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Een enerverend jaar loopt alweer op zijn einde. Terwijl we
eigenlijk het gevoel hadden dat het nog op gang moest komen,
is 2013 ondertussen voorbijgevlogen. Maar terugkijkend op
de voorbije maanden kunnen we met Okhuysen alleen maar
heel tevreden zijn. Ten eerste zijn we zeer dankbaar voor de
loyaliteit van onze klanten. Want ondanks de moeilijke tijden,
bleef u ons ook dit jaar in groten getale zeer trouw. Bovendien
wisten we ook veel (voor ons) nieuwe wijnliefhebbers ervan
te overtuigen bij Okhuysen hun wijn te kopen. Dankzij goede
pers in bladen en kranten, uitzendingen op tv en diverse
proeverijen en wijn-spijsdiners in Haarlem en op locatie in
diverse provincies, hebben we weer veel mensen kunnen
bereiken. Ons geloof in kwaliteit als basis om te genieten, werpt ook in deze tijden zijn
vruchten af. Natuurlijk is een goede prijs-kwaliteitverhouding hierbij belangrijker dan ooit,
en dat is ook precies waarin wij met onze wijnen onze expertise tentoon kunnen spreiden.
Onderscheidende wijnen voor een aangename prijs vinden, blijft voor ons een geweldige
en prachtige uitdaging. En áls een wijn dan wat meer kost, dan moet dat prijsverschil in het
glas ook echt merkbaar zijn. In deze laatste Vinée Vineuse van 2013 vindt u het beste van elk
segment: verrukkelijke betaalbare wijnen voor alledag, geweldige toppers voor een bijzonder
moment en alles wat er tussenin komt. Gevarieerd qua herkomst, smaak en stijl, maar alles
van de beste kwaliteit. Daarnaast vindt u bij deze kersteditie van Vinée Vineuse een aparte
wijn-spijsspecial waarin twee bevriende chef-koks bij een aantal geselecteerde wijnen hun
wijn-spijsadviezen geven en u met enkele recepturen inspiratie bieden voor de komende
feestdagen.
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, worden alle mooie bestellingen uit dit blad (en
de wijn-spijsspecial) weer beloond met een bijzonder presentje. Doet u namelijk vóór 31
december 2013 een bestelling van € 250,00 of meer, dan krijgt u als blijk van waardering een
heerlijk kistje met twee bijzondere wijnen (zie achterpagina)!

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv
Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen, Brenda ten Brinke en
Maartje van Veldhuizen.
Fotografie
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe en Fotografie Alexander.
Concept, vormgeving & productie
XDialogue BV
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.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met eigen
bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde
van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
15 februari 2014.
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.

Xavier Kat en alle medewerkers van Okhuysen
PS Bestellingen gedaan vóór 17 december a.s. kunnen wij gegarandeerd leveren vóór de

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

kerstdagen.

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

Bestellen kan op de volgende manieren:
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- via het bijgevoegde bestelformulier (en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
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Schitterende droge en zoete mousseux uit Italië, Spanje en
Frankrijk, voor diverse feestelijke momenten.
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Proefschrift Wijnconcours
Liefst veertien wijnen van Okhuysen bereikten de finale van
het prestigieuze Proefschrift Wijnconcours!
Drie daarvan werden zelfs gekroond tot Wijn van het Jaar!

12

Ophalen van vooraf bestelde wijnen
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen worden bijgepakt.)
Belangrijk!!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk
24 uur van tevoren aan ons door te geven.
Zie voor aangepaste openingstijden in december p.38-39.

De meest favoriete wijnen van 2013.

24-25 Rode Bourgogne
Elegante rode Bourgognewijnen van drie befaamde huizen,
voor de feestdagen of voor uw kelder.

26

Cadeaukistjes

27

Banyuls en Bonbanyuls
Het genot van pure chocolade gevuld met zachtzoete
Banyuls. En de overtreffende trap als u dit combineert met
de Banyuls van Domaine de la Rectorie.

14-15 De mooiste kerstwijnen
Drie verrukkelijke wijnen geselecteerd voor de feestdagen.
Zeer gastronomische wijnen die zich al jaren bij een breed
publiek bewijzen en nu perfect op dronk zijn. Ook in
combinatie te bestellen!

Een selectie van vijf klassieke en betaalbare wijnen uit de
Premières Côtes de Bordeaux, Haut-Médoc, Saint-Estèphe,
Lussac-Saint-Emilion en Pomerol.

28-29 Toscane
Zes prachtige wijnen van de beste Toscaanse producenten.

30-31 Spanje
Geen wijnland dat zich zo snel ontwikkeld heeft als Spanje.
Zes wijnen van drie topdomeinen verspreid over het land
die de veelzijdigheid benadrukken.

32-33 Port en Cognac
Traditioneel bieden wij u met de kerstdagen de prachtige
Portwijnen van Quinta do Tedo en de ‘grand cru’-Cognac
van het kleine Paul Beau uit de Grande Champagne aan.

34-37 Iconen uit ons assortiment
Het mooiste van Okhuysen: wijnen die u niet altijd
tegenkomt, maar die u tegelijkertijd niet mag missen.
Wijnen die laten zien waar wijnmakers in samenspel met
de natuur toe in staat zijn!

38-39 Wijnig Nieuws
Wijnwetenswaardigheden: het succes van ‘Proeven tussen
de Stellingen’, een bijzonder aanbod van het jubilerende
Mas de Daumas Gassac, heerlijke Armagnacs, de
GaultMillau Awards 2014 en aangepaste openingstijden
van onze winkel in het centrum van Haarlem.

18-19 Witte Bourgogne
Een prachtige selectie witte Bourgognes van
vooraanstaande producenten uit de Côte d’Or en
Mâconnais, zoals Stéphane Aladame, de Bret Brothers en
Jean-Marie Guffens.

20-21 Een bijzonder aanbod uit Spanje
Een spectaculaire nieuwe wijn van Palacio Quemado,
geleverd in een chique houten kist.

Rhône
De prachtige diversiteit van een oeroude wijnstreek: drie
wijnen met een verschil ‘van noord en zuid’.

Een aantal verwenkistjes en originele wijnkrukken om als
persoonlijk cadeau te geven.
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Nieuwe Wereld
Casa Marín, Sterhuis en Altocedro doen met hun wijnen de
‘oude’ wijnwereld blozen.

Champagne
De veelzijdigheid van de Champagnes van Devaux: de
elegantie van de Grande Réserve, het karaktervolle van de
Blanc de Noirs en de ultieme complexiteit van de Cuvée D.

9-11

22-23 De lievelingswijnen van dit jaar

Mousseux

16-17 Bordeaux

Cadeau bij aankoop
vanaf € 250,Zie achterzijde

De Kerstkist
Zes feestelijke wijnen in een kist die inspireren tot het
bereiden van een onvergetelijk kerstdiner. Voor uzelf of als
cadeau!

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

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

Wij wensen u fantastische feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!

4-5
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Een bijzonder geschenk
Ons jaarlijkse presentje bij een aankoop ten bedrage van
ten minste € 250,00 (maximaal één kistje per bestelling/per
klant).

Okhuysen Vinée Vineuse

Nog even genieten!

28ste jaargang nummer 4
winter 2013/2014
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kerstkist

Feestelijke wijnen voor
bij de kerstdis

kerstkist

Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre

2010 Laudun - Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié

Het koele klimaat en de kalkgrond van Vouvray zorgen

Aan de rand van het dorpje Saint-Victor-la-Coste ligt het

voor een voortreffelijke zuurgraad in de chenindruiven.

wijndomein van Luc Pélaquié met vele tientallen hectare

Een verrukkelijke mousseux!

wijngaard die recht hebben op de appellation Côtes

Proefnotitie: Parfum van bloemen, mineralen, iets van

du Rhône Villages Laudun. De grenache noir en syrah

brioche en wat citrusfruit. Een rijke aanzet van de smaak,

gedijen hier goed en staan aan de basis van deze gulle,

daarna fris en sappig, met een prachtig fijne mousse en een

kruidige, pure wijn die nooit verveelt!

verfijnd droge finale.

Proefnotitie: Uitbundige neus met tonen van rood en zwart

Schenkadvies: Als feestelijk aperitief.

fruit, specerijen en een klein pepertje. De smaak is smeuïg,

Op dronk: tussen nu en 2015

vol en krachtig, met sappig fruit en zachte tanninen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,65 per fles (normaal € 13,00)

Schenkadvies: Bij wild, zoals hert, ree, everzwijn of haas
en kruidige stoofschotels.
Op dronk: tussen nu en 2017

2012 Sauvignon Annabel - Marlborough
Staete Landt

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,85 per fles (normaal € 9,95)

Staete Landt hoort bij de top van Marlborough. Deze
Nieuw-Zeelandse Sauvignons, doordat de wijn naast de

2010 Clos de May - Cru Bourgeois Medoc
Château Maucamps

bekende stuivende frisheid ook een grote complexiteit

Château Maucamps ligt in het zuidelijke gedeelte van

biedt.

de Médoc, in het plaatsje Macau. De merlotdruif,

Proefnotitie: Een indrukwekkend parfum met nectarine,

die het hier op de kiezelrijke grond zeer goed doet,

tropische vruchten en citrusfruit. In de mond komen een

neemt een belangrijke plaats in. De kleine ommuurde

elegante mineraliteit en een volle, gestructureerde smaak

wijngaard ‘Clos de May’ is zelfs volledig aangeplant met

samen. De afdronk is lang en heerlijk verfrissend. Klasse!

merlotdruiven, wat vrij uniek is in dit deel van de Médoc.

Schenkadvies: Bij schelpdiertjes, garnalen, lichte

Proefnotitie: Mooie fijne neus van rood en zwart fruit, fijne

voorgerechten, salades of als aperitief.

kruiden en een lichte houttoets. De smaak is plezierig met

Op dronk: tussen nu en 2017

zachte tanninen, die prachtig samengaan met het rijpe

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,20)

fruit. Heerlijke klassieke Bordeaux!

Sauvignon Annabel onderscheidt zich van andere

Schenkadvies: Bij wilde eend, duif, patrijs en ossenhaas.
Op dronk: tussen nu en 2021

2011 Rully Blanc
Michel Briday

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,40 per fles (normaal € 14,90)

wijnen. Stéphane zoekt de kwaliteit en complexiteit

2012 Muscat de Rivesaltes
Domaine Sarda-Malet

van zijn wijnen in de terroir en niet in de opvoeding.

Sarda-Malet is een van de topdomeinen van de

De wijngaard van deze villagewijn heeft een kleiachtige

Roussillon. De verleidelijke Muscat de Rivesaltes is een

bodem, wat de wijn meer volume en vet geeft.

onweerstaanbare afsluiting van het (feest)diner!

Proefnotitie: De neus geurt heerlijk naar wit en geel fruit,

Proefnotitie: Het parfum geurt naar druiven, met tonen

met tonen van peer, perzik en pompelmoes. De smaak is

van bloesem, lychee en kweepeer, en ook iets van karamel

prachtig rijk, met een licht vette structuur, opnieuw veel

en chocola. De smaak is fris zoet, met een breed palet aan

fruit, mineralen en een verrukkelijke, elegante afdronk.

tropisch fruit en eindigt in een lange, weelderige finale.

Schenkadvies: Bij vis met een milde saus, gegrilde

Schenkadvies: Bij een mooi dessert op basis van wit

zalmmoot, wit gevogelte en rijke pastagerechten.

en geel fruit, crème brûlée en een chocoladetaartje met

Op dronk: tussen nu en 2016

vanille-ijs.

Speciale prijs bij doos van 6 :
€ 15,60 per fles (normaal € 17,30)

Op dronk: tussen nu en 2016

Okhuysen Vinée Vineuse

Rully, in de voetsporen van zijn vader Michel, excellente
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I

nmiddels is het een goede traditie dat we in de laatste Vinée Vineuse van het jaar een kist samenstellen met
wijnen waar u tijdens de feestdagen blind op kunt varen. Stuk voor stuk prachtige wijnen, die u ongetwijfeld
inspireren tot het bereiden van een onvergetelijk (kerst)diner. Gepresenteerd in een mooie zesflessenkist is dit
tevens een prachtig cadeau voor iedere wijnliefhebber.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,90)

De Kerstkist
Okhuysen-kist met van iedere wijn één fles

Speciale prijs per kist € 83,95

Okhuysen Vinée Vineuse

De sympathieke Stéphane Briday maakt in het dorpje

(normaal € 92,65)
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mousseux

mousseux

De heerlijkste bubbels
N

iets is zo feestelijk als een mooi glas bubbels! Mousserende wijnen zijn bij vrijwel
ieder feestelijk moment goed in te zetten: als sprankelend aperitief, bij de brunch
of lunch, en van voorgerecht tot en met dessert. We delen hier onze Franse, Spaanse
en Italiaanse favorieten en vertellen u op welk moment de wijn het meest sprankelt en
schittert.

