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Drie sterren voor Roches Neuves!

O

p het moment van schrijven van deze nieuwe Vinée Vineuse wordt er in Europa nog
nergens geoogst. De zomer was in grote delen van ons continent koeler en natter dan
gebruikelijk. In veel regio’s zal de oogst als gevolg daarvan later plaatsvinden. Voor
de kwaliteit hoeft dat niet uit te maken. Sterker nog, een langere hangtijd van de druiven kan
leiden tot een betere algehele rijpheid. Een goede nazomer is echter wel nodig en we houden
de weerberichten deze weken dan ook extra in de gaten. Lidewij van Wilgen van Mas des
Dames liet ons weten dat alle oogsters voor dit jaar al tijden geleden zijn vastgelegd en dat de
begindatum min of meer is vastgesteld op een vast aantal weken na de bloei. Dit jaar gaat die
vlieger echter niet op; de oogsters zullen zich dus even met andere dingen moeten vermaken
dan met de druivenpluk. Het oogsten gebeurt hier immers alleen bij perfecte rijpheid van de
druiven. Naast gezonde, rijpe druiven hopen de boeren op een grotere omvang van de oogst.
2013 was een van de kleinste jaren ooit en dit zorgde voor de nodige problemen. Sommige
producenten weten nu al dat een grotere oogst er ook dit jaar niet in zit. De vele hagelstormen
die in juli over Frankrijk raasden, maakten de nodige slachtoffers. Het arme Beaune werd
voor het derde achtereenvolgende jaar zwaar getroffen, maar ook in de Languedoc likt menig
wijnboer zijn wonden. Gelukkig hebben deze stormen altijd een vrij lokaal karakter en bleef het
gros van onze producenten dit onheil bespaard.

Een producent die, weer of geen weer, reden had om heel blij te zijn, is onze bevriende wijnmaker Thierry Germain van Domaine
Roches Neuves in Saumur-Champigny. Zijn wijnhuis werd opgenomen in de zéér prestigieuze lijst van driesterrendomeinen in
de jaargids van La Revue du Vin de France, vergelijkbaar met een driesterrenrestaurant in de Michelingids. Zijn biodynamische
werkwijze en enorme toewijding maakten dit mogelijk. Een fantastische prestatie! Geïnteresseerden en liefhebbers verwijzen wij
graag naar Vinée Vineuse 1 voorjaar 2014, waarin wij Roches Neuves als Icoondomein van Okhuysen presenteerden. Natuurlijk
kunt u ook op onze website kijken voor het volledige aanbod van zijn schitterende en bovendien goed betaalbare wijnen! Een nog
leuker idee is om Thierry te ontmoeten en zijn wijnen te proeven tijdens het Proeven tussen de Stellingen op 24 en 25 oktober a.s.
In deze nieuwe Vinée Vineuse is er vooral veel aandacht voor wijnen van buiten Frankrijk. Zo introduceren wij een geweldig mooie
serie wijnen uit Friuli in Italië (pag. 8 en 9) en zijn onze Icoonwijnen (pag. 20 en 21) ook alle Italiaans. Een ander nieuw domein
komt uit Chili en heet Lagar de Bezana (pag. 18 en 19). Wijnmaker hier is het toptalent Meinard Bloem, een neefje van mevrouw
Okhuysen-Bloem! Daarnaast zijn de nieuwe jaren van Sterhuis uit Stellenbosch bij ons gearriveerd, waaronder een fantastische
nieuwe vonkelwijn! Natuurlijk bevat deze Vinée Vineuse nog veel meer prachtige wijnen, met onder meer twee zeer aantrekkelijke
restantenpagina’s. Indien u interesse heeft in deze restanten, raden wij u gezien de beperkte voorraden aan snel en bij voorkeur
per telefoon te reageren!
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PS. Wij hopen u te mogen begroeten op 24 of 25 oktober tijdens een nieuwe editie Proeven tussen de Stellingen.
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Evenementen Okhuysen
De afgelopen maanden organiseerden we weer vele
wijnactiviteiten. Zo kwam Samuel Guibert van het
wereldberoemde Mas de Daumas Gassac naar Nederland
om met ons een proeverij van vijftien oogstjaren
Daumas Gassac op te zetten. Met Domaine Montlobre
organiseerden we een heus ‘Concours de Pétanque’ bij
Restaurant Woods in Amsterdam, waarbij de heerlijke
wijnen van het domein uiteraard uitgebreid geproefd
werden. Op 5, 6 en 7 september waren we aanwezig op
de eerste editie van het Bacchus Wijnfestival.
De komende tijd staan er nog volop activiteiten in
de planning: themaproeverijen, wijn-spijsavonden,
wijncursussen op diverse niveaus en proeverijen op
locatie. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan
een of meerdere activiteiten.
Kijk op de agenda van www.okhuysen.nl, volg ons op
Facebook en Twitter of mail ons voor meer informatie.

Relatiegeschenken
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is de tijd van

24 en 25 oktober

Kom proeven tussen de stellingen
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 2014 bent u van harte welkom in onze magazijnen
aan de Küppersweg 19 te Haarlem om te komen ‘proeven tussen de stellingen’.
Tijdens deze geweldige overzichtsproeverij presenteren we maar liefst tweehonderd wijnen. Daarmee
is deze proeverij dé gelegenheid om nieuwe wijnen te ontdekken, nieuwe oogstjaren te proeven en uw

eindejaarscadeaus alweer aangebroken. Okhuysen heeft een
jarenlange traditie in het verzorgen van relatiegeschenken.
Wij helpen u met het selecteren van de wijn die bij u past,
verzorgen desgewenst een mooie verpakking en leveren de
pakketjes waar en wanneer u wilt. Van een enkele fles voor
de geliefde buur tot en met honderden pakketten voor een
compleet bedrijf, bij Okhuysen vindt u de mooiste flessen ‘om
te schenken’.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u nu al
contact met ons opnemen.

seizoensinkopen te doen, met 10% extra factuurkorting. Ook voor deze editie zullen weer vele wijnmakers
De vinologen van Okhuysen voorzien u graag van extra informatie en advies. Op www.okhuysen.nl vindt u

Marc-Antoine Bret

binnenkort de actuele informatie over de aanwezige producenten en de wijnen die u kunt proeven.

Eind mei is Marc-Antoine Bret, de jongste van de drie ‘Bret

overkomen naar Haarlem om hun wijnen persoonlijk aan u toe te lichten.

4

Wij kijken ernaar uit u op 24 of 25 oktober ‘tussen de stellingen’ te ontvangen. Neem vooral uw

zich wat later aan bij de wijnactiviteiten van zijn broers.

wijnvrienden mee en laat ze kennismaken met uw favoriete wijnleverancier.

Hij deed dit met hetzelfde enthousiasme en evenveel

Wijn besteld? Dan mag u ook nog een greep doen naar de prachtige wijnen in de
Tombola, met als hoofdprijs natuurlijk weer een fles Pétrus!

bevlogenheid. Jean-Philippe en Jean-Guillaume zullen hun
Bret Brothers en Domaine de la Soufrandière nu weer met zijn
tweeën gaan leiden.

Okhuysen Vinée Vineuse
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Brothers’, geheel onverwacht overleden. Marc-Antoine sloot
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Wijnen om elke dag van te genieten!

wijngaard die aan hun wensen voldeed.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op de hoogvlakten van Rueda creëren

Inmiddels is deze wijn van chardonnay,

de ervaren wijnmakers van Palacio de

sauvignon en vermentino een begrip!

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

Bornos de mooiste wijnen van de lokale

Proefnotitie: Verfijnde neus van geel

‘grootheid’ verdejo. Deze witte druif

fruit, citrusfruit en bloesem. In de mond
lekker sappig, met veel fruit en minerale

2013 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos

wijnmakersfamilie van Mas de Daumas

geeft wijnen met pit. Door toevoeging
van de fruitige viuradruif, ontstaat een

tonen. Mooie, schone finale.

