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Graag begin ik de eerste Vinée Vineuse van dit jaar met een bedankje aan u, onze klant. En 
het hele Okhuysenteam sluit zich van harte bij mij aan. Wij zijn namelijk heel erg blij met u! 
Of u nu recent klant bij ons bent geworden of dit al vele jaren bent, of u nu exclusieve wijnen 

koopt of heerlijke wijnen voor alledag, u bent vooral allemaal zeer trouw aan ons, geïnteresseerd in 
wat wij u te vertellen hebben en nieuwsgierig naar ons aanbod. Wij realiseren ons maar al te goed dat 
dit in de economisch moeilijkere jaren geen vanzelfsprekendheid is. Bovendien zijn er in korte tijd vele 
nieuwe wijnaanbieders bij gekomen, die u met scherpe aanbiedingen proberen te prikkelen om bij 
hen te kopen. Bij Okhuysen doen wij dat natuurlijk ook, getuige de mooie aanbiedingen in dit blad. 
Maar wij vinden het net zo belangrijk dat ook een wijn die niet in de aanbieding is een perfecte prijs-
kwaliteitverhouding bezit en zeer koopwaardig is. Helaas is het bij eerlijke prijzen onmogelijk om daar 
bovenop nog even flink te stunten. Dat zult u bij ons, behalve bij een voorinschrijving of restanten, dan 
ook niet tegenkomen. Gelukkig vindt u een mooie kwaliteit wijn belangrijker dan een flinke korting 
en dat stelt ons gerust. Velen van u zijn bovendien perfecte ambassadeurs voor ons bedrijf. Door 
familie, vrienden of relaties mee te nemen naar onze proeverijen en wijn-spijsdiners of op te geven 
voor onze bladen, konden wij ons het afgelopen jaar weer verheugen in een schitterende aanwas van 
enthousiaste wijnliefhebbers. Dat is natuurlijk fantastisch! Het motiveert ons om op dezelfde weg door 
te gaan. 
Volgens cijfers uit de markt is de wijnconsumptie in 2013 licht gedaald. Tegelijkertijd is de consument 
iets duurdere wijnen gaan kopen en wordt er vaker voor kwaliteit gekozen. Liever wat minder, maar 
dan wél lekker, lijkt het motto. Iets waar wij ons goed in kunnen vinden. Immers, in een fles van drie 
euro blijven na aftrek van alle belastingen en kosten slechts een paar dubbeltjes aan wijn over. Een 
kwaliteitsniveau waar eigenlijk niemand blij van zou mogen worden. Blij werden wij wel van onze 
prachtige nieuwe ontdekking, Ingrid Groiss uit het Oostenrijkse Weinviertel. Deze jonge en zeer 
ambitieuze wijnmaakster maakt sinds korte tijd prachtige, natuurlijke wijnen van een oude wijngaard van 
haar oma. Het ontdekken meer dan waard! Hetzelfde geldt voor de schitterende nieuwe jaargangen uit 

de Beaujolais en van Staete Landt. Ook die van Torre Raone en Buscareto konden ons zeer bekoren! Bovendien presenteren we in 
deze Vinée Vineuse enkele echte Okhuysen-iconen, met Domaine des Roches Neuves van Thierry Germain als stralend middelpunt. 

Ten slotte vragen wij uw aandacht voor onze oogstberichten op pag. 20/21. Hierin staan de eerste bevindingen van het wijnjaar 
2013 beschreven. U zult lezen dat dit in veel streken een lastig jaar is geweest. De meesten van onze boeren zijn dik tevreden met 
het eindresultaat, al moest daar vaak hard voor gewerkt worden. Minder vrolijk wordt iedereen van de zeer kleine productie van 
het jaar, een gevolg van de slechte weersomstandigheden. Op sommige plekken zullen de prijzen noodgedwongen stijgen, maar 
tegelijkertijd zullen de meeste boeren proberen om dit tot een minimum te beperken. Een wat uitbundiger volume in 2014 zal 
iedereen goed doen. Er komen dus weer zeven à acht spannende maanden aan!

Xavier Kat & team okhuysen

Dank u wel!

29ste jaargang nummer 1
voorjaar 2014

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: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Brenda ten Brinke en 
Maartje van Veldhuizen.

Fotografie 
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe,  
Fotografie Alexander

Concept, vormgeving & productie
XDialogue

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

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

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 mini mum 
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
12 juni 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.

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

Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

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
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Enkel in de beste jaren mogen de wijnmakers in het Portgebied hun wijn declareren als een 

vintage. 2011 was zo’n jaar, maar zelfs meer dan dat!

Het oogstjaar wordt door kenners als een exceptioneel goed Portjaar omschreven. De zomer 

was droog en warm. Maar door de heftige regenbuien in de winter voorafgaand aan het 

groeiseizoen, hadden de stokken voldoende waterreserves tot hun beschikking en konden 

de druiven zich geleidelijk ontwikkelen. Deze ideale omstandigheden gaven de 2011 Vintage 

Port een indrukwekkende kleur, structuur en complexiteit. Bovendien heeft 2011 Vintage Port 

een buitengewoon bewaarpotentieel, wat het een uitermate geschikt cadeau maakt voor een 

geboorte of ander memorabel moment.

2011 Vintage Port van Quinta do Tedo
Wijnmakers Vincent en Kay Bouchard van ‘onze’ quinta zijn, net als wij, diep onder de indruk 

van de oogst van 2011. Zowel de ‘reguliere’ Vintage als de topcuvée ´Vintage Savedra´, bezitten 

een diep, roodpaarse kleur en een neus van zwart fruit, als bramen en zwarte bessen. De smaak 

van 2011 is geconcentreerd, met mooi rijp fruit en veel lengte. Prachtige wijnen met een enorm 

bewaarpotentieel. U vindt de zogenaamde voorkoopprijzen van 2011 Quinta do Tedo op het 

bestelformulier en op www.okhuysen.nl.

 

De bij ons bekende fans van Quinta do Tedo ontvingen reeds een aanbod 2011 per e-mail. Wilt u 

dit aanbod ook ontvangen en/of wenst u zich ook in te schrijven voor onze Wijnnieuws e-mailings, 

dan vernemen wij dat graag via een bericht aan verkoop@okhuysen.nl of via 023-5312240.

 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 2014 staan de 
magazijnen aan de Küppersweg 19 te Haarlem weer 
wijd open voor het ‘Proeven tussen de Stellingen’. 
We nodigen u van harte uit voor deze grootse 
overzichtsproeverij!

Tijdens dit prachtige evenement presenteren we maar 
liefst tweehonderd wijnen, die perfect passen bij 
het komende seizoen. Daarmee is deze proeverij dé 
gelegenheid om nieuwe wijnen te ontdekken, nieuwe 
oogstjaren te proeven en uw seizoensinkopen te doen, 
met 10% extra factuurkorting.
Ook voor deze editie zullen weer vele wijnmakers 
overkomen naar Haarlem om hun wijnen persoonlijk 
aan u toe te lichten. Ook de vinologen van Okhuysen 
voorzien u graag van extra informatie en advies.

Op www.okhuysen.nl vindt u binnenkort de actuele 
informatie over de aanwezige producenten en de 
wijnen die u kunt proeven.

Wij kijken ernaar uit u op 9 en/of 10 mei te ontvangen. 
Neem vooral uw wijnvrienden mee en laat ze kennis 
maken met uw favoriete wijnleverancier. 

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! 

Uitnodiging 

U bent van harte welkom op ‘Proeven tussen de Stellingen’:
Vrijdag 9 mei - van 12:00 uur tot 19:30 uur
Zaterdag 10 mei - van 10:30 uur tot 17:00 uur
Mensen die graag rustig proeven, adviseren we op vrijdag te komen proeven of op zaterdag vroeg te arriveren. 
Laat u ons via bestelformulier, website of een e-mail aan verkoop@okhuysen.nl weten op welke dag en met 
hoeveel mensen u aanwezig zult zijn?

Het gaat goed met de wijnmakers met wie wij 

werken en de wijnen uit ons aanbod worden 

regelmatig bekroond! Zo werd Thierry Germain (zie 

ook pag. 22) door het gezaghebbende La Revue du 

Vin de France wederom getipt als ‘wijnmaker om in 

de gaten te houden’. Zijn 2012 Roches Neuves, Les 

Mémoires en Clos de l’Echelier werden bij de beste 

wijnen van hun ‘RVF Loire Top 100’ geplaatst! Goed 

nieuws: deze nieuwe wijnen komen binnenkort bij 

ons binnen! 

Ondertussen werd Jean-Marie Guffens in dezelfde 

editie van de RVF vergeleken met de legendarische 

Henri Jayer uit Vosne Romanée en getypeerd als 

de grote ’visionair van de zuidelijke Bourgogne’. 