Zoete Mousserende Wijnen
Vin du Bugey Cerdon rosé pétillant demi-sec
Domaine Alain Renardat-Fache

2013 Moscato d’Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)

Tussen de steden Lyon en Genève ligt een van de kleinste en

De druif moscato (muskaat) groeit op vele plekken in Italië,

onbekendste wijnstreken van Frankrijk: de Bugey. Hier huist het

maar brengt volgens de Italianen zelf de mooiste wijnen voort in

domein Renardat-Fache dat wordt geleid door Alain en zijn zoon

herkomstgebied Asti. Daar vonden we bij de broers Ceretto deze

Ellie, de vijfde en zesde generatie Renardat-Fache. Ze beheersen

Moscato; licht van kleur, met een zuiver en delicaat parfum van wit

de ‘méthode ancestrale’ als geen ander en maken met deze

fruit, bloemen en honing. Dankzij het lage alcoholpercentage (5,5%)

wijnmaakmethode (waarbij de gisting zich in de fles voltooit en zo

is de wijn zeer verkwikkend. Smaakt perfect bij een dessert als tarte

Frizzante Nera Spago - Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri

Dit resulteerde in een Cava met kleine belletjes, met in de complexe

een fijne mousse ontstaat) een originele ‘rosé pétillant’ van gamay

tartin of perziksoufflé.

neus brioche, citrusfruit en bloemen. De smaak is zuiver, breed en

en poulsard. De wijn heeft een rozerode kleur en in de neus en

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Aan de basis van deze Frizzante staat de proseccodruif (90%).

verfijnd droog. De Gran Reserva heeft voldoende body om tijdens

smaak klein rood fruit als aardbei, framboos en bessen. Laag in

Eigenaar en wijnmaker Lucio de Faveri voegt daaraan zo’n 10%

het diner door te drinken.

alcohol (7,5%). Voortreffelijk bij een dessert met aardbeitjes of een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,60 per fles (normaal € 15,10)

verdiso, perera en bianchetta toe. De druiven zijn afkomstig van

Op dronk: tussen nu en 2015

schuimtaart met rode vruchten.

zeer steile wijngaarden die gelden als de beste van het gebied. Als

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,25 per fles (normaal € 16,90)

Op dronk: tussen nu en 2015

de basiswijn is samengesteld voegt Lucio geconcentreerde most
en gisten aan de tank toe. De wijn vergist dan opnieuw en zo
peer en florale tonen. De smaak biedt fris wit fruit, de afdronk is

2009/ 2010 Bulles de Roche - Saumur brut mousseux
Thierry Germain Sélection

verkwikkend en heeft een heel zacht bittertje. Deze Frizzante is

Op het volledig biologisch-dynamische domein Des Roches Neuves

heerlijk bij de lunch, maar blijft ook overeind bij antipasti of een

maakt de getalenteerde Thierry Germain bijzonder pure wijnen. Zijn

voorgerecht van bijvoorbeeld ham en meloen.

mousserende wijn begon als een klein experiment, maar al snel

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

oversteeg de vraag het aanbod. De wijn is dan ook voortreffelijk!

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

Goudgeel van kleur, een evenwichtige mousse en met een zowel

ontstaat een elegante mousse en een parfum van honingmeloen,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,40)

rijke als prachtig frisse smaak met iets van perzik en abrikoos.
Complex, met een bijna romig middenpalet en een duidelijke

2009 Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre

mineraliteit. Kortom: een zeer goede wijn die een grote

In het koele klimaat en op de kalkgrond van de Vouvray ontwikkelt

Op dronk: tussen nu en 2017

de veelzijdige druif chenin blanc de ideale zuurgraad voor een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,50 per fles (normaal € 21,50)

mooie mousseux. De gerenommeerde wijnmaker Philippe

Champagne evenaart!

Brisebarre doet de rest: na een handmatige oogst maakt hij een
Vouvray brut met een subtiel bouquet, fijne belletjes, een fris droge
aanzet, een lichte toast en een smaak waarin fruit en bloemen
prachtig samenkomen. Stijlvol aperitief en heerlijk bij visgerechtjes.
Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,25 per fles (normaal € 16,90)
2007 Huguet Gran Reserva brut classic - Cava
Bodegas Can Feixes
De streek Penedès is wereldberoemd om zijn mousserende wijn
‘Cava’, die doorgaans wordt gemaakt van parellada, macabeo en

Okhuysen Vinée Vineuse

chardonnay. Vele producenten streken er pas recentelijk neer, maar
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Bodegas Can Feixes opereert al sinds de veertiende eeuw in de
Alto Penedès. De wijnmakersfamilie Huguet leidt het domein en
beschikt over wijngaarden met een unieke terroir: hooggelegen, op
een kalkrijke bodem en omringd door bos. Ze oogstten de druiven
van deze Cava in 2007, daarna rijpte de wijn een halfjaar lang op
fijne gistsporen en vervolgens nog twee jaar horizontaal ‘sur lattes’.
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champagne

proefschrift wijnconcours

Winnaars Wijnconcours
H

et wijntijdschrift Proefschrift organiseert jaarlijks een verkiezing voor de beste wijnen van het jaar. Wijnimporteurs uit
Nederland en België zonden in totaal duizenden wijnen in om in deze bijzondere 25ste editie van het concours mee
te dingen naar de felbegeerde titel ‘Wijn van het Jaar’. Ook Okhuysen stuurde een bescheiden, met zorg samengestelde
selectie in om te laten beoordelen door de vakjury van gespecialiseerde journalisten, wijndocenten, sommeliers en andere
wijnkenners. Deze professionals proefden een wijn minimaal vijf maal blind, alvorens deze een plek bij de finalisten kon
krijgen. Duizenden wijnen vielen zo af, en slechts driehonderd cuvées mochten door naar de grote finale. Met maar liefst
veertien finalisten was Okhuysen daar ook dit jaar weer dominant aanwezig! Het feest was compleet toen drie van onze
wijnen de allergrootste eer ten deel viel uitgeroepen te worden tot ‘Wijn van het Jaar’!

Devaux: uniek Champagnehuis!
M

aison Veuve A. Devaux is in meerdere opzichten een bijzonder Champagnehuis. Het huis ligt in het meest zuidelijke
deel van de Champagne, de Côte des Bar genaamd. In dit deelgebied is een hoofdrol weggelegd voor de pinot
noir. Deze druif voert dan ook de boventoon in de assemblages van Devaux, wat de wijnen echt onderscheidend maakt.
Bovendien gebruikt Devaux, als een van de weinige ‘Grandes Marques’, voor de gehele productie alleen maar druiven uit
eigen wijngaarden. Hierdoor kunnen de wijnmakers de bijzondere terroir perfect tot uiting brengen.

Devaux Champagne brut Grande Réserve

Devaux Champagne brut Cuvée D

Heerlijk fris en fruitig in de neus, met een zweem van toast.

Assemblage van de mooiste percelen pinot noir en chardonnay.

Verkwikkend, mooi gestructureerd (door de pinot noir) en tegelijk

Complex bouquet met aroma’s van geroosterd brood, vanille, fruit

ook elegant (door de chardonnay). De afdronk is bloemig en lang.

en bloemen. De wijn is goed gestructureerd, fris en zuiver met een

Een heerlijke Champagne, voor elk moment van de dag.

klein vetje. De afdronk houdt secondenlang aan. Indrukwekkend

Op dronk: tussen nu en 2016

glas, geschikt als begeleider van diverse gerechten zoals

Speciale prijs: € 33,20 per fles (normaal € 36,40)
Speciale prijs bij doos van 6: € 32,50

bijvoorbeeld sint-jakobsschelpen of een stukje witvis met botersaus.

Devaux Champagne brut Blanc de Noirs

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 40,65 per fles (normaal € 44,50)
Speciale prijs bij doos van 6: € 39,50

De specialiteit van het huis: een ‘blanke’ Champagne gemaakt
van 100% ‘rode’ pinot noir. Rijk en krachtig, met in de neus rode
vruchtjes en in de brede smaak veel sappig fruit. Elegante finale,
tussengerechten met vis en wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs: € 34,90 per fles (normaal € 38,40)
Speciale prijs bij doos van 6: € 33,95

Proefpakket Champagne
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 215,00 (normaal € 238,60)

Op www.okhuysen.nl vindt u ons complete aanbod
Champagnes van Devaux.
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2011 Riesling Qualitätswein
trocken - Mosel
Weingut Sybille Kuntz

2011 Mâcon Pierreclos blanc
‘Le Chavigne’
Domaine Guffens-Heynen

2011 Rasteau rouge
Domaine des Escaravailles

Prijscategorie € 10,00 - € 15,00

Prijscategorie € 20,00 - € 30,00

Een geweldige wijn die veel indruk

Deze ‘basiswijn’ is een indicatie van het

Het perceel Chavigne, in het kleine

maakt. Gilles Ferran assembleerde 70%

hoge niveau van de wijnen van dit domein

herkomstgebied Mâcon-Pierreclos, heeft

grenache met 30% syrah en gaf de wijn een

en de fantastische, eigenzinnige stijl van

een ideale zonexpositie waardoor de

opvoeding op cuve. De wijn valt op door

wijnmaakster Sybille Kuntz. De wijn heeft

druiven perfect rijpen. Slechts het eerste

zijn puurheid en intensiteit. Een krachtige

een frisse neus, bloemig en met tonen van

vrijgekomen sap werd gebruikt. De wijn

wijn met prachtig donker fruit, laurier,

wit fruit en iets van grapefruit. In de mond

vergistte op barriques en verbleef daarna

kreupelhout en iets van leer. De smaak

sappig, zeer mineraal, en tonen van peer

acht maanden ‘sur lies fines’. De wijn heeft

is geconcentreerd, vol rijp sap, zachte

en appel. Een prachtige, levendige wijn met

veel spanning en een goede complexiteit,

tanninen en een lange finale. Heerlijk!

een perfecte balans en een intense en lange

de zo typische mineraliteit en een mooie

Op dronk: tussen nu en 2020

afdronk.

samenhang tussen de prachtig rijpe

Op dronk: tussen nu en 2016

fruittonen en de aanwezige zuren.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,85 per fles (normaal: € 9,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,20 per fles (normaal € 14,65)

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 25,95 per fles (normaal: € 28,80)

Prijscategorie € 5,00 - € 10,00

Okhuysen Vinée Vineuse

met een aangename ‘bite’. Mooie begeleider bij voorgerechten of
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proefschrift wijnconcours

proefschrift wijnconcours

Okhuysens finalisten op het proefschrift wijnconcours
een explosie aan zwart fruit, laurier, eucalyptus

De smaak is rijp en smeuïg, mooi kruidig,

‘garrigue’, een geur van verse kruiden en

en zwarte peper. De smaak is geconcentreerd,

geconcentreerd en in het bezit van een lange

kreupelhout, met een rijp fruit van rode en

mooi floraal en bezit een geweldige

frisse afdronk.

zwarte vruchten. In de mond een soepele,

fruitexpressie.

Op dronk: tussen nu en 2019

2012 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos

2012 Vinnae - Venezia Giulia
Vinaioli Jermann

ook licht tropisch fruit, een mooie aardse

maar ferme structuur, terugkerend fruit en

Op dronk: tussen nu en 2017

ondertoon, bloemig en mineraal. Top!

fijne tanninen.

Met de wijnen van Bornos hebben wij al zo

Jermann geldt als een fenomeen. De

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,20)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 18,85 per fles (normaal € 20,80)

lang succes, dat we zelf soms bijna vergeten

topproducent uit Friuli geniet in eigen

hoe uitstekend ze zijn. Deze Verdejo mist

land en ver daarbuiten een grote

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,65 per fles (normaal € 17,35)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per fles (normaal € 6,20)

eigenlijk nooit de finale!

reputatie. De Vinnae wordt gemaakt van

Proefnotitie: De wijn heeft een opvallend

de lokale druiven ribolla gialla en friulano,

exotisch parfum, met tropische tonen. Ananas,

en wat riesling.

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

2012 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

De gedreven broers Alary werken volledig

Viadero bouwden het bedrijf van hun vader

grapefruit en meloen vinden we in overvloed.

Proefnotitie: De geur is complex met

Een van de smaakmakers van de afgelopen

Net als de bovenstaande Guilhem, een

biologisch en zijn in het gelukkige bezit

uit tot een van de sterdomeinen van Spanje.

De smaak is prachtig droog, met verkwikkende

nuances van wit en geel fruit, bloemen,

editie van Proeven tussen de Stellingen.

echte winnaar uit ons assortiment. Deze

van enkele van de mooiste wijngaarden uit

Deze ‘basiswijn’ uit Ribera del Duero is een

zuren in de afdronk.

mineralen en kruiden. De smaak is rijk,

Chenin, viognier, petit manseng en

‘Petit Pétrus’ bevat veel van de in Gigondas

de streek met zeer oude wijnstokken. Hun

absolute sensatie!

Op dronk: tussen nu en 2015

mondvullend, met rijpe fruittonen van appel

chardonnay vormen het leeuwendeel van

verboden merlot. Dat ‘degradeert’ hem

wijnen blinken uit in balans!

