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Feest! Dat was het, onze voorjaarseditie van Proeven tussen de Stellingen. 

 Een groot proeffeest. Het animo was op beide proefdagen overweldigend en wij 

konden veel vaste gasten begroeten. Daarnaast zagen we ook veel nieuwe gezichten 

en dat verheugt ons natuurlijk! In veel gevallen ging het om nieuwe klanten of meegenomen 

vrienden, maar we verwelkomden ook mensen die al jaren hun wijnen bij ons kopen en 

besloten om eindelijk eens een kijkje te komen nemen. Zowel voor u als klant als voor het 

Okhuysen-team is het erg leuk om het gezicht bij de naam te ontdekken en even te kletsen 

over die ene favoriet of een nieuwe wijn getipt te krijgen. En omdat wij tijdens deze dagen 

ook de nodige feedback over ons assortiment en onze manier van werken ontvangen, zijn 

deze proefdagen voor ons zeer waardevol. Wij willen immers zo goed mogelijk voor onze 

klanten zorgen en daarbij is zowel positieve als kritische feedback onmisbaar. We zullen u 

hier in de toekomst wat regelmatiger naar vragen, waarbij u zelf natuurlijk bepaalt wat u met 

ons wilt delen. Een deel van de bestaande feedback betreft onze website. Die bevat veel 

informatie, maar komt niet op iedereen even gebruiksvriendelijk over en is inmiddels zelfs 

alweer een beetje old fashioned. Er is echter goed nieuws: achter de schermen wordt hard 

gewerkt aan een volledig nieuwe, dit jaar te lanceren website, die het online bezoeken van 

Okhuysen leuker en het bestellen via de website gemakkelijker zal maken.  

De liefhebbers van Vinée Vineuse kan ik tegelijkertijd geruststellen. Dit huisblad van 

Okhuysen, waar wij behoorlijk trots op zijn, gaat gewoon door. Want hoe belangrijk internet 

vandaag de dag ook is, in alle rust door een fijn blad bladeren is voor veel mensen nog 

altijd een onvervangbaar genoegen. In deze editie van Vinée Vineuse wordt voor het eerst 

in lange tijd geen enkele nieuwe producent gelanceerd. Wel brengen wij u veel nieuwe 

jaargangen van een keur aan fantastische wijnen. Ze zijn afkomstig van al even fantastische 

producenten, met wie wij in sommige gevallen al vele decennia met zeer veel genoegen 

werken. Want al die nieuwe producenten zijn zeker interessant en spannend, maar soms is 

het ook een feest om iets ouds en vertrouwds opnieuw te mogen ontdekken!  

Wat dat betreft heeft deze Vinée Vineuse veel te bieden, met voor ieder wat wils. Natuurlijk ligt de focus op de komende 

zomermaanden. Een speciale vermelding verdient het recente oogstjaar van onze Guilhem, die onlangs door het toonaangevende 

wijntijdschrift Perswijn werd uitgeroepen tot Wijn van het Jaar! (zie pag. 4 Wijnig Nieuws)

Xavier Kat & team Okhuysen

Feest!

29ste jaargang nummer 2
zomer 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 september 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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Proeven tussen
de Stellingen
Op 9 en 10 mei togen zo’n veertienhonderd wijnliefhebbers uit 

het hele land naar de magazijnen van Okhuysen voor het ‘Proeven 

tussen de Stellingen’. Deze editie stonden er maar liefst 217 wijnen 

open, waren er vijftien wijnmakers aanwezig en signeerden de 

wijnschrijvers Nicolaas Klei en Harold Hamersma hun nieuwste 

boek. 

Traditiegetrouw werden wijnbestellers beloond met een greep in 

de ‘altijd prijs’ wijntombola. Verliezen is hierbij niet mogelijk, maar 

winnen des te meer! Zo gingen er dit jaar prachtige wijnen uit 

van Chave, D’Issan, Bachelet-Monnot en zelfs Château d’Yquem 

en trok ook iemand een fles met een waardebon goed voor een 

wijnproeverij met 12 personen. Toen mevrouw Van Schie haar prijs 

bekeek, kon zij een luid gejuich niet onderdrukken. Zij ging naar 

huis met een fles Pétrus! Van harte gefeliciteerd, mevrouw Van 

Schie! 