Deze dieproze publiekslieveling

bij Zuid-Frankrijk.

frisse en originele wijn die nooit verveelt!

Op dronk: tussen nu en 2016

verdiende tijdens het grootse Proefschrift

Proefnotitie: Donker bosfruit en kruidige

Proefnotitie: Uitbundig exotisch fruit in

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,50)

Wijnconcours wederom de titel ‘ Rosé
van het Jaar’. Het moge duidelijk zijn:

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,60)

Proefnotitie: De frisse cabernet, de

Op dronk: tussen nu en 2016

zachte merlot en de kruidige syrah

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

vormen een onweerstaanbaar geheel.

Nog zo’n eeuwige winnaar. Deze

Op dronk: tussen nu en 2016

wijn, gemaakt door de beroemde

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

2013 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
De eigenzinnige wijnmaker Guy Boutière

Gassac, brengt je met iedere slok dichter

uit het Rhônedorpje Gigondas, maakt

‘garrigue’ in de neus. De smaak is fris

2011 Hommage au Musicien
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

en biedt vers fruit als bramen. De lange

Aan de zachte Merlot wordt een klein

een ideaal resultaat bovendien nog syrah

een cuvée van de hier ‘verboden’ merlot
(“Mon petit Pétrus!”), waaraan hij voor

de tintelend frisse assemblage van

afdronk is heerlijk kruidig.

deeltje houtgerijpte Cabernet-Sauvignon

en grenache toevoegt.

2013 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangerie de Pennautier

tempranillo en garnacha is er een die

Op dronk: tussen nu en 2016

toegevoegd. Dit geeft de wijn extra

Proefnotitie: Zwart fruit en aardse tonen

nooit verveelt!

in de neus. De smaak is krachtig, maar

Proefnotitie: Rood fruit knalt het glas uit!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,55 per fles (normaal € 6,35)

structuur en pit!

Op het uit de zeventiende eeuw

Proefnotite: Bramen, zwarte bessen en

verfijnd en goed gestructureerd.

een vleugje hout in de neus, zacht en

Op dronk: tussen nu en 2016

smeuïg rood fruit in de mond. Een wijn

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,30 per fles (normaal € 7,10)

en een goede bite. Heerlijk verkwikkend!
Op dronk: tussen nu en 2016

frisheid zijn mooi in balans.

daterende Château de Pennautier maakt

In de mond aardbei, bessen en bosfruit,

2013 Pêché de Vignes blanc
Pays d’Oc
Collovray & Terrier

de familie Lorgeril al generaties lang

heerlijk sappig en knisperend fris.

voortreffelijke wijnen. De chardonnay-

Op dronk: tussen nu en 2016

druiven plantten zij aan op hooggelegen

De bekende wijnmakers Collovray

hellingen waar het ‘s nachts goed afkoelt.

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

en Terrier uit de Mâconnais besloten

Zo kunnen de druiven hun frisheid

en Terrier ontdekten nabij het zonnige

enkele jaren geleden een nieuw

bewaren.

Limoux een koel wijngebiedje met

avontuur aan te gaan. Ze zochten in het

Proefnotitie: Geuren van steenvruchten

een kalkrijke bodem. In deze perfecte

zuiden van Frankrijk een wijngaard met

en geel fruit. Een rijke smaak, met een

omstandigheden maakten zij deze

‘Bourgondisch’ karakter. Nabij Limoux

fijn vetje en ook zachte zuren. Rijpheid en

elegante wijn.

2012 Pêché de Vignes rouge
Pays d’Oc
Collovray et Terrier
Bourgogne-deskundigen Collovray

vol karakter.

Speciale korting beste wijnen voor alledag
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘de beste wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

vonden zij een hooggelegen en kalkrijke

de neus. Rijk van smaak, met tropisch fruit
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2013 Guilhem Rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

2013 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
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Zuivere witte wijnen
vol spanning

2013 Pinot Grigio
IGT Venezia Giulia
Tenuta Viscone

2013 Friulano
DOC Isonzo
Tenuta Viscone

2013 Ribolla Gialla
IGT delle Venezie
Tenuta Viscone

De pinot-grigiodruiven met hun lichtroze

De laatrijpende friulanodruiven (tot

Ook de druiven voor deze cuvée werden

schil werden vroeg in september

2007 ‘tocai friulano’ genoemd) werden

half september geplukt, ontsteeld

geplukt, ontsteeld en zacht geperst.

half september geplukt. Na een zachte

en zacht geperst. Na een koude

Na een koude schilweking begint de

persing vergist het sap op roestvrijstalen

schilweking begint de vergisting. De

vergisting. De wijn verblijft hierna nog

tanks. De wijn verblijft ‘sur lie’ voor extra

wijn verblijft hierna nog enkele maanden

enkele maanden ‘sur lie’.

complexiteit.

‘sur lie’.

Proefnotitie: De wijn heeft een

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk

Proefnotitie: Een heerlijk frisse wijn

aangename geur van wit fruit als meloen

naar witte perzik, witte bloemen en

met een geur van bloemen (acacia)

en peer, ook wat honing en kruiden. In

mineralen. De smaak is mild, biedt rijp

en mineralen. De smaak is opnieuw

de mond is de wijn mooi gevuld, met

geel fruit, met een licht vette structuur

bloemig en mineraal, met een goede

een vrij brede structuur, rijpe, zwoele

en een aangenaam bittertje in de

vulling en frisse zuren in de afdronk.

fruittonen en een uitstekende lengte.

afdronk.

Schenkadvies: Een uitstekend aperitief

Schenkadvies: Heerlijk bij visgerechten

Schenkadvies: Een mooi aperitief,

voor bij tapas, of bijvoorbeeld bij een

en risotto.

maar ook lekker bij rauwe ham, diverse

risotto met vis en garnalen.

Op dronk: tussen nu en 2016

visgerechten en peccorinokaas.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Op dronk: tussen nu en 2016

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

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

Pinot Grigio

F

riuli, of beter Friuli-Venezia Giulia, is een autonome regio in het noordoosten van Italië. In vergelijking met de
beroemdste Italiaanse regio’s, die zich graag laten voorstaan op hun eeuwenoude tradities, is het succes van
Friuli vrij jong. Het hangt samen met de technische revolutie in de wijnbouw vanaf de jaren zestig van de vorige
eeuw. Met de komst van roestvrijstalen vaten, temperatuurcontrole en koude schilweking, won een nieuwe stijl van
frisse en levendige wijnen snel aan populariteit. Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot dé producent van witte
kwaliteitswijnen van Italië. Zonder daarbij de sterk in opkomst zijnde rode wijnen uit dit gebied tekort te willen doen.

Proefpakket ‘Tenuta Viscone’
U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 43,50 (normaal € 49,20)

Het gebied dankt zijn succes niet enkel aan de technische vooruitgang. Ook het bijzondere microklimaat en de bodem spelen een
belangrijke rol. Het klimaat wordt hier bepaald door de Alpen, die het gebied begrenzen in het noorden, en de Adriatische zee in
het zuiden. Ook de Bora, een harde wind vanuit de Alpen, en de zeewinden zijn van grote invloed.
Friuli kent inmiddels 8 DOC’s en 2 DOCG’s. Meest bekend en bemind zijn de gebieden in de heuvels aan de Sloveense grens, Collio
Goriziano en Colli Orientali. Een ander sterk opkomend gebied is de DOC Isonzo del Friuli, gelegen langs de gelijknamige rivier,
met aan de ene kant van de rivier een bodem rijk aan nobele klei en rode kiezels en aan de andere kant kalk met witte kiezels. Het
was in dit gebied dat wij tijdens een van onze inkoopreizen het voortreffelijk werkende Tenuta Viscone ontdekten.