Proefnotitie: De neus biedt prachtige

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

en perzik, mineralen en een mooi bittertje.

de assemblage. Vinificatie en opvoeding

formeel tot landwijn, maar maakt de wijn

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood en

fruitaroma’s als kersen en pruimen, die een

Op dronk: tussen nu en 2016

geschiedde op inox-tank.

wél extra lekker.

zwart fruit, specerijen, kreupelhout en iets

goede balans vormen met de tonen van hout.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,65 per fles (normaal € 19,50)

Proefnotitie: Een schitterende complexe en

Proefnotitie: Een heerlijk kruidige neus,

van lavendel. De smaak is zwoel, met rijpe

De smaak is vol en krachtig, met rijp fruit en

harmonische wijn, vol nuances. Geel fruit,

vergezeld van donker fruit en wat aardse

fruittonen van kersen en pruimen en een

een lange, zachte finale.

wat citrusfruit, bloesem, honing en iets

aroma’s. De smaak is vol en kruidig, met een

elegante, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

mentholachtigs. De smaak is rijk, verfijnd,

heerlijk rijp fruit en een aangename, pittige

Op dronk: tussen nu en 2019

breed en lang. Indrukwekkend!

afdronk. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015, tot

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,35)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 19,90)

jong. De bijzondere prestaties van deze

2010 Saumur blanc
Cuvée l’Insolite
Domaine des Roches Neuves

snel rijzende ster uit Duitsland zijn niet

Thierry Germain, door meerdere

2018 en langer voor een gerijpte stijl

onopgemerkt gebleven!

instanties uitgeroepen tot beste

Proefnotitie: Een heerlijke geur van bloemen

wijnmaker van Frankrijk, is een geniale

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,90 per fles (normaal € 31,15)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

en stenen, en iets van exotisch en geel

wijnmaker. Met zijn biologisch-

fruit. In de mond een prachtige structuur,

dynamische werkwijze zoekt hij altijd

zeer zuiver, mooi droog en verrukkelijke,

naar perfectie. De prachtig rijpe chenin

smaakopwekkende zuren.

waar deze Saumur van gemaakt is, krijgt

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

Op dronk: tussen nu en 2017

een opvoeding ‘sur lie’ op speciale grote

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25 )

ovalen eiken vaten.

2012 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
De wijngaarden van Hermannsberg zijn
eeuwenoud, maar het weingut zelf nog vrij

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: De wijn geurt naar de fameuze

2010 Cairanne rouge
Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin

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

2011 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves

Jean-Louis Chave, wijnmaker van ongekend

Thierry Germain zit maar liefst met twee

met het telen van de best mogelijke druiven,

wijnen in de finale. Een grote prestatie, die

die hij tegelijkertijd van hen koopt. Een

Het ‘kleine broertje van Mas Daumas

goed bij hem past. Al zijn wijnen zijn van

project dat zijn vruchten inmiddels meer

Gassac’, zoals hij wel genoemd wordt, is

een uitzonderlijk niveau, puur, zuiver en

dan afwerpt, want deze 2009 is groots!

Proefnotitie: Een krachtige, brede en

een wijn op zich. Gemaakt van de typisch

een ultieme reflectie van de terroir. Deze

Proefnotitie: De neus is heel puur en typisch

complexe wijn, die tegelijkertijd verfijnd is.

lokale druiven als syrah, grenache en

‘instapwijn’ heeft dan ook alles in zich!

syrah, met een mooie gepeperde kruidigheid

Impressies van rijpe zuidvruchten en

mourvèdre. Een karakterwijn voor alle dag!

Proefnotitie: De 100% cabernet-franc geeft

en een fruit van zwarte kersen en bessen.

hoge klasse, helpt boeren uit de omgeving

2009 Valduero Crianza
Ribera del Duero
Bodegas Valduero
De twee zussen Yolanda en Carolina García

Proefpakket Winnaars

De drie winnaars (p.9) kunt u ook als
proefpakket bestellen. U ontvangt dan één
fles Mâcon, twee flessen Riesling en drie
flessen Rasteau.

Speciale prijs: € 79,95
(normaal € 87,95)

Proefpakket Finalisten

Deze elf finalisten kunt u ook als
proefpakket bestellen. Van iedere wijn
ontvangt u dan één fles en van de Verdejo
van Bornos twee flessen.

Speciale prijs: € 158,50

Okhuysen Vinée Vineuse

E

en groot aantal wijnen uit de selectie die wij instuurden voor het 25ste Proefschrift Wijnconcours behaalde de finale.
Ondanks de dominantie van de rode Rhônewijnen zijn de genomineerde wijnen een aardige afspiegeling van de breedte en
gevarieerdheid van ons assortiment. Mooi om te zien!

(normaal € 175,10)
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wijncadeaus

banyuls

& bonbanyuls

3. Dutch Design Chair klassieke wijnen

De kunst van het schenken!

Bij ontvangst een doos, na uitvouwen een stevige kruk of bijzettafel. Bedrukt
met afbeeldingen van wijnflessen en -kisten. Bevat twee klassieke wijnen uit de
Bourgogne en Bordeaux. Prijs van deze kruk is € 34,40 (normaal € 40,80)

Wijn is en blijft een van de meest gewaardeerde eindejaarscadeaus, niet alleen omdat bijna iedereen van wijn houdt, maar
ook omdat wijn een zeer persoonlijk cadeau kan zijn. Bovendien getuigt het geven van een mooie wijn van goede smaak.
Okhuysen helpt u graag bij het verzorgen van het mooiste en meest welkome wijncadeau. U kunt ons daarbij precies
aangeven wat u voor cadeau zoekt! Om inspiratie op te doen of juist om de vele keuzes te vergemakkelijken, stelden wij vast
een aantal kant-en-klare wijncadeaus voor u samen.

1. Geschenkkist Oostenrijk
De tweeflessenkist is voorzien van een deksel met Okhuysenlogo en bevat twee heerlijke Oostenrijkse wijnen.
Zuiver, puur en origineel! Prijs van deze kist is € 19,95 (normaal € 22,30)

2012 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems

2012 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier

2010 Saint-Emilion
Château Barberousse

Wit • Bourgogne • rijp wit fruit • elegant

Rood • Bordeaux • zwart fruit • smeuïg •

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,40)

geconcentreerd

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,50)

4. Dutch Design Chair Staete Landt

Wit • fris • wit fruit • mineralen • bloemen • witte peper

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,10)

Bij ontvangst een doos, na uitvouwen een stevige kruk of bijzettafel. Bedrukt met
afbeeldingen van wijnflessen en -kisten. Bevat drie wijnen van Staete Landt, het
gerenommeerde domein in Marlborough (Nieuw-Zeeland).
Prijs van deze kruk is € 61,95 (normaal € 71,25)

2011 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Rood • zwart fruit • specerijen • pepertje

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

2. Geschenkkist Abadal
De drieflessenkist is voorzien van een deksel met Okhuysenlogo en bevat drie flessen van het topdomein Bodegas Abadal
gelegen nabij Barcelona. Prijs van deze kist is € 28,40 (normaal € 31,55)

2011 Abadal Cabernet-Franc/
Tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal

2009 Abadal Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Rood • vers rood fruit • laurier

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,35 per fles (normaal € 9,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,10)

Rood • rijp fruit • vanille • specerijen

2012 Abadal Blanc - Pla de Bages
Bodegas Abadal

2010 Pinot Noir ‘Paladin’
Marlborough
Staete Landt

2011 Pinot Gris
Marlborough
Staete Landt

2010 Syrah
Marlborough
Staete Landt

Rood • kersen • specerijen •

Wit • weelderig • rijk • rond •

Rood • bramen • zwarte kersen •

elegant • gestructureerd

nootachtig • complex

laurier • peper

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,75 per fles

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fles

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles

(normaal € 19,90)

(normaal € 16,35)

(normaal € 20,10)

Cadeaukistje
Banyuls & Bonbanyuls

Een uniek, zeer geliefd en ontzettend lekker geschenk is het
‘Cadeaukistje Banyuls & Bonbanyuls’. Dit charmante kistje bevat
een flesje 2011 Banyuls Cuvée Thérèse Reig van Domaine de la
Rectorie, een rode, zoete, portachtige wijn van 100% grenache noir
en een doosje Bonbanyuls. Dit zijn overheerlijke bonbons van pure
chocolade, gevuld met de fantastische wijn Banyuls. De Banyuls en
de Bonbanyuls zijn ook los te bestellen.

Wit • fris • exotisch fruit • levendig

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,10)

Cadeaukistje Banyuls & Bonbanyuls
€ 27,40 (normaal € 29,80)
Doosje Bonbanyuls Chocolaterie Lagosse
€ 8,50 per doosje met 12 bonbons

Okhuysen Vinée Vineuse

(normaal € 8,95)
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Alle genoemde wijnen zijn ook per doos (en fles) te bestellen, u vindt deze wijnen op het bestelformulier. Alle getoonde verpakkingen
zijn ook met andere wijnen te vullen. Naast de getoonde verpakkingen, hebben wij ook één-, vier-, zes- en twaalfflessenkisten en
speciale dozen voor De Faveri Frizzante en Spumante, en voor Champagne Devaux. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
verkoop@okhuysen.nl.

Op www.okhuysen.nl vindt u op de pagina ‘Geschenken’ nog meer kant-en-klare cadeaukistjes!

2011 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
Speciale prijs per fles: € 15,50
(normaal € 16,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles
13

kerstwijnen

kerstwijnen

2007 Huguet Gran Reserva Brut
Classic - Cava
Bodegas Can Feixes

Proefnotitie: De neus is zeer rijk met aroma’s

Deze Cava is niet meer weg te denken uit

vleugje vanille. De smaak is vol en rijk, in het

ons assortiment. Vele malen uitgeroepen

bezit van een mooie vette structuur, met een

tot beste mousseux van Nederland en

prachtig rijp geel fruit, heerlijke houttonen en

geroemd om de fantastische prijskwaliteit-

een lange en krachtige finale.

verhouding. Met veel respect voor de

Schenkadvies: Bij visgerechten met een

natuurlijke omgeving en profiterend van

milde saus, wit vlees, rijke salades of bij een

de hoge ligging van de wijngaarden en

kaasplankje met zachte Franse kazen.

de kalkrijke grond maken de bescheiden

Op dronk: tussen nu en 2016

broeders Huguet zonder twijfel de mooiste
Proefnotitie: De wijn heeft een prachtige

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles
Bij 24 flessen € 8,50 per fles

mousse van kleine belletjes. De neus is heerlijk

(normaal € 10,10)

wijnen van de Penedès!

van tropisch fruit als ananas, passiefruit en
gedroogde abrikoos, iets van citrus en een

fris en vol wit fruit, de smaak loepzuiver en
lange, elegante finale.

2011 Ripasso Valpolicella
Palazzo Maffei

Schenkadvies: Voorafgaand aan een mooi

Het topdomein Palazzo Maffei ligt in

diner als verrukkelijk en smaakopwekkend

het dorp Tregnano, niet ver van de stad

aperitief. Maar ook heerlijk bij wat

Verona, midden in de idyllische Illasisvallei.

charcuterie, olijfjes en geitenkaas.

De wijngaarden op de tenuta bevinden

Op dronk: tussen nu en 2015

zich te midden van olijfgaarden en bos

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,25 per fles
Bij 24 flessen € 14,50 per fles

en behoren tot een van de beste stukjes

(normaal € 16,90)

wijnmakersfamilie, zwaait hier sinds 2000

verfijnd droog met opnieuw sappig fruit en een

van het herkomstgebied. De ambitieuze
Diego Cottini, telg van een befaamde
de scepter. Voor deze fabuleuze Ripasso

2011 Marquis de Pennautier
Chardonnay
Château de Pennautier

voegt Diego schillen van de Amarone aan

Het uit de 17 eeuw daterende, imposante

aan volume en kracht wint. De Ripasso
verblijft vervolgens achttien maanden op

familiedomein en behoort toe aan Comte

eikenhouten vaten voor extra complexiteit.

Nicolas de Lorgeril. De wijngaarden liggen

Proefnotitie: Aromatische neus met

ingeklemd tussen het Centraal Massief en

verleidelijk fruit van bramen, kersen en

de Pyreneeën, op een gemiddelde hoogte

pruimen, laurier en kruiden. De smaak is

van driehonderd meter. De chardonnay

spannend en rijk aan jammig fruit, specerijen,

voor deze speciale cuvée staat aangeplant

een vleugje cederhout en zwoele tanninen.

op de hoge, noordelijke hellingen van de

Schenkadvies: Heerlijk bij de meer krachtige

Montagne Noir om zo de hangtijd van

vleesgerechten, wild (met bijvoorbeeld een

de druiven te kunnen verlengen en ze

licht zoete pruimensaus) en pittige (harde)

daarnaast te beschermen tegen de warme

kaas.

middagzon. De druiven behouden hierdoor

Op dronk: tussen nu en 2015

hun frisheid en winnen aan aromatische
lie’ (op de fijne gistsporen), voor 50% op

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles
Bij 24 flessen € 8,40 per fles

Franse barriques en 50% op cuve, en duurt

(normaal € 10,00)

complexiteit. De opvoeding gebeurt ‘sur

tien maanden.