In Duitsland gaat veel aandacht uit naar Karsten 

Peter van Gut Hermannsberg. Hij werd onlangs 

door de Frankfurter Sonntagszeitung tot ‘Rising 

star of the year’ gekroond, terwijl hij in het Diners 

Club Magazine al de titel ‘wijnmaker van het jaar’ 

kreeg. Zijn wijnen krijgen daarnaast ook nog eens 

zeer hoge punten van Jancis Robinson en de 

GaultMillau-gids. Tot slot een fantastisch bericht uit 

Oostenrijk: de Stadt Krems 2012 Grüner Veltliner 

Wachtberg is in de proefwedstrijd ‘Österreichs 

Klassiker’ (waarbij 320 Grüner Veltliners, Rieslings, 

Zweigelts en Blaufränkisch wijnen werden geproefd) 

als top-drie-winnaar uit de bus gekomen!

2012 Grüner Veltliner 
Wachtberg 1. Lage Reserve
Stadt Krems
Goudgeel van kleur. Tintelend frisse neus, met 

groene appel, citrus en bloemen. De smaak is 

heel puur en zuiver, met opnieuw fris fruit en een 

verfijnde mineraliteit. De afdronk is levendig en 

houdt secondenlang aan.

op dronk: tussen nu en 2027

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,70 per fles (normaal € 20,65)

Prijswinnaars

Voorinschrijven Port 2011
een exceptioneel jaar

Proeven tussen
de Stellingen



O
kh

uy
se

n 
V

in
ée

 V
in

eu
se

6 7

O
kh

uy
se

n 
V

in
ée

 V
in

eu
se

2013 IGP Cuvée Première 
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne
Alain Lalanne maakt al vele jaren onge-

kend geurige en pure wijnen door de 

druiven eerst een koude weking te laten 

ondergaan. Een Gascogne van niveau!

Proefnotitie: Frisse aanzet met een 

parfum van exotisch fruit en een hint 

van kruiden. In de smaak veel sap en 

aangename zuren. De afdronk is verfijnd 

en droog.

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,70 per fles (normaal € 5,40)

2013 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Ten noordwesten van Madrid ligt de 

wijnstreek Rueda, die beroemd is om zijn 

aromatische Verdejo’s. De wijnmakers 

van Palacio de Bornos voegden aan de 

verdejodruiven de fruitige viura toe en 

creëerden zo een wijn die steeds weer 

blijft verrassen! 

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas 

uit. Rijk, spannend en zeer verkwikkend 

door de mooie zuren.

op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Grüner Veltliner 
Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Stadt Krems is met meer dan 550 jaar 

historie één van de oudste wijn domeinen 

van Oostenrijk. De vermaarde Fritz 

Miesbauer maakt er karaktervolle wijnen 

met een fantastische fruitexpressie en 

opwekkende frisheid.

Proefnotitie: Het parfum biedt rijp wit 

fruit, bloesem en een lichte kruidigheid. 

De smaak is zuiver en puur, sprankelend 

fris en tegelijkertijd mooi rond. 

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,25)

2012 /13 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos
De tempranillo- en garnachadruiven 

die aan de basis staan van deze wijn 

werden in de vroege morgen geplukt 

en gevinifeerd op lage temperatuur. 

Hierdoor behielden ze hun frisheid en 

stuift het fruit het glas uit!

Proefnotitie: Dieproze kleur en uitbun

dige neus. In de mond veel sap, rijp rood 

fruit en een prikkelende frisheid die de 

wijn zeer verkwikkend maakt. 

op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,90 per fles (normaal € 6,75)

2012 Guilhem rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
De syrah, carignan, cinsault en grenache 

werden met de hand geplukt en streng 

geselecteerd. Na een vergisting op lage 

temperatuur werd de wijn op inoxtanks 

opgevoed. Het resultaat: een prachtige 

pure wijn, met een uitbundige geur en 

smaak!

Proefnotitie: Het bouquet doet denken 

aan ZuidFrankrijk en ook in de goed 

gestructureerde smaak herkennen we 

rozemarijn, tijm, bramen en rijp rood fruit. 

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,45 per fles (normaal € 6,25)

2011 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns - Vin de Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Wijnmaker Henri Fabre Luce bezit een 

schitterende wijngaard aan de rand van 

Saint-Chinian. Hij voegde een beetje 

cabernet-sauvignon aan de merlot-

druiven toe. Dit geeft de wijn extra 

spanning en complexiteit, en juist 

hierdoor is dit een wijn die nooit verveelt. 

Proefnotitie: Een explosief parfum van 

bramen, zwarte bessen, rijp rood fruit 

en een vleugje hout. De smaak is lekker 

zacht en smeuïg, maar ook krachtig en 

vol karakter. 

op dronk: tussen nu en 2016

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

2012 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Aan de rand van Gigondas ligt het 

familiedomein Du Pesquier, waar 

inmiddels de vierde en vijfde generaties 

Boutière de scepter zwaaien. Naast de 

typische Rhônedruiven, verbouwen zij 

ook merlot.

Proefnotitie: Een spannend parfum, 

vol kruiden en rood en zwart fruit. Een 

heerlijke, intense smaak vol gul fruit en 

fijne kruiden.

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,85)

2012 Cabernet-Franc /
Tempranillo
Bodegas Abadal
Nabij Barcelona ligt de kleine, veelzijdige 

D.O. Pla de Bages. Hier ontdekten wij 

jaren geleden het wijnhuis Abadal van de 

wijnmakersfamilie Roqueta. Zij hebben 

het assembleren van autochtone druiven 

met traditionele druiven tot een kunst 

verheven!

Proefnotitie: Rijpe kers, donker fruit en 

een vleugje hout in het rijke parfum. De 

wijn is sappig, met opnieuw veel fruit en 

iets van laurier, soepele tanninen en een 

frisse afdronk.

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,15)

wijnen om elke dag van te genieten!

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!
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Natuurlijk hebben wij met Birgit Braunstein en Stadt Krems al twee fantastische 
oostenrijkse domeinen in ons assortiment. op zoek naar een nieuw domein 
waren we dan ook niet per se. tegelijkertijd gebeuren er in dit wijnland zo veel 

spectaculaire dingen en is de wijnproductie nog zo ontzettend in ontwikkeling dat wij 
oren, ogen, neus en mond graag openhouden voor nieuwe ontdekkingen. Bijna een 
jaar geleden deden we zo’n ontdekking. wij werden via onze vrienden van Stadt 
Krems getipt over een bijzondere, jonge wijnmaakster, ingrid Groiss, uit het sterk 
in opkomst zijnde weinviertel. haar wijnen waren fantastisch en het contact met 
de bevlogen ingrid voelde direct goed. het wachten was alleen op het nieuwe 
oogstjaar, want haar kleine productie was reeds helemaal uitverkocht. we zijn dan 
ook zeer verheugd u voor het eerst twee fantastische wijnen te kunnen aanbieden 
van deze geweldige wijnmaakster!

Alle wijnproductiegebieden van Oostenrijk liggen aan de oostkant van het land, grenzend 

aan Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië, en worden opgedeeld in vier hoofdregio’s: 

Niederösterreich, Burgenland, Steiermark en Wenen. Het Weinviertel is een onderdeel van 

Niederösterreich en ligt aan de noordoostkant van Oostenrijk. Met ruim 13.000 hectare 

wijngaard is dit het grootste wijngebied van Oostenrijk en de bakermat van de inmiddels 

beroemde grüner veltliner. Weingut Ingrid Groiss ligt in het dorpje Breitenwaida, vrij centraal 

in het gebied, maar tegelijkertijd op slechts 50 kilometer van hoofdstad Wenen.

De familie Groiss bezit hier zo’n 10 hectare wijngaard, die door de grootmoeder van 

Ingrid ruim vijftig jaar geleden werd aangeplant. Ingrid studeerde in eerste instantie 

Ingrid Groiss
onze nieuwste ontdekking uit oostenrijk!

bedrijfskunde, maar de familiewijngaard had op haar zo’n 

grote aantrekkingskracht dat ze hier een studie oenologie 

(wijnbouwkunde) aan vastknoopte. In 2010 vinifieerde ze haar 

eerste oogst, die al direct veel opzien baarde en lovende pers 

ontving.

Ingrid heeft een hele pure benadering van het wijnmaken. Ze 

probeert zo weinig mogelijk technische ingrepen te doen en 

juist de natuur haar gang te laten gaan. Dat begint met een 

gezonde wijngaard, die zij op biologische wijze en met veel 

respect voor de natuur bewerkt. De opbrengst van de oude 

stokken is van nature laag en de druiven worden met volledige 

rijpheid geoogst. In haar streven zuivere, gebalanceerde wijnen 

te maken met een maximale expressie van de terroir, worden 

alle percelen individueel geoogst en op kleine roestvrijstalen 

vaten gevinifieerd en opgevoed. Houten vaten gebruikt ze 

nauwelijks; alleen voor de zogenaamde reservewijnen. Zo blijven 

haar wijnen elegant, fris en sprankelend. De uitstekende terroir 

en de ruim vijftig jaar oude stokken voegen daar complexiteit, 

mineraliteit en concentratie aan toe.

