn zijn unieke karakter, terwijl de

De Bandol Rouge bezit een zeer complex

met opnieuw rijp fruit, impressies van

cinsault (50%) voor het fruit zorgt. De

parfum met prachtige tonen van fruit,

bloesem en honing. De afdronk heeft een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normaal € 22,40)

De druivensamenstelling bestaat uit 65%

lengt en de kwaliteit van de druiven ten
goede komt. Het resultaat is een wijn met

vinificatie is erop gericht een soepele,

iets van hout en lichte specerijen.

vettige structuur maar ook veel frisheid

een heldergele kleur, een intense neus

fruitige, droge rosé te maken. De kleur

De smaak heeft een stevige structuur,

en zachte zuren.

2010 Méditerranée rouge

opvoeding van achttien maanden,

met aroma’s van tropisch fruit en iets van

is oranjeroze, het parfum is delicaat met

maar is tegelijk heel elegant en

Op dronk: tussen nu en 2014

Deze verrassende vin de pays, van

waarvan 30% op barriques. Hij heeft

witte bloemen. De smaak is droog met

rood fruit, perzik en geurige kruiden. De

harmonisch en kent een indrukwekkende

wijngaarden net buiten Châteauneuf-

een heerlijke geur van rood en zwart

een aangenaam bittertje en verfrissende

wijn heeft een complexe, rijke smaak,

finale. Een superwijn die associaties met

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,95)

du-Pape, werd gemaakt van grenache

fruit, iets laurier, kruiden en kreupelhout.

zuren, terugkerend fruit en een hint van

maar is tegelijk elegant, verleidelijk en

de grootste Margaux oproept!

(70%), aangevuld met cinsault (20%)

De smaak is zeer harmonieus, met een

kruidigheid. De finale wordt gekenmerkt

perfect droog. De afdronk biedt mooie,

Op dronk: tussen nu en 2018

2011 Châteauneuf-du-Pape blanc

en syrah (10%). Alleen de laatste werd

rijp, geconcentreerd fruit, uitstekende

door rijpheid en lengte.

genuanceerde fruitaroma’s en blijft

opgevoed op eikenhouten vaten, de

tanninen, veel elegantie en bezit een

secondenlang na.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,90 per fles (normaal € 29,50)

Domaine Chante Cigale is al vele jaren

Op dronk: tussen nu en 2015

bekend om zijn prachtige ‘blanc’,

grenache en cinsault op betonnen cuves.

opvallende frisheid.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per fles (normaal € 23,50)

Op dronk: tussen nu en 2015

die het sinds 1985 in bescheiden

De wijn geurt naar rijp rood fruit, met

Op dronk: tussen 2013 en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,70)

mate produceert en die meermalen

heerlijke, zwoele tonen, kruiden en

onderscheiden is. Gemaakt van

specerijen. De smaak is krachtig, met ook

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,80 per fles (normaal € 24,50)

roussanne (70%) en clairette (30%) biedt

nu weer een heerlijke kruidigheid; de

grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Okhuysen 145 jaar

en 5% cinsault. De wijn kreeg een
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Laudun

Domaine Pélaquié

Gigondas

Domaine du Pesquier

Ongeproefd gekocht

Mon Petit Pétrus en heel veel meer

De bekendste rode zuidelijke Rhônewijnen,
zoals Gigondas, Vacqueyras en Cairanne
komen alle uit de Vaucluse. Mooi wit is daar
zeldzaam. “Als je goede witte wijnen zoekt,
dan moet je aan de andere kant van de Rhône
zijn, in Laudun bij mijn vriend Luc Pélaquié,”
vertelde een wijnboer ons.
In het dorp Saint-Victor-la-Coste vonden wij
het domein en proefden een Laudun Villages
blanc van topniveau. Interesse in export
Luc Pélaquié
had Luc wel, maar gemakshalve had hij zijn
totale oogst reeds ‘en vrac’ verkocht aan het
bekende Rhônehuis Guigal. Als we wilden konden we nu al een reservering doen van het jaar 1992 dat
nog niet eens geoogst was. Hij zou voor Okhuysen een speciale ‘mise en bouteille’ doen. Het was de
eerste keer dat wij een wijn ongeproefd kochten. Spijt hebben wij nooit gehad, want sindsdien kopen
wij hier jaarlijks niet alleen zijn witte Laudun, maar ook zijn Laudun rouge en zijn Tavel rosé.

Een van de grootste successen van de afgelopen 35
jaar is de aankoop van een Vin de Pays de Vaucluse
van Guy Boutière uit Gigondas. Hij plantte indertijd
een kleine wijngaard aan met merlot om, zoals hij
als grapje zei, “Mon Petit Pétrus” te maken. Binnen
de AOC is merlot niet toegestaan – dus werd de
wijn gedeclasseerd tot vin de pays. Jaarlijks koopt
Okhuysen bijna de gehele oogst van deze zeldzame
vin de pays. Deze wijn, nu bestaande uit een
assemblage van syrah en merlot, is nog steeds een
must voor wijnliefhebbers. Vanzelfsprekend maakt
de familie Boutière – sinds een paar jaar heeft zoon
Mathieu de dagelijkse leiding – ook een prachtige,
klassieke Gigondas. Minder bekend, maar eveneens
van topniveau is hun Vacqueyras (Robert Parker:
90-92), afkomstig van een heel klein perceel op de
coteaux.

Guy en Mathieu Boutière met de jongste generatie

2009 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages

2011 Vin de Pays de Vaucluse

2009 Vacqueyras

2008 Gigondas

Jaren geleden plantte Guy dus een kleine

Deze wijn, waarin kracht en fruit op een

De wijngaarden voor deze wijn, die 16

De terroir waarvan deze Laudun afkomstig is, is wisselend

akker met merlot aan. Hij startte dit

geweldige wijze zijn gebundeld, werd

hectaren beslaan, liggen deels rond het

steenachtig, kalkrijk en met een mengsel van klei en zand. De wijn

experiment om aan te tonen hoe mooi

gemaakt van 60% grenache en 40%

domein in het vlakkere deel en deels

is gemaakt van grenache en syrah. Voor de vinificatie en opvoeding

een huwelijk tussen syrah en merlot kan

syrah, die op inox vergistten. Ook de

op de coteaux. Op puur traditionele

maakt Pélaquié gebruik van hightech apparatuur. Een en ander

zijn. De wijn verbleef na de gisting zes

opvoeding geschiedde op roestvrij staal.

wijze worden de druiven grenache

heeft geresulteerd in een schitterende wijn uit het topjaar 2009,

maanden op roestvrijstalen tanks. De

De geur is een explosie van rood en

(75%), syrah (20%) en mourvédre (5%)

met een uitbundige neus, met prachtige tonen van zwart fruit en

geur is rijk, bijna zwoel, met veel donker

zwart fruit en fijne kruiden. De smaak is

gevinifieerd, waarna de wijn gedurende

geurende kruiden. De smaak is vol en krachtig, tegelijk ook fruitig

fruit. De smaak is stevig, mooi kruidig,

krachtig en fris, met perfect versmolten

veertien maanden voor 80% op eiken

en zacht.

met veel fruit en de afdronk is zacht en

tanninen en een zoetig fruit in een

foeders en 20% op cuve rijpt. Het

Op dronk: tussen nu en 2016

kent een goede lengte.

geweldige afdronk.

resultaat is een wijn die geurt naar zwoel

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

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen 2013 en 2018

rood fruit, leer en mineralen. In de smaak

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,90)

is hij kruidig, met opnieuw rijp, rood fruit

2011 Laudun blanc
Côtes du Rhône Villages
Onweerstaanbaar vinden wij deze Laudun blanc van Luc Pélaquié,

en zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 (normaal € 16,60)

gemaakt van de druiven clairette, grenache blanc, rousanne,
viognier en bourboulenc. Het klimaat en de bodem geven hier
wijnen met een sterke persoonlijkheid en kracht, terwijl hun frisheid
behouden blijft. Dit resulteert in een wijn met een elegante neus
met een mooi fris wit fruit en een smaak die zuiver, intens rijk en

24

aromatisch finale.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

mooi geconcentreerd is, met veel sap, frisse zuren en een zachte
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Laudun

Domaine Pélaquié

Gigondas

Domaine du Pesquier

Ongeproefd gekocht

Mon Petit Pétrus en heel veel meer

De bekendste rode zuidelijke Rhônewijnen,
zoals Gigondas, Vacqueyras en Cairanne
komen alle uit de Vaucluse. Mooi wit is daar
zeldzaam. “Als je goede witte wijnen zoekt,
dan moet je aan de andere kant van de Rhône
zijn, in Laudun bij mijn vriend Luc Pélaquié,”
vertelde een wijnboer ons.
In het dorp Saint-Victor-la-Coste vonden wij
het domein en proefden een Laudun Villages
blanc van topniveau. Interesse in export
Luc Pélaquié
had Luc wel, maar gemakshalve had hij zijn
totale oogst reeds ‘en vrac’ verkocht aan het
bekende Rhônehuis Guigal. Als we wilden konden we nu al een reservering doen van het jaar 1992 dat
nog niet eens geoogst was. Hij zou voor Okhuysen een speciale ‘mise en bouteille’ doen. Het was de
eerste keer dat wij een wijn ongeproefd kochten. Spijt hebben wij nooit gehad, want sindsdien kopen
wij hier jaarlijks niet alleen zijn witte Laudun, maar ook zijn Laudun rouge en zijn Tavel rosé.

Een van de grootste successen van de afgelopen 35
jaar is de aankoop van een Vin de Pays de Vaucluse
van Guy Boutière uit Gigondas. Hij plantte indertijd
een kleine wijngaard aan met merlot om, zoals hij
als grapje zei, “Mon Petit Pétrus” te maken. Binnen
de AOC is merlot niet toegestaan – dus werd de
wijn gedeclasseerd tot vin de pays. Jaarlijks koopt
Okhuysen bijna de gehele oogst van deze zeldzame
vin de pays. Deze wijn, nu bestaande uit een
assemblage van syrah en merlot, is nog steeds een
must voor wijnliefhebbers. Vanzelfsprekend maakt
de familie Boutière – sinds een paar jaar heeft zoon
Mathieu de dagelijkse leiding – ook een prachtige,
klassieke Gigondas. Minder bekend, maar eveneens
van topniveau is hun Vacqueyras (Robert Parker:
90-92), afkomstig van een heel klein perceel op de
coteaux.