Bordeaux 2013
EN PRIMEuR

Begin april verandert de Bordeauxstreek ieder jaar weer 

in één grote wijnproeverij. Vanuit de hele wereld reizen 

importeurs en andere wijnprofessionals naar het beroemde 

wijngebied toe om op vele châteaux het nieuwe oogstjaar 

te proeven. Het Okhuysen-proefteam, bestaande uit Louis 

Kat, Xavier Kat en Jeroen Knegt, bezocht gedurende een 

week iedere dag een ander deelgebied van de grote 

streek. Daar proefden we - ook per dag - zo’n honderd 

wijnen. 

Dit is geen gemakkelijke opgave, want de wijnen zitten 

pas aan het begin van hun houtopvoeding, terwijl ze vaak 

bedoeld zijn om jarenlang te rijpen in vat en fles. Dankzij 

onze jarenlange proefervaring konden we de verschillende 

wijnen en appellations toch met elkaar vergelijken en het nieuwe jaar tegen de voorgaande jaren afzetten. De zorgen over 

oogstjaar 2013 waren voor de proefweek aanbrak al zeer groot: door de dramatische weersomstandigheden was een deel van het 

fruit onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. 

Wij merkten tijdens de proefweek vooral dat 2013 vraagt om nuance. Echte krachtpatsers zijn er niet gemaakt, wel is een groot 

aantal wijnen nu juist bijzonder elegant en aantrekkelijk. Een goed advies van een betrouwbare leverancier die zelf is gaan proeven 

(!) is voor oogstjaar 2013 belangrijker dan ooit. Het jaar is immers heterogeen en een miskoop is snel gedaan. 

De juiste wijn, voor een juiste prijs, zal ook in 2013 een prima aankoop zijn. Lees voor meer informatie het blog ‘Bordeaux 2013’ op 

www.okhuysen.nl/blog/bordeaux-2013 en bekijk ons volledige aanbod op www.okhuysen.nl/actie/Bordeaux.

Ontmoet Okhuysen
OP BACCHuS WIJNFESTIVAL

Amsterdam is een nieuw wijnfestival 
rijker! Noteer 5, 6 en 7 september 
vast in uw agenda, want op die 
dagen kunt u gaan genieten van 
wijn, lekker eten en goede muziek 
op een wel zeer sfeervolle locatie: 
het Amsterdamse Bos. 

Okhuysen is partner van dit 
bijzondere wijnfestival en we 
hopen van harte u daar te mogen 
begroeten! 

Binnenkort vindt u meer informatie 
en kunt u kaarten aanschaffen via 
www.okhuysen.nl.

Guilhem rouge:
WIJN VAN HET JAAR!
Wij wisten het al veel langer, en velen van u met ons: de Guilhem van Moulin de Gassac is 
een heerlijke wijn waar je te allen tijde van kunt genieten! Tijdens het Perswijn Voorjaarswijnen 
Concours op 25 mei jl. is deze alleskunner uitgeroepen tot ‘Wijn van het Jaar’.  
Een knappe prestatie, want vele honderden wijnen werden ingezonden.

2012 Guilhem rouge 
Pays de l’Hérault

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

uitbundige neus. In de mond veel sap, 

rijp rood fruit en een prikkelende frisheid 

die de wijn zeer verkwikkend maakt. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

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

2013 Rosé - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Dat ze op dit domein ook een prachtige 

rosé maken, is genoegzaam bekend. Ook 

de jongste oogst van deze stijlvolle rosé 

mag er zijn.

Proefnotitie: In de neus tonen van 

subtiel rood fruit en een hint van citrus. 

De smaak kenmerkt zich door opnieuw 

rood fruit, veel sap en een verfrissende 

finale. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

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

2012 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas
Voor het maken van een aantrekkelijke 

rode wijn weken de eigenaren van 

Palacio de Bornos uit naar Toro. Het 

sap van de tempranillodruiven vergist 

op roestvrij staal en behoudt zo 

zijn fraîcheur en fruitigheid.

Proefnotitie: Een fruitige en kruidige 

neus, levendig en fris van smaak, vol rijp 

fruit en met een prikkelende afdronk!

Op dronk: tussen nu en 2016

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

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

een beetje cabernet-sauvignon aan de 

merlotdruiven toe. Dit geeft de wijn extra 

spanning en complexiteit. 

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)

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!

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

ongekend 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 wat 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: 
€ 4,85 per fles (normaal € 5,60)

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 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Door de kalkrijke terroir, het mediterrane 

klimaat en de relatief hoge ligging van 

de wijngaarden is men op l’Orangerie de 

Pennautier in staat een Chardonnay van 

buitengewoon hoog niveau te maken.