2013 Grüner Veltliner - Weinviertel
Een verrukkelijke neus met een levendig fris fruit van gele en 

groene appelen, iets van citrusfruit en een hint van grapefruit, 

licht kruidig, iets van honing en witte bloesem. In de smaak is hij 

mooi intens, zuiver en schoon, met een opvallende concentratie, 

opnieuw zeer levendig, met mineralen, rijp geel fruit en 

elegante, frisse zuren in de afdronk. Wat een schoonheid!

Schenkadvies: Breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij vele 

visgerechten, wit vlees en de Aziatische keuken.

op dronk: tussen nu en 2017

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

Gemischter Satz
Een typische manier van wijn maken zoals dat in Oostenrijk 

vroeger veel gebeurde: de grootmoeder van Ingrid plantte 

vijftig jaar geleden een wijngaard aan met wel zeventien 

verschillende druivensoorten (chardonnay, grüner veltliner, 

riesling, neuburger, pinot blanc en minder bekende druiven als 

roter veltliner, grauer vöslauer en slibenweisse). Al deze druiven 

worden tegelijkertijd geoogst en gevinifieerd. De combinatie 

geeft een elegante, karaktervolle en complexe wijn.

2013 Gemischter Satz - Weinviertel
De neus is prachtig complex, met tonen van bloemen, 

mineralen, kweepeer, gele pruimen en citrusfruit. De smaak is 

zowel elegant als intens, prachtig zuiver, met een schitterende 

mineraliteit en tonen van rijp geel fruit, met frisse zuren en een 

lange, intense afdronk.

Schenkadvies: Bij vele visbereidingen en wit vlees, maar ook bij 

meer gekruide gerechten.

op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,50)

2012 Pinot Blanc
Birgit Braunstein
De biologisch werkende Birgit wordt 

geroemd om haar harmonische en 

zuivere wijnen. Deze Pinot Blanc bezit 

een tintelend fris, sappig fruit, met tonen 

van peer, meloen en gele pruim, ook iets 

van bloesem en witte veldbloemen. De 

smaak is mooi schoon, met opnieuw een 

heerlijk fris fruit, elegante zuren en een 

lange afdronk. 

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,25)

2012 Riesling Steinterrassen
Stadt Krems
Stadt Krems is bij onze klanten vooral 

bekend om zijn Grüner Veltliner, 

maar Fritz Miesbauer maakt hier ook 

voortreffelijke Rieslings. Op de oude 

rotsbodems heeft de druif het goed 

naar zijn zin. Intense geur van appel, 

citrus, passievrucht en bloemen. Ook in 

de mond mooi fruitig en rijk van smaak, 

met een goede structuur en uitstekende 

zuren. 

op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,15 per fles (normaal € 13,55)

2011 Zweigelt Mitterjoch
Birgit Braunstein
Het Neusiedlerseegebied in Burgenland 

heeft een microklimaat waarin ook 

rode druiven het uitstekend doen. De 

autochtone zweigelt is hier een prachtig 

voorbeeld van. Intense robijnrode kleur 

en een aantrekkelijke neus van fris rood 

fruit, iets van laurier en een zweem 

van vanille. De smaak is soepel en 

mondvullend, met tonen van rijpe kersen 

en verfijnde kruiden. 

op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,30)

Proefpakket
U kunt deze vijf wijnen ook in een proefpakket bestellen. 
U krijgt dan van de rode Zweigelt twee flessen en van de 
andere wijnen één fles.
Speciale prijs: € 62,50 (normaal € 68,10)

Drie Oostenrijkse klassiekers



Proefpakket
Deze italianen kunt u ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de witte wijnen ieder een fles, 
van de rode ieder twee flessen.
Speciale prijs: € 52,00 (normaal € 57,05) 
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Onze liefde voor Italië en de geweldige wijnen die hier worden gemaakt is 

onverminderd groot. Kochten we vroeger vooral grote wijnen uit de bekende, 

gereputeerde gebieden, het afgelopen decennium hebben wij met veel 

genoegen ons assortiment verrijkt met originele en boeiende wijnen uit minder bekende 

streken. Wijnland Italië heeft zich recentelijk dan ook in de volle breedte ontwikkeld. Het 

kennisniveau steeg enorm en traditionele bedrijven maakten een ommezwaai richting 

kwaliteit. Daarnaast kwamen er veel nieuwe producenten bij en kregen ook buitenlandse 

investeerders oog voor de ongekende mogelijkheden van Italië. Daarbij stonden het 

behoud en het terugbrengen van lokale druivensoorten, die Italië van oorsprong in grote 

overvloed heeft, centraal, veel meer dan het ‘invoeren’ van internationale druivenrassen. 

Torre Raone en Conti di Buscareto zijn twee domeinen met een sterke eigen identiteit die 

symbool staan voor de opkomst van minder bekende wijngebieden. Torre Raone ligt in de 

Abruzzen en wordt bestierd door de schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio. 

Zij kochten hier dertig hectare wijngaard en richtten deze helemaal opnieuw in. Vanaf het 

begin kozen ze voor een biologische aanpak en maken ze pure wijnen, waarin de terroir en 

de authenticiteit van de druif goed tot hun recht komen.

Conti di Buscareto ligt in De Marken in de provincie Ancona. Het domein heeft een 

perfecte balans weten te vinden tussen het moderne en het traditionele, en liet zich 

adviseren door de bekende oenoloog Vito Camussi. Ze werken er vooral met autochtone 

druivenrassen, maar vinifiëren hun wijnen wel volgens moderne technieken. Zo heeft het 

domein een eigentijdse visie met respect voor het verleden gecreëerd. 

2013 Verdicchio dei Castelli di Jesi
Conti di Buscareto
De verdicchio wordt hier al eeuwen aangeplant. Door de 

rendementen laag te houden, verhoogt het domein de kwaliteit 

van de druiven. Deze worden hier met de hand geplukt en in 

kleine oogstbakken meteen naar de kelders vervoerd. Daarna 

volgt een zachte persing en vergist het sap op lage temperatuur. 

Vervolgens rijpt de wijn meerdere maanden ‘sur lie’.

Proefnotitie: Mooie, heldere groengele kleur. Het parfum is heel 

floraal met tonen van wit en rijp fruit als appel en aroma’s van 

hooi. De smaak is heel levendig en spannend, fris en vol in de 

mond, met aangename zuren in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2012 Rosso Piceno
Conti di Buscareto
De prachtige provincie De Marken wordt steeds vaker bezocht 

als alternatief voor het drukke Toscane. Ook als wijngebied 

staat ‘le Marche’ inmiddels op de kaart. Deze Rosso Piceno 

is gemaakt van de autochtone druiven montepulciano (70%) 

en sangiovese (30%). De eerste is verantwoordelijk voor de 

structuur en complexiteit, terwijl de sangiovese voor de nuance 

zorgt. Na de gisting rijpte de wijn een klein jaar op cuve. Een 

verleidelijke Italiaan die niet snel verveelt! 

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus van marascakersen en zwarte 

bessen met een hint van kruiden. In de smaak opnieuw rood 

en zwoel zwart fruit, een goede structuur, en zachte en rijpe 

tanninen in de finale. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos 6 flessen: 
€ 8,20 per fles (normaal € 9,25)

2013 Pecorino - Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone
Pecorino is naast een bekende Italiaanse schapenkaas ook een 

lokale druif uit de Marken en de Abruzzen. Het is een vroeg 

rijpende druif, met een lage opbrengst, die vooral houdt van 

hoger gelegen gebieden. Aangeplant op zonrijke heuvels op 

zo’n 350 meter hoogte komt hij dan ook goed tot zijn recht. 

Deze druif brengt rijke, aromatische wijnen voort, met een 

nootachtig karakter. Zowel de vergisting als de opvoeding 

vinden plaats op inox.

Proefnotitie: De kleur is goudgeel en de geur is uitbundig, maar 

ook delicaat, met tonen van rijp wit fruit. De smaak is droog, 

aangenaam zacht, bezit een goede structuur, een levendig geel 

fruit van abrikoos, frisse citrustonen, iets licht grassigs en in de 

eindeloze afdronk zit opnieuw die kenmerkende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fles (normaal € 9,70)

2012 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone
Het domein Torre Raone ontleent zijn naam aan een 

ruïneachtige poort uit de elfde eeuw die midden op het terrein 

is gesitueerd. Hier profiteert de laat rijpende montepulcianodruif 

- niet te verwarren met de herkomst van de Vino Nobile - 

volop van de warme zomers en een verkoelende zeebries, wat 

resulteert in volle, fruitrijke en karaktervolle wijnen. De druiven 

verblijven na de gisting geruime tijd ‘sur lie’.