8

domein werkt met zowel autochtone als internationale druiven, die niet worden geblend, maar als ‘monocépage’ (wijnen gemaakt
van één enkele druif) worden gebotteld. De familie Braidot is zeer bevlogen en altijd op zoek naar het produceren van de best
mogelijke kwaliteit. Bovendien hebben ze het vermogen om vanuit de tradities te blijven innoveren en verbeteren, wat voor de
nodige successen heeft gezorgd. Een andere sleutel tot hun succes is de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. En dat in een gebied
waar de prijzen de laatste jaren juist flink zijn gestegen. Hiermee is Viscone een prachtige aanwinst voor ons assortiment!

Okhuysen Vinée Vineuse
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Tenuta Viscone is eigendom van de familie Braidot, die hier al sinds 1870 wijn maakt en inmiddels 80 hectare wijngaard bezit. Het

9

Verliefd op de
wijnen van Alary!

W
François en Frédéric Alary

e kunnen er niets aan doen. Al vele jaren zijn we stapelgek op de
wijnen van Domaine Oratoire Saint-Martin van de broers Alary in
de zuidelijke Rhône. Op de kwaliteit van hun wijnen uit Cairanne
in de Zuidelijke Rhône staat geen maat en ze lijken jaarlijks zelfs nog beter
te worden. In hun zoektocht naar het maken van wijnen met zuiverheid,
frisheid, elegantie, concentratie en balans naderen Frédéric en François wat
ons betreft het punt van perfectie.
Ze werken uitsluitend biologisch en bezitten oude wijnstokken van soms
meer dan honderd jaar oud, die ook nog eens op de beste côteaux van
Cairanne liggen. Ideale omstandigheden en puur vakmanschap: dit is wat
wijn zo schitterend maakt!

Argentijns topdomein
Altocedro

2011 Réserve des Seigneurs, Cairanne rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin

2010 Cuvée Prestige, Cairanne rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin

Deze direct verrukkelijke wijn is een assemblage van de druiven

De Prestige wordt gemaakt van een wijngaard die zeer

grenache, syrah en mourvèdre. De gemiddelde leeftijd van de

lage rendementen geeft: 15 à 20 hectoliter per hectare. De

gebruikte percelen is ruim vijftig jaar. De druiven worden met

stokken zijn dan ook rond de honderd (!) jaar oud en geven

optimale rijpheid handmatig geplukt en ontsteeld. De vergisting

een beperkte hoeveelheid fruit, maar wel van topkwaliteit.

en weking vinden plaats op cementen kuipen, waar de wijn nog

De assemblage bestaat voor 60% uit grenache en 40% uit

vestigde hij zich hier als wijnmaker en kocht een oude kelder die hij totaal moderniseerde. Als grote aanhanger

eens negen maanden verder rijpt. Uiteindelijk wordt hij zonder

mourvèdre. De wijn wordt op grote eiken foudres opgevoed

van oude druivenstokken, sloot hij contracten af met bevriende families in het bezit van kleine topwijngaarden.

klaring en ongefilterd gebotteld.

gedurende achttien maanden. Hierna wordt hij zonder klaring

Hij koopt bij hen druiven in en adviseert hen op het gebied van biologisch wijngaardbeheer.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood bosfruit, iets van leer,

en filtering gebotteld.

kruiden en tabak. De smaak biedt een heerlijk rijp fruit, met

Proefnotitie: In de geur vinden we een fris rood en zwart fruit,

2012 Año Cero - Cabernet Sauvignon

Proefnotitie: Heerlijke neus van viooltjes, specerijen,

kruidige tonen, iets van peper, elegante tanninen en eindigt met

kreupelhout, specerijen en iets van laurier. De smaak is perfect

Karim maakt een Cabernet Sauvignon van

kersen en een zweem van hout. De smaak maakt

een frisse, lange afdronk. Dit alles in een perfecte balans.

in balans, met een elegant, kruidig fruit, prachtige zuren en veel

wereldklasse. De cabernet gedijt perfect op de

indruk met intense fruittonen, fluwelige en rijpe

Op dronk: tussen nu en 2017

lengte. Super!

rotsachtige bodem met een bovenlaag van leem.

tanninen en een frisse finale.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,70 per fles (normaal €15,20)

Op dronk: tussen nu en 2019

Dankzij de zonrijke dagen en koele nachten

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal €18,40)

ontwikkelt hij harmonieuze zuren en veel fruit.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,30)

Karim Mussi Saffie

B

oetiekwijnhuis Altocedro ligt in het dorpje La Consulta, in de Ucovallei in de uitlopers van
het Andesgebergte in Mendoza waar veel nieuwe wijngaarden worden aangeplant.
Rondom de historische wijndorpen, zoals La Consulta, liggen echter schitterende oude wijngaarden,

met stokken tot meer dan honderd jaar oud. De Libanees Karim Mussi Saffie groeide op in dit gebied. In 1998

Wijnjournalist James Suckling gaf hem 90 punten!
Proefnotitie: Uitbundig parfum van zwarte bessen,

2011 Haut-Coustias, Cairanne blanc
Domaine Oratoire Saint-Martin

rood fruit en specerijen. In de mond veel sap, met

2010 Reserva Malbec

smaken van fris cassisfruit, bosbes, zoethout en

Karim selecteerde malbecdruiven van stokken tussen

Een spectaculaire witte wijn, met een voortreffelijke prijs-

laurier. De afdronk heeft heerlijke smeuïge tanninen.

de vijftig en zeventig jaar oud. Tijdens een achttien

kwaliteitverhouding! De wijngaard met stokken van 65 jaar oud

Op dronk: tussen nu en 2017

maanden durende opvoeding op vaten van Frans

produceert druiven met hele lage opbrengsten van rond de 20

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,30)

eiken won de wijn aan complexiteit en ontwikkelde

40% roussanne, 10% grenache en 10% clairette. De vinificatie
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hij een schitterende gelaagdheid. Met liefst 93
punten van James Suckling!

vindt plaats op houten foudres, waarna de wijn gedurende een

2012 Año Cero - Tempranillo

Proefnotitie: Diep donkerrood van kleur. Een

jaar op de fijne gistsporen op eikenhouten barriques wordt

Ook de tempranillo kan goed tegen droogte, maar

zalige geur waarin zwarte bessen, cassis en pruimen

opgevoed.

maakt indien nodig dankbaar gebruik van het

samenkomen met iets van cacao en tabak. In de

Proefnotitie: Een geur van wit fruit als peer, kweepeer, honing en

smeltwater van de Andes dat via de Tuyuánrivier

smaak vinden we tonen van donker bosfruit en

witte bloemen. De smaak is prachtig vet, met iets van amandel,

wordt aangevoerd. De tempranillo wordt relatief

zoethout en proeven we zijdezachte tanninen. Een

witte perzik, mineralen en een heerlijk frisse en lange finale.

vroeg geoogst om de optimale frisheid in de druiven

bijzonder elegante en tegelijk krachtige Malbec!

Op dronk: tussen nu en 2017

vast te houden. Slechts 30% van de wijn ondergaat

Op dronk: tussen nu en 2017

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

een houtrijping.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,50 per fles (normaal € 20,55)

Okhuysen Vinée Vineuse

hectoliter per hectare. De assemblage bestaat uit 40% marsanne,
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Sterhuis
‘Cool climate’- Zuid - Afrika

Z

uid-Afrika staat voor velen synoniem aan warmte. Er zijn echter
plekken waar het behoorlijk koel kan zijn. Sterhuis ligt op zo’n
plek: op een van de hoogste punten van Stellenbosch, fier in
de altijd waaiende winden die de koelte uit de Atlantische en Indische
Oceaan meebrengen. Eigenaar en wijnmaker Johan Kruger is blij met dit
microklimaat. De druiven ontwikkelen langzaam de fijnste zuren en kunnen
lang blijven hangen en volledig uitrijpen.