Guy en Mathieu Boutière met de jongste generatie

2009 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages

2011 Vin de Pays de Vaucluse

2009 Vacqueyras

2008 Gigondas

Jaren geleden plantte Guy dus een kleine

Deze wijn, waarin kracht en fruit op een

De wijngaarden voor deze wijn, die 16

De terroir waarvan deze Laudun afkomstig is, is wisselend

akker met merlot aan. Hij startte dit

geweldige wijze zijn gebundeld, werd

hectaren beslaan, liggen deels rond het

steenachtig, kalkrijk en met een mengsel van klei en zand. De wijn

experiment om aan te tonen hoe mooi

gemaakt van 60% grenache en 40%

domein in het vlakkere deel en deels

is gemaakt van grenache en syrah. Voor de vinificatie en opvoeding

een huwelijk tussen syrah en merlot kan

syrah, die op inox vergistten. Ook de

op de coteaux. Op puur traditionele

maakt Pélaquié gebruik van hightech apparatuur. Een en ander

zijn. De wijn verbleef na de gisting zes

opvoeding geschiedde op roestvrij staal.

wijze worden de druiven grenache

heeft geresulteerd in een schitterende wijn uit het topjaar 2009,

maanden op roestvrijstalen tanks. De

De geur is een explosie van rood en

(75%), syrah (20%) en mourvédre (5%)

met een uitbundige neus, met prachtige tonen van zwart fruit en

geur is rijk, bijna zwoel, met veel donker

zwart fruit en fijne kruiden. De smaak is

gevinifieerd, waarna de wijn gedurende

geurende kruiden. De smaak is vol en krachtig, tegelijk ook fruitig

fruit. De smaak is stevig, mooi kruidig,

krachtig en fris, met perfect versmolten

veertien maanden voor 80% op eiken

en zacht.

met veel fruit en de afdronk is zacht en

tanninen en een zoetig fruit in een

foeders en 20% op cuve rijpt. Het

Op dronk: tussen nu en 2016

kent een goede lengte.

geweldige afdronk.

resultaat is een wijn die geurt naar zwoel

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

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen 2013 en 2018

rood fruit, leer en mineralen. In de smaak

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,90)

is hij kruidig, met opnieuw rijp, rood fruit

2011 Laudun blanc
Côtes du Rhône Villages
Onweerstaanbaar vinden wij deze Laudun blanc van Luc Pélaquié,

en zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 (normaal € 16,60)

gemaakt van de druiven clairette, grenache blanc, rousanne,
viognier en bourboulenc. Het klimaat en de bodem geven hier
wijnen met een sterke persoonlijkheid en kracht, terwijl hun frisheid
behouden blijft. Dit resulteert in een wijn met een elegante neus
met een mooi fris wit fruit en een smaak die zuiver, intens rijk en

24

aromatisch finale.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

mooi geconcentreerd is, met veel sap, frisse zuren en een zachte

25

Cairanne

Côte-Rôtie

François en Véronique Alary

De mooiste wijnen van Côte-Rôtie

Het toonaangevende domein Oratoire Saint-Martin
in Cairanne bestaat al sinds 1692 en is nu al tien
generaties in handen van de familie Alary. De
huidige eigenaars zijn de gebroeders Frédéric en
François, die met groot respect voor de natuur hun
op de coteaux van Cairanne gelegen wijngaarden
bewerken. Hier ziet men overwegend heel oude
wijnstokken, sommige tussen de tachtig en
honderd jaar oud. De terroir is rijk aan kalk, klei
en kiezels. Dat levert wijnen op die vooral worden
gekenmerkt door elegantie en frisheid en die
een schitterende balans bezitten. We ontdekten
dit domein in het voorjaar van 1998 en waren
verrukt van de wijnen. De afgelopen jaren is hier
veel gebeurd. De oude kelders en vinificatieruimte
werden volledig verbouwd, geklimatiseerd en
gemoderniseerd. Alleen het allerbeste is goed
genoeg voor deze broers.

In 1978 – dezelfde periode dat wij contact maakten met
Gérard Chave –, bezochten wij ook Albert Dervieux in de CôteRôtie. Het was een feest om deze bijzondere wijnboer van
de oude stempel te bezoeken en met hem samen te proeven.
Al op leeftijd klauterde hij nog op grote foeders om met een
pipet wat wijn uit het vat te halen. Als wij iets reserveerden
schreef hij onze bestelling met een krijtje op het betreffende
vat. Toen René Rostaing met de dochter van Albert Dervieux
trouwde, bezat hij slechts een klein perceel op de heuvel
Côte Blonde en een wijngaardje op La Landonne. Maar na
het overlijden van zijn schoonvader Albert en weinig later
zijn oom Marius Gentaz werd hij met ruim zeven hectare
een van de grootste bezitters van Côte-Rôtie. De wijnen die
Rostaing maakt zijn stuk voor stuk juweeltjes. Zijn ‘Classique’
(tegenwoordig Ampodium), een assemblage van dertien
verschillende percelen, is schitterend en zijn La Landonne en
Côte Blonde zijn het absolute summum.
René Rostaing

2009 Réserve des Seigneurs
Cairanne Rouge

2009 Cuvée Prestige
Cairanne Rouge

2008 Côte-Rôtie Cuvée Terroirs

2007 Côte-Rotie La Landonne

2007 Côte-Rôtie Cote Blonde

Naast wijngaarden op de Côte Blonde

De akker La Landonne is vermaard

Op de Cote Blonde-heuvel bezit Rostaing

Prachtig complex is deze assemblage

Deze bekroonde wijn is gemaakt van

De grenache en mourvèdre gedijen

en La Landonne bezit Rostaing zogezegd

en Rostaing weet van de rijpe syrah

naast een wijngaard op de beroemde

van 50% marsanne, 40% roussanne

de druiven grenache (60%), mourvèdre

uitstekend op de coteaux van Saint-

nog een dertiental kleine percelen

een meesterlijke wijn te maken. Diep

akker La Garde ook nog een paar andere

en 10% viognier, afkomstig van een

(30%) en syrah (10%), afkomstig van

Martin. Frédéric en François Alary

elders in Côte-Rôtie. Hij vinifieert de

donkerpaars van kleur is hij, met in de

percelen op deze heuvel. De druiven

wijngaard met stokken van 45 jaar oud.

wijnstokken van gemiddeld 65 jaar oud.

maakten deze zeldzame Cuvée Prestige

syrahdruiven zo veel mogelijk apart en

neus naast iets van peper een explosie

hier vandaan worden apart gevinifieerd

De wijn wordt tien maanden op de fijne

De wijn wordt negen maanden op tank

van honderd jaar oude wijnstokken (60%

assembleert de diverse wijnen. Deze

van zwart fruit, zoals bramen, bosbessen

en de wijnen later geassembleerd. Het

gistsporen op eikenhouten barriques

(roestvrijstaal en cement) opgevoed

grenache en 40% mourvèdre). Dit is een

assemblage proeft altijd elegant, het

en kersen, dat samensmelt met een

resultaat is een wonderschone wijn

opgevoed. Het resultaat is een rijke, maar

en voor botteling niet geklaard en niet

volstrekt unieke wijn met een heerlijke

parfum bezit een heerlijk donker fruit

lichte toets van hout. De smaak heeft

die geurt naar rijpe bramen, zwarte

elegante witte wijn, met een geur van

gefilterd. Hij geeft een heerlijk rijp rood

neus van rijp rood en zwart fruit, tonen

van bramen en zwarte kersen, iets van

een iets vette, zalvende structuur met

bessen, specerijen, zwarte olijven, peper

wit fruit als peer, kweepeer, honing en

fruit op de neus, met tonen van kruiden,

van zoethout, chocola en leer. De smaak

laurier, witte peper en viooltjes. De smaak

geconcentreerd, zwoel, donker fruit, veel

en iets van vanille. De smaak is heel

witte bloemen. De smaak is prachtig vet,

leer en tabak. De smaak is gul en rond,

is rijk en complex met gekonfijt fruit,

is rond en elegant, met tonen van donker

sap en mooi gestructureerde tanninen.

puur, met terugkerend zwart fruit, bezit

met iets van amandel, witte perzik, en

met specerijen en zachte tanninen.

frisse zuren, tabak en laurier.

fruit en kruiden, een prachtige frisheid en

Op dronk: tussen nu en 2018

een excellente concentratie, prachtige

heerlijke mineralen, en heeft een frisse en

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

mooie rijpe tanninen.

tanninen en zoetige houttonen, en kent

lange finale.

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 17,10)

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 69,00 per fles (normaal € 77,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 17,10)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Wijnstokken van honderd jaar

2009 Haut Coustias
Cairanne Blanc

Op dronk: tussen nu en 2015

26

Domaine René Rostaing

Frédéric Alary

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,75 per fles (normaal € 44,90)

een bijzondere, elegante finale.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 72,50 per fles (normaal € 81,90)

Okhuysen 145 jaar

Domaine Oratoire Saint-Martin

27

Cairanne

Côte-Rôtie

François en Véronique Alary

De mooiste wijnen van Côte-Rôtie

Het toonaangevende domein Oratoire Saint-Martin
in Cairanne bestaat al sinds 1692 en is nu al tien
generaties in handen van de familie Alary. De
huidige eigenaars zijn de gebroeders Frédéric en
François, die met groot respect voor de natuur hun
op de coteaux van Cairanne gelegen wijngaarden
bewerken. Hier ziet men overwegend heel oude
wijnstokken, sommige tussen de tachtig en
honderd jaar oud. De terroir is rijk aan kalk, klei
en kiezels. Dat levert wijnen op die vooral worden
gekenmerkt door elegantie en frisheid en die
een schitterende balans bezitten. We ontdekten
dit domein in het voorjaar van 1998 en waren
verrukt van de wijnen. De afgelopen jaren is hier
veel gebeurd. De oude kelders en vinificatieruimte
werden volledig verbouwd, geklimatiseerd en
gemoderniseerd. Alleen het allerbeste is goed
genoeg voor deze broers.

In 1978 – dezelfde periode dat wij contact maakten met
Gérard Chave –, bezochten wij ook Albert Dervieux in de CôteRôtie. Het was een feest om deze bijzondere wijnboer van
de oude stempel te bezoeken en met hem samen te proeven.
Al op leeftijd klauterde hij nog op grote foeders om met een
pipet wat wijn uit het vat te halen. Als wij iets reserveerden
schreef hij onze bestelling met een krijtje op het betreffende
vat. Toen René Rostaing met de dochter van Albert Dervieux
trouwde, bezat hij slechts een klein perceel op de heuvel
Côte Blonde en een wijngaardje op La Landonne. Maar na
het overlijden van zijn schoonvader Albert en weinig later
zijn oom Marius Gentaz werd hij met ruim zeven hectare
een van de grootste bezitters van Côte-Rôtie. De wijnen die
Rostaing maakt zijn stuk voor stuk juweeltjes. Zijn ‘Classique’
(tegenwoordig Ampodium), een assemblage van dertien
verschillende percelen, is schitterend en zijn La Landonne en
Côte Blonde zijn het absolute summum.
René Rostaing

2009 Réserve des Seigneurs
Cairanne Rouge

2009 Cuvée Prestige
Cairanne Rouge

2008 Côte-Rôtie Cuvée Terroirs

2007 Côte-Rotie La Landonne

2007 Côte-Rôtie Cote Blonde

Naast wijngaarden op de Côte Blonde

De akker La Landonne is vermaard

Op de Cote Blonde-heuvel bezit Rostaing

Prachtig complex is deze assemblage

Deze bekroonde wijn is gemaakt van

De grenache en mourvèdre gedijen

en La Landonne bezit Rostaing zogezegd

en Rostaing weet van de rijpe syrah

naast een wijngaard op de beroemde

van 50% marsanne, 40% roussanne

de druiven grenache (60%), mourvèdre

uitstekend op de coteaux van Saint-

nog een dertiental kleine percelen

een meesterlijke wijn te maken. Diep

akker La Garde ook nog een paar andere

en 10% viognier, afkomstig van een

(30%) en syrah (10%), afkomstig van

Martin. Frédéric en François Alary

elders in Côte-Rôtie. Hij vinifieert de

donkerpaars van kleur is hij, met in de

percelen op deze heuvel. De druiven

wijngaard met stokken van 45 jaar oud.

wijnstokken van gemiddeld 65 jaar oud.

maakten deze zeldzame Cuvée Prestige

syrahdruiven zo veel mogelijk apart en

neus naast iets van peper een explosie

hier vandaan worden apart gevinifieerd

De wijn wordt tien maanden op de fijne

De wijn wordt negen maanden op tank

van honderd jaar oude wijnstokken (60%

assembleert de diverse wijnen. Deze

van zwart fruit, zoals bramen, bosbessen

en de wijnen later geassembleerd. Het

gistsporen op eikenhouten barriques

(roestvrijstaal en cement) opgevoed

grenache en 40% mourvèdre). Dit is een

assemblage proeft altijd elegant, het

en kersen, dat samensmelt met een

resultaat is een wonderschone wijn

opgevoed. Het resultaat is een rijke, maar

en voor botteling niet geklaard en niet

volstrekt unieke wijn met een heerlijke

parfum bezit een heerlijk donker fruit

lichte toets van hout. De smaak heeft

die geurt naar rijpe bramen, zwarte

elegante witte wijn, met een geur van

gefilterd. Hij geeft een heerlijk rijp rood

neus van rijp rood en zwart fruit, tonen

van bramen en zwarte kersen, iets van

een iets vette, zalvende structuur met

bessen, specerijen, zwarte olijven, peper

wit fruit als peer, kweepeer, honing en

fruit op de neus, met tonen van kruiden,

van zoethout, chocola en leer. De smaak

laurier, witte peper en viooltjes. De smaak

geconcentreerd, zwoel, donker fruit, veel

en iets van vanille. De smaak is heel

witte bloemen. De smaak is prachtig vet,

leer en tabak. De smaak is gul en rond,

is rijk en complex met gekonfijt fruit,

is rond en elegant, met tonen van donker

sap en mooi gestructureerde tanninen.

puur, met terugkerend zwart fruit, bezit

met iets van amandel, witte perzik, en

met specerijen en zachte tanninen.

frisse zuren, tabak en laurier.

fruit en kruiden, een prachtige frisheid en

Op dronk: tussen nu en 2018

een excellente concentratie, prachtige

heerlijke mineralen, en heeft een frisse en

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

mooie rijpe tanninen.

tanninen en zoetige houttonen, en kent

lange finale.