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. In de 

intense en verfijnde geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, 

kersen, kruidnagel en laurier. De smaak is vol en zwoel, pittig 

en verleidelijk, met opnieuw veel sappig, rijp fruit van bramen 

en zwarte kersen. De lang aanhoudende afdronk biedt een 

uitstekende balans en fluwelige tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Beminnelijk en betaalbaar
italiaans
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w ie vanuit Mâcon zuidwaarts gaat, komt na zo’n tien kilometer aan in de streek Beaujolais. het noordelijke deel is de 

haut-Beaujolais, meteen ook het interessantste en beroemdste deel van de streek. hier bevinden zich alle ‘crus du 

Beaujolais’, ieder met zijn eigen specifieke kenmerken. De wijngaarden die deze kwaliteitswijnen voortbrengen liggen 

op de heuvels van de pittoreske wijndorpen Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié en 

Brouilly, die tevens de naamgevers van de crus zijn. Een streek om van te houden, met wijnen die nooit vervelen!

twee gemeenten die vrij dicht bij elkaar liggen maar crus van zeer verschillend karakter voortbrengen, zijn Fleurie en Morgon. 

waar Fleurie wordt geroemd om zijn elegantie, is Morgon beroemd om zijn krachtige wijnen met vaak een uitstekend 

bewaarpotentieel.

Fleurie - Gilles Gelin
Gilles Gelin is een wijnmaker die in zowel Morgon als Fleurie wijngaarden bezit. Zijn domein zelf ligt in Fleurie, net als een groot 

deel van de 36 hectare wijngaard. De gemiddelde leeftijd van zijn wijnstokken is maar liefst 45 jaar, maar sommige zijn bijna 

honderd jaar oud! De oudere stokken zijn diepgeworteld in de oude granietbodem. Dankzij die diepe worteling profiteren de 

wijnstokken van een interessante voedingsbodem en ontwikkelen de druiven zich zeer geleidelijk. De elegantie en finesse die zo 

in de druiven ontstaat, weet Gilles Gelin vast te houden in zijn wijnen. Alhoewel het domein niet officieel biologisch werkt, gebeurt 

hier alles met veel respect voor de natuur. 

2012 Fleurie
Net als elders in de Beaujolais, is de gamay noir à jus blanc 

de druif waar het hier om draait. De gamaydruiven die Gilles 

voor deze Cru gebruikt, groeien aan de zuidkant van Fleurie. 

De bodem bevat hier naast graniet ook wat zand, wat de 

elegantie in de wijnen ten goede komt. De plantdichtheid ligt 

hoog, waardoor er meer concurrentie is tussen de planten, 

en de druiven uiteindelijk meer geur- en smaakconcentratie 

krijgen. De druiven worden met de hand geplukt en vervolgens 

deels volgens de methode ‘macération carbonique’, deels op 

traditionele wijze gevinifieerd. Zo behoudt de wijn zijn frisse 

fruitigheid, maar wint hij aan complexiteit.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van rood en zwart fruit, licht 

floraal en met iets aardse tonen. De smaak is geconcentreerd en 

intens, met een elegant fruit en stijlvolle tanninen. In de finale 

een prachtige frisheid!

op dronk: tussen nu en 2017

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

Morgon - Domaine Louis Claude Desvignes 
Morgon is de grote tegenhanger van Fleurie. Niet finesse staat 

voorop, maar kracht! Ook hier staat de gamay centraal. Op 

het familiebedrijf Desvignes kent men die druif door en door. 

Er wordt al acht generaties lang wijn gemaakt. Tegenwoordig 

hebben broer en zus Louis-Benoît en Claude-Emmanuelle de 

leiding. Hun filosofie is even simpel als effectief: de 13 hectare 

wijngaard is dicht beplant, de stokken hebben een hoge 

gemiddelde leeftijd van wel zeventig jaar en de rendementen 

zijn laag (40 hectoliter per hectare). Zij bewerken de grond op 

een gezonde en organische wijze en oogsten pas bij volledige 

rijpheid van de druiven. Druiven worden per perceel verwerkt, 

waardoor de verschillen in terroir in de wijnen goed tot uiting 

komen. Door geen ‘macération carbonique’ toe te passen, 

onderscheiden zij zich van andere wijnmakers in de Beaujolais. 

2011 Morgon ‘La Voûte Saint-Vincent’
Binnen Morgon liggen zes verschillende ‘climats’. Van oost 

naar west zijn dat: Grand Cras, Les Charmes, Côte du Py, 

Corcelette, les Micouds en Douby. Ieder ‘climat’ heeft zijn eigen 

bodemsamenstelling en zonexpositie, en brengt daardoor weer 

‘eigen’ wijnen voort. De druiven van de ‘Voûte Saint-Vincent’ 

komen van het ‘climat’ Douby. Hier bestaat de ondergrond 

grotendeels uit zandsteen en vergruisd graniet. De wijnstokken 

zijn gemiddeld zo’n zestig jaar oud en 50% van de trossen 

wordt ontsteeld. Na de alcoholische vergisting rijpt de wijn tien 

maanden op cementen tanks.

Proefnotitie: Roodpaars van kleur en een neus vol donkerrood 

fruit en iets licht aards. De smaak is prachtig geconcentreerd, 

goed sappig met veel fruit en iets zoetige tanninen. De afdronk 

houdt secondenlang aan.

op dronk: tussen nu en 2018

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

Beaujolais 
waar elegantie tot kunst verheven wordt

2011 Juliénas
Domaine du Clos du Fief (M. Tête)
Michel Tête is een begrip in de 

Beaujolais. Hij deed veel aan de 

imagoverbetering van de Beaujolais, 

doordat hij rendement ondergeschikt 

maakte aan kwaliteit. Tête werkt via 

de traditionele vinificatiemethode 

‘semicarbonique’.

Proefnotitie: De neus geurt naar 

bloemen en heerlijk donker fruit. De 

smaak is intens en mooi fris, en biedt 

zowel rijp fruit als aardse tonen. De 

afdronk is zuiver en houdt lang aan. 

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2012 Morgon ‘Côte du Py’
Domaine Louis Claude Desvignes
Domaine Louis Claude Desvignes bezit 

vijf hectare op de vermaarde Montagne 

de Py. Deze bijzondere wijngaard geeft 

door zijn perfecte ligging en bodem 

van graniet, kalksteen en rotsgesteente, 

wijnen die een complexe, pinot-noir-

achtige gamay voortbrengen.

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en 

zwart fruit, is licht floraal, met iets aardse 

tonen. De smaak is geconcentreerd 

en krachtig, met een elegant fruit en 

stijlvolle tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,40 per fles (normaal € 15,90)

2012 Beaujolais Villages
Gilles Gelin
Van de wijngaarden die net niet binnen 

de gemeentegrenzen liggen, maakt 

Gilles Gelin deze heerlijke Beaujolais 

Villages. De vinificatie is gedeeltelijk 

traditioneel en gedeeltelijk volgens de 

methode ‘macération carbonique’, wat 

zorgt voor een optimale expressie van 

zowel terroir als fruit.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar 

braam, framboos en bosaardbeitjes. De 

smaak is mooi geconcentreerd, met een 

gul, rijp fruit en een mooie souplesse.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fles (normaal € 9,25)
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Staete Landt
onze trots uit Nieuw-zeeland 
overtreft zichzelf nog elk jaar

Staete landt is een domein waar de overtreffende trap toch nog overtroffen wordt. 

Kent het land qua natuurschoon zijn gelijke al bijna niet, het domein ligt ook nog 

eens in de ‘Golden Mile’. Dankzij het unieke microklimaat van deze speciale strook 

land in Marlborough, gesitueerd op een oude rivierbedding in de omgeving van Rapaura, 

vinden we hier de meest optimale condities voor wijnbouw. Eigenaar Ruud Maasdam weet, 

gedreven door grote kennis van en liefde voor de natuur enerzijds en een tomeloze ambitie 

anderzijds, het uiterste uit zijn planten en druiven te halen. zijn drang te blijven innoveren 

bewijst echter dat ‘uiterste’ voor hem een relatief begrip is. zo liet hij ons weten dat ze 

tegenwoordig zogeheten ‘night picks’ doen. in het holst van de nacht, rond de klok van vier, 

wordt het fruit binnengehaald met alle oogsters, voorzien van hoofdschijnwerpertjes. Deze 

‘koude pluk’ net voor zonsopgang, op het koudste moment van de dag, leidt tot een betere 

koude weking en voorkomt bovendien dat de gisting bij delen van het fruit een vroegtijdige 

aanvang neemt. zo mag u toch weer meer van de komende oogst verwachten! Dat is 

overigens geheel in lijn met de uitspraak van wine Spectator die de wijnen van Staete landt 

ooit ‘consistent winners’ noemde. 