2011 Blanc de Blancs
Stellenbosch

2014 Sauvignon blanc
Stellenbosch

2013 Chenin blanc barrel
selection - Stellenbosch

2012 Chardonnay barrel
selection - Stellenbosch

Van deze hooggewaardeerde, maar ook

Ook de sauvignon-blanc-wijngaarden

Johan Kruger maakte meerdere rondes

Chardonnay kent vele gezichten.

zeer schaarse mousserende wijn konden

liggen hoog en op een bodem die rijk

door de wijngaard om de druiven steeds

Johan Kruger heeft een voorkeur voor

wij dit jaar eindelijk iets bemachtigen!

is aan graniet. De druiven ontwikkelen

bij perfecte rijpheid te oogsten. In

wijnen met een grote frisheid. De

In Zuid-Afrika wordt de ‘Méthode

hier een mooie zuurgraad. Ze werden

tegenstelling tot de eerder beschreven

hoge ligging van de wijngaarden helpt

Traditionnelle’ sinds 1992 ‘Methode Cap

met de hand geoogst, bij verschillende

Chenin Blanc van Sterhuis, werd het sap

hierbij, maar ook het bijtijds oogsten,

Classique’ genoemd. Deze Cap Classique

rijpheidniveaus en ondergingen een

nu volledig op houten vaten vergist.

wanneer de druiven nog een goede

van Sterhuis is gemaakt van 100%

koude inweking. Na de zachte persing

De wijn onderging bovendien nog een

zuurgraad hebben. De handgeplukte

chardonnay, afkomstig van de koelste

werd 85% van het sap vergist op

opvoeding op hout, waardoor hij won

trossen ondergaan een zachte persing,

wijngaard van het domein. De trossen

roestvrijstalen tanks en het overige deel

aan complexiteit, rondeur en kracht. Het

waarna de vergisting van het verkregen

werden als geheel geperst, waarna het

op Frans eikenhout. Na negen maanden

resultaat is een zeer uitgesproken wijn,

sap plaatsvindt op eikenhouten vaten.

sap fermenteerde in oude vaten van Frans

‘sur lie’ was de wijn precies zoals Johan

geschikt als begeleider van smaakrijke

De wijn blijft vervolgens liggen op de

eiken. Een halfjaar lang rustte de wijn

Kruger hem graag ziet: complex en

gerechten.

gistcellen, die regelmatig door de wijn

De bescheiden Johan doet niets liever dan werken in zijn wijngaarden en weet het

op de fijne gistsporen om vervolgens de

intens!

Proefnotitie: Amandel, venkel, bloesem

worden geroerd, om de smaak extra

bijzondere microklimaat volop te benutten. In de kelders grijpt hij minimaal in. Zo

tweede gisting op de fles te ondergaan.

Proefnotitie: Elegant parfum van lychee,

en vuursteen in de neus. De smaak is

intens en complex te maken. Na tien

ontstaan er karaktervolle en complexe wijnen waar de unieke terroir duidelijk in te

Maar liefst 26 maanden verbleef de wijn

citrus, vuursteen en vijg. De smaak is

breed, gestructureerd, met rijp fruit,

maanden wordt de wijn licht gefilterd en

herkennen is. In dé wijngids van Zuid-Afrika, Platters, worden de wijnen van Sterhuis

nog op zijn gistsporen in de fles!

spannend en mooi gelaagd; tonen van

geroosterde noten en in de finale

gebottled.

dan ook jaar in jaar uit geroemd om hun expressie en persoonlijkheid!

Proefnotitie: Fijne belletjes. De neus is

tropisch fruit, groene kruiden, mineralen

verfijnde zuren.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van

fris en schoon en biedt complexe tonen

en brioche wisselen elkaar af. Een unieke

Op dronk: tussen nu en 2016

tropisch fruit, honing, hazelnoot en toast.

van citrusfruit, perzik, mineralen en toast.

Sauvignon Blanc!

De smaak is intens, met frisse perzik,

De wijn heeft een levendig frisse aanzet;

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,70)

mineraal en zuiver. Daarna proeven we

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

ook wat rijper fruit en een mooi vetje.

crème brûlée en mineralen. Een bijzonder
complexe wijn, met een afdronk die
secondenlang aanhoudt.

Een even plezierige als indrukwekkende

Op dronk: tussen nu en 2016

mousserende wijn!

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

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,50 per fles (normaal € 22,95)
2013 Chenin blanc
Stellenbosch
Chenin is een van de meest aangeplante
druiven in Zuid-Afrika, maar geeft lang
niet altijd een mooi resultaat. Op de
hooggelegen Bottelary Hills komen de
chenindruiven van oude stokken mooi
tot ontwikkeling en vormen zich Loireachtige accenten. Na een handmatige
pluk ondergaan de druiven een koude
weking. Het sap vergist vervolgens op
roestvrijstalen tanks. Om het fruit in de
wijn te accentueren voegt Johan Kruger
bovendien een piepklein deel viognier toe
aan de assemblage.
Proefnotitie: Strogeel van kleur. Intens en

Okhuysen Vinée Vineuse

bloemen en mineralen. De smaakaanzet
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is fris, met geel en wit fruit, en een goede
bite.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,40 per fles (normaal € 8,30)

Okhuysen Vinée Vineuse

complex aroma met tropisch fruit, limoen,
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Eigentijdse wijnen van
historische bodem

D

e familie Parcé, eigenaar van het beroemde wijnhuis Domaine de la Rectorie, ontdekte in
2001 de bijzondere terroir van het achterland van de Roussillon. Dit dunbevolkte gebied
in de uitlopers van de Pyreneeën en nabij de Middellandse Zee oogt ruig, alsof er niets
zou kunnen groeien.
De hoge hellingen met een bodem van leisteen bleken echter ideaal voor het verbouwen
van bepaalde druiven. Dankzij een verkoelende zeewind en een groot verschil tussen dag- en
nachttemperatuur worden die hier prachtig rijp en ontwikkelen verrassend harmonieuze zuren.

Marc Parcé

2013 Zoé blanc - Pays d’Oc
Parcé Frères
De vertaling van het Griekse woord

2013 Zoé rouge
Côtes du Roussillon Villages
Parcé Frères

2012 Terres Nouvelles
Côtes du Roussillon
Domaine de la Préceptorie

Zoé is ‘leven’ of ‘levende’. Het leven,

De broers Parcé selecteerden voor

Deze wijn met de naam ‘nieuwe

zo vindt de familie Parcé, moet je

deze wijn de mooiste druiven van oude

grond’ is gemaakt van zéér oude

waarderen en vieren. Ook hun wijn

stokken grenache (55%), carignan

wijnstokken grenache gris. Ze werden

zien ze liever natuurlijk en echt, dan

(35%) en syrah (10%). Opnieuw was

meteen nadat de allesverwoestende

industrieel en oppervlakkig. Hun Zoé

‘levendigheid’ het sleutelwoord. Ze

druifluis had toegeslagen, aangeplant

blanc bestaat voor 100% uit de bloemige

zochten dus hun druiven uit op de

en zijn inmiddels dus bijna negentig

en weelderige viognier. De wijn bezit

hooggelegen hellingen, waar het

jaar oud. De oude stokken bereiken

naast die eigenschappen ook ongekende

kalkgehalte in de bodem hoog is en de

de interessantste voedingsstoffen en

levendigheid. De elegantie is te danken

koele wind de grootste invloed heeft.

produceren slechts kleine druifjes, met

aan het hoge gehalte aan kalk in de

De wijn werd vergist en opgevoed op

een intense en harmonieuze smaak

bodem, de verkoelende invloed van de

cementen kuipen.

tot gevolg. Na een oogst in de vroege

zeewinden en een vinificatie waarbij werd

Proefnotitie: Een bom van rood en

ochtend, worden de druiven zachtjes

gekozen voor natuurlijke vergisting op

zwart fruit, met specerijen en groene

geperst. Het verkregen sap vergist op

De familie Parcé had zo’n groot vertrouwen in dit deel van de Roussillon dat zij besloten een oude cave

roestvrijstalen tanks.

kruiden. De wijn is sappig, met een fijne

eikenhouten vaten van 400 liter, waar de

te kopen in het gehuchtje Saint-Arnac, nabij Maury. Deze cave werd nog gesticht door de tempeliers!