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 17,10)

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 69,00 per fles (normaal € 77,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 17,10)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Wijnstokken van honderd jaar

2009 Haut Coustias
Cairanne Blanc

Op dronk: tussen nu en 2015
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Domaine René Rostaing

Frédéric Alary

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,75 per fles (normaal € 44,90)

een bijzondere, elegante finale.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 72,50 per fles (normaal € 81,90)

Okhuysen 145 jaar

Domaine Oratoire Saint-Martin
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Condrieu & Saint-Joseph

Crozes Hermitage

Domaine André Perret
In de rij voor Condrieu
Ons eerste bezoek aan Perret was in 1980, toen de
familie Perret nog slechts 0,5 hectare wijngaard
bezat. We mochten wel proeven, maar niet kopen:
de kleine productie was uitsluitend beschikbaar voor
vaste afnemers. Perret gold in die tijd al als een der
beste producenten van Condrieu. In 1982 nam hij
het familiebedrijf over, dat bestond uit 0,5 hectare
wijngaard en enkele percelen met fruitbomen.
Hij werd verliefd op zijn wijngaard, besloot de
fruitbomen te rooien en die gaarden aan te planten
met de viognierdruif. Vervolgens kocht hij twee
schitterende percelen, de Coteau de Chéry en Clos
Chanson. Later kwamen daar nog enkele andere
percelen bij, waaronder enkele hectaren in SaintJoseph voor het maken van voortreffelijk rood.
Inmiddels bezit hij twaalf hectare.We bleven contact
André Perret
houden en pas vanaf het oogstjaar 1997 werd ons
een kleine allocatie Condrieu gegund. Van buitengewoon hoog niveau is inmiddels ook zijn rode SaintJoseph. Perret is een zeer gepassioneerd en deskundig wijnmaker!

Domaine Alain Graillot
Droomwijnen uit Crozes
Hermitage
Alain Graillot werkte als ingenieur in de
agrochemische industrie in Parijs, toen hij
besloot wijnboer te worden. Hij leerde de
basisprincipes van het wijn maken bij zijn
vriend Jacques Seysses, eigenaar van het
bekende Domaine Dujac in Morey-SaintDenis in de Bourgogne. In 1988 kocht hij een
eigen domein bij Pont de l’Isère in de Crozes
Hermitage. Sindsdien importeren wij zijn
wijnen. Inmiddels bestaat zijn domein uit 21
Alain en Maxime Graillot
hectare wijngaard, waarvan ongeveer achttien
voor rood en drie voor wit, en bezit hij ook een heel klein perceel op de Hermitageheuvel. Het respect
voor de natuur staat bij Graillot voorop. Hij kiest ervoor om zo puur mogelijk wijnen te maken, die een
afspiegeling zijn van zowel wijngaard als oogstjaar. Sinds een paar jaar zijn de dagelijkse activiteiten
overgenomen door zijn zoon Maxime, die er dezelfde filosofie als zijn vader op na houdt. Naast Chave,
Clape en Gripa behoort ook Graillot al vele jaren tot de topwijnmakers van de noordelijke Rhône.

2009 Crozes Hermitage rouge
Nergens geurt en smaakt de syrah zo puur en uitgesproken als

2008 Saint-Joseph rouge

bij Graillot. Dit komt deels door zijn terroir, maar vooral ook

Na de oogst vonden weking en gisting plaats in inox cuves

door zijn visie op het wijn maken. Robijnrood van kleur, biedt

gedurende ongeveer drie weken met controle van de

deze Crozes in de neus tonen van donker fruit als bramen en

temperatuur. Vervolgens rijpte de wijn gedurende twaalf

zwarte bessen, viooltjes, iets van peper en anijs dat hem vief

maanden op eiken vaten in zijn geklimatiseerde kelders. Het

maakt. De smaak is lekker sappig en harmonieus, met heerlijk

resultaat is een pure, imponerende rode wijn met een diep

frisse zuren, een mooie concentratie en een goede structuur,

donkerrode kleur en een neus die een waaier van rood fruit

eindigend in een eindeloze, zacht kruidige finale.

biedt met tonen van kersen en frambozen. In de smaak keert

Op dronk: tussen nu en 2017

het fruit terug, dat vervolgens prachtig harmonieert met de rijpe

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,90)

tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,40 per fles (normaal € 17,45)

2009 Crozes Hermitage rouge, La Guiraude
La Guiraude is geen wijngaard, maar puur de naam van deze
speciale cuvée; een selectie van vaten, die afwijkt van de andere
door meer concentraat en kracht. Ondanks deze surplus aan
kracht, blijft ook de Guiraude een toonbeeld van harmonie
en souplesse. Het parfum is zuiver en rijk, zit vol zwart fruit
van bessen, cassis en zwarte kersen en biedt verder peper, iets
van kreupelhout, teer en tabak. De smaak is krachtig, met een

28

harmonie zijn. De afdronk heeft een opvallende lengte en biedt
een prachtige mineraliteit.
Op dronk: tussen 2013 en 2019

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 28,95 per fles (normaal € 32,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

brede structuur, waarbij fruit en tanninen prachtig met elkaar in
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Condrieu & Saint-Joseph

Crozes Hermitage

Domaine André Perret
In de rij voor Condrieu
Ons eerste bezoek aan Perret was in 1980, toen de
familie Perret nog slechts 0,5 hectare wijngaard
bezat. We mochten wel proeven, maar niet kopen:
de kleine productie was uitsluitend beschikbaar voor
vaste afnemers. Perret gold in die tijd al als een der
beste producenten van Condrieu. In 1982 nam hij
het familiebedrijf over, dat bestond uit 0,5 hectare
wijngaard en enkele percelen met fruitbomen.
Hij werd verliefd op zijn wijngaard, besloot de
fruitbomen te rooien en die gaarden aan te planten
met de viognierdruif. Vervolgens kocht hij twee
schitterende percelen, de Coteau de Chéry en Clos
Chanson. Later kwamen daar nog enkele andere
percelen bij, waaronder enkele hectaren in SaintJoseph voor het maken van voortreffelijk rood.
Inmiddels bezit hij twaalf hectare.We bleven contact
André Perret
houden en pas vanaf het oogstjaar 1997 werd ons
een kleine allocatie Condrieu gegund. Van buitengewoon hoog niveau is inmiddels ook zijn rode SaintJoseph. Perret is een zeer gepassioneerd en deskundig wijnmaker!

Domaine Alain Graillot
Droomwijnen uit Crozes
Hermitage
Alain Graillot werkte als ingenieur in de
agrochemische industrie in Parijs, toen hij
besloot wijnboer te worden. Hij leerde de
basisprincipes van het wijn maken bij zijn
vriend Jacques Seysses, eigenaar van het
bekende Domaine Dujac in Morey-SaintDenis in de Bourgogne. In 1988 kocht hij een
eigen domein bij Pont de l’Isère in de Crozes
Hermitage. Sindsdien importeren wij zijn
wijnen. Inmiddels bestaat zijn domein uit 21
Alain en Maxime Graillot
hectare wijngaard, waarvan ongeveer achttien
voor rood en drie voor wit, en bezit hij ook een heel klein perceel op de Hermitageheuvel. Het respect
voor de natuur staat bij Graillot voorop. Hij kiest ervoor om zo puur mogelijk wijnen te maken, die een
afspiegeling zijn van zowel wijngaard als oogstjaar. Sinds een paar jaar zijn de dagelijkse activiteiten
overgenomen door zijn zoon Maxime, die er dezelfde filosofie als zijn vader op na houdt. Naast Chave,
Clape en Gripa behoort ook Graillot al vele jaren tot de topwijnmakers van de noordelijke Rhône.

2009 Crozes Hermitage rouge
Nergens geurt en smaakt de syrah zo puur en uitgesproken als

2008 Saint-Joseph rouge

bij Graillot. Dit komt deels door zijn terroir, maar vooral ook

Na de oogst vonden weking en gisting plaats in inox cuves

door zijn visie op het wijn maken. Robijnrood van kleur, biedt

gedurende ongeveer drie weken met controle van de

deze Crozes in de neus tonen van donker fruit als bramen en

temperatuur. Vervolgens rijpte de wijn gedurende twaalf

zwarte bessen, viooltjes, iets van peper en anijs dat hem vief

maanden op eiken vaten in zijn geklimatiseerde kelders. Het

maakt. De smaak is lekker sappig en harmonieus, met heerlijk

resultaat is een pure, imponerende rode wijn met een diep

frisse zuren, een mooie concentratie en een goede structuur,

donkerrode kleur en een neus die een waaier van rood fruit

eindigend in een eindeloze, zacht kruidige finale.

biedt met tonen van kersen en frambozen. In de smaak keert

Op dronk: tussen nu en 2017

het fruit terug, dat vervolgens prachtig harmonieert met de rijpe

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,90)

tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 15,40 per fles (normaal € 17,45)

2009 Crozes Hermitage rouge, La Guiraude
La Guiraude is geen wijngaard, maar puur de naam van deze
speciale cuvée; een selectie van vaten, die afwijkt van de andere
door meer concentraat en kracht. Ondanks deze surplus aan
kracht, blijft ook de Guiraude een toonbeeld van harmonie
en souplesse. Het parfum is zuiver en rijk, zit vol zwart fruit
van bessen, cassis en zwarte kersen en biedt verder peper, iets
van kreupelhout, teer en tabak. De smaak is krachtig, met een

28

harmonie zijn. De afdronk heeft een opvallende lengte en biedt
een prachtige mineraliteit.
Op dronk: tussen 2013 en 2019

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 28,95 per fles (normaal € 32,50)

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

brede structuur, waarbij fruit en tanninen prachtig met elkaar in

29

Jurançon

Roussillon

Domaine Cauhapé

Domaine de la Rectorie

Henri Ramonteu, van veeboer
naar wijnboer

Banyuls en nog heel veel meer

In het prachtige wijngebied Jurançon,
gelegen op de uitlopers van de Pyreneeën,
ligt bij het stadje Monein het Domaine
Cauhapé. Ooit had Henri Ramonteu hier
een veeteeltbedrijf, maar eind jaren
zeventig verkocht hij zijn koeien en een
deel van zijn grasland om zich uitsluitend
toe te leggen op de wijnbouw. Hij volgde
een oenologische opleiding, bouwde zijn
Henri Ramonteu
koeienstal om tot een oogverblindende en
geklimatiseerde vinificatie- en opslaghal en investeerde in de modernste vinificatieapparatuur.
Hij wilde Jurançonwijnen maken, gebaseerd op een moderne vinificatie. Het succes was van het begin
af aan groot; in wijn- en culinaire tijdschriften kreeg Henri Ramonteu terecht veel aandacht. In 1987
trokken wij door Jurançon, bezochten ook Domaine Cauhapé en proefden onweerstaanbare wijnen,
zowel de droge als zoetere versies. Ramonteu is momenteel een wijnboer met wereldfaam met wijnen
die over de hele wereld geëxporteerd worden. En terecht. Wij prijzen ons gelukkig met deze unieke
wijnboer te mogen werken.