Bestel minimaal 24 flessen van de kerstwijnen (eventueel
gecombineerd) om te profiteren van de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse
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I

eder jaar stellen vele relaties ons de vraag wat onze favoriete kerstwijnen zijn – om er hun voordeel mee te doen.
Om het u gemakkelijk te maken, selecteerden wij alvast drie verrukkelijke wijnen voor de feestdagen. Wijnen die
goed combineren bij de kerstdis, nu perfect op dronk zijn en een breed publiek aanspreken. Stuk voor stuk wijnen
die we al jaren in ons assortiment hebben en bij veel gerechten inzetbaar zijn. Bovendien zijn ze in combinatie te
bestellen, waardoor de prijzen extra prettig zijn!

tweede gisting, waardoor de jonge wijn

Château de Pennautier is een prestigieus

e

Met deze kerstwijnen zit u altijd goed!

de Valpolicella toe. Zo stimuleert hij een

15

bordeaux

bordeaux

Geen kerst zonder Bordeaux

Wijn-spijs
Rode Bordeaux is heerlijk bij gebraden
runderentrecote en ossenhaas, maar
combineert ook uitstekend met hert, wilde
eend, duif en patrijs. En niet te vergeten
bij harde, oude kazen.

2010 Château Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion
Iets buiten het dorpje Lussac-Saint-Emilion ligt het wijndomein
Moulin Noir. Eigenaar is de familie Tessandier, die naast dit
château ook châteaux als Maucamps en Lescalle in zijn bezit heeft.
De signatuur van alle wijnen is duidelijk: veel rijpheid, verfijning,
evenwichtige smaak en zachte tanninen. Gemaakt van 70% merlot,
aangevuld met 20% cabernet-franc en 10% cabernet-sauvignon
ontving de wijn een opvoeding van achttien maanden op eiken
vaten.
Proefnotitie: De kleur is diep rood. Het parfum is rijk met tonen van
rode en zwarte vruchtjes en een vleugje hout. De smaak is plezierig met
opnieuw veel fruit, heeft een aangename ‘bite’, mooi geïntegreerde
houttonen en een soepele en smeuïge finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 13,50 per fles (normaal € 14,75)
Speciale prijs bij doos van 12: € 12,95
2010 Château Chantalouette
Pomerol (2e wijn Château de Sales)

S

ommige wijnen mogen gewoonweg niet ontbreken tijdens de feestdagen. Zo ook deze vijf rode Bordeauxs.
karaktervolle wijnen van niveau, die een kerstdis complementeren en uitnodigen tot lang (na)tafelen.
Wij selecteerden enkele prachtige klassiekers uit achtereenvolgens de Côtes de Bordeaux, Haut-Médoc, Saint-Estèphe,
Lussac-Saint-Emilion en Pomerol.

Deze tweede wijn van het bekende Château de Sales staat geheel in
lijn met het château voor elegantie en finesse. De aanplant merlot
is met 70% dominant, aangevuld met 15% cabernet-franc en 15%
cabernet-sauvignon. Na de vinificatie rijpte deze wijn ruim twaalf
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2010 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux

2010 Château Maucamps
Haut-Médoc - Cru Bourgeois

2010 Château Bel-Air
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Médoc

vriendelijke prijs!

De grote man achter het succes van Clos Chaumont is de inmiddels

Sinds jaar en dag is dit een van onze iconen. Een wijn die zich

De vijf hectare van Château Bel-Air bestaan uit losse rijen met

fijne kruiden en een lichte toets van hout. De smaak is eerder verfijnd

beroemde Nederlander Kees van Leeuwen. Deze oenoloog,

kan meten met veel grote cru’s, maar nog steeds bescheiden is

druivenranken. Deze zijn aangeplant te midden van de illustere

dan krachtig met soepele tanninen, de terugkeer van sappig rijp fruit en

landbouwkundig ingenieur en professor aan de Universiteit van

geprijsd. De verantwoordelijke man hier is Claude Gaudin, een

wijngaarden van Cos d’Estournel, Montrose en Tronquoy-Lalande,

een heerlijke, smeuïge afdronk.

Bordeaux maakte furore bij het beroemde Château Cheval Blanc en

uiterst gepassioneerde oenoloog, die de wijn naar een hoog

in Saint-Estèphe. Na een handmatige oogst en selectie van de

Op dronk: tussen nu en 2019

is vanaf het begin adviseur geweest bij Clos Chaumont. Inmiddels

kwaliteitsniveau tilde. De cabernet-sauvignon is met 55% dominant,

druiven in de wijngaard, wordt ongeveer de helft gesorteerd voor

heeft Van Leeuwen, wegens tijdgebrek, het stokje overgedragen aan

gevolgd door 40% merlot en 5% petit verdot. Volgens kenners doet

deze eerste wijn van het château. De opvoeding is traditioneel; de

Speciale prijs: € 23,30 per fles (normaal € 25,70)
Speciale prijs bij kist van 6: € 22,50

niemand minder dan Hubert de Boüard van Château Angélus. Deze

Maucamps nauwelijks onder voor vermaarde buren als Château La

wijn verblijft circa veertien maanden op Franse eiken barriques.

2010 bewijst dat het niveau nog altijd stijgende is!

Lagune en Château Cantemerle.

Château Bel-Air is een geweldige wijn, waar iedere Bordeaux-

Proefnotitie: De neus is aantrekkelijk en complex, met aroma’s van

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood, in de neus heerlijk fruit

liefhebber gelukkig van wordt!

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

van bramen, cassis en zwarte kersen, dat prachtig in harmonie is

Proefnotitie: In de neus komt het parfum van zwarte bessen van de

De smaak is prachtig geconcentreerd, met mooie rijpe fruittonen, goed

met de zachte vanilletonen van het eikenhout. De smaak is rijk en

cabernet-sauvignon goed door. Het rijpe fruit is volledig in evenwicht

Proefpakket Bordeaux

gestructureerde, elegante tanninen en een lange, fijne afdronk.

geconcentreerd, met opnieuw rijp fruit, bezit fijne tanninen en blijft

met de zachte tonen van het hout. De wijn is krachtig, maar bovenal

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.

Op dronk: tussen nu en 2022

secondenlang hangen.

zeer verfijnd met ronde tanninen in de afdronk.

U ontvangt dan van Château Moulin Noir twee flessen

Speciale prijs: € 21,25 per fles (normaal € 22,10)
Speciale prijs bij kist van 12: € 19,50

Op dronk: tussen nu en 2025

Op dronk: tussen nu en 2025

en van de overige wijnen één fles.

Speciale prijs: € 17,90 per fles (normaal € 19,75)
Speciale prijs bij doos van 12: € 17,30

Speciale prijs: € 17,90 per fles (normaal € 19,75)
Speciale prijs bij kist van 6: € 17,30

Speciale prijs: € 109,00 (normaal € 116,80)

Proefnotitie: Prachtige fruitrijke neus met tonen van rood fruit, kers,

Okhuysen Vinée Vineuse
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maanden op eikenhouten vaten. Een uitstekende Pomerol voor een
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witte bourgogne

witte bourgogne

Wijn-spijs

Het witte goud uit
de Bourgogne

Witte Bourgogne is heerlijk bij wit
gevogelte , vis met een rijke saus en
divers zeebanket. En bij diverse zachte,
Franse kazen.

2010 Pouilly-Vinzelles
La Soufrandière
Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret begonnen ruim tien jaar
geleden met het bewerken van de wijngaarden van hun opa. Vanaf
het prille begin kozen ze voor een biologisch-dynamische aanpak,
iets wat in de Mâconnais toen nog amper gebeurde. De filosofie
van de broers is simpel: druiven van topkwaliteit geven wijnen
van topkwaliteit. Deze overheerlijke ‘villagewijn’ van het domein
wordt voor 70% vergist en opgevoed op inoxtanks en voor 30% op
eikenhout.
Proefnotitie: De wijn is mooi rijk en levendig, met een prachtige
expressie van geel fruit, veel sap, en een subtiele houttoets. De afdronk
ten slotte heeft een goede lengte en elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 19,40 per fles (normaal € 21,40)
Speciale prijs bij doos van 6: € 18,75
2010 Pouilly-Fuissé ‘Terroirs de Pouilly Combes’
Vieilles Vignes
Maison Verget

D

e mooiste witte wijnen ter wereld komen uit de Bourgogne, durven we wel te stellen. En dat vinden wij niet alleen.
Niet voor niets wordt menig feestelijk diner vaak begeleid door een prachtige, witte Bourgogne. De chardonnaydruif
brengt in deze veelzijdige streek van Frankrijk boeiende, complexe wijnen voort die een weerspiegeling zijn van de veelal
unieke terroirs. Een streek ook waar de wijnmaker met zijn keuzes net het verschil kan maken. Laat u verleiden door het witte
goud van de volgende vijf topdomeinen.

Naast het kleine eigen domein Guffens-Heynen bezit Jean-Marie
Guffens ook het specialistische handelshuis Verget. Guffens zoekt
hiervoor in de gehele Bourgogne naar de beste chardonnay-druiven,
van de beste akkers en de oudste stokken. Alle druiven worden
door de eigen oogstploeg van Verget geoogst, op het moment dat
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2011 Bourgogne blanc
Domaine Bachelet-Monnot

2011 Montagny 1er Cru
Domaine Stéphane Aladame

2010 Bourgogne blanc
Maison Camille Giroud

kleine akker Les Combes, iets ten zuiden van het dorpje Pouilly.

De jonge broers Marc en Alexandre zijn de rijzende sterren in de

De zuidelijkste appellation van de Côte Chalonnaise is Montagny,

Camille Giroud is al jaren één van de pijlers van ons

zorgen voor een uitstekende concentratie.

Côte d’Or. Beiden studeerden oenologie en deden praktijkervaring

genoemd naar het gelijknamige dorp. In dit kleine wijngebied is

Bourgogneassortiment. Van oudsher stond dit huis bekend om

Proefnotitie: De wijn is rijk en harmonieus met minerale en florale

op in binnen- en buitenland. Via hun opa en hun vader verwierven

er een naam die met kop en schouders boven de rest uitsteekt:

de zeer traditionele wijnen die jaren moesten liggen voor ze goed

tonen, sappig geel fruit, een lichte toast en een verrukkelijke, intens

zij enkele prachtige wijngaarden, onder andere in Puligny en

Stéphane Aladame. Op jonge leeftijd kreeg Stéphane de kans om

op dronk waren. De jonge en zeer talentvolle wijnmaker David

lange afdronk. Dit is de mooiste Pouilly-Fuissé van Verget!

Chassagne. Van die wijngaarden zijn de druiven voor deze

wijngaarden te kopen. Inmiddels geniet hij grote faam getuige de

Croix heeft echter het roer omgegooid en maakt wijnen in een

Op dronk: tussen nu en 2018

verrukkelijke ‘Bourgogne tout court’ afkomstig. Na een vergisting op

vele prijzen en hoge noteringen van de internationale pers. Van de

toegankelijkere stijl. Voorheen waren vooral de rode wijnen van

tank rijpt de wijn op de fijne gistsporen. Voor een derde gebeurt dit

druiven die op de kalkrijke heuvels van Montagny groeien, maakt hij

Giroud geliefd, maar David heeft ervoor gezorgd dat ook de witte

Speciale prijs: € 20,20 per fles (normaal € 22,25)
Speciale prijs bij doos van 6: € 19,50

op tank en voor twee derde op eikenhouten vaten, waarvan 15% op

elegante wijnen met een fantastische fruitexpressie en een perfecte

fantastisch smaken. De meeste druiven zijn afkomstig van Clos

nieuw hout.

balans.

les Combes uit Puligny-Montrachet. En dat is te proeven, deze

Proefnotitie: De neus is heerlijk zwoel met tonen van abrikozen, iets van

Proefnotitie: In de neus valt de mineraliteit op met heerlijke florale

Bourgogne blanc ontstijgt de appellatie en is van hoog niveau!

citrusfruit en een hint van bloemen. De smaak is rijk en breed, met mooi

aroma’s en tonen van fruit als perzik en abrikoos. De smaak biedt een

Proefnotitie: De wijn is gul en rijp, met tonen van wit en geel fruit,

Proefpakket Witte Bourgogne

fris fruit en mineralen, en de afdronk is zalig en sappig.

heerlijk citrusfruit en is rijp en krachtig met zachte harmonische zuren in

geconcentreerd sap, een goede structuur en iets van toast, en eindigt in

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.

Op dronk: tussen nu en 2017

de finale.

een lange, weelderige finale.

U ontvangt dan twee flessen van de Bourgogne blanc

Speciale prijs: € 14,50 per fles (normaal € 16,10)
Speciale prijs bij doos van 6: € 13,95

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017

van Bachelet-Monnot en één fles van de overige wijnen.