Proefnotitie: Rijp geel fruit en veld-

bloemen in de neus, de smaak biedt een 

mooie frisheid, prima structuur en een 

zalige finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

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

historie één van de oudste wijndomeinen 

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, 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)

2013 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos
De tempranillo en garnacha werden in de 

vroege morgen geplukt en gevinifieerd 

op lage temperatuur. Hierdoor behielden 

ze hun frisheid en stuift het fruit het glas 

uit!
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De sleutel tot succes: 
Een groots terroir en eindeloos veel 
aandacht voor druif en wijn.

het familiebedrijf Chante Cigale, gelegen nabij de rivier de Rhône en min of meer tussen de steden Orange 
en Avignon, heeft een lange geschiedenis. toen het in 1874 werd opgericht (in die tijd droeg het nog de 
naam Clos Chante Cigale) bezat het al een aantal van de mooiste percelen van de omgeving. in 1936 kreeg 

het gebied waarin de wijngaarden lagen een officiële herkomstbenaming: Châteauneuf-du-Pape. inmiddels is 
Châteauneuf een zeer gerenommeerd wijngebied en nog altijd bezit de familie Favier van Chante Cigale hier de 
mooiste terroirs. 

Net buiten de appellation Châteauneuf-du-Pape heeft de familie Favier nog zo’n tien percelen. De huidige eigenaar van Chante 

Cigale, de jonge Alexandre Favier, besteedt grote aandacht aan dit kleine gebiedje. De oude wijnstokken hebben er een perfecte 

zonexpositie. Alexandre plukt er met de hand en houdt de rendementen laag. Dit blijkt de sleutel tot succes: de wijnen mogen 

vanwege de ligging buiten het herkomstgebied dan wel geen Châteauneuf heten, van ongekende kwaliteit zijn ze zeker wel! 

2013 L’ Apostrophe 
Méditerranée rosé
Deze rosé van grenache (70%) en cinsault 

(30%) lijkt in stijl wat op een rosé uit de 

Provence. De wijn wordt slechts in kleine 

hoeveelheden gemaakt, van wijnstokken 

die een gemiddelde leeftijd hebben van 

maar liefst veertig jaar oud. De druiven 

worden voor zonsopgang geplukt en 

direct naar de koele kelders vervoerd 

voor de persing. Alexandre blokkeert 

de melkzure gisting, opdat de wijnen 

hun frisheid behouden. De opvoeding 

geschiedt op roestvrijstalen tanks en 

duurt vijf maanden. De wijn is hierbij in 

contact met de fijne gistsporen, waardoor 

hij een mooie complexiteit ontwikkelt. 

Proefnotitie: Lichtroze van kleur. Plezierig 

rood fruit als framboos en bosaardbeitjes 

in de neus, en ook verse kruiden. De 

smaak is delicaat en de finale zeer 

opwekkend. Hij is lichter dan de witte 

wijn. Start daarom met deze rosé als u 

beide wijnen proeft. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,25 per fles (normaal € 9,40)

2013 L’ Apostrophe  
Méditerranée blanc
Een typische witte Rhônewijn gemaakt 

van roussanne en clairette. De roussanne 

ondergaat een korte, koude schilweking, 

terwijl de clairette direct wordt geperst. 

Het sap wordt voor het grootste gedeelte 

gevinifieerd op roestvrijstalen vaten, maar 

voor een deel ook op eikenhouten vaten 

van 600 liter. De vinificatie gebeurt op 

lage temperatuur en zonder melkzure 

gisting, om de wijn elegant en fris te 

houden. Gedurende vijf maanden rijpt 

de wijn op de fijne gistsporen, maar 

Alexandre kiest ervoor geen ‘battonage’ 

(het door de wijn roeren van de gisten) 

uit te voeren. Zo creëert hij een wijn die 

zowel complex als elegant is.

Proefnotitie: De neus biedt rijp wit en 

geel fruit, steenvruchten en bloemen. In 

de mond veel fris sap, gul fruit en tonen 

van bloesem en honing. De wijn heeft 

ook een plezierig vetje, en in de afdronk 

zachte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,25 per fles (normaal € 9,40)

2012 L’ Apostrophe 
Méditerranée rouge
Voor de productie van de rosé en de 

witte wijn wordt maar 1 hectare gebruikt. 

Voor deze heerlijke rode wijn is dat iets 

meer: 4 hectare. Toch is ook voor deze 

wijn de vraag groter dan het aanbod. De 

assemblage bestaat uit grenache (70%), 

cinsault (20%) en syrah (10%). De druiven 

zijn afkomstig van stokken van gemiddeld 

35 jaar oud en worden met de hand 

geplukt en streng geselecteerd. De 

druiven ondergaan een koude inweking, 

gevolgd door een periode van weking 

met dagelijkse ‘pigeage’ en ‘remontage’. 

