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Komt allen proeven!
Op het moment van schrijven van deze column is het buiten
warm en geniet iedereen van het mooie weer. De stranden en
terrasjes zitten weer vol en de witte wijn en de rosé smaken
nu extra lekker. Ook in de landen om ons heen is het prachtig
zomerweer met temperaturen boven de dertig graden. Veel
boeren halen opgelucht adem. Het voorjaar verliep immers
desastreus; het was koud en nat en de zomer liet lang op zich
wachten. De wijngaarden ontwaakten langzaam en de bloei en
vruchtzetting verliepen moeizaam. Naar dit mooie weer keken
dus niet alleen de vakantiegangers en de terrasjesgangers
reikhalzend uit, maar ook de wijnboeren, of beter gezegd
de wijngaarden, hadden het hard nodig! Alhoewel het nog
te vroeg is om te gaan juichen, zijn de boeren tevreden over hoe de wijngaarden zich
herstellen. Een wat grotere oogst is voor velen van hen zeer welkom. 2011 en 2012 waren
over het algemeen bescheiden jaren en er is ondanks de maar voortslepende crisis gebrek
aan wijn. Dit geldt misschien niet voor alle boeren, maar wel voor de meeste, toch wat
kleinere kwaliteitsproducenten met wie wij werken.
De crisis biedt, zoals dat gaat, ook altijd weer kansen. Zo was de wereldvermaarde Duitse
producent Sybille Kuntz op zoek naar een nieuwe samenwerking in Nederland voor haar
prachtige Moezelwijnen. Ze koos (ja, een vrouw als Sybille Kuntz mag kiezen...) voor
Okhuysen. Dit grote nieuws ging als een lopend vuurtje door de Nederlandse wijnwereld
en wij kregen vele felicitaties van pers en sommeliers. Nu haar wijnen eindelijk bij ons
zijn aangekomen, kunnen we ze ook daadwerkelijk aan onze klanten aanbieden; tenslotte
het doel van deze nieuwe samenwerking (zie pagina’s 8 & 9)! Goed nieuws is ook dat
Sybille Kuntz in eigen persoon aanwezig zal zijn tijdens ‘Proeven tussen de Stellingen’.
Met de zomer nog enigszins in onze bol, staat deze najaars-Vinée Vineuse nog vol met
heerlijke nazomerwijnen. Maar natuurlijk houden we ook rekening met de korter en
kouder wordende dagen. Wij zijn dan ook verheugd u de nieuwe oogstjaren van ons
Brunellohuis aan te kunnen bieden. Bovendien zal ook producent Castiglion del Bosco
aanwezig zijn op ‘Proeven tussen de Stellingen’. Deze proefdagen vallen dit jaar op 25
& 26 oktober; u kunt zich nu al opgeven (zie Wijnig Nieuws op pagina 4). Om voor dit
fantastische proeffestijn weer voldoende ruimte in ons magazijn te hebben, ruimen we
ook weer wat wijnen op in een zogenaamd restantenaanbod.
Zoals altijd geldt hiervoor dat de hoeveelheden beperkt zijn. Het verdient dan ook
aanbeveling deze wijnen telefonisch of per mail te bestellen. Voor de liefhebbers is er bij
deze Vinée Vineuse een voorkoopbijlage met een geweldig aanbod van witte Bourgognes
uit het heerlijke drinkjaar 2011. We zijn weer erg trots op de samenstelling van dit
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Vaak gelijk te herkennen, maar in ieder terroir schittert
de sauvignondruif op zijn eigen wijze. Wij selecteerden

over Domaine André Perret en prijswinnende wijnen.

vier topwijnen uit alle windstreken.

Een selectie van zes ‘hartendieven’ die wij speciaal

Rode wijnen uit de Rhône
18-19

aanbevelen en de lekkerste wijnen voor alledag!

Het warme, kruidige karakter van de rode Rhônewijnen
past uitstekend bij het komende seizoen. Met deze
heerlijke wijnen van Chave, Graillot, Pesquier en

Sybille Kuntz
8-9

Escaravailles geniet u de hele herfst lang.

Met Sybille Kuntz halen wij een van de beste
producenten uit de Moezel in huis. Deze sympathieke

20-21 Sterhuis

dame maakt op haar gelijknamige domein een serie

Wijnmaker Johan Kruger doet ons ook met zijn nieuwe

indrukwekkende Rieslings.

oogstjaren versteld staan: wat een heerlijke wijnen maakt
hij toch op zijn Sterhuis in Stellenbosch!

Château de Pennautier
10-11

12

Restanten

Pennautier, in bezit van hooggelegen wijngaarden die
zijn ingeklemd tussen het Centraal Massief en de

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem
Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

16-17

uitnodiging voor ‘Proeven tussen de Stellingen’, nieuws

Coups de Coeur en heerlijke huiswijnen
6-7

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
28 november 2013.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze
retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.

De vaste nieuwsrubriek Wijnig Nieuws, met de 		

Een wereldse selectie Sauvignon Blanc

22-23

Op deze pagina’s vindt u maar liefst 18 wijnen, die we

Pyreneeën, staat garant voor wijnen met een

voor een extra aantrekkelijke prijs aanbieden om in onze

uitstekende structuur, charme en een ongekend goede

opslag plaats te maken voor de nieuwe oogstjaren.

prijs-kwaliteitverhouding.

Op is op...!

Godeval

De Faveri Frizzante

De D.O. Valdeorras - ofwel ‘vallei van het goud’ - is een

Achter

Deze Frizzante komt uit het beste gedeelte van het

van de oudste wijnregio’s in Galicië. Bodegas Godeval is

Proseccogebied en heeft een prachtig evenwicht, veel

hier een echte uitblinker!

expressie en een elegante mousse. Een zéér verleidelijke
wijn!

Nazomeren met mooie rosés
13

We houden de zomer nog even vast als we genieten van
deze heerlijke rosés.

assortiment, dat zowel de Côte d’Or, de Côte Chalonnaise als de Mâconnais omvat.
Kortom, wat voor weer het buiten ook is, aan de wijnen zal het ook dit najaar niet liggen!

14-15

Castiglion del Bosco

Okhuysen Vinée Vineuse

Xavier Kat & team Okhuysen

2

PS Wij hopen u persoonlijk te mogen verwelkomen tijdens de komende editie van
‘Proeven tussen de Stellingen’ op 25 & 26 oktober aanstaande!

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.

wijnmakersfamilie Mazzei het schitterende domein
Castiglion del Bosco. De Rosso en Brunello di
Montalcino zijn nu al niet meer weg te denken uit
het assortiment, en ook hun exclusieve topwijnen zijn bij
ons verkrijgbaar!

Bestellen kan op de
volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier
(en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

Okhuysen Vinée Vineuse

Nog maar een jaar geleden ontdekten we via de
Ophalen van vooraf bestelde wijnen
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wijnig nieuws

25 en 26 oktober

Kom proeven
tussen de stellingen

wijnig nieuws

Uitzonderlijke
Beaujolais!
Wij drinken de laatste tijd weer volop Beaujolais. Een beetje licht gekoeld
is hij heerlijk, en zeker als hij dan ook nog eens van een mooi huis komt!
Domaine Louis Claude Desvignes maakt Beaujolais waar wij heel erg
gelukkig van worden. Robert Parker ook: hij beloonde deze uitzonderlijke
cru’s met hoge punten. Zo kreeg onze Morgon Côte du Py 90 punten en
de Côte du Py Javernières maar liefst 92 punten! Daar mogen ClaudeEmmanuelle en Louis-Benôit best trots op zijn!