Speciale prijs: € 15,30 per fles (normaal € 17,00)
Speciale prijs bij doos van 12: € 14,95

Speciale prijs: € 16,50 per fles (normaal € 18,20)
Speciale prijs bij doos van 6: € 15,95

Speciale prijs: € 101,95 (normaal € 111,10)

De oude stokken, lage opbrengsten en kalkstenen bodem vol klei

Okhuysen Vinée Vineuse
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Guffens dit wil. De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van de
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la zarcita

De Spaanse zilvervloot
ligt voor het grijpen

la zarcita

Palacio Quemado, gelegen in het zuidwesten van Spanje
aan de grens met Portugal, is al vele jaren een begrip onder
veel van onze klanten. Hier maakt de familie Alvear uit
Montilla al sinds 1729 Pedro Ximenez-wijnen, waar ze een
grote reputatie mee hebben opgebouwd. Toen zij in 1999 in
Ribera del Guadiana droge rode wijnen gingen produceren
en wij kort daarop kennis maakten met hun fameuze
crianza, waren wij direct verkocht. Het was het begin van
een prachtige samenwerking. Toen eigenaar Fernando
Alvear enkele jaren geleden vertelde dat ze op Palacio
Quemado bezig waren met de creatie van een bijzondere
nieuwe wijn was onze interesse dan ook meteen gewekt.

E

en echte topwijn, dat was het doel! Met al hun vergaarde kennis
over de bodemsamenstelling en het klimaat selecteerden ze

een kleine wijngaard, die ze opnieuw beplantten met verschillende
speciaal geselecteerde druivenrassen, waaronder enkele hier (nog)
niet toegestane Portugese soorten. De wijngaard wordt biologisch
bewerkt en ook in de kelder grijpen de wijnmakers zo min mogelijk
in zodat de natuur haar gang kan gaan. Alle druivensoorten
worden met optimale rijpheid individueel geoogst en gevinifieerd
en vervolgens geassembleerd. De opvoeding gebeurt op Franse
eikenhouten vaten van vijfhonderd liter en duurt acht maanden. Het
resultaat is schitterend.

2010 La Zarcita - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
De druiven touriga nacional, trincadeira, syrah en tempranillo
doen het uitstekend op de kalkrijke bodem en in het heersende
klimaat, en geven de wijn zijn unieke karakter. In de geur vinden
we prachtig rood en zwart fruit, iets van viooltjes, specerijen en
een aangename kruidigheid. De smaak is goed geconcentreerd
en sappig, maar tegelijkertijd heerlijk elegant en subtiel, met een
perfect gebalanceerd hout. De afdronk is mooi kruidig en bezit veel
lengte. Een schitterende nieuwe wijn!
Schenkadvies: Heerlijk bij wildgerechten met konijn en fazant, duif en
kwartel of een mooie stoofschotel.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs:
Bij houten kist van 6: € 9,90 per fles
Bij 12 flessen (2 kisten): € 9,50 per fles
Bij 24 flessen (4 kisten): € 8,90 per fles

Een adembenemende nieuwe wijn
van Palacio Quemado
tegen een spectaculaire
introductieprijs!
20
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(Normale prijs: € 12,25)
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huiswiijnen

huiswijnen

Uw lievelingen van dit jaar
D

e meeste van onderstaande huiswijnen zijn sinds jaar en dag geliefd, andere nestelden zich het afgelopen jaar in het
elitegezelschap van meest gewilde wijnen. Wijnen met altijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, spanning en
veel karakter... kortom, wijnen die u overal en altijd wilt drinken!

2012 Cuvée première
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

Op dronk: tussen nu en zomer 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,20 per fles (normaal € 5,95)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,45)

korte schilweking, de wijn nog complexer

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

2012 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

dankzij een verblijf op de fijne gistsporen.

Deze wijn is puur op het fruit gemaakt

Wie kent hem niet, deze sappige rosé met

Proefnotitie: Frisse kruisbes, grapefruit,

en bezit dankzij de hoge ligging van de

zijn prikkelende karakter. Een wijn die

exotische accenten en een zuivere,

wijngaarden een heerlijke frisheid.

nooit verveelt en een feest is voor het oog!

verfrissende finale.

Proefnotitie: Rijp geel fruit, veldbloemen,

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig.

Op dronk: tussen nu en 2015

mooi fris, prima structuur en rijke afdronk.

In de smaak veel sap, rijp rood fruit en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,60 per fles (normaal € 5,25)

Op dronk: tussen nu en 2015

hint van kruiden.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,60)

Op dronk: tussen nu en 2015

De colombard, gros manseng en ugni
blanc werden nog aromatischer door een

2012 Insolia - Sicilia
Marchese Montefusco
Oude tradities en moderne technieken.

2012 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

Deze wijn toont aan wat het potentieel

Deze favoriete huiswijn, met zijn heerlijke,

is van Siciliaanse wijnen, in een

exotische verdejo-neus is rijk van smaak en

aantrekkelijke prijsklasse.
Proefnotitie: Geurend parfum van bloemen,

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,70)

Voor onze gehele selectie huiswijnen en uitgebreide
wijninformatie gaat u naar www.okhuysen.nl
2012 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine de Pesquier

Proefnotitie: Explosief parfum van rijpe bessen

zeer verkwikkend door de mooie zuren.

2012 Pêché de Vignes rouge
Collovray & Terrier

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas uit.

Bourgogne-coryfeeën Terrier en Collovray

Deze ‘Petit Pétrus’ bewijst maar weer hoe

de volle, maar ook zachte en smeuïge smaak.

peer, suikermeloen en appel. Dankzij fijne

Rijk van smaak en zeer verkwikkend door de

vonden nieuwe rijkdommen in de bodem

mooi de zachte merlot en pittige syrah

Op dronk: tussen nu en 2016

citrustonen zeer verkwikkend.

mooie zuren.

van Limoux.

elkaar kunnen aanvullen.

Proefnotitie: De frisheid van de cabernet,

Proefnotitie: Rijkdom, donker fruit, stevige,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,65)

het zachte, rode fruit van de merlot en het

bijna zwoele smaak, een mooie kruidigheid en

kruidige van de syrah maken deze wijn

een pittige, eindeloze afdronk.

onweerstaanbaar.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,50)
2012 Guilhem Rouge
Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

en bramen, een puur fruit en iets van laurier in

2012 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas
Het sap van de tempranillodruiven vergist
op roestvrij staal en behoudt zo zijn
fraîcheur en fruitigheid.

2011 Hommage au Musicien
Saint - Saëns - VdP d´Oc
Domaine de la Gineste

Proefnotitie: Levendig en fris van smaak, vol

Voor dit eerbetoon werd aan de merlot een

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,55)

Deze wijn van de bekende familie Guibert

beetje houtopgevoede cabernet-sauvignon

hoort tot de beste ‘Vins de Pays’ van de hele

toegevoegd.

rijp fruit en met een kruidige afdronk!
Op dronk: tussen nu en 2015

Languedoc. Voortreffelijk!

Okhuysen Vinée Vineuse

kruidigheid, elegantie en goede structuur!
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Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per fles (normaal € 6,20)

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 lievelingen van dit jaar’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Heerlijk rijp rood fruit, fijne
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rode bourgogne

rode bourgogne

Wijn-spijs
Deze rode Bourgognes
combineren prachtig
met gerechten van
bijvoorbeeld hert of
fazant, maar ook met
gevogelte als Bresse-kip,
patrijs en duif, en met
roodschimmelkazen.

deze Chorey-les-Beaune die een assemblage
is van drie verschillende terroirs, met elk
een eigen expressie.
Proefnotitie: De kleur is opvallend dieprood.
In de neus licht aardse aroma’s, veldbloemen
en tonen van fijn geurend rood fruit en een
vleugje vanille van het hout. De smaak
is elegant en sappig, met een uitstekende
concentratie en een goede frisheid. In de
afdronk vinden we zacht-zoete tanninen.
Op dronk: nu tot 2017

Speciale prijs: € 20,50 per fles

De finesse van een
echte Pinot Noir

Speciale prijs bij doos van 6: € 19,75

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Bourgogne rouge van Bachelet-Monnot
twee flessen en van de overige wijnen één fles.

Speciale prijs: € 109,95 (normaal: €

120,70)

2009 Savigny-les-Beaune 1er Cru
Les Peuillets
Maison Camille Giroud
Een formidabele wijn van Giroud. Savigny

2009 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut

Op dronk: tussen nu en 2017

aroma’s. De smaak is vriendelijk, maar bezit

enkele mooie premiers crus, waaronder

Speciale prijs: € 16,40 per fles

tegelijk een goede structuur en weer dat rijpe

deze Les Peuillets. De grond is hier wat

Dit domein staat symbool voor kwaliteit.

(normaal € 18,15)

fruit, en in de afdronk vinden we frisse, zachte

lichter en zanderiger en geeft aantrekkelijke,

Toprestaurants als Tour d’Argent en

Speciale prijs bij doos van 6: € 15,95

tanninen.

elegante wijnen. Daarbij koopt David alleen

Op dronk: tussen nu en 2017

maar druiven van boeren die hun wijngaard

Taillevent in Parijs, en Bocuse, Au Crocodile

2009 Côte de Beaune-Villages
Maison Camille Giroud

Speciale prijs: € 18,30 per fles

biologisch beheren. Zoals bij al zijn wijnen

de Bourgognewijnen van Tollot-Beaut op

(normaal € 20,20)

geniet ook deze Savigny een opvoeding

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,90

op deels nieuw hout, gedurende ongeveer

en Alain Chapel elders in Frankrijk voeren
hun kaart. Hun wijngaarden zijn gelegen in

David Croix maakt duidelijk wijnen in een

2010 Bourgogne rouge
Domaine Bachelet-Monnot

deels op betonnen kuipen en deels op

Chorey, Savigny, Aloxe, Beaune en Corton-

toegankelijkere stijl dan hier vroeger het

eikenhouten vaten.

Bressandes. Van relatief jonge aanplant en

geval was. Voor deze ‘village’ selecteerde

Proefnotitie: Heerlijk geconcentreerde

wat vaten die niet in aanmerking komen

hij hoofdzakelijk druiven uit de gemeente

2010 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut

Proefnotitie: De neus biedt mooie tonen van

De broertjes Alexandre en Marc Bachelet
zijn vooral bekend van hun schitterende

pinot-neus met tonen van rijp rood fruit als

voor de verschillende cru’s maken ze een

Ladoix, gelegen ter hoogte van Aloxe

De 25 hectare wijngaard van Tollot-Beaut

iets mineraligs. De smaak is geconcentreerd,

witte Bourgognes. Van jonge aanplant pinot

kers en framboos. De smaak is sappig met

uitstekende Bourgogne rouge, die achttien

Corton. De druiven werden op fruit

zijn verdeeld over veertien verschillende

mooi complex, met veel structuur, maar ook

noir op een paar percelen in Santenay en

terugkerend fruit, zoetige tanninen, een

maanden op hout rijpte, waarvan 25% nieuw.

gevinifieerd om het pinotfruit een hoofdrol

appellaties. Hier wordt op gezonde

elegant, met goed geïntegreerde tanninen en

Maranges maken zij echter ook prachtig

heerlijke frisheid en een zachte, kruidige finale.

Proefnotitie: De kleur is mooi diep rood. Het

te laten spelen. De wijn rijpte vervolgens

en schone wijze gewerkt, zowel in de

sappig rood fruit!

rood. Aan de assemblage werd ook nog

Op dronk: nu tot 2017

parfum is floraal en biedt expressief rood fruit

gedurende twaalf maanden op eiken.

wijngaard als in de prachtige, oude kelders,

Op dronk: tussen nu en 2018

wijn afkomstig van oudere aanplant die

Speciale prijs: € 13,40 per fles

als kersen en frambozen. De smaak is sappig

Proefnotitie: Een heerlijke, elegante

waar de wijnen een langdurige rijping

Speciale prijs: € 26,95 per fles

niet geselecteerd werd voor de cru’s

(normaal € 14,90)

en toegankelijk, maar bezit voldoende kracht,

Bourgogne met in de neus een opvallende

ondergaan op eikenhouten vaten. Het

(normaal € 29,95)

toegevoegd. Vervolgens rijpte de wijn

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,95

een beetje hout en zachte tanninen.

expressie van zwoel rood fruit en licht aardse

resultaat: schoonheden van wijnen, zoals

Speciale prijs bij doos van 6: € 25,95

twaalf maanden.
rijp donker fruit, als kersen en bramen en

Okhuysen Vinée Vineuse

D
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(normaal € 22,60)

ligt iets ten noorden van Beaune en heeft

e kracht van een goede Pinot Noir zit hem in de finesse. Voor inktzwart
gekleurde wijnen met een indrukwekkende concentratie en een kolossale
structuur moet u niet bij de pinot-noirdruif zijn. Hoewel deze delicate druif zeer
krachtige wijnen kan voortbrengen, moet hij het juist hebben van zijn harmonie,
elegantie en complexiteit. Aan een mooie Pinot Noir blijf je ruiken en iedere slok is
weer een belevenis! Hieronder vijf boeiende wijnen uit een van de interessantste
gebieden waar deze druif veel voorkomt, de Côte de Beaune in de Bourgogne.
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Proefpakket Rode Bourgogne
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zuidelijk halfrond

rhône

Wijnen uit de Nieuwe Wereld...
.... die de Oude Wereld doen blozen

I

n onze voortdurende ontdekkingstocht naar nieuwe
wijnstreken en -domeinen hebben ook de overzeese
gebieden onze nieuwsgierigheid geprikkeld. De kwaliteit van
de wijnen aldaar, verbetert jaar in jaar uit. Deze parels uit
Chili, Zuid-Afrika, Argentinië doen de Oude Wereld blozen!