Proefnotitie: Zeer aromatisch, met

kruidigheid, bramen en bosbessen. In de

wijn vervolgens enkele maanden verblijft.

De bijbehorende oude wijngaard kent een recentere historie. Deze werd ‘slechts’ na de phylloxera-ramp

steenvruchten, bloesem en vuursteen

afdronk smeuïge tanninen.

Het resultaat is een krachtige en unieke

aangeplant en is dus bijna negentig jaar oud! Naast de wijnen van het eigen domein ging de familie Parcé

De smaak is sappig en zit boordevol fris

Op dronk: tussen nu en 2016

witte wijn!

een coproductie aan met enkele lokale boeren, waarbij druiven worden geselecteerd om een prachtige serie

fruit, met ziltige tonen en een spannende

Proefnotitie: Intrigerend parfum van

wijnen te produceren met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding.

kruidigheid. De afdronk heeft een

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

bloemen, kruiden, peer en meloen.

indrukwekkende mineraliteit.

De smaakaanzet is fris en levendig,

Op dronk: tussen nu en 2016

waarna rijp fruit en een goede bite het

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

overnemen. De finale is verrukkelijk, iets
ziltig en met veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,70)
2012 Coume Marie rouge
Maury sec
Domaine de la Préceptorie
Grenache speelt met 70% de hoofdrol
in de assemblage, aangevuld met 30%
carignan. De druiven zijn afkomstig
van oude wijnstokken die groeien op
een leisteen- en kalkrijke bodem. De
streng geselecteerde druiven weekten
en vergistten op betonnen cuves.
Vervolgens rijpte de wijn op barriques
van 225 liter, waardoor hij won aan
complexiteit, verfijning en structuur.
Proefnotitie: Door de aroma’s van zoetig
zwart fruit en kruiden waan je je meteen
in Zuid-Frankrijk. De smaak is intens, met

Okhuysen Vinée Vineuse

aroma’s en donker bosfruit, en heeft veel
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lengte.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,60)

Okhuysen Vinée Vineuse

prachtig verfijnde tanninen, ietwat aardse
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2013 ‘Just Riesling’ trocken

2013 Weißerburgunder trocken

Gemaakt van druiven van zeven ‘Erste

Toegewijd als ze bij Gut Hermannsberg

2013 Schlossböckelheimer
Riesling trocken

Lage’-wijngaarden. De diverse soorten

zijn aan de riesling, maken ze

De druiven voor deze wijn komen

steen in de bodem geven de wijn

graag een uitzondering voor de

uitsluitend van wijngaarden van

een zekere complexiteit en een breed

weißerburgunder (pinot blanc). Terecht:

de Kupfergrube. De verweerde

palet aan aroma’s en mineralen. Na

zijn karakteristieken weerspiegelen de

basaltachtige vulkanische bodem die

een korte inweking worden de druiven

diversiteit van de vulkanische bodems

een beetje leem bevat, geeft een zeer

zachtjes geperst. Na een vergisting op

van het domein optimaal. De wijn wordt

lage opbrengst. Door de vinificatie en

lage temperatuur volgt een rijping op

hoofdzakelijk gemaakt van volrijpe,

opvoeding op inox behield de wijn zo

roestvrijstalen tanks.

geconcentreerde druiven van de kleirijke

veel mogelijk fruitaroma’s. Hierdoor

Proefnotitie: Zomers fruit als ananas,

Winzerheimerwijngaard, maar ook van

ontstaat er een ideale balans tussen het

perzik, grapefruit en citrus stuift het

aromatische druiven van de armere

fruit en het typische kruidige karakter dat

glas uit. De smaak is verkwikkend en

bodems van de Kupfergrube.

de vulkanische bodem meegeeft.

mineraalrijk, sappig en biedt tonen van

Proefnotitie: In de neus bloemen,

Proefnotitie: De geur doet denken aan

granny smith, ananas, mango en een

honing en wit fruit als peer. De smaak

vuursteen en oosterse kruiden. Na de

lichte kruidigheid. Goed van structuur en

biedt zachtheid, rijkdom, een subtiel

frisse aanzet waarin fruit als sinaasappel

met een indrukwekkend lange finale.

vetje, mineraligheid, terugkerend fruit en

en passievrucht naar voren komt,

Op dronk: nu tot 2017

een uitstekende balans.

volgen een elegant, ziltig en complex

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,30)

Op dronk: tussen nu en 2016

middenpalet en een levendige afdronk!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,90 per fles (normaal € 13,20)

Op dronk: tussen nu en 2019.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles normaal € 18,10)
2012 Rotenberg 1ste Lage
Riesling Spätlese
The Altbamberger Rotenberg is een
extreem steile wijngaard die wordt
omgeven door een beschermend bos.

Wonderschone wijnen
van de Hermannsberg

D

e wijngaarden van Gut Hermannsberg zijn aangelegd midden in het bijzondere, oeroude
vulkanische gebied waar de rivier de Nahe ontspringt. Het gebied bevat een miljoenen
jaren oude bodem, vol mineralen en voedingsstoffen die hier vrijwel direct aan de
oppervlakte liggen. Datmaakt het gebied uiterst geschikt voor wijnbouw. Bovendien hebben
de wijngaarden spectaculaire hellingshoeken van soms meer dan 50 graden, met een perfecte
zonexpositie. Unieke omstandigheden voor het maken van top-Rieslings. Alle wijngaarden
hebben vandaag de dag het predikaat ‘Erste Lage’ van het prestigieuze ‘Verein Deutscher
Prädikatsweingüter’; vergelijkbaar met de grand-crustatus in de Bourgogne.

Op het bovenste gedeelte rijpen de
druiven heel geleidelijk; in optimale
rijpheid zijn ze perfect om Spätlese te
maken. De bodem bevat granietachtig
gesteente en geeft druiven die
krachtige, complexe en mineralige
Rieslings voortbrengen met een goed
bewaarpotentieel.
Proefnotitie: Een prachtig verfijnde wijn,
met in de neus exotisch fruit. In de smaak
valt de schitterende harmonie tussen het
zoetige fruit en de verkwikkende zuren
op. De afdronk is eindeloos en intens.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,95 per fles (normaal € 20,25)

Wijnliefhebber en ondernemer Jens Reidel kocht het wijngoed enige jaren geleden van de staat, die het grote potentieel van het
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ontstaan in de wijngaard’ maakt hij nu karakteristieke topwijnen waarbij de terroir bepalend is. Respect voor de natuur staat voorop
bij Gut Hermannsberg. Zo benaderen ze het ‘bladbeheer’ bijna als een wetenschap en produceren ze eigen compost voor de
wijngaard, om maar wat te noemen. In de kelder worden alle percelen apart gevinifieerd, onder leiding van wijnmaker Karsten Peter,
een van dé Rieslingspecialisten van Duitsland. Hij maakt van de edele rieslingdruif karakteristieke, zuivere wijnen, die nu behoren tot
de beste van Duitsland!