2011 Morgon ‘Côte du Py’
Domaine Louis Claude Desvignes
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,20 per fles (normaal € 15,50)
2011 Morgon ‘Javernières
Domaine Louis Claude Desvignes
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober staan de deuren van onze
magazijnen aan de Küppersweg 19 te Haarlem weer wijd open
voor het ‘Proeven tussen de Stellingen’.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,60)

We nodigen u van harte uit voor deze grootse overzichtsproeverij!
Tijdens ‘Proeven tussen de Stellingen’ presenteren we maar liefst
tweehonderd wijnen. Daarmee is deze proeverij dé gelegenheid
om nieuwe wijnen te ontdekken, nieuwe oogstjaren te proeven en
uw seizoensinkopen te doen, met 10% extra factuurkorting.
Ook voor deze editie zullen weer vele wijnmakers overkomen naar
Haarlem om hun wijnen persoonlijk aan u toe te lichten!

Een heuse
André Perret!
André Perret is één van de supersterren uit ons assortiment. Met
name zijn Condrieus zijn van een uitzonderlijk niveau. Desondanks
komt u zijn naam weinig bij ons tegen. Dit komt door de zéér beperkte

Op www.okhuysen.nl vindt u binnenkort de actuele informatie en

beschikbaarheid van zijn wijnen. Des te leuker is het als wij de kans

de details over de aanwezige producenten en de wijnen die u kunt

krijgen om een van zijn heerlijke wijnen wél in het zonnetje te zetten,

proeven.

ook al betreft het slechts een bescheiden landwijn. Want landwijn of

Wij kijken ernaar uit u op 25 en/of 26 oktober te ontvangen.

niet, het is en blijft een heuse André Perret! De wijn is gemaakt van de
merlotdruif, die in de Rhône niet is toegestaan, maar het wel uitstekend
doet op een perceeltje zanderige grond nabij de rivier.

Neem vooral uw wijnvrienden mee en koop samen voor extra

Okhuysen Vinée Vineuse

korting en win mooie wijnen in de Tombola!
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Laat u ons met een e-mail aan vineus@okhuysen.nl weten op
welke dag en met hoeveel mensen u aanwezig zult zijn?

2011 Merlot - Vin de Pays des Collines Rhodaniennes IGP
Domaine André Perret
De geur is heerlijk expressief en biedt een gul rood fruit van frambozen,
kersen en aardbeien, met daarnaast een klein pepertje. De smaak bezit
een heerlijk rijp, zwoel fruit, een mooie balans, zachte tanninen, rode
bloemen, een aangename frisheid en uitstekende zuren.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 13,70)
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Coups de Coeur

huiswijnen

Zes uitblinkers van deze
Vinée Vineuse in één pakket!
Aan het samenstellen van ons aanbod voor Vinée Vineuse gaat altijd een uitgebreide proeverij vooraf. De wijnen die dan
het meeste opvallen, verdienen het predicaat ‘Coup de Coeur’. Benieuwd naar deze uitblinkers? Houd dan de ‘Coup de
Coeur’-logo’s in Vinée Vineuse in de gaten, of bestel dit complete ‘Coup de Coeur’-pakket en proef ze alle zes!

2011 Kabinett trocken
Sybille Kuntz
Speciale prijs: € 18,10 per fles

2012 Viña Godeval - Valdeorras
Bodegas Godeval
Speciale prijs: € 11,75 per fles

2011 Rasteau
Domaine des Escaravailles
Speciale prijs: € 8,90 per fles

(normaal € 20,45)

(normaal € 12,95)

(normaal € 9,80)

Zie pagina 8-9

Zie pagina 12

Zie pagina 18-19

Dagelijks plezier!

2011 Chenin blanc - Stellenbosch
Sterhuis
Speciale prijs: € 10,90 per fles

Een hoge kwaliteit, een lage prijs, spanning en veel karakter... dat zijn de eigenschappen van de
‘huiswijnen’ van Okhuysen. Hier ziet u de actuele aanbiedingen, op www.okhuysen.nl vindt u het
complete assortiment van heerlijke wijnen voor alledag.

2011 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco
Speciale prijs: € 12,80 per fles

(normaal € 10,25)

(normaal € 14,10)

Zie pagina 10-11

Zie pagina 14-15

Speciale prijs per pakket van 6 flessen: € 73,50
(normaal: € 79,75) Slechts één pakket per bestelling mogelijk.

(normaal € 12,20)
Zie pagina 20-21

2012 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

2012 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

2011 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine de Pesquier

De aromatische verdejo en verfrissende

Wie kent hem niet, deze fijne rosé met zijn

Deze ‘Petit Pétrus’ bewijst maar weer hoe

viura staan aan de basis van onze favoriete

prikkelende karakter. Een wijn die nooit

mooi de zachte merlot en pittige syrah

huiswijn.

verveelt en een feest is voor het oog!

elkaar kunnen aanvullen.

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas uit.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en

Proefnotitie: Prachtig fruit, met iets van

Rijk van smaak en zeer verkwikkend door de

uitbundig. In de smaak veel sap, rijp rood

aardse tonen, mooi geconcentreerd en een

mooie zuren.

fruit en een hint van kruiden.

sappige finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,70)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,90 per fles (normaal € 6,80)

2012 Cuvée première
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

2012 Guilhem Rouge
Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

2011 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas

De druiven colombard, gros manseng

De ‘vin comme autrefois’ van Aimé

Het sap van de tempranillodruiven

en ugni blanc werden nog aromatischer

Guibert is weer terug in zijn vertrouwde

vergist op roestvrij staal en behoudt zo

door een korte schilweking en de wijn nog

‘jasje’, maar het blijft een koningswijn!

zijn fraîcheur en fruitigheid. Heerlijk als

complexer dankzij een verblijf op de fijne

Proefnotitie: Rijp rood fruit en een fijne

aperitief en bij lichtere gerechten.

gistsporen.

kruidigheid, elegant en goed gestructureerd.

Proefnotitie: Levendig en fris van smaak, vol

Proefnotitie: Frisse kruisbes, grapefruit,

Klasse!

rijp fruit en met een kruidige afdronk!

exotische accenten en een zuivere,

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

verfrissende finale.

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,55)

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: tussen nu en 2015
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,60 per fles (normaal € 5,25)

Voor onze gehele selectie
huiswijnen en uitgebreide
wijninformatie gaat u naar
www.okhuysen.nl

Speciale korting huiswijn
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 wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Terroirs d’Altitude rouge
Cabardès
Château de Pennautier
Speciale prijs: € 9,15 per fles
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duitsland

duitsland

Sybille Kuntz, koningin
van de Riesling
Sybille Kuntz en haar wijnen maakten ‘Kuntz’ een begrip in
de Moezel en ver daarbuiten. De eigenzinnige wijnmaakster
creëert wars van de gangbare ideeën over hoe Riesling uit
de Moezel zou ‘moeten’ smaken een lijn Rieslings met een
geheel eigen karakter. Haar wijnen zijn dus net als zij; zeer
eigenzinnig en niet met anderen te vergelijken.
Kortom… Kuntz!

S

ybille werd geboren in een familie van wijnmakers,
-handelaren, vatenmakers en kuipers, in het

dorpje Lieser in het hart van de Moezelvallei. Zelf
kiest ze aanvankelijk voor iets heel anders: een studie
Business Administration in Wuppertal, ver weg van de
familiewijngaarden. Maar het bloed kruipt waar het niet
bekostigen en leert zo de grote witte wijnen uit Frankrijk en

2011 Qualitätswein trocken
Sybille Kuntz

2011 Spätlese trocken
Sybille Kuntz

Italië kennen. Veelal strakker en droger, wat indruk maakt

Deze ‘basiswijn’ is een indicatie van het hoge niveau van de

Spätlese, het synoniem voor late pluk, vindt gewoonlijk plaats in

op de wijnliefhebster die opgroeide met de traditionele,

wijnen. Afkomstig van de wijngaarden Kues, Kardinalsberg en

de laatste week van oktober op de Niederberg-Helden-akker in

zoete Moezelwijnen.