De kustweg van Perpignan naar Spanje loopt
dwars door de Côte Vermeille met als belangrijkste
appellation de ‘vin doux naturel Banyuls’, genoemd
naar het gelijknamige stadje. Het was de wijn
uit deze streek die ons inspireerde tot de creatie
van onze Bonbanyuls, maar dit terzijde. Een
toonaangevend domein is hier La Rectorie van de
familie Parcé, waar wij sinds 1989 mee werken.
In tegenstelling tot veel andere domeinen laat
de familie Parcé de Banyulswijn niet rijpen in de
openlucht, maar in koele kelders onder de kustlijn.
De Duitsers bouwden die in de Tweede Wereldoorlog
omdat ze een mogelijke landing van de geallieerden
vanuit de Middellandse Zee vreesden. Naast Banyuls
heeft de familie Parcé nog heel veel meer te bieden.
Verrukkelijk zijn de wijnen van de appellatie
Collioure en de Roussillonwijnen van La Préceptorie
uit het nabijgelegen Maury.

Marc Parcé

2011 Geyser
Jurançon sec

2010 Ballet d’Octobre
Jurançon Moelleux

2009 Symphonie Novembre
Jurançon Moelleux

2010/2011 L’Argile blanc
Collioure

2011 Côté Mer rosé
Collioure

2008 Côté Montagne rouge
Collioure

Deze nieuwe wijn, een assemblage van

De rijpste trossen gros manseng,

De petit mansengdruiven worden

Deze wijn bezit een enorme kracht en

Gemaakt van grenache, carignan,

Deze wijn is de meest complete

vijf autochtone druivenrassen in Jurançon,

afkomstig van een kiezelrijke wijngaard,

halverwege november geplukt. Na een

complexiteit, die vooral opvallen aan

counoise en syrah, deze rosé. Na de

expressie van de terroir, de arme en

te weten gros manseng, petit manseng,

werden de laatste week van oktober

koude weking, die de aroma’s van de schil

tafel. Een uitstekende begeleider van

persing volgt een vergisting van het

ruige leistenen bodem, de oude stokken

camaralet, lauzet en courbu, laat met zijn

geselecteerd voor deze superwijn. Na

in het sap oplost, volgt een lichte persing.

rijke visschotels, coquilles en kreeft,

sap op barriques ‘sur lie’ (op de fijne

en de lage rendementen. Hij bezit

verfijning en concentratie zien waartoe

vinificatie op inox rijpte de wijn tien

Daarna vergist het vrijgekomen sap op

maar ook van wit vlees en gevogelte! De

gistsporen) om aan complexiteit en balans

een grote structuur en een uitstekend

de exceptionele terroir hier in staat is. De

maanden ‘sur lie’. Het resultaat is een

barriques alwaar ook de opvoeding

neus presenteert een complexe geur van

te winnen.

bewaarpotentieel.

neus biedt een prachtige complexiteit en

wijn met een overweldigende, opvallend

gedurende tien maanden plaatsvindt.

zuidvruchten als abrikoos en perzik, iets

Het resultaat is een rosé met een bijna

De geur is intens met een geconcentreerd

uitgesproken frisse tonen van citrus en

frisse neus met prachtige fruittonen van

Het parfum is fris en intens, met tonen

van mandarijn, meloen, licht exotische

helderrode kleur, een mooie neus van

donker fruit van bessen en pruimen,

tropisch fruit, geaccentueerd met florale

citrus, perzik en ananas en een hint van

van citrusfruit, ananas, grapefruit, perzik

tonen van ananas en citrusfruit en ook

gekonfijt rood fruit, citrusfruit, meloen en

kruiden en iets van kreupelhout. De

tonen, iets van peper en anijs. De smaak

honing. De smaakaanzet is fris zoet,

en honing. De smaak is weelderig rijk,

een aantrekkelijke toast. De smaak is

peer en iets van toffee, mokka, vanille en

smaak is vol en krachtig, een beetje aards,

is krachtig in de aanzet, verder aromatisch

gevolgd door tropische fruitaroma’s en

exotisch en met prachtige zuren in de

krachtig en vol, maar tevens fris en

brioche. De smaak is rijp en rond met een

met stoere tanninen, maar tegelijkertijd

en fris met tonen van steenvruchten,

een lange finale met verkwikkende zuren.

finale.

levendig, met rijpe fruittonen en een

aantrekkelijk zwoel fruit, frisse zuren en

verfijnd en met een prachtig rijp en fris

citrus, iets kruidigs en blijft eindeloos

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2017

intense afdronk. Een wijn die u geproefd

heeft veel lengte.

fruit.

hangen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,90)

moet hebben!

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2019

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 15,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,90)

Op dronk: tussen nu en 2014

Okhuysen 145 jaar

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 23,90)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,90)
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Jurançon

Roussillon

Domaine Cauhapé

Domaine de la Rectorie

Henri Ramonteu, van veeboer
naar wijnboer

Banyuls en nog heel veel meer

In het prachtige wijngebied Jurançon,
gelegen op de uitlopers van de Pyreneeën,
ligt bij het stadje Monein het Domaine
Cauhapé. Ooit had Henri Ramonteu hier
een veeteeltbedrijf, maar eind jaren
zeventig verkocht hij zijn koeien en een
deel van zijn grasland om zich uitsluitend
toe te leggen op de wijnbouw. Hij volgde
een oenologische opleiding, bouwde zijn
Henri Ramonteu
koeienstal om tot een oogverblindende en
geklimatiseerde vinificatie- en opslaghal en investeerde in de modernste vinificatieapparatuur.
Hij wilde Jurançonwijnen maken, gebaseerd op een moderne vinificatie. Het succes was van het begin
af aan groot; in wijn- en culinaire tijdschriften kreeg Henri Ramonteu terecht veel aandacht. In 1987
trokken wij door Jurançon, bezochten ook Domaine Cauhapé en proefden onweerstaanbare wijnen,
zowel de droge als zoetere versies. Ramonteu is momenteel een wijnboer met wereldfaam met wijnen
die over de hele wereld geëxporteerd worden. En terecht. Wij prijzen ons gelukkig met deze unieke
wijnboer te mogen werken.

De kustweg van Perpignan naar Spanje loopt
dwars door de Côte Vermeille met als belangrijkste
appellation de ‘vin doux naturel Banyuls’, genoemd
naar het gelijknamige stadje. Het was de wijn
uit deze streek die ons inspireerde tot de creatie
van onze Bonbanyuls, maar dit terzijde. Een
toonaangevend domein is hier La Rectorie van de
familie Parcé, waar wij sinds 1989 mee werken.
In tegenstelling tot veel andere domeinen laat
de familie Parcé de Banyulswijn niet rijpen in de
openlucht, maar in koele kelders onder de kustlijn.
De Duitsers bouwden die in de Tweede Wereldoorlog
omdat ze een mogelijke landing van de geallieerden
vanuit de Middellandse Zee vreesden. Naast Banyuls
heeft de familie Parcé nog heel veel meer te bieden.
Verrukkelijk zijn de wijnen van de appellatie
Collioure en de Roussillonwijnen van La Préceptorie
uit het nabijgelegen Maury.

Marc Parcé

2011 Geyser
Jurançon sec

2010 Ballet d’Octobre
Jurançon Moelleux

2009 Symphonie Novembre
Jurançon Moelleux

2010/2011 L’Argile blanc
Collioure

2011 Côté Mer rosé
Collioure

2008 Côté Montagne rouge
Collioure

Deze nieuwe wijn, een assemblage van

De rijpste trossen gros manseng,

De petit mansengdruiven worden

Deze wijn bezit een enorme kracht en

Gemaakt van grenache, carignan,

Deze wijn is de meest complete

vijf autochtone druivenrassen in Jurançon,

afkomstig van een kiezelrijke wijngaard,

halverwege november geplukt. Na een

complexiteit, die vooral opvallen aan

counoise en syrah, deze rosé. Na de

expressie van de terroir, de arme en

te weten gros manseng, petit manseng,

werden de laatste week van oktober

koude weking, die de aroma’s van de schil

tafel. Een uitstekende begeleider van

persing volgt een vergisting van het

ruige leistenen bodem, de oude stokken

camaralet, lauzet en courbu, laat met zijn

geselecteerd voor deze superwijn. Na

in het sap oplost, volgt een lichte persing.

rijke visschotels, coquilles en kreeft,

sap op barriques ‘sur lie’ (op de fijne

en de lage rendementen. Hij bezit

verfijning en concentratie zien waartoe

vinificatie op inox rijpte de wijn tien

Daarna vergist het vrijgekomen sap op

maar ook van wit vlees en gevogelte! De

gistsporen) om aan complexiteit en balans

een grote structuur en een uitstekend

de exceptionele terroir hier in staat is. De

maanden ‘sur lie’. Het resultaat is een

barriques alwaar ook de opvoeding

neus presenteert een complexe geur van

te winnen.

bewaarpotentieel.

neus biedt een prachtige complexiteit en

wijn met een overweldigende, opvallend

gedurende tien maanden plaatsvindt.

zuidvruchten als abrikoos en perzik, iets

Het resultaat is een rosé met een bijna

De geur is intens met een geconcentreerd

uitgesproken frisse tonen van citrus en

frisse neus met prachtige fruittonen van

Het parfum is fris en intens, met tonen

van mandarijn, meloen, licht exotische

helderrode kleur, een mooie neus van

donker fruit van bessen en pruimen,

tropisch fruit, geaccentueerd met florale

citrus, perzik en ananas en een hint van

van citrusfruit, ananas, grapefruit, perzik

tonen van ananas en citrusfruit en ook

gekonfijt rood fruit, citrusfruit, meloen en

kruiden en iets van kreupelhout. De

tonen, iets van peper en anijs. De smaak

honing. De smaakaanzet is fris zoet,

en honing. De smaak is weelderig rijk,

een aantrekkelijke toast. De smaak is

peer en iets van toffee, mokka, vanille en

smaak is vol en krachtig, een beetje aards,

is krachtig in de aanzet, verder aromatisch

gevolgd door tropische fruitaroma’s en

exotisch en met prachtige zuren in de

krachtig en vol, maar tevens fris en

brioche. De smaak is rijp en rond met een

met stoere tanninen, maar tegelijkertijd

en fris met tonen van steenvruchten,

een lange finale met verkwikkende zuren.

finale.

levendig, met rijpe fruittonen en een

aantrekkelijk zwoel fruit, frisse zuren en

verfijnd en met een prachtig rijp en fris

citrus, iets kruidigs en blijft eindeloos

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2017

intense afdronk. Een wijn die u geproefd

heeft veel lengte.

fruit.

hangen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,90)

moet hebben!