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

domein niet wist te benutten. Hij herstelde de wijngaarden in ere en moderniseerde de kelders. Onder het motto ‘grote wijnen
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Hollandse Bloem laat
Chili stralen

E

Okhuysen Vinée Vineuse

nige tijd geleden ontvingen wij een e-mail van een producent die zijn wijn graag aan ons wilde verkopen. Dat
soort mails krijgen we heel vaak. We beantwoorden ze altijd netjes, en in de meeste gevallen negatief. Ditmaal
betrof het een mail uit Chili, waar we naast onze uitstekende samenwerking met Casa Marín niet naar verdere
uitbreiding zoeken. Opeens viel onze blik op de naam onder aan de mail: Meinard Bloem. Meinard bleek een neefje
te zijn van de weduwe van Herman Okhuysen!
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2013 Cabernet Sauvignon
Reserva - Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana

2011 Bezana GSM
Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana

2011 Aluvión Ensamblaje Gran
Reserva - Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana

Naast cabernet-sauvignon bevat deze

GSM staat voor de druiven grenache

Deze Aluvión is een assemblage van

wijn eveneens een klein beetje syrah en

(65%), syrah (25%) and mourvèdre

53% cabernet sauvignon, 24% syrah,

petit verdot (samen 10%). De druiven

(10%), ook wel de typische zuidelijke

14% petit verdot en 9% carmenère.

worden met de hand geplukt, waarna

Rhône-assemblage. Met name de

De naam van de wijn verwijst naar de

zij een koude schilweking ondergaan

grenache en mourvèdre hebben meer

alluviale afzettingen die de bodem,

alvorens de vergisting begint. Na de

warmte nodig om te rijpen en werden

rijk aan kiezelstenen en uitstekend

alcoholische gisting wordt de wijn vanuit

aangeplant op een zeer stenige bodem,

waterdoorlatend, hier kenmerkt. Alle

de inoxtanks overgepompt naar Franse

die goed de dagwarmte vasthoudt. Na

druiven worden met de hand geplukt

eikenhouten vaten, voor de melkzure

een handmatige pluk en een strenge

en streng geselecteerd. Na een koude

gisting, gevolgd door een opvoeding van

selectie vergistten de druiven op vrij

schilweking vinden zowel de alcoholische

ongeveer acht maanden.

lage temperatuur op inoxtanks, met

als melkzure gisting plaats op inoxtank.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte

een dagelijkse onderdompeling van de

Hierna rijpt de wijn achttien maanden op

kersen, bramen en zwarte bessen,

schillenhoed. De melkzure gisting en

eikenhouten vaten. Kort voor botteling

specerijen en iets van peper. De smaak

opvoeding vonden plaats op drie jaar

wordt de finale eindassemblage bepaald.

is mooi geconcentreerd, met zachte

oude eikenhouten vaten, gedurende

Proefnotitie: De tannineuze structuur en

fruittonen, iets van cacao, fluwelige

zestien maanden. Hierna werd de finale

frisheid van de cabernet wordt aangevuld

tanninen en eindigt met een frisse

assemblage gemaakt en rijpte de wijn

met de zachtere en vlezigere syrah.

afdronk.

nog eens zes maanden verder.

Petit verdot verhoogt de zuurgraad

Op dronk: tussen nu en 2017

Proefnotitie: Een heerlijke neus van rijp

en het karakter van rood fruit, terwijl

Normale prijs € 12,30*

rood fruit, rode bloemen, verse kruiden,

de carmenère fungeert als het laatste

iets van peper en specerijen. De smaak

snufje peper en zout; een prachtig

is vol en rond, met elegante, zijdezachte

geconcentreerde en gebalanceerde wijn,

tanninen en opnieuw kruidig. De afdronk

met kracht en frisheid!

is lang en fris, met fijne zuren.

Op dronk: tussen nu en 2020

Op dronk: tussen nu en 2018

Normale prijs € 20,55*

*Vanwege de beperkte voorraden van op dit
moment, kunt u alleen kennismaken met de wijnen
van Lagar de Bezana via het speciale Proefpakket.

Normale prijs € 12,30*

Meinard kwam als jongeling in 1994 op reis per toeval in Chili

Daarnaast plantte hij druiven aan als carmenère, petit verdot

terecht en raakte in eerste instantie in de ban van het land.

en tannat om te assembleren met de cabernet, en mourvèdre

Toen hij tijdens een oogst één van Chili’s beste wijnmakers,

en grenache om te assembleren met de syrah. In de kelder

Alvaro Espinoza, ontmoette, raakte hij gefascineerd door

werkt hij vrij traditioneel en zoekt hij naar balans en frisheid,

het wijnmaken. Hij toog naar de faculteit voor Landbouw in

gebruikmakend van al zijn vergaarde kennis en ervaring. In de

Santiago, waar hij afstudeerde als de beste student ooit. Voor

wijngaard experimenteert Meinard er juist flink op los om de

Meinard was dit slechts een start. Hij ging terug naar Europa

druivenstokken en de bodem zo gezond mogelijk te krijgen;.

en deed masters in wijnbouw in Montpellier en Geisenheim

Hij zoekt bijvoorbeeld naar nieuwe manieren van enten en

en werkte vervolgens op verschillende wijndomeinen. In 2009

bemesten en probeert andere gewassen in de wijngaard uit.

keerde hij terug naar Chili. Omdat hij niet als een geleerde

Inmiddels is het bijzondere werk van Meinard niet onopgemerkt

professor vanaf afstand het wijnmaakproces wilde aansturen,

gebleven. De bekende Engelse wijnschrijver Tim Atkin

maar juist zijn handen wilde gebruiken in wijngaard en kelder,

roemde hem als een van de sterren van de nieuwe generatie

ging hij op zoek naar een kleinschalige producent. Zo kwam hij

wijnmakers in Chili! Wij waren verrukt van zijn wijnen en laten u

terecht bij het jonge, ambitieuze Lagar de Bezana. Dat ligt aan

dan ook graag kennismaken. Helaas is de wijn nu nog beperkt

de voet van de Andes, op 650 meter hoogte in Rancagua in de

verkrijgbaar, waardoor wij ter introductie alleen een proefpakket

Cachapoalvallei. De kiezelrijke bodem en het zonnige klimaat

aanbieden. In de toekomst zal de hoeveelheid wijn die het

in combinatie met koele nachten zijn ideaal voor het maken

domein ons toebedeelt, gelukkig verder groeien!

van rode wijnen met veel kleur, een unieke frisheid en elegante

De beroemde Chileense kunstenaar Carlos Maturana, beter

tanninen. De lage rendementen geven de wijn daarnaast een

bekend als Bororo, maakte de wijnetiketten van Lagar de

Proefpakket ‘Lagar de Bezana’

fantastische concentratie. Meinard werkt hier met druiven als

Bezana. Hij liet zich inspireren door wijn en landschap en kwam

U ontvangt van de Cabernet-Sauvignon drie flessen, van de GSM twee flessen en de Aluvión één fles.

cabernet-sauvignon en syrah.

met enkele kleurrijke tekeningen.