Weisenstein. De druiven van deze wijngaarden worden als eerste

Lieser. Sybille maakt diverse ‘tri’s’ (gangen) door de wijngaard om

geplukt.

de druiven op het perfecte moment te plukken en zorgt daarmee

Sybille ontwikkelt de drang om een Moezel Riesling te

Proefnotitie: Bleekgeel van kleur. In de neus fris, bloemig en met

voor een continu hoge kwaliteit.

creëren die zich kan meten met de cuvées uit de bekende

tonen van citrusfruit en grapefruit. In de mond sappig, stenig,

Proefnotitie: Geel van kleur. Herkenbaar Rieslingparfum. In de mond

topgebieden. In de jaren tachtig keert ze terug naar

mineraal, bloemig en opnieuw citrus. Deze mooie strakke wijn is

appelig met een fijn zoetje. De wijn is perfect in balans: rond en

Lieser waar haar man Marcus en zij de totale controle

heerlijk verkwikkend en heeft een intense en lange afdronk en een

tegelijk zuiver, een licht zoetje maar veel spanning. De afdronk maakt

over de familiewijngaarden en het wijnmaken krijgen.

prettige ‘bite’.

indruk.

Ze doen de chemische onkruidverdelgers de deur uit

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2017

en laten bloemetjes en plantjes tussen de wijnstokken

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,65)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,95 per fles (normaal € 28,20)

maar liefst zeventig jaar oude wijnstokken goed. Al vanaf

2011 Kabinett trocken
Sybille Kuntz

2011 Auslese feinherb
Sybille Kuntz

haar eerste oogst, in 1984, proef je de verandering: de

Gemaakt van voornamelijk oude rieslingstokken, gelegen op de

De druiven voor deze bijzondere wijn zijn afkomstig van de beste

wijnen bezitten een geweldige mineraliteit, uitstekende

steile wijngaarden van de Paul Vallei, die zo’n 35.000 jaar geleden

en oudste wijngaarden van de ‘Niederberg-Helden Einzellage’.

natuurlijke zuren en een perfecte balans. Een nieuwe stijl

door de rivier de Moezel werd gevormd. De Paul Vallei maakt deel

Een lage opbrengst resulteert in most met een hoge concentratie

Moezelwijnen is geboren!

uit van de Lieser Schlossberg.

aroma’s en veel smaak. Steile akkers en een bodem van leisteen

Sybille is ambitieus en breidt het domein uit. Ook de

Proefnotitie: De neus is aromatisch en complex. Je ruikt subtiele

geven deze wijn een ongekende mineraliteit.

nieuw aangekochte wijngaarden zijn beplant met oude

tonen van honing, rijp geel fruit en kruiden. Ook de smaak heeft veel

Proefnotitie: Een levendige en krachtige neus, met minerale tonen en

stokken en hebben een helling van tot wel zeventig graden.

te bieden: hij is zwoel, elegant en heeft een mooie spanning. Klasse!

een zweem van anijs. In de mond veel sap, een volle, geconcentreerde

De zon schijnt er haast verticaal op, terwijl het water van

Op dronk: tussen nu en 2016

smaak met een verfijnd zoetje, bijzonder veel rijp fruit en iets van

de Moezel het zonlicht nog eens reflecteert. Dankzij dit

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

kamille en gember. Heel complex. De afdronk houdt secondenlang aan.

gaan kan. Ze opent een wijnwinkel om haar studie te

weelderig groeien. De wijnstokken worden daardoor
gedwongen om dieper te groeien, en bereiken een grotere
diversiteit aan voedingsstoffen. Tegelijkertijd blijft de sterk
leisteenhoudende bodem gezond. Dit doet de veertig tot

uitbundige zonlicht ontwikkelen de druiven zich optimaal

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 41,50 per fles (normaal € 46,50)

en zorgen voor veel geur- en smaakstoffen. Sybille plukt
de druiven zo laat mogelijk, opdat deze de tijd hebben
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Proefpakket Sybille Kuntz

Het resultaat is verbluffend: de Rieslings van Sybille
Kuntz en haar team zijn fris, bloemig, vol van smaak, heel
complex en hebben een uitgesproken mineraal karakter.
De wijnen zijn ideale begeleiders voor aan tafel en daarom
in menig (Duits) toprestaurant te vinden. Proef en ervaar
hoe Riesling uit de Moezel kan smaken!

Sybille Kuntz maakt ook een prachtige
Beerenauslese en Trockenbeerenauslese.
De voorraden hiervan zijn zeer beperkt.
Bel of e-mail ons alstublieft bij interesse!

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan 2x Qualitätswein, 2x Kabinett, 1x
Spätlese en 1x Auslese.

Speciale prijs: € 131,00 (normaal € 145,60)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

‘karakter’ te ontwikkelen.
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cabardès

cabardès

Château de Pennautier: verrassend veelzijdig!
Eigenlijk behoeft dit domein geen introductie meer. Inmiddels hebben velen van u kennisgemaakt met één of meerdere
wijnen van Château de Pennautier. De huidige eigenaar Comte Nicolas de Lorgeril is een directe afstammeling van Bernard
de Pennautier, die onder het bewind van Louis XIII het imposante kasteel liet bouwen.

Middellandse Zee als de Atlantische Oceaan. Door deze bijzondere omstandigheden doen zowel de typisch Zuid-Franse druiven als de
druivensoorten uit koelere streken als Bordeaux en Bourgogne het hier geweldig. Met als resultaat verrukkelijke basiswijnen én speciale
cuvées. De ‘basis’ Chardonnay is al jaren een van onze favoriete huiswijnen en illustreert de ongekend goede prijs-kwaliteitverhouding
van de wijnen van dit prachtig gelegen domein. Minder bekend zijn de heerlijke rode Terroirs d’Altitude en de houtgelagerde Chardonnay

D

e ligging van dit prestigieuze domein is ideaal voor wijnbouw. De wijngaarden liggen ingeklemd tussen het Centraal Massief

van Marquis de Pennautier. Stuk voor stuk wijnen die het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden.

en de Pyreneeën, op een gemiddelde hoogte van driehonderd meter. Ze profiteren zo van de combinatie van de warmte van

Zuid-Frankrijk, de frisheid die de hogere ligging met zich meebrengt en de dempende invloed van koele luchtstromen van zowel de

2012 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

2010/2011 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier

Deze wijn is puur op het fruit gemaakt en bezit dankzij de hoge

De chardonnay staat aangeplant op het noorden om de

ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir een heerlijke

hangtijd van de druiven te kunnen verlengen en ze daarnaast te

frisheid. De typische vettigheid van de chardonnay komt heel

beschermen tegen de warme middagzon. De druiven behouden

subtiel in de wijn naar boven en maakt de wijn extra aantrekkelijk.

hierdoor hun frisheid en winnen aan aromatische complexiteit.

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

Na een oogst in de vroege ochtend worden de druiven bij

en veldbloemen, uitstekende zuren, een prima structuur en een rijke,

binnenkomst in de kelder meteen geperst. Het heldere sap gaat

sappige finale.

direct op eikenhouten vaten voor de alcoholische gisting. De

Op dronk: tussen nu en 2015

opvoeding gebeurt ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), voor 40% op

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

houten vaten en 60% op cuve en duurt tien maanden.
Proefnotitie: De neus is zeer rijk met aroma’s van tropisch fruit als
ananas, passiefruit en gedroogde abrikoos, iets van citrus en een

2012 Merlot - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

vleugje vanille. De smaak is vol en rijk, in het bezit van een mooie,

Niet alleen typisch Zuid-Franse druiven als grenache en syrah

een lange en krachtige finale.

voelen zich thuis op de ‘arme’ kalkrijke grond van de wijngaarden

Op dronk: tussen nu en 2016

van Pennautier. Ook de Bordelaise merlot gedijt hier goed, getuige

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

deze verrukkelijke cuvée die geen spatje houtopvoeding heeft

vette structuur, met een prachtig rijp geel fruit, heerlijke houttonen en

ondergaan.
fruit. Ook in de smaak sappig, rijp fruit met nuances van kersen,

2010 Terroirs d’Altitude rouge - Cabardès
Château de Pennautier

moerbei en rode bes, een aangename frisheid en zachte tanninen.