2012 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses – San Antonio
Viña Casa Marín
De Chileense Maria Luz Marín maakt heuse terroirwijnen. Deze
wijn is een perfecte weerspiegeling van de unieke Cipreses-terroir.

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

Één streek, twee gezichten,
drie topproducenten

kruisbes en groene appel. In de mond mooi slank en geconcentreerd,
heel zuiver met sappig fruit, uitstekende zuren en een indrukwekkende
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,50)
2011 Chenin Blanc - Stellenbosch
Sterhuis

De kleine wijngaard, met een grond rijk aan kalksteen, graniet en

Gelegen op hoogte brengt deze wijngaard dankzij het koelere

vulkanisch materiaal, is voor 100% aangeplant met sauvignon

klimaat, de wind en zijn prachtige oude wijnstokken geconcentreerde

blanc, waar deze zogenaamde ‘single vineyard’ cuvée van wordt

druiven voort. De gisting vond plaats op eikenhouten vaten van één

gemaakt.

jaar en de wijn rijpte acht maanden ‘sur lie’.
Proefnotitie: Een prachtige, complexe wijn met een geur van rijp geel
en wit fruit, iets tropisch, met ook wat citrusfruit, hazelnoot en brioche.
De smaak is geconcentreerd en rijk, met opnieuw tropisch fruit en
mineralen en de afdronk heeft lengte en mooie zuren.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,20)
2012 Año Cero – Tempranillo - Mendoza
Altocedro
Een gezonde, smaakrijke druif ziet Karim Mussi Saffie als het

H

et uitgestrekte Rhônegebied is met zijn wijnbouwgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar en zijn gevarieerde
natuur een zeer interessant en geliefd wijngebied. Hier komen zowel populaire krachtpatsers zoals Châteauneuf-duPape vandaan als meesterlijke wijnen zoals de Hermitage. De meer dan twintig verschillende druivenrassen bieden veel
diversiteit, maar kunnen en mogen niet alle overal aangeplant worden. Op dat punt is er in het bijzonder een scheidslijn
tussen de noordelijke en zuidelijke Rhône, die behalve qua druivensoorten ook verschillen van dag en nacht te zien geven qua
landschap, klimaat en bodem. Van drie topproducenten vindt u onderstaand een grote diversiteit aan echte Rhônewijnen!

2010 Crozes-Hermitage rouge
Domaine A. Graillot
Alain en zijn zoon Maxime Graillot

Op dronk: tussen nu en 2015

Proefnotitie: De geur is een explosie van rood

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,85 per fles (normaal € 9,95)

en zwart fruit en fijne kruiden. De smaak is

staan symbool voor meesterschap in de

en de geweldige afdronk biedt zoetig fruit.

biologisch en vinifiëren hun druiven

2010 Vacqueyras
Domaine du Pesquier

traditioneel. Hun wijnen zijn de meest pure

In deze ‘zuidelijke’ topwijn, van de

acht maanden op Amerikaans eiken staan garant voor een

expressie van de syrahdruif.

wijnmaker van ‘mon petit Petrus’, wordt

Tempranillo met een juiste balans en complexiteit.

Proefnotitie: Florale neus, met donker fruit

kracht en fruit op een geweldige wijze

Proefnotitie: De wijn geurt naar fris rood bosfruit en kersen,

als zwarte bessen, en iets van laurier. Zuivere

gebundeld. De grenache (60%) en syrah

met ook een zweem van tabak en hout. De geconcentreerde

smaak, met terugkerend fruit. Elegante

(40%) vergistten op inox, waar ook de

smaak, met veel rijp fruit en fluwelige tanninen, eindigt in een

tanninen, iets kruidigs en heerlijk frisse zuren.

opvoeding geschiedde.

verrukkelijk frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 18,85)

belangrijkste gegeven voor een goede wijn. Wat de natuur geeft,
is leidend. Selectieve pluk, een gisting op lage temperatuur
op kleine cementen kuipen en een gedeeltelijke rijping van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25)

noordelijke Rhône. Zij werken volledig

krachtig en fris, de tanninen perfect versmolten
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,55)

2012 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
Het is moeilijk niet te houden van deze
benjamin van François en Frédéric Alary,

Okhuysen Vinée Vineuse

gemaakt van grenache en syrah, gedurende
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acht maanden gerijpt op cementen vaten en

Proefpakket Nieuwe Wereld
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs € 71,25 (normaal € 77,90)

ongefilterd gebotteld.
Proefnotitie: De wijn geurt naar kleine rode
vruchtjes, kersen en zwarte bessen. De smaak
is heerlijk fris, sappig, kruidig en vol rood fruit,
zoals aardbeitjes en frambozen.
27

italië

italië

Drie echte smaakmakers uit Toscane
E

nkele van de beste wijnen van Italië komen uit Toscane. En Okhuysen werkt hier met de drie absolute
topdomeinen! Zij combineren een schat aan wijnmaakervaring met een goede dosis innovatie en creëren zo
heerlijke wijnen met een eigen karakter.

Avignonesi: Vino Nobile de Montepulciano
De oorspronkelijke oprichters, de familie Avignonesi, gaven het

2011 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi

domein zijn naam. Sinds 2009 is het in handen van de Belgische

Selectie van vijf wijngaarden • 94% sangiovese prugnolo gentile •

Virginie Saverys. Het domein staat bekend om zijn continue

6% lokale variëteiten • vijf maanden op eiken

Castello di Fonterutoli: Chianti Classico

Castiglion del Bosco: Brunello di Montalcino

gepleegde onderzoek en de innovaties die ze hier doorvoeren en

Een heerlijk parfum van rode kersen, frambozen, bloemen,

Fonterutoli is al sinds 1435 eigendom van de familie Mazzei. De

Wat nu wellicht een van de meest indrukwekkende domeinen van

geniet al vele decennia een grootse reputatie. Virginie koos voor een

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

huidige generatie aan het roer bestaat uit Francesco en Filippo, die

de streek is, kwam slechts enkele jaren geleden tot wasdom. Tot

biologisch-dynamische wijnbouw; een nieuw boeiend hoofdstuk in

structuur, rijpe fruittonen, specerijen, elegante tanninen en een

de laatste jaren indrukwekkende investeringen deden in kelder en

voor kort maakten verschillende op het land wonende families hier

de rijke geschiedenis van Avignonesi.

heerlijke, frisse afdronk.

wijngaarden. Waren hun Chianti Classico’s al zeer gerenommeerd,

individueel wijn; nu staat er een fantastische wijnkelder, die wordt

Op dronk: tussen nu en 2016

inmiddels behoren zij tot de absolute top van de streek.

bestierd door een team van zeer kundige mensen. De kwaliteit van

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,90)

de wijnen is fenomenaal!

2010 Vino Nobile di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Selectie van wijngaarden • 100% sangiovese • achttien maanden op
eiken en zes maanden op fles
Een heerlijke geur van rijpe kersen en bramen, met rozenblad, verse
kruiden, cacao, iets aards en specerijen. In de smaak komt het fruit
mooi terug, met iets van vanille en cacao, met frisse tanninen en
een smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,75 per fles (normaal € 22,90)
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Proefpakket Toscane

Cecilia Leoneschi

2011 Badiola – Toscana
Fonterutoli

2011 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco

Vatenselectie van Castello en Fonterutoli • 70% sangiovese • 30%

Een selectie van wijngaarden • 100% sangiovese • zes maanden

merlot • negen maanden op eiken

opvoeding op eiken

De wijn geurt naar rijp fruit van frambozen, aardbeien en kersen,

Het parfum zit vol rijpe rode vruchtjes als aardbeien en kersen, ook

iets van laurier en wat cacao. De smaak zit boordevol fruit, is lekker

iets van specerijen, herfstblad en een vleugje vanille. De smaak is

smeuïg, met een goede concentratie, een aangename kruidigheid

rond en sappig, met opnieuw rijp rood fruit, lichte leertonen, iets

en een uitstekende, pittige finale.

van bosgrond, mineralen en een aantrekkelijke, elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,65 per fles (normaal € 14,10)

2011 Chianti Classico
Fonterutoli

2008 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco

Een selectie van de 120 percelen • 90% sangiovese • 10% malvasia

Een selectie van wijngaarden • 100% sangiovese • 24 maanden

nera, colorino en merlot • twaalf maanden op eiken

opvoeding op eiken en op fles

Een intens parfum van rijpe bramen, zwarte bessen, kersen,

Het parfum is zeer complex, met tonen van rijpe kersen, cederhout,

specerijen, viooltjes, cacao en een lichte toets van het hout. Ook

specerijen, tabak, bosgrond en iets van vanille. De smaak is rijk

veel fruit in de smaak, met een stevige structuur, zachte tanninen,

en intens, maar tegelijkertijd rond, met een gul rood fruit, zoetige

iets van tabak en een frisse finale.

tanninen, licht aardse tonen, een mooie mineraliteit en een zuivere,

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

minutenlange afdronk. Geweldig!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 18,75)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 30,90 per fles (normaal € 33,90)

U kunt deze zes prachtige Italianen ook als proefpakket bestellen.
Matteo Giustianian en Ashleigh Seymour

U ontvangt van iedere wijn dan één fles.

Speciale prijs: € 106,50 (normaal: € 115,80)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Filippo en Francesco Mazzei
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chapeau
spanje

chapeau
spanje

De meest indrukwekkende wijnen van Spanje
I

n een aantal streken van Spanje zijn de omstandigheden voor wijnbouw bijzonder gunstig. Ligging, bodem
en het klimaat dragen hier bij aan de creatie van fantastische wijnen. Drie favoriete regio’s met zulke perfecte
omstandigheden zijn Penedès, Ribera del Duero en Priorat. Hier selecteerden we zes parels gecreëerd door
wijndomeinen die tot de eredivisie van de streek behoren!

Mas d’en Gil
Pere Rovira vervulde zijn droom door in de befaamde Prioratstreek

2010 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil

het uniek gelegen domein Mas d’en Gil te kopen voor zijn dochters

Deze Bellmunt ontleent zijn naam aan het gelijknamige topgebied

Pilar en Marta. Marta heeft inmiddels de dagelijkse leiding in

van Priorat en bestaat uit een assemblage van 60% garnacha,

handen, maar wordt nog altijd bijgestaan door haar zus en vader.

aangevuld met gelijke delen cabernet-sauvignon en cariñena. De

Bodegas Can Feixes

Bodegas Valduero

De arme leisteengrond met de naam Llicorella geeft de wijnen in dit

neus is intens, met tonen van zwarte bes, kers en zoetig rood

In een bosrijk deel van de Alto Penedès maakt de wijnmakersfamilie

Ribera del Duero geldt als een van de interessantste wijnstreken

zuidelijke deel van Priorat karakter, complexiteit en mineraliteit.

bosfruit, aangevuld met iets van peper en specerijen en wat vanille.

Huguet op het eeuwenoude domein Can Feixes niet alleen een

van Spanje voor de productie van kwaliteitswijnen. De lokale druif

De smaak is zacht kruidig, mondvullend, met rijpe tanninen,

fantastische Cava, maar ook een indrukwekkende reeks stille wijnen.

tinto fino brengt hier prachtige wijnen voort, mede door de grote

terugkerend heerlijk bosfruit en voldoende frisheid.

De moderne kelders bevinden zich in drie etages onder de grond en

verschillen tussen dag- en nachttemperatuur, die gunstig zijn

Op dronk: tussen nu en 2016

dragen bij aan de hoge, constante kwaliteit van de wijnen.

voor een evenwichtige rijping. Een van de bekendste vrouwelijke

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

oenologen van Spanje, Yolanda García, heeft Bodegas Valduero
samen met haar zus Carolina in korte tijd naar de top van de

2009 Coma Vella - Priorat Tinto
Mas d’en Gil

appellatie gebracht.

Complexe en rijke wijn gemaakt van garnacha peluda, garnacha
pais, cariñena, cabernet-sauvignon en syrah. De neus is verrukkelijk
met tonen van zwarte bessen en zoetig rood bosfruit, aangevuld
met iets van peper, specerijen, tabak, cacao en wat vanille. De
smaak is fris, mondvullend, met rijpe, zachte tanninen, veel fruit en
een mooie concentratie en kent een uitstekende lengte.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,65 per fles (normaal € 27,10)
Pere, Pilar en Marta Rovira

Proefpakket Spanje
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.