Speciale prijs: € 72,50 (normaal € 78,80)
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Castello di Fonterutoli
Een icoondomein in de spotlights

W

ie in het historische gehuchtje Fonterutoli op bezoek is, ontdekt al snel dat alles hier draait om het
gelijknamige wijndomein. De meeste gebouwen zijn in het bezit van de familie Mazzei. Die gaat, getuige
haar wapenschild en rijke familiearchief, terug tot de elfde eeuw en streek hier al in 1435 neer om wijn
te maken. Het wijndomein heeft nog steeds zijn oorspronkelijke gedaante en ademt, omgeven door 650 hectare
bossen, wijngaarden en olijfgaarden, de serene rust van de Toscaanse traditie. De aanpak van de familie Mazzei
kenmerkt zich door een streven naar pure kwaliteit, oog voor detail én voor het grote belang van innovatie. Ze
beschikken over een onder de wijngaarden aangelegde, hypermoderne wijnkelder, waar een ondergrondse
waterloop de natuurlijke luchtvochtigheid regelt. Die verklaart mede de wereldwijd uitstekende reputatie van dit
domein uit Chianti Classico.
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2011 Il Marzocco - Cortona
Cantina Avignonesi

2009 Monsicuro - Barbera d’Asti
Azienda Agricola Villa Terlina

Een zeer gestructureerde Chardonnay die

Een schitterende wijn, gemaakt van

vijf maanden rijpte op Frans eiken. Aroma’s

zeventig jaar oude barberastokken. Met

van vlierbloemen, sinaasappel, citroen en

een verrukkelijke neus van klein zwart fruit,

iets delicaats toffee-achtigs. In de smaak

mokka, truffel en cacao en in de mond

2012 Chianti Classico
Fonterutoli

weelderig en vol, met een heerlijke frisheid

een enorme complexiteit, concentratie en

en een subtiele vanilletoets van het hout in

diepgang. Tegelijk verfijnd en elegant.

Op onze proeverijen is deze wijn meestal een van de populairste;

de eindeloze afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

daarnaast is hij beslist ook een van de beste chianti’s in zijn prijsklasse die

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs € 25,50 per fles

we ooit proefden. Hij wordt gemaakt van 90% sangiovese, aangevuld

Speciale prijs € 25,95 per fles

(normaal € 28,40)

met malvasia nera, colorino en merlot; druiven die goed gedijen op de

(normaal € 28,70)

kalkstenen bodem. Vanaf 27 september werden ze geoogst, waarna de
wijn gevinifieerd werd op fruit en uitbundigheid. Hij ontving een rijping van
Proefnotitie: De wijn heeft een prachtige donkerrode, bijna zwarte kleur.

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

2009 Barolo Zonchera
Azienda Agricola Ceretto

De geur is overweldigend, heerlijk kruidig, met een rijp fruit van bramen en

Door continu te investeren en de voor de

Een assemblage van jongere aanplant

zwarte bessen, iets van laurier en kreupelhout en een lichte toast van het hout.

witte druivenrassen zo geschikte zanderige

nebbiolo van de grote Barolocru’s Bricco

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

en mergelhoudende bodem optimaal te

Rocche, Brunate en Prapo en andere

structuur, zachte tanninen, iets van tabak en mooi frisse zuren in de finale.

benutten, brengt Sylvio Jermann wijnen

Barolowijngaarden. Leer, truffel, chocola en

Op dronk: tussen nu en 2018

zoals deze W…Dreams voort. Met elegantie,

lichte kruiden in de neus en een krachtige

Speciale prijs € 16,95 per fles

diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit.

en intense smaak met frisheid, gekonfijt fruit,

(normaal 18,80)

Het summum!

bloemen en zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2020

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs € 41,95 per fles

Speciale prijs € 32,95 per fles

(normaal € 45,95)

(normaal € 36,80)

laten komen. Behalve sangiovese (92%) zit er 8% malvasia nera en colorino

2011 Vino Nobile di Montepulciano
Cantina Avignonesi

2009 Prima Pietra - IGT Toscane
Castiglion del Bosco

in de assemblage. De wijn is behalve op complexiteit ook gevinifieerd

Het paradepaardje van het domein, van

Van wijngaarden met ‘Bordelaise’ druiven die

op concentratie. Hij werd twintig maanden opgevoed op vaten van Frans

100% sangiovese die een heerlijk parfum

op 450 meter hoogte liggen en zowel door

eiken.

van rode bessen, rijp kersenfruit, pruim,

de zee als door het kustgebergte van Toscane

Proefnotitie: Een wijn met een voortreffelijke structuur. De geur is intens

specerijen en een vleugje vanille geeft. Rijke

worden beïnvloed. De wijn is intens, rijp, rijk,

met heerlijke tonen van rood en zwart fruit, subtiele kruiden en gedroogde

en intense smaak, goede structuur, opnieuw

met tonen van specerijen en cacao, met een

bloemen. De smaak is krachtig en erg rijk met rijpe fruittonen, cacao, leer en

gul, rijp fruit, elegante tanninen en een

krachtig, zwoel fruit en fluwelige tanninen.

zachte tanninen. De afdronk is zuiver en houdt eindeloos lang aan.

eindeloze afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Op dronk: tussen nu en 2025

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs € 55,95 per fles

Speciale prijs € 36,50 per fles

Speciale prijs € 20,50 per fles

(normaal € 61,70)

(normaal € 40,00)

(normaal € 22,95)

twaalf maanden in vaten van Frans eikenhout.

2010 Chianti Classico Castello
Castello di Fonterutoli
Een van de paradepaardjes van het domein, die tot de absolute top van
Italië behoort. De druiven zijn afkomstig van maar liefst vijftig verschillende

Okhuysen Vinée Vineuse

apart gevinifieerd om het unieke van elke terroir optimaal tot zijn recht te

20
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percelen, wat de complexiteit van deze wijn verklaart. Alle percelen worden
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Een mooi buitenkansje voor u! Gezien de grote belangstelling en kleine voorraden raden
we u aan te bestellen via 023-531 22 40 of verkoop@okhuysen.nl. Let wel: op = op!

2013 Le Grangeot blanc
Château Beauregard Mirouze

2012 Godeval blanco
Bodegas Godeval

2011 Pessac-Léognan blanc
Château Carbonnieux

10

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

13

2012 Ancestrale Rouge
Domaine des Jougla

2010 Pinot Noir - ‘Paladin’
Staete Landt

Deze heerlijke assemblage van 60%

Door te kiezen voor lage opbrengsten,

Gesticht door benedictijnse monniken in

Niet alleen typisch Zuid-Franse, maar

Domaine des Jougla is een begrip. Al

Twaalf percelen pinot noir voegen elk

viognier en 40% marsanne is een creatie

koude schilweking, lichte persing en een

de dertiende eeuw, is Carbonnieux een

ook Bordelaise druiven gedijen hier

vele jaren behoren hun wijnen tot de

een eigen smaakcomponent aan de wijn

van Karin en Nicolas Mirouze, die in

temperatuurgecontroleerde gisting haalt

van de oudste châteaux in Bordeaux.

goed, getuige deze verrukkelijke cuvée.

beste van de streek. Deze Ancestrale

toe. De wijn rijpte achttien maanden

een koeler deel van de Languedoc op

men het mooiste in de godellodruif naar

Deze cru classé is gemaakt van 70%

Rood fruit, zwarte bessen en zijdezachte

laat dit in volle glorie zien. Een complexe

op eikenhout. Kers, viooltjes en een

biologische wijze wijn maken.

boven.

sauvignon en 30% semillon. De wijn is

tanninen.

wijn vol fruit gemaakt van mourvèdre,

spannende kruidigheid.

Pays d’Oc, wit, nu tot zomer 2015

Galicië, wit, nu tot zomer 2015

zeer aromatisch, met een goede structuur

Languedoc, rood, nu tot 2016

grenache en syrah.

Marlborough, rood, nu tot 2020

Nu bij doos van 6: €

Nu bij doos van 6: €

en mooi complex dankzij tien maanden

Nu bij doos van 6: €

Saint Chinian, rood, nu tot 2018

Nu bij doos van 6: €

opvoeding op Frans eikenhout.