Deze cuvée is een assemblage van krachtige cabernet-sauvignon

Op dronk: tussen nu en 2015

en syrah, aangevuld met cabernet-franc, cot, merlot en grenache.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,25)

Alle druiven zijn afkomstig van de beste wijngaarden van Château

Proefnotitie: De neus verleidt met fijne aroma’s van rood en zwart

de Pennautier, gelegen op de hogere coteaux. De druiven
ondergaan een lange weking van zo’n dertig dagen, waardoor het
sap aan concentratie wint. Ten slotte wordt de wijn gedurende
veertien maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten voor
nog meer complexiteit.
Proefnotitie: De neus imponeert met nuances van zwarte bessen, rijpe

Proefpakket Château de Pennautier
U kun deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 89,50 (normaal € 99,00)

geconcentreerde fruittonen, soepele tanninen en een aangename toets
van het hout.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,15 per fles (normaal € 10,25)

Okhuysen Vinée Vineuse

bramen, verse kruiden, iets van mint en cacao. De smaak is rijk, met
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galicië

franse rosés

Prachtig Spaans wit
uit Valdeorras
De wijnstreek Valdeorras, verstopt in de binnenlanden van groen Galicië, brengt schitterende witte wijnen voort. De wijnen
zijn hier nog niet zo bekend, maar behoren inmiddels tot de top van Spanje.

I

n 1974 nam een groep wijnbouwers het initiatief om de streek Valdeorras in Galicië nieuw leven in te blazen. Hun missie was duidelijk: de
plaatselijke ‘godello’ moest voor een revolutie gaan zorgen. En dat is gelukt! De volle, aromatische kwaliteitsdruif godello vormt de basis

revolutie en lanceerde als eerste een wijn van 100% godello. De terrasvormige wijngaarden bevinden zich op de oevers van de rivier de Sil.
De druiven profiteren hier op de leistenen, granieten bodems volop van de invloeden van de Atlantische Oceaan, die voor verkoeling en
neerslag zorgt. Inmiddels is Bodegas Godeval een begrip in Galicië en ver daarbuiten.
Het domein is prachtig geïntegreerd in het middeleeuwse klooster van Xagoaza, dat van oudsher wordt beschouwd als een van de
belangrijkste religieuze en culturele centra in de vallei van Valdeorras. De wijnen van Godeval hebben vele prijzen en hoge noteringen van de
internationale wijnpers in de wacht gesleept; proeft u zelf waarom!

2012 Viña Godeval
Valdeorras
Bodegas Godeval

2012 Viña Godeval, Cepas Vellas
Valdeorras
Bodegas Godeval

De druiven worden in de vroege ochtend

Sinds 2005 maakt de bodega een speciale

geoogst en ondergaan direct hierna een

cuvée van geselecteerde druiven van de

van bloesem, rood fruit en frisse zuren.

een prettig zacht, kruidig rood fruit. De

koude schilweking van enkele uren om

oudste stokken, de ‘cepas vellas’. Met een

Jean-Marie Guffens maakte een rosé die

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

smaak biedt veel sap, terugkerend fruit,

extra aromastoffen uit de schilletjes te

kleine productie en een grote vraag zijn we

zowel karaktervol als fris, elegant en fruitig

verheugd dat we deze voortreffelijke wijn

is, met in de neus fruit van frambozen,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,70)

elegante zuren en een aangename ´bite’.

onttrekken. Hierna worden de druiven

en framboos, en met een elegante smaak

In de neus is de wijn prachtig elegant, met

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

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

licht geperst en volgt de vergisting op

nu ook in Nederland mogen introduceren.

aardbeien en zwarte bessen, en ook

temperatuurgecontroleerde inox tanks.

Met nog meer diepgang, concentratie

iets van peper. Dit vinden we ook in de

Proefnotitie: Een heerlijk geurend parfum

en elegantie is de ‘Godeval Cepas Vellas’

elegante, soepele en frisse smaak terug.

2012 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames

van appel, perzik, abrikoos, bloemen en

uitermate geschikt voor aan tafel.

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Alleen het eerst vrijgekomen sap wordt

fijne kruiden. De smaak is verfijnd en mooi

Proefnotitie: Het parfum is intens en maakt

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

gebruikt, dat een expressieve geur van

2012 Corbières rosé
Château Champ des Soeurs

klein rood fruit, bloemen en kruiden

Laurent Maynadier maakt deze

zuren en een sappige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 12,95)

Okhuysen Vinée Vineuse

Nu lente en zomer zo laat op gang kwamen, verdienen we eigenlijk wel een extra lang doorlopende zomer. Dit wensen wij u
toe. ‘Gezelschap’ van onderstaande Franse rosés zal u daarbij zeker goed doen. Wij selecteerden voor u de zes populairste
van deze zomer.

2012 Rosé - Pays de Vaucluse
Verget du Sud

droog, tegelijk ook rijk, met prachtige
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Heerlijk nazomeren met
Franse rosés

indruk met rijpe fruitaroma’s van appel,

heeft. De smaak is mede dankzij subtiel

fantastische rosé van grenache en

houtgebruik complex en vrij stevig, maar

mourvèdre. Een heerlijk parfum van rode

fruitconcentratie, heeft ‘body’, maar bezit

2011 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

tegelijk heel fris en vol fruit.

veldbloemen, rijpe perzik, citrusfruit en

ook prachtige minerale tonen en eindigt in

Vermaard over de hele wereld, deze Tavel

Op dronk: tussen nu en 2015

aardbeien prikkelt de neus. De smaak is

een frisse, secondenlange finale.

rosé. Een unieke wijn, met in de neus
complexiteit, florale tonen, rood en wit

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,05)

verfijnd en elegant, met een delicaat wit

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,70)

fruit en een pepertje en een smaak die

meloen, perzik, een vleugje limoen en iets
van venkel. De smaak is complex met veel

aangenaam frisse finale.

elegante zuren.

2012 Initiale - Saint-Chinian rosé
Domaine des Jougla

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Een delicieuze rosé, gemaakt van de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 18,95)

druiven syrah, grenache en mourvèdre.

krachtig en intens is, met levendig fruit en

2012 Rosé d’Une Nuit
Coteaux Varois
Domaine du Deffends
De kalkrijke grond, het ideale klimaat van
de Provence en de 25 jaar oude stokken
geven een rosé met een complex parfum
met bosaardbeitjes, bloemen, wat kruiden

en rood fruit, harmonieuze zuren en een
Op dronk: tussen nu en 2015

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

Proefpakket Rosés voor de nazomer
U kun deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn een fles.

Speciale prijs: € 63,50 (normaal € 69,45)

Okhuysen Vinée Vineuse

voor levendige, fruitige witte wijnen met een bovendien fris en mineraal karakter. Bodegas Godeval vervulde een voortrekkersrol in deze
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toscane

toscane

Brunello, of beter gezegd, Brunello di Montalcino, behoort tot de meest gerenommeerde en kostbare wijnen van Italië.
Het herkomstgebied is gelegen in het zuiden van Toscane en is met 1200 hectare wijngaard klein. Bovendien is het zeer
versnipperd, met tal van veelal kleine producenten. Het is dan ook niet gemakkelijk om hier een domein te vinden dat een
continue hoge kwaliteit levert, met voldoende beschikbaarheid, en dat ook nog eens redelijke prijzen hanteert.

Naast de traditionele Rosso en Brunello, produceert
Castiglion del Bosco ook twee bijzondere wijnen met een
zeer beperkte productie: een ‘landwijn’ uit het kustgebied
Riparbella, gelegen direct naast Bolgheri en een Brunello van
de cru-wijngaard Campo del Drago.