De wijn wordt zes maanden opgevoed 

op de fijne gistsporen.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van rijp 

rood fruit, met heerlijke, zwoele tonen, 

kruiden en specerijen. De smaak is gul 

en sappig, met opnieuw veel rijp fruit en 

een heerlijke kruidigheid. De tanninen 

zijn zacht en de afdronk heeft een mooie 

‘bite’. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,30)
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2012 Gewürztraminer Viñedo Casona  
San Antonio
De bodem van deze wijngaard is donker, vrij diep, koel, en 

bezit veel zware klei. Ook hier is vaak ochtendnevel en ligt 

de temperatuur gemiddeld lager, wat een langere hangtijd 

vraagt voor een optimale rijpheid. Dit komt de complexiteit en 

aromatische rijkdom ten goede. Een perfecte harmonie tussen 

kracht en subtiliteit. 

Proefnotitie: Geuren van bloemen, perzik, peper en lychee 

wisselen elkaar af. Ook de smaak is breed, gestructureerd, met 

verfijnde zuren en mineralen.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2011 Riesling Viñedo Miramar - San Antonio
Hoewel de rieslingdruif weinig voorkomt in Chili 

experimenteerde María Luz met succes op de ‘cool climate’-

wijngaard Miramar, waar de druif zich goed thuisvoelt. Hier 

brengt hij een uiterst stijlvolle wijn voort van zeer hoog niveau. 

Proefnotitie: Het minerale en appelige parfum doet denken aan 

een Riesling uit de Moezel. De smaak is prachtig rijk en intens, 

bezit een heerlijk zuiver wit en geel fruit, een mooie frisheid en 

mineraliteit, een goede harmonie en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2012 Pinot Noir Viñedo Litoral - San Antonio
Een nieuwe wijn van het domein. Deze wijngaard ligt op een 

lagere helling en plukt zowel de vruchten van de nabijheid van 

de Stille Oceaan als die van de gevarieerde bodem en ideale 

zonexpositie. Hij brengt een aardse Pinot Noir met body voort, 

die tevens elegant is. 

Proefnotitie: In de neus rokerig, met tonen van kers, pruim en 

karamel. De smaak is prikkelend en elegant, biedt rood fruit, wat 

specerijen en een goede frisheid. De afdronk is kruidig met een 

lichte toets van hout.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Moeder en Zoon Marín
zijn pioniers in Chili

Wij hebben een neus voor dit soort ‘baanbrekers’ en dit bracht ons in Chili bij María Luz Marín, 

eigenares van Casa Marín in San Antonio, en zoon Felipe. Komt het overgrote deel van Chileense 

wijnen uit de warme Central Valley, zij plantte haar wijngaarden aan in de kuststrook, vlak bij 

de Grote Oceaan. Dit stuitte op onbegrip, zowel bij financiers als bij wijnproducenten. Zij wist 

echter al lang dat onder invloed van de verkoelende wind en mist van zee het rijpingsseizoen 

daar uiterst lang is. En dat je zo met de juiste druivenrassen - zoals riesling, sauvignon blanc, 

gewürztraminer en pinot noir - fantastische resultaten kunt bereiken. Geconcentreerde, intense 

maar tegelijkertijd subtiele en elegante terroirwijnen zijn haar handelsmerk. 

2013 Cartagena Sauvignon Blanc - San Antonio
De Cartagenawijnen zijn assemblages van verschillende wijngaarden, die een perfecte expressie 

zijn van San Antonio. De druiven voor deze cuvée komen van de wat lager gelegen wijngaarden, 

waar de grond wat kouder is en meer klei bevat. 

Proefnotitie: De wijn bezit dat typische Sauvignonkarakter met tonen van kruisbes, gemaaid 

gras, citrusfruit, mint en iets van peper. De wijn biedt opnieuw fruit in de smaak, een uitstekende 

structuur, een mooie zuiverheid en een prachtige frisheid in de lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,25 per fles (normaal € 10,50)

2012 Cartagena Pinot Noir Tres Viñedos - San Antonio
De pinot-noirdruiven van de drie wijngaarden worden de laatste week van maart en eerste week 

van april geplukt en apart gevinifieerd. 30% kreeg een opvoeding op hout, het overige deel op 

kleine roestvrijstalen kuipen. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar zoete rode vruchtjes, als rijpe kersen en bosaardbeitjes. In de 

smaak keert het rijpe rode fruit terug, met een prachtige frisse zetting, zoetige tanninen, een 

levendige frisheid en een subtiele toets van het hout. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 13,95 per fles (normaal € 15,55)

2013 Sauvignon Blanc Viñedo 
Cipreses - San Antonio
Deze Sauvignon is een perfecte 

weerspiegeling van de unieke Cipreses-

terroir. De wijngaard ligt boven aan de 

heuvel, met een grond rijk aan kalksteen, 

graniet en vulkanisch materiaal. De 

constant waaiende wind leidt tot meer 

concentratie in de druiven en lagere 

rendementen.