2011 Negre Jove Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes

2009 Valduero Crianza - Ribera del Duero
Bodegas Valduero

Dankzij de assemblage van ull de lebre (een lokale variant van

Deze finalist van het Proefschrift Wijnconcours heeft een prachtige

tempranillo, 70%) en merlot (30%) en een korte rijping op

neus vol fruit met aroma’s van kersen en pruimen, die een goede

eikenhouten barriques combineert deze wijn kracht met een

balans vormen met de lichte tonen van hout. De smaak is intens en

aangename frisheid. In de neus zwarte bessen, framboos en

krachtig met opnieuw dat pure, rijke fruit, fijne kruiden en eindigt

specerijen. Heerlijk frisse aanzet en in de mond sappig, fruitig en

met een lange, zachte finale.

kruidig. De tanninen zijn smeuïg en de afdronk is zuiver en duurt

Op dronk: tussen nu en 2020

eindeloos lang.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 19,90)

Op dronk: tussen nu en 2016

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,85 per fles (normaal € 9,95)

30

Yolande en Carolina García Viadero

U ontvangt van iedere wijn dan één fles.

Speciale prijs: € 107,95 (normaal: € 117,65)

2007 Valduero Reserva - Ribera del Duero
Bodegas Valduero

2007 Negre Tradició - Penedès
Bodegas Can Feixes

Een van de paradepaardjes van het domein. De geur wordt

De neus imponeert met verrukkelijk, geconcentreerd rood en zwart

koffie, leer, tabak en wat vanille. De smaak is verfijnd en complex

fruit en een hint van kruiden. In de smaak aroma’s van frambozen,

met opnieuw rijp fruit, een aangename toets van het hout, zachte

bramen en een vleugje vanille. Een krachtige Spanjaard met elan en

tanninen en eindigt met een indrukwekkende, secondenlange

een lange, smeuïge afdronk.

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,30 per fles (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,80 per fles (normaal € 27,30)

gekenmerkt door tonen van rijp donker en rood fruit, iets van

Okhuysen Vinée Vineuse

Joan Huguet
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port

cognac

Crème de la crème uit de
‘Grande Champagne’
H

et eind 19e eeuw opgerichte Maison Paul Beau, gelegen in het hart van de Cognacstreek, is een klein en exclusief domein. De familie
Beau bezit zonder twijfel de mooiste percelen wijngronden. Hun wijngaarden liggen voor een groot deel in de Grande Champagne, de

grand cru van de Cognacstreek, en vormen een uitstekende basis voor producten van hoge kwaliteit. De grote en bekende merken staan
dan ook in de rij voor hun eau de vie. Maar niet alles wordt verkocht! Van de allerbeste vaten maken zij een aantal Cognacs onder hun eigen

merk Paul Beau. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de duur van de rijping, anders dan bij veel andere huizen. De langgerijpte Cognacs
van Paul Beau hebben al vele prijzen in de wacht gesleept. Zo wonnen ze de Excellence Prize 2012 tijdens het Concours Général Agricole in
Paris, een prijs voor de totale productie van de afgelopen drie jaar!

Prachtige Port

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.
Maison Paul Beau

P

ort heeft door zijn speciale bereidingswijze een uitgesproken karakter en een heerlijke, warme smaak die uitstekend tot zijn recht komt

De V.S.O.P. is een prachtig geurende zachte

tijdens donkere winteravonden, waarop wordt genoten van lang natafelen en goede gesprekken bij de haard. Wij vonden de mooiste

Cognac van zeer hoog niveau.

portwijnen op het bijzondere kwaliteitsdomein Quinta do Tedo, een kleine onafhankelijke Quinta gelegen in het hart van de vermaarde Alto

Speciale prijs: € 22,90 per fles

Douro. De wijngaarden dragen de A-status, de hoogst mogelijke waardering voor wijngaarden in het Portgebied, te vergelijken met een

(normaal € 25,20)

grand cru. De druiven komen voor 100% van de eigen wijngaarden. Quinta do Tedo maakt portwijnen in verschillende stijlen, maar alle

Fine Tawny Port
Quinta do Tedo

jaren bewaard worden. Deze bijzondere

Speciale prijs: € 18,55 per fles

Cognac Grande Champagne
Vieille Réserve
Maison Paul Beau

Reserve biedt een geur van zwarte kersen,

(normaal € 20,50)

De Vieille Resérve is wat ouder dan de

Deze Tawny is een assemblage van

gedroogde vijgen en heeft een nootachtige
smaak, met iets van chocola en een

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles

V.S.O.P. en ook iets verfijnder. Hij heeft alle

verschillende oogstjaren op vijfhonderdlitervaten gerijpte Port van gemiddeld zes

elegante afdronk. Heerlijk bij harde en

jaar oud. De smaak is prachtig ontwikkeld,

blauwe kazen en om mee na te tafelen.

Speciale prijs: € 27,65 per fles

wijnen hebben een grote fruitexpressie en frisheid gemeen.

Op dronk: tussen nu en 2018

tabak en cacao. Hij is (licht gekoeld) heerlijk

Speciale prijs: € 11,55 per fles

Alleen in jaren met perfecte

als aperitief, en smaakt voortreffelijk bij

(normaal € 12,90)

omstandigheden worden Vintage

desserts met chocolade.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles

portwijnen gemaakt. 2009 was zo’n

(normaal € 30,40)

jaar! In de wijn wordt dit weerspiegeld

Cognac Vieille Grande
Champagne Hors d’Age
Maison Paul Beau

in warmte en rijpheid, gekoppeld aan

Zo’n 20 à 25 jaar gerijpt, biedt deze Hors

2007 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo

elegantie en frisheid. Een Port met

d’Age prachtig intense en geconcentreerde

enorm bewaarpotentieel, een prachtige

aroma’s van exotisch fruit als perzik en

Deze LBV is gemaakt van druiven

fruitconcentratie, gerijpte tonen en

kruiden. De smaak is zwoel, rijk en krachtig

afkomstig uit één oogstjaar, en rijpte wel

aangenaam frisse zuren. Klasse!

en de afdronk is bijzonder lang en soepel.

Finest Reserve Port
Quinta do Tedo

vier jaar op grote eikenhouten vaten. Hij

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030

Speciale prijs: € 40,80 per fles

is nu al goed op dronk, maar u kunt deze

Speciale prijs: € 43,60 per fles

(normaal € 44,65)

Gemaakt van de beste vaten Ruby Port

LBV gerust laten rijpen op de fles. Mooi

(normaal € 47,70)

uit drie oogstjaren. De wijn heeft een

gestructureerd, met in de neus zwarte

prachtige fruitexpressie wat hem nu al

bessen, kersen, vijgen en cacao. De smaak

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 42,50 per fles

heerlijk maakt, maar doordat hij langer

is geconcentreerd, met mooi rijp fruit,

rijpte dan de ‘gewone’ Ruby heeft hij aan

subtiele houttonen en veel lengte.

complexiteit gewonnen en kan hij meerdere

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

(normaal € 10,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse

met tonen van gekonfijt fruit, iets van leer,

Speciale prijs: € 9,80 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse

in zich.

2009 Vintage Port
Quinta do Tedo

Op dronk: tussen nu en 2017
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kwaliteiten en aroma’s van een premier cru
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hors catégorie

hors catégorie

Okhuysen Iconen
Een ultieme selectie fijne wijnen, met een feestelijke korting!
Deze bijzondere wijnen kunt u per fles bestellen.

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

15 2009 Domaine des Croix
€ 37,65 € 30,90
Beaune 1er Cru Pertuisots			

28 2007 Lucien le Moine
€ 157,75 € 129,00
Mazis Chambertin Grand Cru			

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2021

16 2006 Domaine d’Eugénie
Clos Vougeot Grand Cru

29 2008 Lucien le Moine
€ 65,75
Pommard 1er Cru Grands Epenots		

€ 149,50
		

€ 182,15

€ 54,50

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2023

17 2006 Domaine d’Eugénie
Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées

30 2009 Maison Camille Giroud
Beaune 1er Cru Aux Cras

€ 98,80

€ 79,50

€ 33,50
		
€ 40,70

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2021

18 2007 Domaine Joseph Voillot
Pommard 1er Cru Les Pézerolles

31 2004 Maison Camille Giroud
Chapelle-Chambertin Grand Cru

€ 46,80

€ 36,90

€ 115,75

€ 97,00

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

19 2007 Domaine Joseph Voillot
Volnay 1er Cru Les Frémiets

32 2004 Maison Camille Giroud
Corton Le Rognet Grand Cru

€ 46,80

€ 36,90

€ 62,60

€ 51,90

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2022

20 2008 Domaine Tollot-Beaut
Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières

33 2007 Maison Camille Giroud
Gevrey-Chambertin ‘Les Crais’

€ 38,50

€ 31,50

€ 31,35

€ 25,75

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2019

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

21 2007 Domaine Tollot-Beaut
Beaune Les Blanches Fleurs

34 2006 Maison Camille Giroud
Latricières-Chambertin Grand Cru

01 2010 Château Smith-Haut-Lafitte € 134,90 € 112,50
Pessac-Léognan blanc - Cru Classé

08 2009 La Tour du Pin
Saint-Emilion - Grand Cru Classé

kleur: wit, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2022

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2025

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2025

02 2006 Château Haut-Marbuzet
€ 47,65 € 39,50
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois		

09 2007 Château Bourgneuf-Vayron € 37,75 € 30,95
Pomerol			

22 2008 Domaine Tollot-Beaut
Corton-Bressandes Grand Cru

35 2006 Maison Camille Giroud
€ 56,00 € 46,50
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Vaucrains

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2025

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2022

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2028

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

03 2007 Château Branaire-Ducru
Grand Cru Classé Saint-Julien - 4me

10 2008 Château Certan de May
Pomerol

23 2008 Lucien le Moine
Bourgogne rouge

36 2008 Maison Camille Giroud
Vosne-Romanée

€ 55,05

€ 45,50

€ 43,95
		

€ 53,70

€ 75,50
		

€ 90,65

€ 30,35

€ 59,85

€ 24,90

€ 49,50

€ 24,90
		

€ 30,15

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2018

€ 87,00

€ 104,05

€ 35,00

€ 42,75

		

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2023

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2030

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

04 2009 Château La Tour de Mons € 24,70 € 19,95
Margaux - Cru Bourgeois		

11 2007 Château La Grave à Pomerol € 36,75 € 29,90
Pomerol
		

24 2007 Lucien le Moine
€ 141,50 € 117,50
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses

37 2009 Bret Brothers
Pouilly-Fuissé ‘Terres de Vergisson’

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2021

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017

12 2008 Château Plince
Pomerol

25 2007 Lucien le Moine
€ 112,00 € 94,00
Clos Saint-Denis Grand Cru			

38 2008 Domaine Bachelet-Monnot € 125,50 € 105,00
Bâtard Montrachet Grand Cru

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2021

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2023

06 2007 Château Clos Fourtet
€ 61,40 € 50,50
Saint-Emilion - 1er Grand Cru Classé B

13 2007 Château Trotanoy
Pomerol

26 2008 Lucien le Moine
€ 141,50 € 119,50
Echezeaux Grand Cru			

39 2009 Domaine Bachelet-Monnot € 31,55
Chassagne-Montrachet blanc

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2023

kleur: rood, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2030

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2025

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017

14 2009 Domaine des Croix
Beaune 1er Cru Bressandes

27 2008 Lucien le Moine
€ 65,75 € 54,50
Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaut Saint-Jacques

40 2009 Domaine Bachelet-Monnot € 33,00 € 26,95
Puligny-Montrachet
		

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2022

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017

		
€ 25,85

€ 21,50

			

05 2009 Château de Fieuzal
Pessac-Léognan rouge - Cru Classé

€ 48,95

€ 39,50

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2025

€ 31,05

€ 25,50

		

34

€ 127,25

€ 106,00

€ 25,95

			

07 2007 Château Magdelaine
€ 59,15
Saint-Emilion - 1er Grand Cru Classé B

€ 48,90

kleur: rood, kist van 12, Schenkadvies: tussen nu en 2023

€ 33,50
		

€ 40,70

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2022
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Speciale

per fles

prijs per fles

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

Normaal

Speciale

per fles

prijs per fles

€ 31,21

€ 25,65

Normaal

Speciale

per fles

67 2007 Château de Pibarnon
Bandol rouge

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2019

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2024

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: wit, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017

68 2011 Gut Hermannsberg
€ 37,45
Bastei Riesling GG Riesling trocken - Nahe

77 2007 Castello di Fonterutoli
€ 39,50 € 32,50
Chianti Classico ‘Castello’			

€ 38,80

€ 31,90

55 2009 Domaine Bernard Gripa
Saint-Joseph rouge

€ 22,40

€ 27,10

		