J

2009 Prima Pietra,
IGT Toscana Rosso
De wijngaarden van Riparbella liggen op
450 meter hoogte en worden zowel door
de zee als door het kustgebergte beïnvloed.
Bordelaise druiven domineren de wijnen.
De assemblage bestaat uit 50% merlot, 30%
cabernet-sauvignon, 10% cabernet-franc
en 10% petit verdot. De wijn rijpt achttien
maanden op Frans eiken. De wijn is intens,
rijp, rijk, met tonen van specerijen en cacao,
met een krachtig, zwoel fruit en fluwelige
tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2019
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 55,90 per fles (normaal € 61,65)

arenlang kochten we hier kleine hoeveelheden, dan weer bij de een, dan weer bij de ander. Totdat wij vorig jaar van Francesco Mazzei
van Castello di Fonterutoli uit Chianti Classico de gouden tip kregen: “Neem snel contact op met Castiglion del Bosco. Dit domein is

nieuw gecreëerd, het bezit de allerbeste wijngaarden en ze zoeken nog een Nederlandse importeur!”
Niet veel later arriveerden wij in Montalcino om zelf polshoogte te nemen en de wijnen uitgebreid te proeven. Castiglion del Bosco
bestaat uit een eeuwenoud dorpje gelegen te midden van grote landerijen. De meeste bestaan uit bos, maar zeventig hectare is beplant
met wijnstokken. Tot voor kort werd de wijn slechts voor eigen gebruik en voor lokale consumptie geproduceerd, tot de huidige eigenaar
van het land besloot om deze ruwe diamant verder te polijsten. Nicolò d’Afflitto en Cecilia Leoneschi en hun medewerkers namen de
wijngaarden onder handen en verbeterden de kelderfaciliteiten. Tegelijkertijd lieten ze een gloednieuwe wijnkelder bouwen, waar volgens
de laatste inzichten en wensen gewerkt wordt. Castiglion del Bosco werd daarmee in een klap een van de modernste en best geoutilleerde

Okhuysen Vinée Vineuse

wijnproducenten van de streek. De bijzonder mooie wijnen die ze inmiddels produceren, zijn hier een logisch gevolg van!
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2011 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco

2008 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco

Voor hun Rosso gebruiken Nicolò en Cecilia een wijngaard met de

De druiven voor deze wijn komen van de wijngaard in Capanna,

naam Gauggiole. Klimaat en bodem brengen hier druiven voort

waar de ‘galestro’, het typische gesteente van Montalcino,

met een heerlijke fruitexpressie en een fris karakter. Na vinificatie

zorgt voor de zo unieke aroma’s, complexiteit en kracht.

gaat de wijn in Franse barriques voor een opvoeding van zes

Na vinificatie wordt de wijn 24 maanden opgevoed op Frans

maanden. Hierna wordt hij gebotteld en rijpt hij nog eens zes

eiken en rijpt daarna nog eens 24 maanden verder op fles.

maanden verder op fles in de kelders van het domein.

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

Proefnotitie: Het parfum is heerlijk expressief en zit vol tonen van

kersen, viooltjes, laurier, specerijen, cacao, tabak, bosgrond en iets van

rijp rood en zwart fruit, ook iets van specerijen, cacao en een vleugje

vanille. De smaak is geconcentreerd en rijk, met een gul rood en zwart

vanille. De smaak is smeuïg en rond, met opnieuw rijp fruit, lichte

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

leertonen, iets van bosgrond, mineralen en een aantrekkelijke,

zuivere, minutenlange afdronk. Top!

elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2023

Op dronk: tussen nu en 2017

Schenkadvies: Heerlijk bij stoofschotels, geroosterd vlees en (voor

Schenkadvies: Bij pastagerechten met een vleessaus, rood vlees

later dit jaar) wildgerechten.

en licht gerijpte kazen.

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,10)

2007 Campo del Drago,
Brunello di Montalcino
Een wijn met een grote persoonlijkheid,
waarbij traditie en innovatie samenkomen
en de bijzondere terroir zich in al zijn
schoonheid kan tonen. Campo del
Drago vormt het mooiste deel van de
Capannawijngaard. De druiven worden zeer
streng geselecteerd, met een opbrengst
van slechts 28 hectoliter per hectare. De
houtopvoeding duurt 24 maanden, gevolgd
door 36 maanden flesrijping. Deze bijzondere
cru bundelt alles wat een Brunello groot
maakt; de wijn is zeer elegant en complex,
maar tevens krachtig en geconcentreerd. Top!
Op dronk: tussen nu en 2020
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 67,50 per fles (normaal € 73,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

Brunello: klein in omvang
groot in aanzien
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sauvignon

sauvignon

Wereldse Sauvignon Blancs!

2011 Cartagena Sauvignon blanc - San Antonio
Viña Casa Marín
Viña Casa Marín werd in 2000 opgericht door wijnmaakster Maria

Voor het maken van wijn kan een wijnboer kiezen uit ruim 8.000 verschillende
druivenrassen. De gewenste kleur en smaak van de wijn zijn uiteraard van grote invloed
op de keuze voor een bepaald druivenras, maar natuurlijke factoren, wijnwetgevingen en
tradities hebben invloed op de keuze. Daar waar de boer een ‘eigen’ keuze maakt, wint de
sauvignon aan populariteit.

Luz Marín, die één ding voor ogen had: ‘terroirwijnen’ maken in
Chili. Haar project was innovatief én gewaagd, maar inmiddels
geliefd en geroemd en een voorbeeld voor vele anderen in Chili.
Viña Casa Marín ligt in de unieke ‘cool climate’ Lo Abarca-vallei
nabij de kustplaats San Antonio. De nabijheid van de oceaan geen enkele wijngaard in Chili ligt dichter bij de kust - is duidelijk

H

oewel de sauvignondruif wereldwijd wordt aangeplant en zijn grote reputatie en

merkbaar. Aromatische witte druiven als de sauvignon blanc

bekendheid dankt aan gerenommeerde Loirewijnen als Sancerre en Pouilly-

gedijen hier uitstekend!

Fumé, brak de druif bij het grote publiek pas echt door met de komst van de

Proefnotitie: Expressieve sauvignonaroma’s van kruisbes en vers

Sauvignon Blanc-wijnen uit de Nieuw-Zeelandse regio Marlborough.

gemaaid gras stuiven het glas uit. De smaak is zuiver en puur, heel

De Kiwi’s begonnen met de productie van een nieuwe stijl Sauvignonwijnen,

fris, mooi complex en goed gestructureerd.

intrigerende wijnen, waarin het stuivende, groene karakter en de intense aroma’s

Op dronk: tussen nu en 2015

van de druif in optima forma naar voren werden gehaald. Bovendien kregen de

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,45)

wijnen vaak de naam van de druif, waarmee Sauvignonwijn voor velen synoniem
werd met geel-groen gekleurde wijnen, met expressieve aroma’s van citrusfruit,

2011 Sauvignon Annabel - Marlborough
Staete Landt

buxus, asperges en vers gemaaid gras en een smaak die groene appels,
kruisbessen en lychees naar voren brengt.

De Nederlandse Ruud Maasdam en Dorien Vermaas togen
Uiteraard hangen die aroma’s en de herkenbare smaken nauw samen

in 1996 naar Marlborough om hun droom te realiseren:

met het herkomstgebied van de wijn. Zoals gezegd komt sauvignon

een eigen wijndomein starten. Na de perfecte plek te

blanc in alle hoeken van de wereld voor. Naast Marlborough en

hebben gevonden, begonnen zij aan een uitgebreid

het Loiredal doet de druif het ook in koelere regio’s (aan de

bodemonderzoek om te bepalen welke druif waar het beste

kust of in de bergen) van Spanje, Noord-Italië en Hongarije

zou gedijen. Inmiddels worden hun wijnen wereldwijd

goed. We selecteerden twee klassieke en twee verrassende

geprezen! Regelmatig wordt geschreven dat Ruud en

Sauvignon Blancs die het proeven meer dan waard zijn!