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2019

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 15,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,90)

Op dronk: tussen nu en 2014

Okhuysen 145 jaar

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 23,90)

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,90)

30

31

Penedés

Valdeorras

Domaine Can Feixes

Viña Godeval

Een van de meest indrukwekkende
domeinen van Spanje
In 1990 ontstond bij ons de behoefte om Spanje
als wijnland te ontdekken. We kozen voor
Penedès, vlak bij Barcelona, naar ons idee net
over de grens met Frankrijk. Qua kilometers
klopte dat, maar wij stapten wel een volstrekt
andere wijnwereld binnen. De ontvangst van de
Catalanen was hartverwarmend; waar we ook
kwamen werden we onthaald op heerlijke tapas
en een glas Cava. Het meest imponerende huis dat
wij bezochten was het uit 1400 daterende domein
Can Feixes van de familie Huguet bij het stadje
Cabrera d’Anoia. We troffen een blinkend schone
vinificatieruimte met moderne inoxtanks en
indrukwekkende kelders in drie etages onder de
grond: één voor rijping van de Cava op ‘pupitres’,
een andere met vaten voor de rode Can Feixes en
weer een andere voor de flesrijping. Alles straalde
hier perfectie uit. Datzelfde jaar nog importeerden
wij niet alleen hun Cava Huguet Gran Reserva, die
in vakkringen wordt beschouwd als één der beste
van Spanje, maar ook de tintelende witte Blanc
Selecció en de karaktervolle rode Negre Selecció.

Het mooiste wijndomein van Galicië
Was het kleine Valdeorras – deel uitmakend van het groene
Galicië – vroeger vooral bekend om zijn rode wijnen, in de jaren
zeventig werd de autochtone druivensoort godello herontdekt en
begin jaren tachtig op kleine schaal aangeplant. In oktober 1994
bezochten wij het prachtige, afgelegen Valdeorras en ontdekten
Bodegas Godeval. Daar waren ze net met de oogst begonnen. We
zagen met hoeveel passie ze werkten en wijn maakten. De grote
man van Godeval, Horacio Fernández Presa vertelde ons dat er in
1986 een soort coöperatieve stichting was opgericht met als doel
de godellodruif in ere te herstellen. Men wist beslag te leggen op
een oud klooster, het Monasterio de Xagoaza. Deze ruïne werd
omgetoverd tot een schitterende eigentijdse bodega waarbij op
bewonderenswaardige wijze rekening werd gehouden met de
historische waarde van het klooster. Toen de oude kloosterpoort
voor ons werd geopend betraden wij een oogverblindende
vinificatieruimte met de modernste apparatuur. We proefden de
verrukkelijke, rijke en stijlvolle Viña Godeval 1993, die overigens
was uitverkocht, en reserveerden ter plekke een maximale
hoeveelheid van 1994 die nog in de gistkuip lag. Godeval is nu niet
meer weg te denken uit ons assortiment!

Horacio Fernández Presa

2011 Viña Godeval
Xavier, Joan en José Maria Huguet

Als het ware verstopt in de binnenlanden van groen Galicië, brengt Valdeorras witte
wijnen voort die ondanks hun relatieve onbekendheid tot de top van Spanje behoren.

2011 Blanc Selecció

De plaatselijke godellodruif staat aan de basis van een schitterende, droge witte wijn, die

Deze Blanc Selecció is voornamelijk gemaakt van dezelfde druiven

Hubrecht Duijker eens typeerde als een compromis tussen een Riesling en een Pouilly-

als de Cava: parellada, macabeo, en chardonnay. Een heerlijk frisse

Fumé. Een heerlijk geurend parfum van appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne kruiden.

wijn met een licht mineralig tinteltje, stuivend parfum, sappig, met

De smaak is mooi droog, iets vettig, met prachtige zuren en de afdronk is sappig.

verfijnd wit en geel fruit, iets bloemigs, rijke zuren en een boeiende,

Op dronk: tussen nu en 2014

onvergetelijke finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,95)

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)
2006 Negre Selecció
De uitgestrekte bossen in de buurt van Cabrera d’Anoia bewaken
het evenwicht in de natuur en bieden samen met de hoge ligging
van de wijngaarden en de kalkrijke grond perfecte omstandigheden
om topwijnen te maken. De neus imponeert met verrukkelijk,
geconcentreerd rood en zwart fruit en een hint van kruiden. In de
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krachtige Spanjaard met elan en met een lange, smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,25)
Voor de jubileumwijn 2007 Cuvée Jubilée Brut
Classic - Cava Gran Reserva zie pagina 4 & 5.

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

smaak aroma’s van frambozen, bramen en een vleugje vanille. Een
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Penedés

Valdeorras

Domaine Can Feixes

Viña Godeval

Een van de meest indrukwekkende
domeinen van Spanje
In 1990 ontstond bij ons de behoefte om Spanje
als wijnland te ontdekken. We kozen voor
Penedès, vlak bij Barcelona, naar ons idee net
over de grens met Frankrijk. Qua kilometers
klopte dat, maar wij stapten wel een volstrekt
andere wijnwereld binnen. De ontvangst van de
Catalanen was hartverwarmend; waar we ook
kwamen werden we onthaald op heerlijke tapas
en een glas Cava. Het meest imponerende huis dat
wij bezochten was het uit 1400 daterende domein
Can Feixes van de familie Huguet bij het stadje
Cabrera d’Anoia. We troffen een blinkend schone
vinificatieruimte met moderne inoxtanks en
indrukwekkende kelders in drie etages onder de
grond: één voor rijping van de Cava op ‘pupitres’,
een andere met vaten voor de rode Can Feixes en
weer een andere voor de flesrijping. Alles straalde
hier perfectie uit. Datzelfde jaar nog importeerden
wij niet alleen hun Cava Huguet Gran Reserva, die
in vakkringen wordt beschouwd als één der beste
van Spanje, maar ook de tintelende witte Blanc
Selecció en de karaktervolle rode Negre Selecció.

Het mooiste wijndomein van Galicië
Was het kleine Valdeorras – deel uitmakend van het groene
Galicië – vroeger vooral bekend om zijn rode wijnen, in de jaren
zeventig werd de autochtone druivensoort godello herontdekt en
begin jaren tachtig op kleine schaal aangeplant. In oktober 1994
bezochten wij het prachtige, afgelegen Valdeorras en ontdekten
Bodegas Godeval. Daar waren ze net met de oogst begonnen. We
zagen met hoeveel passie ze werkten en wijn maakten. De grote
man van Godeval, Horacio Fernández Presa vertelde ons dat er in
1986 een soort coöperatieve stichting was opgericht met als doel
de godellodruif in ere te herstellen. Men wist beslag te leggen op
een oud klooster, het Monasterio de Xagoaza. Deze ruïne werd
omgetoverd tot een schitterende eigentijdse bodega waarbij op
bewonderenswaardige wijze rekening werd gehouden met de
historische waarde van het klooster. Toen de oude kloosterpoort
voor ons werd geopend betraden wij een oogverblindende
vinificatieruimte met de modernste apparatuur. We proefden de
verrukkelijke, rijke en stijlvolle Viña Godeval 1993, die overigens
was uitverkocht, en reserveerden ter plekke een maximale
hoeveelheid van 1994 die nog in de gistkuip lag. Godeval is nu niet
meer weg te denken uit ons assortiment!

Horacio Fernández Presa

2011 Viña Godeval
Xavier, Joan en José Maria Huguet

Als het ware verstopt in de binnenlanden van groen Galicië, brengt Valdeorras witte
wijnen voort die ondanks hun relatieve onbekendheid tot de top van Spanje behoren.

2011 Blanc Selecció

De plaatselijke godellodruif staat aan de basis van een schitterende, droge witte wijn, die

Deze Blanc Selecció is voornamelijk gemaakt van dezelfde druiven

Hubrecht Duijker eens typeerde als een compromis tussen een Riesling en een Pouilly-

als de Cava: parellada, macabeo, en chardonnay. Een heerlijk frisse

Fumé. Een heerlijk geurend parfum van appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne kruiden.

wijn met een licht mineralig tinteltje, stuivend parfum, sappig, met

De smaak is mooi droog, iets vettig, met prachtige zuren en de afdronk is sappig.

verfijnd wit en geel fruit, iets bloemigs, rijke zuren en een boeiende,

Op dronk: tussen nu en 2014

onvergetelijke finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,95)

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)
2006 Negre Selecció
De uitgestrekte bossen in de buurt van Cabrera d’Anoia bewaken
het evenwicht in de natuur en bieden samen met de hoge ligging
van de wijngaarden en de kalkrijke grond perfecte omstandigheden
om topwijnen te maken. De neus imponeert met verrukkelijk,
geconcentreerd rood en zwart fruit en een hint van kruiden. In de
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krachtige Spanjaard met elan en met een lange, smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,25)
Voor de jubileumwijn 2007 Cuvée Jubilée Brut
Classic - Cava Gran Reserva zie pagina 4 & 5.

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

smaak aroma’s van frambozen, bramen en een vleugje vanille. Een
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Rueda

Ribera del Duero

Palacio de Bornos

Bodegas Valduero

De beste vondst ooit

Indrukwekkende rode wijnen

Onze wens om Spaanse wijngebieden beter te leren kennen
bracht ons begin jaren negentig ook naar de wijnstreek
Rueda, gelegen op een steenworp afstand van de historische
stad Valladolid. Dit wijngebied op de Spaanse hoogvlakte
is bekend om zijn frisse, droge witte wijnen, gemaakt van
de druiven verdejo, viura en sauvignon. Tientallen bodegas
bezochten wij daar, waaronder Bodegas de Crianza de Castilla
la Vieja van eigenaar Antonio Sanz. We kwamen precies
op het goede moment binnen, want Antonio zocht een
representant in Nederland. Nadien kwam de maandelijkse
Rueda-express op gang met ‘camions’ vol Colagon, Huerta del
Rey Rosado en de topselectie van deze Bodegas:de Palacio de
Bornos-wijnen. Enkele jaren geleden verkocht Sanz overigens
zijn Bodegas aan het huis Señorío de Sarría in Navarra. Even
waren wij bang dat de kwaliteit en de stijl van de wijnen
zouden veranderen, maar dit was ongegrond. De Ruedaexpress rijdt sindsdien nóg frequenter.

Fernando Zaratiegui

In dezelfde periode als Rueda bezochten wij ook het
wijngebied Ribera del Duero, vooral bekend om zijn
krachtige rode wijnen. Ook deze streek ligt op de
hoogvlakte, met koude winters en bloedhete zomers.
De rivier de Duero, die in Portugal bij de stad Porto als
Douro in de Atlantische Oceaan uitmondt, is naamgever
van de streek. De rode wijn wordt hoofdzakelijk gemaakt
van de druif tinta del país, hier ook wel tinto fino
genoemd, en is dezelfde als de tempranillo in Rioja. In het
onaantrekkelijke Gumiel de Mercado vonden wij Bodegas
Valduero van de familie García, eveneens eigenaar van
het bekendste en grootste hotel in Burgos. Yolanda
García is de wijnmaakster. Ze is getrouwd met de bekende
oenoloog Iñigo Manso de Zuñiga.
In eerste instantie vestigde Valduero zich in de oude
Coöperatie van het dorp, maar tegenwoordig is
Yolanda en Carolina García
de huisvesting een spiksplinternieuwe bodega met
indrukwekkende kelders in de, daar veel voorkomende, tafelbergen. De Ribera del Duero-wijnen van
Valduero zijn inmiddels vermaard en worden gerekend tot de allerbeste van de regio.