(normaal € 6,30)

Nu bij doos van 6: €

(normaal € 19,95)

5,15 per fles

(normaal € 6,95)

4

9,90 per fles

(normaal € 13,00)

7

4,90 per fles

2012 La Bocara - Gambellara
Azienda Agricola Cavazza

2012 Haberle Pinot Bianco
Alois Lageder

De vier neven Cavazza combineren oude

Alois Lageder werkt volledig

kennis met nieuwe technieken. Van de

biologisch-dynamisch. Zijn domein is

lokale druif garganega maken ze deze
geurende wijn, met sappige zuren en een

2

5

Nu bij doos van 6: €

29,95 per fles

8,25 per fles

16

14,95 per fles

(normaal € 10,90)

Bordeaux, wit, nu tot 2019

2011 Arbucala Esencia Joven
Bodegas Valduero

14

2008 Chinon rouge
Clos de la Dioterie
Domaine Charles Joguet

11

17

Op Bodegas Valduero maken ze van de

2010 Clos de May Médoc
Château Maucamps

lokale ‘tinta de toro’ druif deze heerlijke

Op Château Maucamps, maken ze van

Een topcuvee van deze mythische

toonaangevend in de regio. De strogele

2013 Languedoc rosé
Mas des Dames

Arbucala, die geurt naar zwarte kersen

een bijzonder perceel met 100% merlot

wijngaard van de beroemde Charles

Pinot Bianco ruikt naar appel, perzik en

We kunnen Lidewij van Wilgen al lang

met specerijen en smaakt naar smeuïg

deze al even bijzondere wijn. Bijzonder

Joguet! Zwart bosfruit, licht aardse tonen

lichte prikkeling.

geroosterde noten. De smaak is zuiver en

geen nieuwkomer meer noemen en al

fruit.

omdat hier doorgaans de cabernet

en een zuivere, frisse smaak vol rood en

Veneto, wit, nu tot zomer 2015

rijk, vol fruit als druiven en steenvruchten.

haar wijnen zijn al jaren van een hoge

Toro, rood, nu tot 2017

domineert, maar ook vanwege de

zwart fruit.

Alto Adige, wit, nu tot zomer 2015

kwaliteit. Toch weet zij nog ieder jaar

Nu bij doos van 6: €

excellente kwaliteit!

Loire, rood, nu tot 2020

Nu bij doos van 6: €

progressie te maken. Een treffend

(normaal € 9,95)

Bordeaux, rood, nu tot 2024

Nu bij doos van 6: €

Nu bij doos van 6:

€ 6,10 per fles

(normaal € 8,15)

12,40 per fles

(normaal € 16,20)

2012 Cartagena Sauvignon
Viña Casa Marín

(normaal € 40,40)
8

7,50 per fles

voorbeeld is deze rosé; pittig en vol fruit!

3

Okhuysen Vinée Vineuse

14

Met Proeven tussen de Stellingen in aantocht, is voor ons het moment aangebroken om
onze opslaghallen weer eens grondig op te ruimen.
1

22

13

Languedoc, rosé, nu tot 2016

Maria Luz Marín startte in 2000 een

2012 Pinot-Gris Schimberg
Domaine Dirler-Cadé

wijnhuis op een steenworp afstand van

De familie Dirler bezit enkele van de

de Stille Oceaan. Het gedurfde project

mooiste premier-cruwijngaarden en beste

slaagde met vlag en wimpel: de wijnen
van Casa Marín met hun frisse stijl zijn

6

Nu bij doos van 6: €

7,95 per fles

Nu bij doos van 12:

€ 11,25 per fles

21,90 per fles

(normaal € 29,60)

2012 L’ Apostrophe rouge
Domaine Chante Cigale

(normaal € 14,95)

Het gevoel dat je bij deze wijn een klein

Max Graillot leerde de fijne kneepjes van

12

2007 Cornas
Equis
18

broertje van een Châteauneuf-du-Pape

2012 ‘Bien-Venu In X-tremis’
La Soufrandière

van een topproducent drinkt, maakt deze

De getalenteerde Bret broers vonden in

het vak van zijn vader Alain. Hij kocht bij

lieu-dit-akkers. Dankzij een biologisch-

2012 La Dame Rousse rosé
Domaine de la Mordorée

wijn zo razend populair en de groep

Leynes in de Beaujolais een schitterende

een vriend in Cornas de syrahdruiven

dynamische werkwijze weerspiegelen

Een klassieker, deze Tavelrosé van het

liefhebbers groeit dan ook jaarlijks.

wijngaard met oude stokken gamay, op

voor het maken van deze schitterende

wereldwijd geliefd!

hun wijnen die bijzondere terroirs perfect.

vermaarde Mordorée. Gemaakt van ruim

Een wijn vol kruidigheid, gemaakt van

een hoogwaardige granieten bodem.

wijn. Het resultaat mag er zijn: vol fruit,

San Antonio, wit, nu tot zomer 2016

Deze lieu-dit is elegant en verleidelijk.

veertig jaar oude wijnstokken grenache,

grenache, syrah en cincault.

Van de geconcentreerde druifjes maken

rijk en harmonisch.

Nu bij doos van 6: €

Elzas, wit, nu tot 2017

aangevuld met cinsault, mourvèdre,

Mediterannée, rood, nu tot 2017

ze een vrij krachtige en prachtige wijn!

Rhône, rood, nu tot 2018

Nu bij doos van 6: €

syrah en clairette. Uniek, complex en

Nu bij doos van 6: €

Beaujolais, rood, nu tot 2018

Nu bij doos van 12:

gastronomisch.

(normaal € 10,30)

Nu bij doos van 6: €

(normaal € 40,55)

(normaal € 11,05)

8,35 per fles

(normaal € 19,90)

14,95 per fles

(normaal €10,50)
9

Rhône, rosé, nu tot 2016
Nu bij doos van 6: €
(normaal € 16,30)

12,25 per fles

7,95 per fles

15

(normaal € 19,95)

14,95 per fles

€ 29,95 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse
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Het puurste rood uit
de noordelijke Rhône
A

lain Graillot en zijn zoon Maxime staan symbool
voor meesterschap in de noordelijke Rhône.

Na een carrière als landbouwkundig ingenieur kocht
Alain midden jaren tachtig van de vorige eeuw in
zijn geliefde Crozes-Hermitage een aantal hectare
wijngaarden. Hij liet zich daar adviseren door
grootheden als Chave en Clape. Het respect voor de
natuur staat bij vader en zoon Graillot voorop, zij zien
het als de basis van de landbouw.
Ondanks hun grote kennis en ervaring staan zij immer
open voor kennis en ideeën van anderen. Inmiddels is
het Maxime die het domein bestiert, maar Alain kijkt
van een afstand over diens schouder mee. Een deel
van de vijftig hectare wijngaarden van Graillot ligt
op de vlakte tussen de Rhône en Isère, waar alluviale
gronden met zand, grind en stenen voor een perfecte
afwatering zorgen. Een ander deel ligt op de steile en
stenige coteaux aan de kant van Hermitage. Vader en
zoon kiezen ervoor om zo puur mogelijke wijnen te
maken, die een afspiegeling zijn van zowel wijngaard
als oogstjaar.
Het zal geen verbazing wekken dat zij daarbij volledig
biologisch werken en hun druiven traditioneel
vinifiëren. Dat wil zeggen dat ze niet ontsteeld worden
en een lange weking ondergaan. Vervolgens laten ze
de wijnen gedurende twaalf maanden rijpen op één à
drie jaar oude barriques, afkomstig van topdomeinen
uit de Bourgogne. Hun rode wijnen kenmerken zich
door de pure expressie van de syrahdruif, zonder
zwaar en massief te zijn.

2011 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
In de neus is de wijn kruidig, met donker fruit als
zwarte bessen, iets peperigs, viooltjes en subtiele
groenige tonen. De smaak is zuiver en delicaat,
biedt opnieuw dat pure fruit en iets groenigs van de
steeltjes, een heerlijke frisheid en elegante tanninen.
Alles is schitterend in balans.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 19,05)