Dorien de ‘ultieme Marlborough-Sauvignon’ hebben

Wilt u nog meer Sauvignon Blancs proeven?

gemaakt: hun Sauvignon-wijnen zijn heerlijk fris en

Op www.okhuysen.nl vindt u het hele assortiment Sauvignons.

expressief. Doordat een deel van de wijn ‘sur lie’ verbleef

Proefpakket Sauvignon

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

Speciale prijs: € 137,00 (normaal € 153,10)

en een klein deel werd vergist op barriques, zijn ze zeer
complex van smaak.

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Deze Sauvignon heeft enerzijds de grassige
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2012 Pouilly-Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly

2012 Sauvignon del Veneto
Palazzo Maffei

en exotische karakteristieken van een Nieuw-Zeelandse

Pouilly-sur-Loire is een van de bekendste herkomstgebieden van

De beste Italiaanse Sauvignons komen uit het uiterste

veel meer complexiteit, elegantie en

de sauvignon blanc. De bodem is rijk aan vuursteen, en op ‘La

noordoosten. Het is hier wat koeler, met name in de hoger

diepgang. Dat is te danken aan de

Côte’ en ‘Kimméridgien’ ook aan kalk en kiezel. Dankzij deze

gelegen gebieden, waardoor de sauvignon zijn frisse zuren kan

assemblage van verschillende

bodemeigenschappen ontwikkelen de Sauvignon Blancs in Pouilly

behouden. Wij waren dan ook verheugd toen Diego Cottini,

percelen, gecombineerd met

een herkenbaar mineraal, fruitrijk en wat rokerig, appelig en

wijnmaker van ‘ons’ Palazzo Maffei (niet ver van de stad Verona),

de lange opvoeding ‘sur lie’,

vuursteenachtig bouquet. In het hart van Pouilly huist - inmiddels

vertelde dat hij sinds dit jaar een Sauvignon Blanc maakt! De

deels op eikenhouten vaten.

al vijf generaties lang - het domein Jean-Pierre Bailly. De familie

druiven zijn afkomstig van de hooggelegen Spiazi wijngaard. Met

Wat een klassewijn!

Bailly oogst de druiven van de verschillende percelen apart en

moderne technieken creëerde hij een unieke wijn die zich - net als

Op dronk: tussen nu en 2015

vergist (ook per perceel) de sauvignon op lage temperatuur in

de zo geliefde rode wijnen van het domein - laat kenmerken door

roestvrijstalen tanks. De wijn rijpt daarna gedurende een halfjaar

kracht, structuur en balans.

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

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), waarna de eerste botteling in het

Proefnotitie: Heerlijk aromatisch, duidelijk sauvignon blanc, met

voorjaar van start gaat.

tonen van citrus, iets grassigs en witte peper. De smaak is vol en rond,

Proefnotitie: Een zeer explosieve sauvignonneus met een vuursteentje.

met uitbundig sappig citrusfruit, frisse appel en rijpe peer. Eindigt met

Heerlijke fruitaroma’s in de smaak en een frisse, zachte afdronk.

een aangenaam lange en zachte afdronk.

Klassiek en verfrissend!

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,35)

Sauvignon, maar biedt daarnaast
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rhône

rhône

Geraffineerde rijkdom uit de Rhône

Met het najaar in aantocht komen als vanzelf de warme, kruidige rode wijnen uit de Rhône weer in beeld. De pure Syrah
uit het noorden en de assemblages van grenache, syrah en mourvèdre uit het zuiden laten onze harten sneller kloppen. Wij
bieden u hier een viertal schitterende wijnen aan, afkomstig uit zowel de noordelijke als de zuidelijke Rhône, allemaal met
hun eigen karakter, maar stuk voor stuk gemaakt door topproducenten.

2009 Saint-Joseph ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

2011 Rasteau
Domaine des Escaravailles

Jean-Louis Chave, wereldberoemd door zijn Hermitage, startte

De wijngaarden waar deze wijn vandaan komt, zijn in terrasvorm

in 1995 het project Offerus. Het doel: een rode Saint-Joseph

aangelegd, hoog op de steile coteaux. De grond is hier rijk aan

van hoog niveau te maken. En dat is hem gelukt, door een

kalk, klei en rolkeien. 70% van de assemblage bestaat uit veertig

strenge selectie van druiven, afkomstig van percelen met lage

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

rendementen en van wijnbouwers die biologisch werken.

druiven worden apart gevinifieerd en opgevoed (op cuve) en vlak

Proefnotitie: In de neus vinden we het pure fruit van de syrah, als

voor botteling geassembleerd.

zwarte bessen en bramen, tonen van stal en het typische pepertje.

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

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

kersen, laurier, kreupelhout, specerijen en iets van leer. De smaak zit

harmonieert met de uitstekende zuren en zijdezachte tanninen.

vol rijp sap, met prachtige soepele tanninen en de wijn heeft elegante

Op dronk: tussen nu en 2018

zuren in de afdronk.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 18,90 per fles (normaal € 20,80)

Op dronk: tussen nu en 2016
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Alain Graillot werkt volledig biologisch, vinifieert zijn druiven

2010 Gigondas
Domaine du Pesquier

traditioneel (geen ontsteling en lange weking) en laat zijn wijnen

De druiven voor deze wijn komen deels van het plateau bij

gedurende twaalf maanden rijpen op gebruikte barriques. Zij

Gigondas en deels van de coteaux. Op puur traditionele wijze

kenmerken zich door de pure expressie van de syrahdruif, zonder

worden de druiven grenache (75%), syrah (20%) en mourvèdre

zwaar en massief te zijn.

(5%) gevinifieerd, waarna de wijn gedurende veertien maanden

Proefnotitie: In de neus is de wijn floraal, met donker fruit als zwarte

voor 80% op eiken foeders en 20% op cuve rijpt.

bessen, en iets van laurier. In de zuivere smaak keert het fruit terug en

Proefnotitie: De neus biedt zwoel rood fruit, pruimen, tonen van leer

heeft de wijn voorts aanwezige, maar elegante tanninen, iets kruidigs

en tabak, mineralen, kruidigheid en kreupelhout. In de mond is hij

en heerlijke, frisse zuren.

krachtig en geconcentreerd, keren die kruidigheid en dat rijpe fruit

Op dronk: tussen nu en 2018

terug en proeven we rijpe, zachte tanninen en een opvallende frisheid.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,95 per fles (normaal € 18,85)

Op dronk: tussen nu en 2018

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Crozes-Hermitage en de Rasteau
twee flessen en van de overige wijnen één fles.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 17,40)

Speciale prijs: € 88,00 (normaal € 95,50)

Proefpakket rode Rhônewijnen

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

2010 Crozes-Hermitage
Alain Graillot

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles (normaal € 9,80)
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zuid -afrika

zuid -afrika

2011 Chenin blanc
Sterhuis

2010 Chardonnay
Sterhuis

2010 Merlot Cabernet-sauvignon
Sterhuis

De Chenin is een van de topwijnen van

De wijngaard voor deze Chardonnay ligt

Naast al het wit, maakt Sterhuis ook

het domein. De wijngaard voor deze

naast die van de sauvignon tussen de

enkele sublieme rode wijnen. Dit is een

wijn werd geplant in 1970 en is dus ruim

vierhonderd en 450 meter hoogte. De

assemblage van 55% merlot en 45%

veertig jaar oud. Gelegen op een hoogte

druiven rijpen hier in alle rust en worden

cabernet-sauvignon. De druiven worden

tussen de 450 en 480 meter profiteert hij

met een perfecte balans tussen suiker en

los van elkaar gevinifieerd en opgevoed

optimaal van het koelere klimaat en de

zuurgraad geoogst. De druiven worden

op eikenhouten vaten. Na zo’n twintig

wind. De wijngaard zorgt voor prachtige,

langzaam geperst, waarna het sap direct

maanden rijping wordt de assemblage

geconcentreerde druiven en heeft een

op eikenhouten vaatjes gaat. Tijdens de

gemaakt en gaat de finale wijn nog enkele

natuurlijke opbrengst van slechts zo’n 10

gisting wordt regelmatig gebatonneerd.