2011 Verdejo
Rueda

2011 Sauvignon
Rueda

2010 La Caprichosa verdejo
Rueda

Al jaren is deze Verdejo een van onze

Deze sauvignon is het bewijs dat niet

La Caprichosa geldt als één van de

favorieten van Palacio de Bornos. De

alleen de verdejo goed gedijt op het

nieuwe paradepaardjes van het domein.

2010/2011 Viadero Albillo blanco
Vino de la Tierra Castilla y León

2007 Valduero Crianza
Ribera del Duero

2005 Valduero Reserva
Ribera del Duero

combinatie van frisheid, exotisch fruit

hoogplateau ten noorden van Madrid.

Hij wordt gemaakt van geselecteerde

Witte Ribera del Duero bestaat volgens

In principe mag Ribera del Duero alleen

Een imponerende, krachtige wijn,

en kruidigheid maakt deze wijn tot

De wijn stuift het glas uit, met heerlijke

oude stokken verdejo, die uitstekende

de DO niet. Als men toch witte wijn

gemaakt worden van de druif tinto fino.

gemaakt van 100% tinto fino die dertig

een ideaal aperitief en een veelzijdige

geuren van tropisch fruit, witte bloemen

prestaties leveren op de voedselarme,

wenst te maken, wordt deze dus

Deze is het evenbeeld van de tempranillo,

maanden op eiken vaten rijpte. De kleur

begeleider van diverse (voor)gerechten.

en dat typische buxusachtige. De smaak

kiezelstenen ondergrond. De neus is

automatisch gedeclasseerd tot landwijn,

hoewel de wijnboeren hier beweren dat

is diepdonker, tegen cassis aan. De neus is

Mooie expressieve neus met tonen van

kenmerkt zich door een uitstekend frisse

intens en complex met tonen van rijp wit

in dit geval tot Vino de la Tierra Castilla

de tinto iets grotere druiven geeft en

klassiek met prachtige nuances van zwart

exotisch fruit, kruiden en iets bloemigs.

structuur, een grote intensiteit, met veel

fruit en een aangename mineraliteit. De

y León. De autochtone albillodruif wordt

meer concentratie bezit. De wijn rijpte

fruit met tonen van tabak, cederhout en

De smaak is fris met sappige zuren,

sappig fruit en aantrekkelijke zuren.

smaak is gul met verleidelijke tropische

eind september geplukt en direct na

vijftien maanden op eiken vaten en na

kruiden. De smaak is zeer geconcentreerd

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog met

Op dronk: tussen nu en 2014

fruitaroma’s, heeft body en eindigt in een

een koude weking geperst en op lage

botteling nog eens twee jaar op fles.

met zachte tanninen en eindigt in een

een knisperende finale.

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

lange, milde en tegelijkertijd frisse finale.

temperatuur gevinifieerd. In de neus

De geur biedt prachtige fruitaroma’s als

heerlijke kruidige en smeuïge finale. Een

Op dronk: tussen nu en 2015

vinden we delicate fruittonen van ananas

kersen en pruimen, die een goede balans

absolute topwijn!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,50)

en grapefruit. De smaak is fruitig en

vormen met de lichte tonen van hout. De

Op dronk: tussen nu en 2018

tegelijkertijd verfijnd, mooi droog en

smaak is vol en krachtig met opnieuw dat

eindigt in een lange, frisse finale.

pure, rijke fruit en een zachte afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,50 per fles (normaal € 26,40)

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,60 per fles (normaal € 18,80)

Op dronk: tussen nu en 2014

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Okhuysen 145 jaar

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

Ribera del Duero

Palacio de Bornos

Bodegas Valduero

De beste vondst ooit

Indrukwekkende rode wijnen

Onze wens om Spaanse wijngebieden beter te leren kennen
bracht ons begin jaren negentig ook naar de wijnstreek
Rueda, gelegen op een steenworp afstand van de historische
stad Valladolid. Dit wijngebied op de Spaanse hoogvlakte
is bekend om zijn frisse, droge witte wijnen, gemaakt van
de druiven verdejo, viura en sauvignon. Tientallen bodegas
bezochten wij daar, waaronder Bodegas de Crianza de Castilla
la Vieja van eigenaar Antonio Sanz. We kwamen precies
op het goede moment binnen, want Antonio zocht een
representant in Nederland. Nadien kwam de maandelijkse
Rueda-express op gang met ‘camions’ vol Colagon, Huerta del
Rey Rosado en de topselectie van deze Bodegas:de Palacio de
Bornos-wijnen. Enkele jaren geleden verkocht Sanz overigens
zijn Bodegas aan het huis Señorío de Sarría in Navarra. Even
waren wij bang dat de kwaliteit en de stijl van de wijnen
zouden veranderen, maar dit was ongegrond. De Ruedaexpress rijdt sindsdien nóg frequenter.

Fernando Zaratiegui

In dezelfde periode als Rueda bezochten wij ook het
wijngebied Ribera del Duero, vooral bekend om zijn
krachtige rode wijnen. Ook deze streek ligt op de
hoogvlakte, met koude winters en bloedhete zomers.
De rivier de Duero, die in Portugal bij de stad Porto als
Douro in de Atlantische Oceaan uitmondt, is naamgever
van de streek. De rode wijn wordt hoofdzakelijk gemaakt
van de druif tinta del país, hier ook wel tinto fino
genoemd, en is dezelfde als de tempranillo in Rioja. In het
onaantrekkelijke Gumiel de Mercado vonden wij Bodegas
Valduero van de familie García, eveneens eigenaar van
het bekendste en grootste hotel in Burgos. Yolanda
García is de wijnmaakster. Ze is getrouwd met de bekende
oenoloog Iñigo Manso de Zuñiga.
In eerste instantie vestigde Valduero zich in de oude
Coöperatie van het dorp, maar tegenwoordig is
Yolanda en Carolina García
de huisvesting een spiksplinternieuwe bodega met
indrukwekkende kelders in de, daar veel voorkomende, tafelbergen. De Ribera del Duero-wijnen van
Valduero zijn inmiddels vermaard en worden gerekend tot de allerbeste van de regio.

2011 Verdejo
Rueda

2011 Sauvignon
Rueda

2010 La Caprichosa verdejo
Rueda

Al jaren is deze Verdejo een van onze

Deze sauvignon is het bewijs dat niet

La Caprichosa geldt als één van de

favorieten van Palacio de Bornos. De

alleen de verdejo goed gedijt op het

nieuwe paradepaardjes van het domein.

2010/2011 Viadero Albillo blanco
Vino de la Tierra Castilla y León

2007 Valduero Crianza
Ribera del Duero

2005 Valduero Reserva
Ribera del Duero

combinatie van frisheid, exotisch fruit

hoogplateau ten noorden van Madrid.

Hij wordt gemaakt van geselecteerde

Witte Ribera del Duero bestaat volgens

In principe mag Ribera del Duero alleen

Een imponerende, krachtige wijn,

en kruidigheid maakt deze wijn tot

De wijn stuift het glas uit, met heerlijke

oude stokken verdejo, die uitstekende

de DO niet. Als men toch witte wijn

gemaakt worden van de druif tinto fino.

gemaakt van 100% tinto fino die dertig

een ideaal aperitief en een veelzijdige

geuren van tropisch fruit, witte bloemen

prestaties leveren op de voedselarme,

wenst te maken, wordt deze dus

Deze is het evenbeeld van de tempranillo,

maanden op eiken vaten rijpte. De kleur

begeleider van diverse (voor)gerechten.

en dat typische buxusachtige. De smaak

kiezelstenen ondergrond. De neus is

automatisch gedeclasseerd tot landwijn,

hoewel de wijnboeren hier beweren dat

is diepdonker, tegen cassis aan. De neus is

Mooie expressieve neus met tonen van

kenmerkt zich door een uitstekend frisse

intens en complex met tonen van rijp wit

in dit geval tot Vino de la Tierra Castilla

de tinto iets grotere druiven geeft en

klassiek met prachtige nuances van zwart

exotisch fruit, kruiden en iets bloemigs.

structuur, een grote intensiteit, met veel

fruit en een aangename mineraliteit. De

y León. De autochtone albillodruif wordt

meer concentratie bezit. De wijn rijpte

fruit met tonen van tabak, cederhout en

De smaak is fris met sappige zuren,

sappig fruit en aantrekkelijke zuren.

smaak is gul met verleidelijke tropische

eind september geplukt en direct na

vijftien maanden op eiken vaten en na

kruiden. De smaak is zeer geconcentreerd

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog met

Op dronk: tussen nu en 2014

fruitaroma’s, heeft body en eindigt in een

een koude weking geperst en op lage

botteling nog eens twee jaar op fles.

met zachte tanninen en eindigt in een

een knisperende finale.

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

lange, milde en tegelijkertijd frisse finale.

temperatuur gevinifieerd. In de neus

De geur biedt prachtige fruitaroma’s als

heerlijke kruidige en smeuïge finale. Een

Op dronk: tussen nu en 2015

vinden we delicate fruittonen van ananas

kersen en pruimen, die een goede balans

absolute topwijn!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,50)

en grapefruit. De smaak is fruitig en

vormen met de lichte tonen van hout. De

Op dronk: tussen nu en 2018

tegelijkertijd verfijnd, mooi droog en

smaak is vol en krachtig met opnieuw dat

eindigt in een lange, frisse finale.

pure, rijke fruit en een zachte afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,50 per fles (normaal € 26,40)

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,60 per fles (normaal € 18,80)

Op dronk: tussen nu en 2014

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

Okhuysen 145 jaar

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

Süd Tirol / Alto Adige

Tenuta Lageder

Finca Mas d’en Gil
Wijnen van ongekende klasse

Wijnen met wereldfaam

De Spaanse wijnpers is het er unaniem over eens: Mas d’en Gil
behoort tot de absolute top van het nieuwe kwaliteitsgebied
Priorato, gelegen in het ruige hoogland van de provincie
Taragona. Eigenaar Pere Rovira kocht begin jaren tachtig in het
district Belmunt zijn wijndomein. De leisteengrond met de naam
‘Llicorella’ geeft de wijn zijn specifieke karakter en complexiteit.
De grond is zeer arm, wat zorgt voor sterke wijnstokken met lage
natuurlijke rendementen. De garnacha peluda en garnacha país
lijken geschapen voor deze terroir. Ook de cabernet-sauvignon,
cariñena en syrah voelen zich hier thuis en leveren zeer rijke en
geconcentreerde wijnen van topniveau op. Pere wilde ook wat
wit maken en plantte daarom een perceel met de druif garnacha
blanca aan en een met de druif macabeo. De zeer zorgvuldige
vinificatie resulteert in wijnen van ongekende klasse, die zich
kunnen meten met de beste wijnen van de wereld. De dagelijkse
leiding is in handen van dochters Marta en Pilar.

Een toonaangevend wijndomein in de
wijnstreek Alto Adige, aan de voet van het
grote Alpenmassief, is dat van Alois Lageder.
Hij maakt hier wijnen met wereldfaam. Met
zijn Löwengang-wijnen bouwde dit domein
een uitstekende reputatie op. Terecht worden
de Lageder-wijnen in één adem genoemd
met de grote cru’s van elders. Begin jaren
negentig kwamen wij door toedoen van Alois’
rechterhand Urs Vetter in contact met Lageder,
die het oude domein Hirschprunn had gekocht
en gerestaureerd. Jarenlang importeerde
Okhuysen deze Hirschprunn-wijnen, die nu ook
deel uit maken van de Tenuta Lageder. De wijnen
van het eigen domein zijn sinds 2007 volledig
biologisch-dynamisch gecertificeerd. Proef en
laat u verrassen door de schoonheid van deze
zuivere en complexe wijnen.