2012 Sauvignon ‘Annabel’ - Marlborough
Dit is de ultieme Marlborough-Sauvignon die tot de tien beste Sauvignons van Nieuw-

Zeeland gerekend wordt. Elke wijngaard werd aangelegd met een bepaalde wijnstijl in het 

achterhoofd. Voor de Annabel waren dat niet alleen frisheid en expressie, maar ook een 

brede structuur en complexe smaak. Dit laatste werd geaccentueerd doordat de wijn ‘sur lie’ 

verbleef en deels werd vergist op barriques.

Proefnotitie: Helder met een zweem van groen. Een indrukwekkend parfum met nectarine, 

tropische vruchten en citrusfruit. In de mond komen een elegante mineraliteit en een volle, 

gestructureerde smaak samen. De afdronk duurt eindeloos lang en is heerlijk verfrissend. 

Klasse!

op dronk: tussen nu en 2017 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,25)

2011 Chardonnay ‘Josephine’- Marlborough
‘Een van de best bewaarde geheimen van het domein’, zo noemt Ruud deze Chardonnay. Vol en rond, maar 

met toch een ‘Europese elegantie’ en een perfecte balans tussen fruit, zuren en houtinvloed. Door subtiel 

spel met oude Franse eiken vaten en een natuurlijke gisting kreeg de wijn naar zijn zeggen karakter en 

complexiteit, wat hem zo aantrekkelijk maakt. 

Proefnotitie: De neus is complex met aroma’s van zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche en een lichte 

toast. De smaak is krachtig, met mooie minerale tonen, geel fruit als citrus en perzik, een vette structuur en 

prachtige zuren. In de lange afdronk vinden we mineraliteit, iets van hazelnoot en toast. 

op dronk: tussen nu en 2017

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

2010 Pinot Noir ‘Paladin’- Marlborough
Staete Landt heeft twaalf percelen pinot noir, die elk een eigen smaakcomponent aan de uiteindelijke wijn 

toevoegen. De pinotdruiven ondergingen na de handmatige pluk een koude schilweking van ongeveer 

acht dagen. Na de gisting rijpte de wijn nog achttien maanden op eiken vaten, voor extra complexiteit. Hij 

ontving maar liefst 90 punten van Wine Spectator, zelfs 90+ van Robert Parker.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk aroma en is prachtig gestructureerd. In de neus rijp donker 

kersenfruit, aardse tonen, iets van viooltjes en gedroogd gras. In de mond zoet bessig fruit, kersen, mooi 

zachte tanninen en een spannende kruidigheid. Een fantastische begeleider van vele soorten gerechten.

op dronk: tussen nu en 2020

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

2011 Pinot Gris - Marlborough
De percelen pinot gris hebben alle verschillende bodemtypen, waardoor de druiven vier verschillende 

smaakkenmerken hebben. In overeenstemming met Ruuds motto - ‘giving a tantalising experience’ - is dit 

met recht een wijn om van te watertanden.

Proefnotitie: Een weelderige en rijke wijn, met delicieuze aroma’s van peer, bloesem en abrikoos. Prachtig 

rond van smaak, met tropisch fruit als perzik, peer en een hint van toffee, kaneel en kruiden. Heerlijk volle 

textuur met een nootachtige complexiteit en een indrukwekkend lange afdronk.

op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: € 14,50 per fles (normaal € 16,40)

2012 Viognier - Marlborough
De viognier staat aangeplant op een oude rivierbedding die rijke, kleiachtige grond bevat en aan de oevers 

meer stenige grond. Deze delicate druif gedijt hier uitstekend en biedt intense smaken.

Proefnotitie: Een heerlijke, elegante en welhaast hemelse neus van lelies en zoete nectarines. In de smaak 

is hij goed gestructureerd, met mineralen en tropisch fruit van citrus, mandarijn en roze grapefruit, mooi 

verweven met een subtiele kruidigheid. 

op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,95 per fles (normaal € 20,15)

2010 Syrah ‘Arie’ - Marlborough
Voor deze wijn heeft Ruud zich laten inspireren door de grote wijnen in de noordelijke Rhône. De kleine 

opbrengst, van druiven aangeplant op twee van de warmste percelen, zorgde voor een maximale rijpheid en 

concentratie. De wijn werd opgevoed op barriques, waarvan 40% nieuw werd aangekocht.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe zwarte bessen, bramen, zwarte kersen en laurier. De smaak biedt 

opnieuw rijp donker fruit, maar ook pruimen, kruiden, een pepertje, elegante tanninen en fijne zuren. Top!

op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,95 per fles (normaal € 20,15)

Proefpakket
Deze wijnen zijn ook als proefpakket te bestellen
U ontvangt dan van iedere wijn een fles.
Speciale prijs: € 97,50 (normaal € 107,85)

 



Nantes

Angers

Saumur

Tours

Vierzon

Bourges

Orléans

Poitiers

Vignobles Brisebarre

Domaine du Vieux Pressoir

Château d’Epiré

Domaine Marteau

Proefpakket
De loire-wijnen zijn ook als proefpakket te 
bestellen U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.
Speciale prijs: € 113,00 (normaal € 125,70)
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De langste rivier van Frankrijk, de Loire, kronkelt door idyllische landschappen en schilderachtige stadjes, langs ontelbare 

kastelen en vele wijngebieden. Op de plek waar de rivier afbuigt van noordelijke naar westelijke richting begint het eerste 

belangrijke wijngebied, de Boven-Loire. Hier regeert de sauvignondruif en vinden we bekende namen als Pouilly-Fumé en 

Sancerre. Als we onze reis vervolgen in westelijke richting stuiten we o.a. op de wijngaarden van Vouvray waar de delicate chenin 

blanc op de krijthoudende en tufsteenrijke heuvels prachtige wijnen voortbrengt. Nabij de stad Tours (AOC Touraine) worden op 

de kalkrijke plateaus heerlijke en betaalbare Sauvignon Blancs gemaakt, terwijl er rondom het pittoreske stadje Saumur vooral 

cabernet-franc en chenin blanc staat aangeplant. 

Als we de snelweg van Tours naar Saumur rechts laten liggen en via de B-wegen de regio’s Touraine en Chinon doorkruisen, kunnen 

we onderweg genieten van de schoonheid van twee bekende châteaux: Château d’Azay-le-Rideau, met recht een parel van de 

(vroege) renaissancistische architectuur, en het aan de rivier de Indre gelegen Château d’Ussé. Dit sprookjesachtige kasteel gold voor 

de befaamde Franse schrijver Charles Perrault als inspiratiebron bij het schrijven van ‘La Belle au bois dormant’ oftewel de Schone 

Slaapster.

Iets verder, ten zuidwesten van de stad Angers ligt het kleine en interessante wijngebied Savennières, waar we complexe witte 

wijnen op grand-cru-niveau vinden. De chenin-blancdruif profiteert hier, dicht bij de Loire, van een mild microklimaat en positieve 

invloeden van de oceaan. Daarnaast is de bodem uniek met resten van vulkanisch gesteente en een toplaag van blauwe zachte 

leisteen.

Heeft u ook zin gekregen om de wijnen van de Loire (thuis) te ontdekken? Uit ons grote assortiment Loirewijnen selecteerden we vier 

voortreffelijke witte wijnen, elk afkomstig van een unieke terroir en met een eigen karakter.

2013 Sauvignon Tourraine
Domaine Marteau
Drie jaar geleden gaf Jacky Marteau met veel vertrouwen het 

stokje over aan zijn kinderen Rodolphe en Ludivine. Zij zijn de 

vierde generatie wijnmakers, volgden na hun studie wijnbouw 

aan het ‘Lycée Viticole d’Amboise’ diverse stages en leerden 

van hun vader de fijne kneepjes van het wijnvak. Zij zijn ervan 

overtuigd dat goede wijn in de wijngaard wordt gemaakt en 

besteden veel aandacht aan o.a. het snoeien en ontbladeren. 

Hierdoor verbetert de luchtcirculatie tussen de wijnstokken, 

daalt de opbrengst en stijgt uiteindelijk de kwaliteit van de 

druiven.

Proefnotitie: Heerlijke sauvignonneus met een stuivend parfum 

van kruisbes, citrus en licht grassige tonen. De wijn heeft een 

zuivere aanzet, sappig fris fruit en fijne zuren in de finale. Een 

kleine Sancerre! 

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,35 per fles (normaal € 8,30)

2012 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir
In het zuiden van de appellation Saumur, ter hoogte van 

Vaudelnay, liggen de wijngaarden van Domaine du Vieux 

Pressoir. De gepassioneerde Bruno Albert maakt hier van 

oude stokken chenin blanc, profiterend van een relatief koel 

microklimaat, een expressievolle wijn. Ongeveer de helft van de 

chenin-oogst wordt direct na de pluk geperst. De andere helft 

ondergaat eerst een koude weking om zo veel mogelijk smaak- 

en reukstoffen aan de schil te onttrekken. 