maanden terug op vat.

hectoliter per hectare. Het sap vergist op

Hierna blijft de wijn ‘sur lie’ met één

Proefnotitie: In de neus geurt de wijn naar

eikenhouten vaten van één jaar oud en

wekelijkse batonnage. Na tien maanden

kersen, bessen en aardbeien, met ook iets

de wijn wordt regelmatig gebatonneerd

opvoeding wordt hij gebotteld.

van specerijen, laurier, tabak en kaneel. De

(het omroeren van de gistcellen). Na acht

Proefnotitie: Het parfum is prachtig

smaak heeft een vol en fris rijp fruit, is lekker

maanden ‘sur lie’ te hebben gelegen,

complex met impressies van vuursteen,

sappig en de wijn bezit een aangename,

wordt de wijn gebotteld.

bloesem, citrusfruit, perzik, tropisch fruit,

kruidige afdronk.

Proefnotitie: Een prachtige complexe wijn

honing, brioche en vanille. De smaak is rijk

Op dronk: tussen nu en 2017

met een geur van rijp geel en wit fruit, iets

en breed, met een prachtige intensiteit, een

oit kocht André Kruger de wijngaarden van Sterhuis op de Bottelary Hill als een investering voor zijn oude dag. De druiven van

tropisch, met ook wat citrusfruit, hazelnoot

opvallende puurheid, tonen van citrusfruit en

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,50)

de prachtige oude wijngaarden, gelegen op de hoogste hellingen van Stellenbosch, bleken makkelijk verkoopbaar vanwege hun

en brioche. De smaak is geconcentreerd en

zuidvruchten, elegant, verkwikkende zuren en

excellente kwaliteit. Zoon Johan raakte in de ban van het domein en besloot zelf wijn te gaan maken. Vanaf het begin liet hij zich leiden

rijk, met opnieuw tropisch fruit en mineralen

een lange intense afdronk. Top!

door de terroir. Hij plantte delen van de wijngaarden opnieuw aan, met als doel de juiste druiven op de juiste plek te krijgen en zodoende

en de afdronk heeft lengte en mooie zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

een optimale balans te vinden tussen rijpheid en natuurlijke zuurgraad. Neil Martin, één van de topproevers uit het team van Robert

Op dronk: tussen nu en 2018

Parker, schreef over de 2009 Chardonnay al dat deze wijn de mineraliteit bezit van een Corton-Charlemagne en gaf hem 92 punten. De

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,20)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 17,95)

Sterrenregen in Stellenbosch
O

2010 die wij hier aanbieden werd in België onlangs door een jury van topsommeliers en vakpers uitgeroepen tot beste Chardonnay uit de

Okhuysen Vinée Vineuse

nieuwe wereld! Sterhuis doet het dan ook zeer goed en wij zijn daar reuzetrots op!
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2012 Chenin blanc/ Viognier
Sterhuis

2013 Sauvignon blanc
Sterhuis

2012 Chardonnay “unwooded”
Sterhuis

Deze assemblage wordt gemaakt van 70%

De wijngaarden die zijn beplant met

De wijngaard van deze Chardonnay is 25

chenin blanc die op roestvrijstalen vaten

sauvignon liggen op zo’n 450 meter

jaar oud en ligt boven op Bottelary Hill. Hij

wordt opgevoed en 30% viognier die op

hoogte en zijn rijk aan graniet. De druiven

profiteert optimaal van de koele zeebries.

houten vaten wordt vergist en opgevoed.

worden in verschillende ‘passages’

De granietbodem houdt goed het water

De wijn verblijft minimaal drie maanden

geoogst, voor extra complexiteit. 75%

vast, waardoor de droogte geen probleem

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) om aan

vergist op roestvrijstalen vaten, de rest

is. Na de oogst werden de druiven

structuur en complexiteit te winnen.

op eikenhout. De wijn rijpt nog enkele

direct zacht geperst en het sap vergistte

Proefnotitie: Heerlijke neus van rijp geel

maanden ‘sur lie’.

grotendeels op tank. 15% vergistte echter

fruit als abrikoos en perzik, ook iets van

Proefnotitie: De neus is mineralig, met ook

op ‘neutrale’ eikenhouten vaten, voor de

meloen en lychee. In de mond is hij heerlijk

iets van vuursteen, kruisbessen, meloen en

micro-oxidatie van de wijn, zonder een

fris, met rijpe fruittonen, frisse zuren en een

lychee. De smaak bezit een mooie balans

smaak van het hout op te pikken. De wijn

uitstekende balans.

tussen rijpheid en zuurgraad, met fris tropisch

verbleef vier maanden ‘sur lie’ op vat.

Op dronk: tussen nu en 2015

fruit, mineralen, een aangenaam vetje en

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,70)

knisperend frisse zuren.

mineralen, witte bloemen, citrusfruit, witte

Op dronk: tussen nu en 2016

perziken en iets romigs. De smaak is heerlijk

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

fris, met een licht vette structuur, uitstekende

Proefpakket Sterhuis Wines:

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

zuren, tropische fruittonen, opnieuw
citrusfruit, appel en een mineralige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

Speciale prijs: € 63,50 (normaal € 69,15)
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restanten

restanten

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

De voorraden zijn echter beperkt en op = op! Bel (023 5312240) of mail (verkoop@okhuysen.nl)
om zeker te weten dat uw bestelling snel genoteerd wordt.

2011 Mon Plaisir Frans Hals
rosé - IGP d’Oc
Collovray & Terrier

2011 Chenin/Viognier
Stellenbosch
Sterhuis

2010 Cabernet-Sauvignon
Vin de Pays d’Oc
Domaine Dupont-Fahn

2011 Cuvée Jubilée Sauvignon
Marlborough
Staete Landt

Deze bekende Bourgondische wijnmakers

Deze ‘instapper’ van een van de beste

Michel Dupont-Fahn maakt zeer gulle

creëerden speciaal voor het Frans Halsjaar

‘nieuwkomers’ in Stellenbosch is een

en krachtige wijnen, waar inmiddels veel

een heerlijke serie wijnen uit de omgeving

heerlijke wijn voor alledag; een uitstekende

van het Zuid-Franse Limoux. Een frisse en

wijn voor bij de borrel, maar ook bij een

sappige rosé voor alledag!
Zuid-Frankrijk, rosé, nu tot zomer 2014
Nu bij 6 flessen

€ 5,50 per fles

(normaal € 6,90)
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13

2008 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut

2009 Syrah - Marlborough
 taete Landt
S

Dit gerenommeerde domein maakt

In het Nieuw-Zeelandse Marlborough vind

Van onze bejubelde Jubileumwijn zijn nog

kwaliteit op alle niveaus: van Bourgogne

je een grote diversiteit aan druiven. Syrah

enkele doosjes over. Dat wordt genieten

tout court tot grand cru. Heerlijk rijp

leek een spannend experiment, maar al

mensen fan van zijn. Deze Cabernet zit vol

voor de liefhebbers van het vermaarde

rood fruit van de pinot noir, met mooie

snel bleek dat ook deze Rhônedruif het

rijp fruit, kracht, concentratie en bezit een

Staete Landt en Nieuw-Zeelandse

tanninen en elegante zuren.

hier perfect deed. Fantastisch!

diner.

heerlijk zwoele afdronk.

Sauvignon Blanc!