Pilar Rovira

2009 Coma Alta
Priorat Blanco

2009 Bellmunt
Priorat Tinto

2007 Coma Vella
Priorat Tinto

2010 Pinot Grigio Hirschprunn

Alhoewel Priorat voornamelijk

Deze Bellmunt ontleent zijn naam aan

Gemaakt van garnacha peluda, garnacha

Lageders versie van de op zichzelf al onverminderd populaire

bekendstaat om zijn rode wijnen, zijn

het gelijknamige topgebied van Priorat,

país, cariñena, cabernet-sauvignon en

Pinot Grigio is zeer geliefd vanwege zijn pure karakter en hoge

er dus een paar producenten die hier

waarin Mas d’en Gil is gelegen, en

syrah. De arme leisteengrond met de

kwaliteit. De druiven komen van hooggelegen wijngaarden in

schitterende en onderscheidende witte

geldt als de nieuwe ‘village-wijn’ van

naam Llicorella geeft de wijn zijn karakter,

Magrè en Salorno. Het klimaat is hier zonrijk en vrij warm, maar

wijnen maken, en Mas d’en Gil is daar

het domein. De neus is intens, met

complexiteit en mineraliteit.

wordt gekenmerkt door koele nachten. Dat proeven we terug in

één van.

tonen van zwarte bessen en zoetig rood

De neus is verrukkelijk met tonen van

de wijn. Wat een prachtige levendige frisheid en wat een elegant

De kleur van de wijn is bleekgeel, met

bosfruit, aangevuld met iets van peper

zwarte bessen en zoetig rood bosfruit,

parfum van bloemen en delicaat geel fruit! In de smaak opnieuw

een groen randje. De geur is uitbundig

en specerijen en wat vanille. De smaak

aangevuld met iets van peper, specerijen,

veel sappig fruit met een aantrekkelijke kruidigheid, een klein

en fris, met tonen van limoen, grapefruit,

is zacht kruidig, mondvullend, met rijpe

tabak, cacao en wat vanille. De smaak

vetje en mooie, frisse zuren in de afdronk.

suikermeloen, groene appel, iets van

tanninen, terugkerend heerlijk bosfruit,

is fris, mondvullend, met rijpe, iets

Op dronk: tussen nu en 2014

peer, witte veldbloemen en een lichte

een goede concentratie en voldoende

zoete tanninen, een complex fris fruit,

toast. De smaak is rijk en breed, met een

frisheid.

mooi geconcentreerd en met een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,40)

vettig mondgevoel, een enorme lengte

Op dronk: tussen nu en 2015

indrukwekkende finale.

en een heerlijke frisse afdronk. Zeer

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

Op dronk: tussen nu en 2016

2008 βδ Lagrein-Merlot

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

De naam βδ staat voor de Griekse woorden βios en δinamikòs

bijzonder!
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,75 per fles (normaal € 26,50)

Alois Lageder

(biodynamisch) en deze wijn, een assemblage van de lokale druif
lagrein, aangevuld met merlot, is dan ook volledig biologisch
gecertificeerd. Het parfum is uitbundig met tonen van rode en
zwarte bes, iets bloemigs en een klein pepertje. De smaak heeft
een goede intensiteit, is mooi in balans met sappig fruit, een

36

wijn voor aan tafel; bij rood vlees, wild of lam en harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,90)

Marta Rovira

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

milde kruidigheid en rijpe tanninen. Dit is een heerlijke, originele
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Priorato

Süd Tirol / Alto Adige

Tenuta Lageder

Finca Mas d’en Gil
Wijnen van ongekende klasse

Wijnen met wereldfaam

De Spaanse wijnpers is het er unaniem over eens: Mas d’en Gil
behoort tot de absolute top van het nieuwe kwaliteitsgebied
Priorato, gelegen in het ruige hoogland van de provincie
Taragona. Eigenaar Pere Rovira kocht begin jaren tachtig in het
district Belmunt zijn wijndomein. De leisteengrond met de naam
‘Llicorella’ geeft de wijn zijn specifieke karakter en complexiteit.
De grond is zeer arm, wat zorgt voor sterke wijnstokken met lage
natuurlijke rendementen. De garnacha peluda en garnacha país
lijken geschapen voor deze terroir. Ook de cabernet-sauvignon,
cariñena en syrah voelen zich hier thuis en leveren zeer rijke en
geconcentreerde wijnen van topniveau op. Pere wilde ook wat
wit maken en plantte daarom een perceel met de druif garnacha
blanca aan en een met de druif macabeo. De zeer zorgvuldige
vinificatie resulteert in wijnen van ongekende klasse, die zich
kunnen meten met de beste wijnen van de wereld. De dagelijkse
leiding is in handen van dochters Marta en Pilar.

Een toonaangevend wijndomein in de
wijnstreek Alto Adige, aan de voet van het
grote Alpenmassief, is dat van Alois Lageder.
Hij maakt hier wijnen met wereldfaam. Met
zijn Löwengang-wijnen bouwde dit domein
een uitstekende reputatie op. Terecht worden
de Lageder-wijnen in één adem genoemd
met de grote cru’s van elders. Begin jaren
negentig kwamen wij door toedoen van Alois’
rechterhand Urs Vetter in contact met Lageder,
die het oude domein Hirschprunn had gekocht
en gerestaureerd. Jarenlang importeerde
Okhuysen deze Hirschprunn-wijnen, die nu ook
deel uit maken van de Tenuta Lageder. De wijnen
van het eigen domein zijn sinds 2007 volledig
biologisch-dynamisch gecertificeerd. Proef en
laat u verrassen door de schoonheid van deze
zuivere en complexe wijnen.

Pilar Rovira

2009 Coma Alta
Priorat Blanco

2009 Bellmunt
Priorat Tinto

2007 Coma Vella
Priorat Tinto

2010 Pinot Grigio Hirschprunn

Alhoewel Priorat voornamelijk

Deze Bellmunt ontleent zijn naam aan

Gemaakt van garnacha peluda, garnacha

Lageders versie van de op zichzelf al onverminderd populaire

bekendstaat om zijn rode wijnen, zijn

het gelijknamige topgebied van Priorat,

país, cariñena, cabernet-sauvignon en

Pinot Grigio is zeer geliefd vanwege zijn pure karakter en hoge

er dus een paar producenten die hier

waarin Mas d’en Gil is gelegen, en

syrah. De arme leisteengrond met de

kwaliteit. De druiven komen van hooggelegen wijngaarden in

schitterende en onderscheidende witte

geldt als de nieuwe ‘village-wijn’ van

naam Llicorella geeft de wijn zijn karakter,

Magrè en Salorno. Het klimaat is hier zonrijk en vrij warm, maar

wijnen maken, en Mas d’en Gil is daar

het domein. De neus is intens, met

complexiteit en mineraliteit.

wordt gekenmerkt door koele nachten. Dat proeven we terug in

één van.

tonen van zwarte bessen en zoetig rood

De neus is verrukkelijk met tonen van

de wijn. Wat een prachtige levendige frisheid en wat een elegant

De kleur van de wijn is bleekgeel, met

bosfruit, aangevuld met iets van peper

zwarte bessen en zoetig rood bosfruit,

parfum van bloemen en delicaat geel fruit! In de smaak opnieuw

een groen randje. De geur is uitbundig

en specerijen en wat vanille. De smaak

aangevuld met iets van peper, specerijen,

veel sappig fruit met een aantrekkelijke kruidigheid, een klein

en fris, met tonen van limoen, grapefruit,

is zacht kruidig, mondvullend, met rijpe

tabak, cacao en wat vanille. De smaak

vetje en mooie, frisse zuren in de afdronk.

suikermeloen, groene appel, iets van

tanninen, terugkerend heerlijk bosfruit,

is fris, mondvullend, met rijpe, iets

Op dronk: tussen nu en 2014

peer, witte veldbloemen en een lichte

een goede concentratie en voldoende

zoete tanninen, een complex fris fruit,

toast. De smaak is rijk en breed, met een

frisheid.

mooi geconcentreerd en met een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,40)

vettig mondgevoel, een enorme lengte

Op dronk: tussen nu en 2015

indrukwekkende finale.

en een heerlijke frisse afdronk. Zeer

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

Op dronk: tussen nu en 2016

2008 βδ Lagrein-Merlot

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

De naam βδ staat voor de Griekse woorden βios en δinamikòs

bijzonder!
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,75 per fles (normaal € 26,50)

Alois Lageder

(biodynamisch) en deze wijn, een assemblage van de lokale druif
lagrein, aangevuld met merlot, is dan ook volledig biologisch
gecertificeerd. Het parfum is uitbundig met tonen van rode en
zwarte bes, iets bloemigs en een klein pepertje. De smaak heeft
een goede intensiteit, is mooi in balans met sappig fruit, een

36

wijn voor aan tafel; bij rood vlees, wild of lam en harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,90)

Marta Rovira

Okhuysen 145 jaar

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

milde kruidigheid en rijpe tanninen. Dit is een heerlijke, originele
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Chianti Classico

Marlborough

Wijnen om bij weg te dromen

Perfectie uit Nieuw-Zeeland

In de buurt van Siena ligt vlak voor het
stadje Castellina het gehucht Fonterutoli.
Dit ogenschijnlijk onbetekenende gehuchtje
speelde in de twaalfde eeuw een belangrijke
rol in de strijd tussen de Florentijnen en de
Sienezen. Hier werd voor de eerste keer in
1201 en later nog eens in 1208 de Vrede van
Fonterutoli gesloten. Het kleine dorpje behoort
toe aan de familie Mazei, die hier sinds 1435
geschiedenis schrijft. De dorpelingen werken
allen voor het wijndomein of zijn daar indirect
Francesco en Filippe Mazzei
bij betrokken. In 1994 bezochten wij de
familie Mazei voor de eerste keer en kochten
wij de Chianti Classico van 1991, de befaamde Ser Lapo 1990 en de niet minder befaamde Concerto di
Fonterutoli van 1988. Stuk voor stuk droomwijnen.
Naast dit imposante landgoed bezit de familie nog twee domeinen: één in het Toscaanse kustgebied
Maremma en één op het eiland Sicilië. Ook hier gelden de hoge kwaliteitsnormen en zet de familie de
laatste technieken en kennis in voor het maken van topwijnen.

De Nederlanders Ruud Maasdam en
Dorien Vermaas vestigden zich in 1996
in het prachtige Marlborough (NieuwZeeland) omdat ze wijnboer wilden
worden en de vrijheid zochten. Zij
hadden maar één doel: het maken van
wijnen waar ze zelf zo van houden. Hun
gedrevenheid en leergierigheid werden
door de ‘locals’ goed ontvangen en ze
kregen dan ook de hulp die ze zochten.
Gebruikmakend van de meest actuele
kennis en de modernste technieken
werden de percelen bewerkt en in
Ruud Maasdam en Dorien Vermaas
gebruik genomen. Nog altijd heeft de
sauvignon hier de meeste bekendheid,
maar de aanplant van de pinot noir neemt sterk toe en ook druiven als chardonnay, riesling, pinot
gris doen het hier opvallend goed. Nu, bijna vijftien jaar later, is Ruud een bekend en gerespecteerd
wijnmaker in Nieuw-Zeeland. De wijnen van Staete Landt staan volop in the picture. Wij zijn er dan ook
trots op dat Ruud en Dorien voor Okhuysen kozen als distributeur van hun wijnen in Nederland.