Proefnotitie: Deze verrukkelijke Chenin Blanc geurt naar frisse 

appel en abrikoos. In de smaak tropisch fruit, veel sap en een 

aangename mineraliteit. De afdronk ten slotte is elegant en 

mooi droog. 

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,45 per fles (normaal € 8,45)

2010 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre
In het licht heuvelachtige landschap van het beeldschone 

wijngebied Vouvray ligt het domein van Philippe Brisebarre. De 

chenin-blancdruif gedijt uitermate goed op de zonnig gelegen 

wijngaarden en is door die goede ligging net iets eerder rijp. 

De druiven worden traditioneel gevinifieerd en ondergaan een 

rijping in gebruikte vaten, want nieuw hout is voor Philippe 

taboe. Een van onze lievelingswijnen uit de Loire.

Proefnotitie: Het parfum is licht mineralig met fijne tonen van 

rijp wit en geel fruit, bloesem en een hint van noten. De smaak 

is verfijnd en zacht met een prachtige balans tussen de milde 

zuren en het delicate fruit. Klasse!

op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,80 per fles (normaal € 11,00)

2012 Savennières sec
Château d’Epiré
Château d’Epiré is een prachtig kasteel met een rijke historie 

en staat bekend als het beste domein van de streek. Sinds 

de zeventiende eeuw is het in handen van de aristocratische 

familie Bizard, maar reeds in de Romeinse tijd werd op deze 

grond wijn verbouwd. De granieten en kalkrijke bodem geeft de 

wijnen een unieke, minerale smaak. Luc Bizard omschrijft de wijn 

als complex, barstensvol fruit en ‘zwierig’; bent u in voor een 

dansje?

Proefnotitie: Het delicate parfum biedt wit fruit, veldbloemen 

en een klein vuursteentje. De smaak is intens met sappig 

wit fruit, iets ziltigs en eindigt in een lange, boeiende finale. 

Gastronomische wijn!

op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,15)

ontdek de schoonheid 
van de loire
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Nu de dagen weer langer worden, de zon zich steeds meer laat zien en de krokusjes hun opwachting maken, krijgen we 

ook zin in andere wijnen. En alhoewel steeds meer mensen de schoonheid van rosé het gehele jaar door waarderen, 

smaakt deze wijn nóg beter als de eerste zonnestralen doorbreken. wij selecteerden drie heerlijke frisdroge rosés uit de 

languedoc met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

2012 Le Grangeot rosé
Pays d’Oc
Château Beauregard Mirouze
Al zeven generaties is dit prachtige 

domein in bezit van de familie Mirouze. 

De wijnstokken liggen verscholen 

tussen de bosschages en naaldbomen, 

waardoor het natuurlijk evenwicht zeer 

bijzonder is. De zandgrond is arm, zodat 

de wijnstokken hard moeten werken 

om de voeding diep uit de grond 

te halen. Het resultaat: een goede 

smaakconcentratie in de druif en een 

excellente basis voor een veelzijdig 

inzetbare rosé. Van aperitief tot eetwijn!

Proefnotitie: Mooie, lichtroze kleur met 

fris rood fruit in de neus. In de smaak 

volop sappig rijp fruit, specerijen en 

bloesem. De afdronk is verkwikkend met 

fijne zuren. 

op dronk: tussen nu en 2015

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

2012 Initiale Rosé
Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Iets ten noordwesten van Béziers, in 

het ruige landschap van de zuidelijke 

uitlopers van de Cévennes bevindt zich 

de kleine appellatie Saint-Chinian. De 

familie Jougla is hier niet alleen bekend 

om haar prachtige rode wijnen, maar 

ook om haar rosé van hoge kwaliteit. 

Gemaakt van de druiven syrah, grenache 

en mourvèdre, afkomstig van percelen 

met een bodem van schist en kalkrijke 

klei, is dit een echte terroir-rosé!

Proefnotitie: Verleidelijke zalmroze kleur. 

De neus kenmerkt zich door een prachtig 

elegant parfum van klein rood fruit, 

subtiele kruiden en een hint van peer. De 

smaak is levendig en fris met veel sap 

en zacht fruit, en heeft een aangename 

‘bite’. 

op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,35)

2012 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc
De inmiddels beroemde Nederlandse 

wijnmaakster Lidewij van Wilgen is 

met recht trots op haar rosé, een 

verrukkelijke cuvée van 40% grenache, 

40% mourvèdre en 20% syrah. Een klein 

gedeelte van de wijn onderging een 

houtopvoeding voor extra complexiteit. 

Een ideale tafelgenoot!

Proefnotitie: Een expressieve rosé met 

een rijk palet aan rood fruit, bloemen en 

een klein pepertje. De smaak is complex, 

zit vol sappig fruit als bosaardbei en 

citrus, bezit fijne kruiden en eindigt in een 

heerlijk frisse, zuivere afdronk. 

op dronk: tussen nu en 2015

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

haal de lente in huis met 
rosés uit de languedoc
haal de lente in huis met 
rosés uit de languedoc

2012 Año Cero - Malbec
Altocedro
Karim weet als geen ander hoe hij 

dé nationale druif van Argentinië, de 

malbec, moet temmen. De druiven zijn 

afkomstig van een spectaculair - want op 

1000 meter hoogte - gelegen wijngaard, 

met deels jonge aanplant (zeven jaar) en 

deels vijftig jaar oude wijnstokken. Na 

een gisting op relatief lage temperatuur 

op cementen tanks, rijpte 30% van 

de wijn gedurende acht maanden op 

houten vaten van Frans eiken voor extra 

complexiteit.

Proefnotitie: Wat een prachtige, 

expressieve neus met tonen van zwarte 

bessen, bramen, cacao en specerijen. 

Ook in de smaak volop sappig fruit, 

pittige kruiden en zachte tanninen. 

Perfect in balans!

op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,80)

2012 Año Cero - Tempranillo
Altocedro
De hoeveelheid neerslag is laag in 

de Ucovallei, maar bij droogte vormt 

het smeltwater uit de Andes het 

irrigatiewater, dat rechtstreeks via de 

Tunuyánrivier wordt aangevoerd. Ook de 

tempranillodruif profiteert hiervan en de 

druiven worden relatief vroeg geoogst 

om frisheid te behouden. Slechts een 

klein deel van de wijn ondergaat een 

houtrijping, waardoor de fruitexpressie 

op de voorgrond blijft. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar zalig 

kersenfruit, viooltjes en specerijen, en 

heeft een aangename toets van het hout. 

De smaak is intens met een prachtige 

fruitconcentratie, fluwelige en rijpe 

tanninen en eindigt in een lange, frisse 

finale. 

op dronk: tussen nu en 2017 

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

2012 Año Cero
Cabernet Sauvignon
Altocedro
Op de rotsachtige bodem met een 

bovenlaag van leem gedijt de cabernet-

sauvignon uitstekend. De handgeplukte 

druiven worden tijdens de oogst 

voorzichtig in kleine platte bakken 

naar de kelder verplaatst. Zo blijven 

de druiven volledig gaaf voordat ze in 

kleine, brede cementen tanks de gisting 

ondergaan. Laat u verrassen door deze 

verleidelijke Argentijnse Cabernet!

Proefnotitie: Heerlijk parfum van rijp 

rood en zwart fruit, zoethout en fijne 

kruiden. De smaak is vol en sappig met 

cassisfruit, bosbessen, iets van laurier en 

zachte tanninen. 

op dronk: tussen nu en 2017

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

Altocedro
wijnen van grote hoogte

in 2010 stuitte Xavier Kat in zijn zoektocht naar een Argentijns topdomein dat voldeed aan de scherpe ‘okhuysencriteria’, op 

Altocedro, een klein wijnhuis in het prachtige la Consulta in de hooggelegen Ucovallei. De sympathieke eigenaar en wijnmaker 

Karim Mussi Saffie streek hier dertig jaar geleden met zijn familie neer en werd al op jonge leeftijd in het wijnmaken ingewijd. 

zijn (basis)filosofie: het koesteren van de (zeer) oude wijnstokken en alles in het werk stellen om het best mogelijke fruit te 

oogsten. wat de natuur geeft, is leidend, aldus Karim. inmiddels worden de pure wijnen van Altocedro volop geprezen in de 

internationale (wijn)pers en is de kwaliteit stijgende getuige de hoge punten die het domein de laatste jaren met gepaste trots 

ontvangt. De wijngaarden liggen hoog, tussen 800 en liefst 1300 meter boven zeeniveau, waardoor er grote verschillen zijn tussen 

dag- en nachttemperatuur. Met ruim 250 zondagen per jaar rijpen de druiven perfect, mede omdat de koele nachten een lange 

hangtijd van de druiven garanderen. Dat komt zowel de aromatische complexiteit als de zuurgraad in de druiven ten goede. 
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Als altijd staat het voorjaar bij ons in het teken van het proeven en verkennen van het nieuwste oogstjaar. immers, ieder 

oogstjaar heeft zijn karakteristieken en voor een goede inkoop is het belangrijk om gedetailleerd op de hoogte te zijn. 