Bourgogne, rood, nu tot 2016

Nieuw-Zeeland, rood, nu tot 2016

Zuid-Afrika, wit, nu tot zomer 2014

Zuid-Frankrijk, rood, nu tot 2015

Nieuw-Zeeland, wit, nu tot 2015

Nu bij 6 flessen €

Nu bij 6 flessen €

Nu bij 12 flessen €

Nu bij 12 flessen €

Nu bij 6 flessen

4

6,40 per fles

(normaal € 8,25)

7

9,25 per fles

(normaal € 11,95)

10

€ 9,95 per fles

13,50 per fles

16

15,90 per fles

(normaal € 17,15)

(normaal € 20,10)

14

2009 Château Esprit de
Barberousse
Saint-Emilion - Grand Cru

2008 Pouilly-Fuissé
‘En Carementrant’
Bret Brothers

De prijs-kwaliteitverhouding van de wijnen

Deze topcuvée van de broers Bret is een

(normaal € 13,30)
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2011 Mon Plaisir Frans Hals
rouge - IGP d’Oc
Collovray & Terrier

2009 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre

2011 Morgon 
 illes Gelin
G

Vele liefhebbers zijn gek op deze wijn van

Gelin behoort tot een nieuwe generatie

2011 Sauvignon blanc Viñedo
Cipreses - San Antonio
Viña Casa Marín

Ook deze heerlijke rode plezierwijn werd

Brisebarre, gemaakt van 100% chenin.

wijnmakers in de Beaujolais die kiest voor

Een meermaals bekroonde wijn (o.a.

van Stéphane Puyol is voor Saint-Emilion

witte Bourgogne van het allerhoogste

ter ere van het honderdjarige bestaan

Chenin heeft het vermogen om perfect te

een duurzame productie en puur voor

Decanter Award) van een van Chili’s beste

uniek. Deze schaarse grand cru uit het

niveau, gemaakt van biologisch verbouwde

van het Frans Halsmuseum gemaakt.

ouderen en 2009 is dan ook springlevend

kwaliteit gaat. Terroir en druif (gamay)

wijnproducenten. Het koele klimaat van

topjaar 2009 is er een die geen liefhebber

druiven. Veel kostbare wijnen uit de Côte

Een werkelijk verrukkelijke assemblage

en zelfs nog te bewaren.

komen hier in perfectie bij elkaar!

San Antonio brengt wijnen voort die zowel

aan zich voorbij zou moeten laten gaan…

d’Or gaan hiervan blozen…

van merlot, syrah, grenache en cabernet-

Loire, wit, nu tot 2016

Beaujolais, rood, nu tot 2016

aromatisch rijk als verfijnd zijn. Top!

Bordeaux, rood, nu tot 2021

Bourgogne, wit, nu tot 2016

sauvignon.

Nu bij 6 flessen €

Nu bij 6 flessen €

Chili, wit, nu tot 2015

Nu bij 6 flessen €

Nu bij 6 flessen €

2

Zuid-Frankrijk, rood, nu tot 2015
Nu bij 6 flessen €

5

7,95 per fles

(normaal € 10,75)

8

9,50 per fles

(normaal € 12,30)

11

Nu bij 6 flessen

5,50 per fles

€ 11,50 per fles

14,50 per fles

22,90 per fles

(normaal € 19,40)

(normaal € 30,15)

2008 Maranges rouge 1er Cru
La Fussière
Domaine Bachelet-Monnot

2008 Puligny-Montrachet
François Carillon

Het wit van Bachelet is wereldwijd een

De broers François en Jacques splitsten

(normaal € 14,90)

2010 Côtes du Rhône
 avier Vignon
X

2012 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau

Bij de botteling van de populaire Xavier

2010 Coume Marie rosé
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

Vignon is in een gedeelte van de flessen

Rosé moet vaak jong worden gedronken,

2009 Clos de May Médoc
Cru Bourgeois (2e wijn)
Château Maucamps

Marteau wint in Frankrijk de ene prijs

wat (natuurlijk) koolzuur blijven zitten. De

maar dat geldt niet per se voor deze

Een unieke wijn in de Médoc, want

grote hit. Minder bekend is dat zij ook

het oude familiedomein en gingen ieder

na de andere; hun wijnen zijn altijd

wijn is perfect, maar moet even goed lucht

Coume Marie. Deze vrij stevige en op hout

afkomstig van een ommuurde wijngaard

meer dan voortreffelijk rood maken,

hun eigen weg. Wij volgden de ambitieuze

zeer zuiver en gul en mooi geprijsd. De

krijgen in een karaf.

opgevoede rosé is gebaat bij wat flesrijping

die voor 100% met merlot is aangeplant -

zoals deze geweldig mooie en uitstekend

François, maker van onvergetelijke wijnen!

Sauvignon is bij ons al jaren een grote hit.

Rhône, rood, nu tot 2016

en nu heerlijk op dronk!

en dus zonder cabernet! In 2009 resulteert

betaalbare Maranges Premier Cru!

Bourgogne, wit, nu tot 2017

Deze Gamay is iets minder bekend, maar

Nu bij 12 flessen €

Zuid-Frankrijk, rosé, nu tot zomer 2014

dat in een heerlijk gulle wijn vol rijp fruit.

Bourgogne, rood, nu tot 2017

Nu bij 6 flessen

ook een feestje!

(normaal € 11,30)

Nu bij 6 flessen €

Bordeaux, rood, nu tot 2021

Nu bij 6 flessen €

(normaal € 41,35)

Nu bij 12 flessen €

(normaal € 19,55)

6

(normaal € 6,90)
3

Okhuysen Vinée Vineuse

5

Met ‘Proeven tussen de Stellingen’ in aantocht is het voor ons een nuttig moment om onze
opslaghallen weer eens grondig op te ruimen. Een buitenkansje voor u.
1
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4

Loire, rood, nu tot 2015
Nu bij 6 flessen €
(normaal € 8,10)

6,25 per fles

7,95 per fles

9

(normaal € 13,30)

9,95 per fles

15

12

(normaal € 14,90)

11,50 per fles

14,90 per fles

18

Domaine Carillon is een begrip in Puligny.

€ 33,50 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse

1

23

italie

Prosecco van
hoog niveau

In onze lange zoektocht naar een
Prosecco van hoge kwaliteit stuitten
we enige jaren geleden op het tophuis
De Faveri, van de ambitieuze Lucio
de Faveri. Als je beschikt over enkele
van de mooiste wijngaarden uit
het gebied, op de kalkrijke heuvels
van Valdobbiadene en Vidor, is
het maken van kwaliteit volgens
Lucio de enige logische optie. Met
moderne vinificatietechnieken en
veel gedrevenheid maakt hij dan ook
schitterende mousserende wijnen.

D

e proseccodruif (90%) vormt de
basis voor deze heerlijke Frizzante,

aangevuld met lokale variëteiten als verdiso,
perrera en bianchetta. Na de oogst worden
de druiven zeer licht geperst, waarna
het verkregen sap vergist op een lage
temperatuur (18 - 19 C°). Vervolgens wordt
de wijn licht gefilterd en rijpt hij op inox
tanks.
De tweede gisting komt op gang door
aan de basiswijn geconcentreerde most
(onvergist druivensap) toe te voegen en dit
over te brengen naar speciale inox tanks
(autoclave). Tijdens een blinde proefsessie
stak de Frizzante van De Faveri er met kop
en schouders bovenuit.
Wat een bijzonder fijne Prosecco met zijn
lichte mousse, intense fruitaroma’s en mild
droge, lange afdronk!

Frizzante Nera Spago
Prosecco Treviso
De Faveri
Proefnotitie: De mousse is mooi licht en
parelend. De geur doet denken aan witte
bloemen, bloesem, honingmeloen en iets van
peer. In de frisse smaak ontdekken we veel
fijn wit fruit, aangename zuren en een zacht
bittertje. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,75 per fles (normaal € 9,90)