2009 Fonterutoli
Chianti Classico

en complexiteit. Een wijn met een voortreffelijke structuur;
rijpte de wijn nog achttien maanden in

subtiele kruiden en gedroogde bloemen. De smaak is krachtig

2009 Chardonnay
Marlborough

‘petrol’ hint in de neus! De smaak is rijk

Al jaren is dit een van de beste Chianti Classico’s die er is en

en sappig met tonen van witte perziken,

eikenhouten vaten om de complexiteit

al helemaal in zijn prijsklasse. 2009 was een lastig jaar en er

en rijk met rijpe fruittonen, cacao, leer, zachte tanninen en een

Na de alcoholische en melkzure

wat mandarijn en limoen. De afdronk is

verder te vergroten. Het resultaat mag

werd dan ook geen Castellowijn geproduceerd. Het beste

secondenlange, zuivere afdronk.

fermentatie rijpte de wijn eerst negen

verfrissend met verfijnde mineralen en

er zijn: een pinot noir van zéér hoog

deel van de oogst van de Castello werd gebruikt voor deze

Op dronk: tussen nu en 2020

maanden op tank op zijn fijne gistsporen

opnieuw een zweem van limoen.

niveau! In de neus ontdekken we het

Classico, die hierdoor verder aan kwaliteit won! Gemaakt van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 34,50 per fles (normaal € 38,90)

(‘sur lie’) en vervolgens nog een halfjaar

Op dronk: tussen nu en 2016

karakteristieke kersenfruit van pinot noir,

verder op vat. Daardoor heeft deze

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

met ook iets van aardse tonen en kruiden.

voornamelijk sangiovese (90%), aangevuld met malvasia nera,

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

de geur is intens met heerlijke tonen van rood en zwart fruit,

colorino en merlot, kenmerkt deze Chianti Classico zich door

Chardonnay een perfecte balans tussen

een uitstekende balans tussen elegantie en complexiteit. Het

fruit, zuren en mineralen en is het hout

parfum is intens, met tonen van rijpe bramen, zwarte bessen,

prachtig geïntegreerd. In de neus merk je

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

de nabijheid van de zee door een lichte

2008 Pinot Noir
Marlborough

De smaak biedt datzelfde fruit, is vol sap, heeft een stevige

ziltigheid, maar ook fris, zomers fruit komt

Staete Landt heeft twaalf percelen pinot

Op dronk: tussen nu en 2018

structuur, zachte tanninen, iets van tabak en mooie frisse zuren

duidelijk naar voren. De smaak is rijk,

noir, die elk een eigen smaakcomponent

in de finale.

heeft perzik en hazelnoot, een mineralige

aan de uiteindelijke wijn toevoegen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,40)

Op dronk: tussen nu en 2015

afdronk en een aantrekkelijke toast.

Na de alcoholische en melkzure gisting

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 18,25)

Op dronk: tussen nu en 2016

2007 Castello Fonterutoli
Chianti Classico

38

Staete Landt

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,70)

De Castello geldt als één van de paradepaardjes van het

2010 Riesling
Marlborough

domein en behoort tot de absolute top van Italië! Een prachtige

In het hart van de Staete Landt-wijngaard

assemblage van sangiovese (85%), cabernet-sauvignon (10%)

werden in 2005 drie verschillende klonen

en een vleugje merlot, met een lange rijping (zestien maanden)

rieslingdruiven aangeplant. Deze wijn

op Franse eikenhouten vaten staat garant voor concentratie

bevat van deze drie klonen alleen een
selectie van de mooiste druiven. Wat een

Voor de jubileumwijn 2010 Cuvée Jubilée Mazzei
zie pagina 4 & 5.

heerlijke Riesling, met het frisse van groene
appel en limoen, en de karakteristieke

De wijn is mondvullend en sappig en
bezit een heerlijk rood fruit, een mooie
kruidigheid, zachte tanninen en prachtige
frisse zuren.

Voor de jubileumwijn 2011 Cuvée Jubilée Sauvignon Staete Landt
zie pagina 4 & 5.

Okhuysen 145 jaar

Castello di Fonterutoli
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Chianti Classico

Marlborough

Wijnen om bij weg te dromen

Perfectie uit Nieuw-Zeeland

In de buurt van Siena ligt vlak voor het
stadje Castellina het gehucht Fonterutoli.
Dit ogenschijnlijk onbetekenende gehuchtje
speelde in de twaalfde eeuw een belangrijke
rol in de strijd tussen de Florentijnen en de
Sienezen. Hier werd voor de eerste keer in
1201 en later nog eens in 1208 de Vrede van
Fonterutoli gesloten. Het kleine dorpje behoort
toe aan de familie Mazei, die hier sinds 1435
geschiedenis schrijft. De dorpelingen werken
allen voor het wijndomein of zijn daar indirect
Francesco en Filippe Mazzei
bij betrokken. In 1994 bezochten wij de
familie Mazei voor de eerste keer en kochten
wij de Chianti Classico van 1991, de befaamde Ser Lapo 1990 en de niet minder befaamde Concerto di
Fonterutoli van 1988. Stuk voor stuk droomwijnen.
Naast dit imposante landgoed bezit de familie nog twee domeinen: één in het Toscaanse kustgebied
Maremma en één op het eiland Sicilië. Ook hier gelden de hoge kwaliteitsnormen en zet de familie de
laatste technieken en kennis in voor het maken van topwijnen.

De Nederlanders Ruud Maasdam en
Dorien Vermaas vestigden zich in 1996
in het prachtige Marlborough (NieuwZeeland) omdat ze wijnboer wilden
worden en de vrijheid zochten. Zij
hadden maar één doel: het maken van
wijnen waar ze zelf zo van houden. Hun
gedrevenheid en leergierigheid werden
door de ‘locals’ goed ontvangen en ze
kregen dan ook de hulp die ze zochten.
Gebruikmakend van de meest actuele
kennis en de modernste technieken
werden de percelen bewerkt en in
Ruud Maasdam en Dorien Vermaas
gebruik genomen. Nog altijd heeft de
sauvignon hier de meeste bekendheid,
maar de aanplant van de pinot noir neemt sterk toe en ook druiven als chardonnay, riesling, pinot
gris doen het hier opvallend goed. Nu, bijna vijftien jaar later, is Ruud een bekend en gerespecteerd
wijnmaker in Nieuw-Zeeland. De wijnen van Staete Landt staan volop in the picture. Wij zijn er dan ook
trots op dat Ruud en Dorien voor Okhuysen kozen als distributeur van hun wijnen in Nederland.

2009 Fonterutoli
Chianti Classico

en complexiteit. Een wijn met een voortreffelijke structuur;
rijpte de wijn nog achttien maanden in

subtiele kruiden en gedroogde bloemen. De smaak is krachtig

2009 Chardonnay
Marlborough

‘petrol’ hint in de neus! De smaak is rijk

Al jaren is dit een van de beste Chianti Classico’s die er is en

en sappig met tonen van witte perziken,

eikenhouten vaten om de complexiteit

al helemaal in zijn prijsklasse. 2009 was een lastig jaar en er

en rijk met rijpe fruittonen, cacao, leer, zachte tanninen en een

Na de alcoholische en melkzure

wat mandarijn en limoen. De afdronk is

verder te vergroten. Het resultaat mag

werd dan ook geen Castellowijn geproduceerd. Het beste

secondenlange, zuivere afdronk.

fermentatie rijpte de wijn eerst negen

verfrissend met verfijnde mineralen en

er zijn: een pinot noir van zéér hoog

deel van de oogst van de Castello werd gebruikt voor deze

Op dronk: tussen nu en 2020

maanden op tank op zijn fijne gistsporen

opnieuw een zweem van limoen.

niveau! In de neus ontdekken we het

Classico, die hierdoor verder aan kwaliteit won! Gemaakt van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 34,50 per fles (normaal € 38,90)

(‘sur lie’) en vervolgens nog een halfjaar

Op dronk: tussen nu en 2016

karakteristieke kersenfruit van pinot noir,

verder op vat. Daardoor heeft deze

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

met ook iets van aardse tonen en kruiden.

voornamelijk sangiovese (90%), aangevuld met malvasia nera,

Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

de geur is intens met heerlijke tonen van rood en zwart fruit,

colorino en merlot, kenmerkt deze Chianti Classico zich door

Chardonnay een perfecte balans tussen

een uitstekende balans tussen elegantie en complexiteit. Het

fruit, zuren en mineralen en is het hout

parfum is intens, met tonen van rijpe bramen, zwarte bessen,

prachtig geïntegreerd. In de neus merk je

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

de nabijheid van de zee door een lichte

2008 Pinot Noir
Marlborough

De smaak biedt datzelfde fruit, is vol sap, heeft een stevige

ziltigheid, maar ook fris, zomers fruit komt

Staete Landt heeft twaalf percelen pinot

Op dronk: tussen nu en 2018

structuur, zachte tanninen, iets van tabak en mooie frisse zuren

duidelijk naar voren. De smaak is rijk,

noir, die elk een eigen smaakcomponent

in de finale.

heeft perzik en hazelnoot, een mineralige

aan de uiteindelijke wijn toevoegen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,40)

Op dronk: tussen nu en 2015

afdronk en een aantrekkelijke toast.

Na de alcoholische en melkzure gisting

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 18,25)

Op dronk: tussen nu en 2016

2007 Castello Fonterutoli
Chianti Classico
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Staete Landt

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,70)

De Castello geldt als één van de paradepaardjes van het

2010 Riesling
Marlborough

domein en behoort tot de absolute top van Italië! Een prachtige

In het hart van de Staete Landt-wijngaard

assemblage van sangiovese (85%), cabernet-sauvignon (10%)

werden in 2005 drie verschillende klonen

en een vleugje merlot, met een lange rijping (zestien maanden)

rieslingdruiven aangeplant. Deze wijn

op Franse eikenhouten vaten staat garant voor concentratie

bevat van deze drie klonen alleen een
selectie van de mooiste druiven. Wat een

Voor de jubileumwijn 2010 Cuvée Jubilée Mazzei
zie pagina 4 & 5.

heerlijke Riesling, met het frisse van groene
appel en limoen, en de karakteristieke

De wijn is mondvullend en sappig en
bezit een heerlijk rood fruit, een mooie
kruidigheid, zachte tanninen en prachtige
frisse zuren.

Voor de jubileumwijn 2011 Cuvée Jubilée Sauvignon Staete Landt
zie pagina 4 & 5.

Okhuysen 145 jaar

Castello di Fonterutoli
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Okhuysen 145 jaar

Een schitterende magnum cadeau!
Okhuysen viert dit jaar haar 145e
verjaardag, ter gelegenheid waarvan
wij drie geweldige jubileumwijnen
hebben laten creëren door drie
verschillende toonaangevende
producenten (zie pag. 4 & 5):
onze Cuvées Jubilées!
Als extra feestelijk cadeau krijgt u
van ons bij aankoop van 24 flessen
of meer van de Cuvées Jubilées
een magnum (1.5 literfles) van de
Marchesi Mazzei ter waarde van
€ 28,50! Om aan de 24 flessen
of meer te komen, mag u de
mousserende, witte en rode Cuvée
Jubilée gecombineerd bestellen.

2010 Magnum Cuvée Jubilée,
Toscana (Castellina in Chianti)
Marchesi Mazzei
Het team van Mazzei koos voor een
perfecte assemblage van de autochtone
sangiovese (70%), aangevuld met
merlot (20%) en cabernet-sauvignon
(10%), afkomstig van de beste van de
in totaal 120 verschillende percelen
van Fonterutoli, gelegen tussen
tweehonderd en vijfhonderd meter
hoogte. Een assemblage die volgens
Francesco Mazzei een perfecte
afspiegeling is van de bijzondere
terroir. De wijn werd gedurende
twaalf maanden opgevoed op Franse
eikenhouten vaten, waarvan de helft
Okhuysen Vinée Vineuse, zomer 2012

nieuw werd aangekocht.

40

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.
Op dronk (magnum): tussen nu en 2021