Al snel bleek 2013 inderdaad heel karakteristiek te zijn: door zijn koude en natte voorjaar was het niet alleen een erg 

ingewikkeld jaar in de meeste Europese wijngebieden, het was qua volume ook een zeer klein jaar. in tijden van crisis kan dat voor 

iedereen best aangenaam zijn, maar de zeer geringe omvang zet dit jaar tevens de prijzen zwaar onder druk. in veel gebieden 

zullen boeren proberen de prijzen niet of nauwelijks te laten stijgen. in andere gebieden verwachten we echter een flinke toename 

in prijs. Natuurlijk zullen wij alles in het werk stellen om de stijgingen binnen de perken te houden.

Bordeaux - een jaar van winnaars en verliezers
De echte winnaars in Bordeaux zijn de producenten van zoete 

wijnen. De witte druiven hadden veel profijt van de combinatie 

van mist en hoge temperaturen in oktober, die de botrytis 

alle gelegenheid gaf zich snel op de druiven te ontwikkelen. 

Voor alle rode wijnen daarentegen was het een zeer lastig jaar. 

Bordeaux kende de moeilijkste omstandigheden in dertig jaar 

en de kleinste productie sinds 1991. Een koel en nat voorjaar 

zorgde voor een flinke achterstand in het groeiseizoen. En 

alhoewel de zomer redelijk was, lagen de temperaturen te 

laag om de achterstand ongedaan te maken. Tot overmaat van 

ramp begon het in september opnieuw te regenen. De vroeg 

rijpende merlot lijkt enigszins in het voordeel te zijn geweest, 

en daarmee ook de wijnen van de rechteroever. Maar veel 

hing af van het type bodem: kalk en kleigronden zijn beter 

bestand tegen regen dan zandbodems. Châteaux met financiële 

middelen redden zich wel: zij konden (geholpen door de laatste 

generatie optische sorteertafels) beter selecteren en met hun 

grote oogsttroepen sneller oogsten. Al met al zullen we heel 

goed moeten proeven en selecteren, op zoek naar de krenten 

in de pap. 

Bourgogne - een klein, maar fijn jaar
Ook in de Bourgogne kunnen we spreken van een zeer 

uitdagend jaar. Toch lijkt het eindresultaat hier behoorlijk 

goed voor zowel rood als wit. De alcoholpercentages liggen 

wat lager en de wijnen hebben een hele pure expressie, met 

een gemiddeld goed bewaarpotentieel. De geproduceerde 

hoeveelheden zijn echter vaak laag. Zeker topproducent David 

Croix had wat dat betreft letterlijk weinig om over te jubelen. 

Zijn eigen wijngaarden kregen op 23 juli de volle laag van een 

grote hagelstorm en werden voor 10 tot 80% verwoest. Het 

eerste halfjaar was koel en nat en zorgde ook hier voor een 

flinke achterstand in de ontwikkeling van de planten. Alhoewel 

juli en augustus zonnig en warm waren, 

werd de achterstand niet meer ingehaald. 

Het oogsten gebeurde hierdoor vrij 

laat. Ook moest er goed worden 

geselecteerd; niet alles was tenslotte rijp.

Rhône - uitstekend in noorden, 
wisselend in zuiden
Ook in de Rhône kunnen we spreken 

van een kleine oogst. De kwaliteit is 

echter, zeker in het noordelijk deel, 

veelbelovend. In het zuiden waren er 

meer uitdagingen. Ook hier hetzelfde 

verhaal van een koel voorjaar, dat zo lang 

aanhield dat de Rhône werd ‘getrakteerd’ 

op een van de laatste oogsten van 

de geschiedenis. In tegenstelling tot 

sommige andere streken kon men hier 

wel wachten op de juiste rijpheid. Al 

zorgde regen in oktober ervoor dat er 

op het laatst toch nog haast gemaakt 

moest worden met het binnenhalen 

van de druiven en ook zorgvuldig 

selecteren geen overbodige luxe was. 

Onze vrienden vader en zoon Graillot 

werden op 9 juli getroffen door hagel en 

verloren een groot gedeelte (zo’n 50%) 

van hun oogst. Christophe Delorme van 

La Mordorée vertelt ons dat 2013 vol 

uitdagingen zat, maar dat er door hard 

werken en de juiste beslissingen toch 

fantastische wijnen zijn gemaakt. Boeren 

die kwantiteit ondergeschikt maakten 

aan kwaliteit, werden uiteindelijk hiervoor 

beloond. Opvallend fenomeen was de 

‘coulure’ (wanneer de bloei niet leidt 

tot vruchtzetting) van de grenache, die 

hier doorgaans niet gevoelig voor is. 

De hoeveelheid grenache daalde op 

sommige plekken met maar liefst 80%! 

De totale productie is hierdoor stukken 

kleiner en ook in de assemblages vinden 

we minder grenache. Gelukkig waren de 

syrah en mourvèdre juist van topkwaliteit, 

waardoor het eindresultaat in sommige 

gevallen juist fantastisch is. Schaarste is 

hier echter het grootste probleem.

Elzas - kan toosten op een goede 
afloop
Net als alle andere regio’s werd de Elzas 

geplaagd door een koud en nat voorjaar 

dat tot en met juni aanhield. De lente 

werd als het ware overgeslagen, terwijl 

juli en augustus droog en zonnig waren. 

De achterstand werd niet ingehaald, wat 

resulteerde in een late oogst. September 

en oktober waren wisselvallig, met natte 

en zonnige dagen die elkaar afwisselden 

en relatief hoge temperaturen. De 

druiven bleven echter gezond en konden 

in goede conditie worden geoogst. 

De geproduceerde hoeveelheid was 

echter zeer laag, zelfs de laagste van 

de afgelopen twintig jaar. De wijnen zijn 

echter aromatisch, bezitten een goede 

zuurgraad en niet te veel suiker.

loire - een grote variatie in kwaliteit
2013 bood ook geen gemakkelijke 

omstandigheden aan de Loire. Een koel 

en nat voorjaar, een zonnige, maar niet 

al te warme juli- en augustusmaand 

en een deels natte september- en 

oktobermaand bemoeilijkten de rijping 

van met name de rode cabernet-franc. 

Tegelijkertijd sloeg de hagel hard toe 

in Vouvray en Chinon, waar de boeren, 

met name in Vouvray, zwaar onder te 

lijden hadden. Los van de hagel rijpten 

de witte melon de Bourgogne en chenin 

blanc uitstekend. Ook de sauvignon 

blanc laat goede resultaten zien, al zijn 

de opbrengsten klein geweest. De rode 

druiven hadden zoals gezegd moeite 

om goed rijp te worden en moesten laat 

worden geoogst. Regen in oktober was 

daarbij echter spelbreker. Rot lag in vele 

wijngaarden op de loer. Producenten 

zoals onze eigen Thierry Germain hadden 

hier met hun kerngezonde wijngaarden 

minder last van en konden op het juiste 

moment rijp oogsten, al moesten ze ook 

hier streng selecteren.

Voor extra oogstinformatie en een 

uitgebreid verslag van onze medewerker 

Job Joosse over zijn oogstervaringen in 

Saumur, verwijzen wij u graag naar onze 

website www.okhuysen.nl

Oogstberichten 
2013 uit Frankrijk



zes parels uit ons assortiment

2009 Beaune Les Blanches Fleurs
Domaine Tollot-Beaut
Zoals de naam al doet vermoeden levert 

deze akker een wijn op met een heel 

bloemige en elegante stijl. De bodem is 

namelijk iets zanderiger dan elders. 

Heerlijk proeft het rijpe rode fruit dat 

prachtig harmonieert met een lichte toets 

van hout. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs: € 27,50 per fles 

(normaal € 31,40)

2011 Pouilly-Vinzelles 
‘Les Longeays’
La Soufrandière 
Misschien wel een van de mooiste wijnen 

uit de Mâconnais. Na twaalf maanden 

houtopvoeding, verblijft de wijn nog zes 

maanden op tank en wordt ongefilterd 

gebotteld. Expressief, wit en geel fruit, sap, 

kruiden en elegante zuren. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs: € 24,95 per fles 

(normaal € 27,75)

2007 Vin de Pays de l’Hérault 
rouge
Mas de Daumas Gassac
Er is geen twijfel mogelijk: deze wijn hoort 

in het rijtje van de grote wijnen uit Frankrijk. 

De unieke terroir is ideaal voor de cabernet-

sauvignon. Daumas Gassac houdt zich met 

gemak staande tussen de grote crus van 

Bordeaux. Een echte bewaarwijn! 

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030

Speciale prijs: € 28,90 per fles 
(normaal € 32,25)

2011 Chianti Classico
Fonterutoli
Een selectie van de 120 percelen, een 

assemblage van 90% sangiovese en 10% 

malvasia nera, colorino en merlot en twaalf 

maanden rijping op eiken. 