€ 30,75

76 2011 Cantina Avignonesi
Il Marzocco – Cortona

prijs per fles

54 2009 Maison Verget
€ 161,80 € 134,00
Criots Bâtard Montrachet Grand Cru		

€ 28,65

€ 23,60

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2019

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2024

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2020

43 2007 Domaine Guffens-Heynen
Pouilly-Fuissé ‘1er Tri ‘

56 2002 Domaine Jean-Louis Chave € 105,00 € 88,00
Hermitage rouge
		

69 2011 Weingut Sybille Kuntz
€ 131,00 € 109,00
Riesling Beerenauslese edelsüß - Mosel

78 2006 Castiglion del Bosco
€ 63,65
Campo del Drago - Brunello di Montalcino

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2025

kleur: rood, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2022

44 2008 Domaine Guffens-Heynen € 47,45 € 38,90
Pouilly-Fuissé ‘CC’
		

57 2006 Domaine Jean-Louis Chave € 34,70 € 28,50
Saint-Joseph rouge
		

70 2011 Weingut Sybille Kuntz
€ 399,00 € 335,00
Riesling Trockenbeerenauslese edelsüß - Mosel

79 2011 Vinaioli Jermann
Vintage Tunina - Venezia-Giulia

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2035+		

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

45 2009 Domaine Philippe Colin
€ 35,00 € 28,75
Chassagne-Montrachet blanc		

58 2007 Domaine René Rostaing
€ 83,45 € 69,50
Côte-Rôtie Côte Blonde			

71 2007 Mas d’en Gil
Clos Fontà - Priorat Tinto

80 2011 Vinaioli Jermann
W.... Dreams.... - Venezia-Giulia

kleur: wit, Schenkadvies: tussen nu en 2017

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2019

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

46 2009 Domaine Philippe Colin
€ 51,30 € 42,50
Chassagne-Montrachet blanc 1er Cru Embrazées

59 2006 Domaine René Rostaing
Côte-Rôtie La Landonne

72 2011 Mas d’en Gil
Coma Blanca - Priorat Blanco

81 2006 Sterhuis
Astra Red - Stellenbosch

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020		

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2019

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

47 2009 Domaine Philippe Colin
€ 51,30
Chassagne-Montrachet blanc 1er Cru Vergers

60 2007 Equis
Cornas

73 2004 Bricco Asili
Barbaresco Bricco Asili

€ 37,50
		

€ 45,90

€ 42,50

€ 63,50
		
€ 75,40

€ 40,50

€ 33,40

€ 42,75

€ 51,70

€ 49,25

€ 92,70

€ 44,90

€ 54,50

€ 37,50
		

€ 45,90

€ 37,50
		

€ 45,90

€ 23,45

€ 19,50

Kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

€ 77,50

82 2008 Sterhuis
Astra White - Stellenbosch

€ 23,45

€ 19,50

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020		

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: rood, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2016

48 2009 François Carillon
Puligny-Montrachet

61 2008 J.L. Chave Sélection
Hermitage rouge ‘Farconnet’

74 2005 Bricco Asili
Barolo Bricco Rocche

83 2008 Viña Casa Marín
€ 33,60 € 27,50
Pinot Noir Lo Abarca Hills - San Antonio		

€ 41,35

€ 33,90

€ 31,60
		

€ 38,70

€ 157,75 € 129,00

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2017			

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

kleur: rood, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2025+

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

49 2010 La Soufrandière
Pouilly-Vinzelles ‘Les Longeays’

62 2006 Domaine Jean-Louis Chave € 135,00 € 112,50
Hermitage blanc
		

75 2005 Bricco Rocche
€ 59,00 € 48,75
Barolo Brunate		

84 2009 Viña Casa Marín
Syrah Miramar - San Antonio

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020		

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2020+

kleur: rood, kist van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2020+

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

50 2008 Lucien le Moine
€ 53,05 € 43,75
Chassagne-Montrachet 1er Cru Grande Montagne

63 2009 J.L. Chave Sélection
€ 41,50 € 33,95
Hermitage blanc ‘Blanche’			

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2018

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2018

51 2009 Lucien le Moine
€ 43,75 € 35,75
Meursault Les Chevalières			

64 2009 Domaine Chante Cigale
€ 42,35
Châteauneuf-du-Pape rouge Vieilles Vignes

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2018

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2022

52 2009 Maison Verget
Chablis Grand Cru ‘Blanchots’

65 2006 Mas de Daumas Gassac
Vin de Pays de l’Hérault rouge

€ 27,30

€ 22,50

€ 36,50
		

€ 44,40

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2020

53 2009 Maison Verget
Corton-Charlemagne - Grand Cru

€ 81,00

		

kleur: wit, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2021

€ 32,50

66 2006 Marius
Vin de Pays des Côtes Catelanes

€ 27,50

		

€ 34,90

€ 26,70

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2030

€ 67,50

€ 33,60

€ 35,50
		

€ 43,35

kleur: rood, doos van 6, Schenkadvies: tussen nu en 2025
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Normaal

41 2009 Domaine Bachelet-Monnot € 49,65 € 40,95
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts

42 2008 Domaine Guffens-Heynen
Mâcon-Pierreclos ‘Tri de Chavigne’

36
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wijnig nieuws

Proeven tussen de Stellingen
Op 25 en 26 oktober organiseerden we onze halfjaarlijkse overzichtsproeverij ‘Proeven tussen de Stellingen’. Gedurende deze twee dagen
ontvingen we meer dan twaalfhonderd enthousiaste proevers. De aanwezige wijnmakers en het hele Okhuysen-team kijken terug op twee
enorm geslaagde dagen en danken iedereen voor zijn/ haar komst en interesse.
We kijken ernaar uit om u en uw wijnvrienden ook de volgende editie weer te mogen ontvangen!

wijnig nieuws

Talentvol Sommelier
van het jaar
GaultMillau Awards 2014
Koen van der Plas, sommelier van Manoir Restaurant Inter
Scaldes, ontving op 28 oktober jl. de door Okhuysen &
Champagne Devaux gesponsorde prijs ‘talentvol sommelier van
het jaar’.
Koen werd geroemd om zijn leergierigheid, zijn samenwerking
met de chef en zijn kloppende wijnadviezen, die hij geeft na
uiterst zorgvuldig voorproeven.
Naast een prachtige oorkonde ontving het nieuwe Talent van het
Jaar uit handen van Xavier Kat een serie van vier magnums ‘D’,
de toplijn van Champagne Devaux.
Okhuysen heeft grote waardering voor de talentvolle sommeliers
en vindt het belangrijk om het jonge talent te stimuleren. Goede
sommeliers laten de gasten immers nog meer genieten van wijn
en spijs en enthousiasmeren hun gasten over onbekende en
nieuwe wijnen.

Château de Lacquy
De puurste Armagnac
In het hart van ‘de gouden driehoek’ van de Gascogne, werd

Mas de Daumas Gassac presenteert
zijn 35ste oogstjaar!

in 1777 het familiedomein Château de Lacquy opgericht. Met

Het is met gepaste trots dat we hier traditiegetrouw onze ‘icoonwijn’ Mas de

kleinkinderen. Comte de Boisséson is een voorstander van een

Daumas Gassac weer aanbieden! 2012 is een extra bijzonder oogstjaar voor de

lange rijping zonder veel inmenging in dit proces. Dat levert

Guiberts: veertig jaar eerder, in 1972, vestigden Aimé en Véronique zich in de

een zeer pure Armagnac op – en het allerbeste wat de streek te

Gassac-vallei. 2012 is bovendien het 35ste oogstjaar van deze wereldberoemde

bieden heeft.

hun indrukwekkende eau de vie wist de familie al snel een
grote reputatie op te bouwen. Inmiddels leidt graaf JeanVianney de Boisséson het domein, bijgestaan door kinderen en

wijn, die in 1978 voor het eerst door de familie werd geproduceerd.
naast kracht en rijpheid voor veel elegantie in de wijnen zorgde. Alles wijst er

Aangepaste openingstijden

Bas-Armagnac V.S.O.P.

dan ook op dat er weer een groot oogstjaar in de maak is! De wijn ligt nu nog

Gierstraat 34

Een buitengewoon mooie Armagnac met een zeer intens parfum
en een zachte, heel rijke smaak.

in de vaten, maar u kunt nu al ‘intekenen’ op de 2012 Mas de Daumas Gassac
rouge. Tot 31 december 2013 gelden bijzonder voordelige ‘en primeur’-prijzen:

€ 28,95 per fles bij afname van 6 flessen
€ 26,95 per fles bij afname van 12 flessen
€ 25,95 per fles bij afname van 24 flessen
(normaal € 34,90)
Naast de rode wijn uit 2012 bieden wij u ook de beeldschone Mas de Daumas

Zondag 15 december 12:00-17:00 uur
Kerstmarkt Haarlem
Donderdag 19 december 18:00-21:00 uur
Donderdag voor kerst, extra koopavond
Zondag 22 december 12:00-17:00 uur
Maandag 23 december 11:00-18:00 uur
Maandag 30 december 13:00-18:00 uur              

Okhuysen Vinée Vineuse
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bijzondere witte wijnen van Frankrijk. Gemaakt van voornamelijk chenin,
chardonnay, viognier en petit manseng en gevinifieerd en opgevoed op inoxtank, is het een wijn vol intensiteit, complexiteit en balans.
Om aan de extra korting te komen, kunt u rood en wit met elkaar combineren.

Bas-Armagnac Hors-d’Age
Een digestief van ongekende klasse met schitterende aroma’s
(specerijen, vanille, cacao) en een zeer zachte finale.

Speciale prijs: € 51,50 per fles (normaal € 56,30)
1991 Bas-Armagnac Vintage

Gassac blanc uit 2013 en primeur aan tegen dezelfde prijzen. De witte Daumas
Gassac geldt voor de nodige wijnliefhebbers als een van de mooiste en meest

Speciale prijs: € 39,90 per fles (normaal € 44,10)

Donderdag 2 januari - gesloten
Op donderdag 2 januari 2014 zijn onze beide locaties voor
het publiek gesloten i.v.m. inventarisatie.
Leveringen zijn in het nieuwe jaar pas weer mogelijk vanaf
maandag 6 januari.

Een superieure Bas-Armagnac uit een subliem jaar, volledig
gemaakt van de zogenaamde ‘bacodruiven’. Heerlijk kruidig,
verfijnd en met veel lengte.

Speciale prijs: € 79,90 (normaal € 88,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

2012 werd gekenmerkt door een zonnige, maar niet te warme nazomer, die
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Een heerlijke
traktatie voor u

Iedereen die in de kerstperiode een mooie
bestelling bij ons doet, trakteren wij graag
op een kistje met twee bijzondere wijnen.
Wij kozen hier voor iconen uit de
wijnwereld: Bourgogneproducent
Verget en een van dé smaakmakers
uit de zuidelijke Rhône, Domaine de
la Mordorée. Van beide producenten
selecteerden we een heerlijke cuvée, waar
u nu al van kunt genieten, maar die u ook
nog even weg kunt leggen.

2012 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Maison Verget
De wijnen van Jean-Marie Guffens uit de
Mâconnais zijn vermaard. Nergens krijg je
zulke mooie witte Bourgognes voor zulke
aantrekkelijke prijzen! Deze Mâcon-Vergisson
‘La Roche’ is dankzij de lage rendementen
en de kalkrijke bodem altijd prachtig zuiver
en mineraal; het houtgebruik is subtiel
geïntegreerd.
Proefnotitie: De wijn is zeer rijk en tegelijkertijd
in het bezit van een sterke minerale expressie.
Mooi wit en geel fruit, ook wat citrus, witte
veldbloemen. De smaak is mooi gestructureerd
en in balans, met sappig fruit en mineralen. De
afdronk heeft een heerlijke bite.
Schenkadvies: Heerlijk bij bereidingen met
rauwe vis, warme visschotels en wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2017

2011 La Dame Rousse - Cotes du Rhône
Domaine de la Mordorée
Mordorée werd op slag beroemd toen hun
Châteauneuf-du-Pape van Robert Parker de
volle honderd punten kreeg. Het domein
produceert echter nog veel meer wijnen die
stuk voor stuk prachtig zijn. La Dame Rousse
wordt gemaakt van gelijke delen grenache
en syrah van gemiddeld veertig jaar oude
stokken. Maximale expressie van het fruit is
het doel.
Proefnotitie: Een verleidelijke neus van rijpe rode
en zwarte vruchtjes, kruiden en specerijen. In de

Okhuysen Vinée Vineuse

smaak opnieuw rijp fruit, een mooie intensiteit,
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Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere
attentie, gelden de volgende voorwaarden:

kruidigheid, zachte tanninen en veel lengte.

•	Besteding ten minste € 250,00
•	Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse 28ste jaargang
nummer 4 en de wijn-spijsspecial
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2013

vlees, gegrild vlees en wildgerechten.

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan wordt
dit kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.

Schenkadvies: Mooi te combineren met rood
Op dronk: tussen nu en 2018

(Winkelwaarde van dit kistje: € 29,90)