Een verrukkelijke wijn, vol zwart fruit, 

specerijen, viooltjes, cacao en een lichte 

toets van het hout. 

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 16,90 per fles 

(normaal € 18,80 )

2011 Riesling Kabinett trocken
Mosel
Weingut Sybille Kuntz
Sybille is voor ons de koningin van de Riesling! 

De neus is aromatisch en complex. Je ruikt 

subtiele tonen van honing, rijp geel fruit en 

kruiden. Ook de smaak heeft veel te bieden: hij 

is zwoel, elegant en heeft een mooie spanning. 

Klasse! 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 18,25 per fles 

(normaal € 20,50 )

2010 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
Een wijn met een hele pure expressie van 

de syrahdruif, zonder zwaar en massief te 

zijn. Hij heeft een florale neus, een opvallend 

pepertje, zwarte bessen en iets van laurier. De 

smaak biedt een zuiver, donker fruit, elegante 

tanninen, iets droppigs en prachtige, frisse 

zuren. 

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 16,95 per fles 

(normaal € 18,90)
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Job Joosse was afgelopen najaar op het domein om mee 

te oogsten en te vinifiëren. Hij was onder de indruk van de 

gedetailleerde manier van werken: alles is gericht op kwaliteit. 

Bovendien constateerde Job dat de druiven hier veel mooier 

waren dan die bij de boeren uit de omgeving. (Lees meer op de 

blog van Job Joosse op www.okhuysen.nl).

Deze icoonwijnen zijn per fles te bestellen!

2011 Saumur blanc  l’Insolite
Een indrukwekkende witte wijn gemaakt van 100% chenin blanc 

afkomstig van een tachtig jaar oude wijngaard. De vinificatie 

vindt plaats op grote Oostenrijkse ovalen eikenhouten vaten. 

De wijn wordt vervolgens twaalf maanden opgevoed op 

eikenhouten barriques van een, twee en drie jaar oud.

Proefnotitie: De neus is krachtig, fris en mooi complex, licht 

exotisch, met zowel florale tonen als mineralen, wit en geel 

fruit, en iets van citrusfruit. In de mond veel kracht, maar ook 

souplesse, rijp fruit, en mineraliteit.

op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 15,50 per fles (normaal € 18,00)

2011 Saumur Champigny Terres Chaudes
Om de druiven perfect gaaf te houden wordt er handmatig 

geoogst, in kleine bakjes. Na een strenge selectie vindt de 

vinificatie plaats op lage temperatuur. De wijn wordt twaalf 

maanden opgevoed op zijn fijne gistsporen op vaten van 600 

liter en op grote ovale houten vaten. De wijn wordt ongefilterd 

gebotteld.

Proefnotitie: Een prachtige neus van rijp zwart en rood fruit, 

kruiden, specerijen, iets van cederhout en iets licht floraals. De 

smaak is krachtig en geconcentreerd, met een mooi rijp fruit, 

specerijen, aanwezige, maar mooie tanninen en een heerlijke 

frisheid.

op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs: € 15,95 per fles (normaal € 18,55)

2011 Saumur Champigny Franc de Pied
De Franse uitdrukking ‘franc de pied’ wil zeggen dat de wijnstok 

geplant is met zijn eigen onderstam, in plaats van hem te 

enten op een voor druifluis resistente Amerikaanse onderstam, 

hetgeen gewoon is voor alle wijnstokken in Europa. Thierry koos 

voor zanderige grond, die het best bestand is tegen druifluis. 

De aanplant heeft bovendien een hoge dichtheid en de 

wijngaard wordt volledig biologisch-dynamisch bewerkt. Al deze 

factoren samen zorgen voor een lage opbrengst van topdruiven. 

De geoogste en vervolgens geselecteerde trossen worden niet 

ontsteeld, maar in zijn geheel vergist op een grote eikenhouten 

foeder, waarop de wijn vervolgens zo’n twaalf maanden verder 

rijpt. De totale productie is slechts een paar honderd flessen!

Proefnotitie: De geur is heel puur met een heerlijk rood fruit en 

bloemen. De smaak is heel puur en zuiver, met een schitterende 

concentratie van rood en zwart fruit, mineralen en bloemen. De 

afdronk is prachtig, lang en fris.

op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs: € 28,50 per fles 

(normaal € 33,85)

Domaine des Roches Neuves
Een icoondomein in de spotlights

Met recht kunnen we stellen dat Roches Neuves van Thierry Germain een van onze absolute 

topproducenten is. Alhoewel hij zijn wijnen maakt in het bescheiden en minder bekende Saumur-

Champigny, is zijn reputatie niet over het hoofd te zien. 

Thierry Germain, telg uit een Bordelaise wijnfamilie, vertrok begin jaren negentig op 23-jarige leeftijd naar 

de Loire. Een enorme cultuurshock. Toen hij de mogelijkheid kreeg het Domaine des Roches Neuves te 

kopen van Denis Duveau, aarzelde hij niet. Vanaf het eerste begin waren zijn ambities duidelijk: Thierry wilde 

topkwaliteit maken. De eerste jaren deed hij dat met veel bravoure, maar eigenlijk probeerde hij vooral 

Bordeauxwijnen na te maken in een ander klimaat en van 100% cabernet-franc. Na vijftien jaar kwam hij tot 

rust en kreeg hij door hoe het echt moest. Dat was het moment dat hij zichzelf ondergeschikt begon te maken 

aan zijn wijngaard en aan de natuur, en het begin van zijn biologisch-dynamische werkwijze. De rendementen 

in de wijngaarden daalden, zijn wijngaard kwam tot leven en zijn composthoop groeide. 

Bij Okhuysen zijn we trots op onze brede assortiment wijnen van hoge kwaliteit in een 
aantrekkelijke prijsklasse tussen de vijf en vijftien euro. Maar al even indrukwekkend 
is het grote aantal topdomeinen dat wij hoofdzakelijk exclusief in Nederland mogen 
vertegenwoordigen. Dit zijn ware iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en 
dan een fles van zou moeten opentrekken! Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Bij Okhuysen zijn we trots op onze brede assortiment wijnen van hoge kwaliteit in een 
aantrekkelijke prijsklasse tussen de vijf en vijftien euro. Maar al even indrukwekkend 
is het grote aantal topdomeinen dat wij hoofdzakelijk exclusief in Nederland mogen 
vertegenwoordigen. Dit zijn ware iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en 
dan een fles van zou moeten opentrekken! Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.



Cairanne geldt als de nog ontbrekende 
cru uit de zuidelijke Rhône en het 
Domaine Oratoire Saint-Martin is hier 
de beste producent. Al tien generaties 
(sinds 1692) is het domein in handen 
van de familie Alary. De broers 
François en Frédéric namen het bedrijf 
dertig jaar geleden van hun vader 
over. Ze zijn volledig bezeten van het 
wijnmaken en worden dankzij hun 
creaties bedolven onder loftuitingen 
van de wereldpers. Ze zijn echter veel 
te druk in de wijngaard en de kelder 
om zich hiermee bezig te houden. 
Maar het is allang geen geheim meer 
dat hier wijnen worden gemaakt die 
tot de beste van de zuidelijke Rhône 
worden gerekend. 

Hun 25 hectare wijngaard liggen 
hoofdzakelijk op de steile hellingen van 
de Coteaux Les Douyes en Saint-Martin, 
net buiten het dorp. De terroir is er zeer 
rijk aan stenen en kalk, en heeft een 
bovenlaag van gele en een onderlaag 
van blauwe klei. Om deze unieke terroir 
zo goed mogelijk te kunnen benutten, 
worden de wijngaarden geheel natuurlijk 
bewerkt zonder gebruik van pesticiden 
of chemicaliën. François en Frédéric 
oogsten hun percelen pas bij perfecte 
rijpheid, na een zeer strenge keuring van 
de druiven. Ze zoeken in hun wijnen naar 
verfijning en elegantie, expressie en gul 
fruit. 

Deze prachtige ‘tout court’ Côtes du 
Rhône is van zeer hoog niveau en 
ontstijgt de appellatie. De assemblage 
bestaat uit 80% grenache en 20% syrah, 
afkomstig van dertig jaar oude stokken. 
De druiven worden met de hand 
geplukt, ontsteeld en vervolgens apart 
gevinifieerd. Na de assemblage volgt 
een rijping van zes maanden op cuve. 

2012 Côtes du Rhône rouge 
Domaine Oratoire Saint-Martin
Proefnotitie: Intens dieprode kleur. 
De neus is complex met tonen van 
braam, zwarte bes en framboos en een 
aangename kruidigheid. De smaak biedt 
een rijk palet aan aroma’s met opnieuw 
sappig rijp rood en zwart fruit, fijne 
kruidigheid en een pepertje en eindigt in 
een lange, zachte afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016
Speciale prijs per doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,70)

Een geschenk
uit Cairanne