Proefnotitie: De neus is prachtig 

mineraal, grassig, met iets van peper, 

kruisbes en groene appel. In de mond is 

de wijn mooi slank en geconcentreerd, 

goed gestructureerd, zuiver met sappig 

fruit, een levendige frisheid en een 

indrukwekkende afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

‘Single vineyard’-wijnen van topniveau 

Proefpakket ‘Casa Marín’
U ontvangt van alle soorten een fles.
Speciale prijs: € 88,50 (normaal € 97,35)

wij houden van wijnboeren die een net even ander pad bewandelen dan anderen, uit nieuwsgierigheid, uit 
experimenteerdrift of gewoonweg omdat ze over meer kennis beschikken. Dergelijke pioniers zijn in staat 
hun omgeving mee te nemen in hun ontwikkeling en naar een hoger plan te tillen. 
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2012 Just Riesling! - Nahe
Gut Hermannsberg
In Duitsland, de heimat van de rieslingdruif, heeft een wijn 

niet veel meer nodig dan het pure rieslingfruit. De wijnmakers 

van Gut Hermannsberg gebruiken druiven van zeven ‘Erste 

Lagen’ wijngaarden. Na een inweking van vier uur worden de 

druiven zachtjes gekneusd. Dan volgt een vergisting op lage 

temperatuur, en tot slot rijpt de wijn verder op roestvrijstalen 

tanks. 

Proefnotitie: Zomers fruit als ananas, perzik en grapefruit stuift 

het glas uit. De aanzet is verkwikkend en mineraalrijk, de smaak 

sappig met tonen van granny smith en frisse mint. Goed van 

structuur en met een indrukwekkend lange finale. Heerlijk bij 

gegrilde vis en salades met geitenkaas. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2012 Riesling Belzbrunnen - Alsace
Domaine Dirler
De familie Dirler bezit enkele prachtige wijngaarden in het 

zuidelijke deel van de Elzas, waarvan een groot deel de grand-

cru-status bezit. Jean en Ludivine Dirler werken er al sinds 1998 

volledig biologisch-dynamisch, waarbij de druiven gezond en 

perfect rijp geoogst worden. Hun wijnen beschikken over een 

ongekende complexiteit en verfijning. De rieslingdruiven van 

deze cuvée komen van een roze zandstenen grond.

Proefnotitie: Uitbundig parfum met vele nuances; citrusfruit, 

minerale tonen, grapefruit en jasmijn vallen op. In de mond 

prachtig zuiver met opwekkende zuren, mineralen, perzik en 

ook een vleugje honing. Delicaat en krachtig tegelijk. De wijn 

kan goed ouderen en heeft lucht nodig. Smaakt goed bij rauwe 

coquilles St.-Jacques gemarineerd in limoensap.

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,95 per fles (normaal € 19,30)

Van oorsprong is de riesling een Germaans druivenras. Al sinds de middeleeuwen komt de druif in het huidige Duitsland voor. 

Ook op andere koele maar zonnige plekken gedijt riesling goed. Een van de bekendste gebieden is de Elzas, waar de druif op 

de beste grand-cru-percelen staat aangeplant. Ook in de Nieuwe Wereld, bijvoorbeeld in de koelere streken Marlborough en 

San Antonio, maken ze van riesling prachtige wijnen. Bij jonge aanplant spelen terroir en klimaat een minder belangrijke rol en 

wordt de riesling gedomineerd door aroma’s van citrus en wit fruit. Bij oudere stokken worden de aroma’s meer bepaald door de 

bodemsamenstelling en variëren zij van sterk mineraal naar ziltig en kruidig. De tijd dat een zoetje de norm was in de rieslingwijnen 

is voorbij: de strakkere, droge types worden meer en meer gewaardeerd. In welke verschijningsvorm ook - van strak en mineraal tot 

weelderig zoet - Riesling heeft grote gastronomische kwaliteiten, waar je op vele momenten eindeloos van kunt genieten!

Koningin der druivenrassen
De riesling wordt wel ‘de koningin der druivenrassen’ genoemd. 

Aromatische rijkdom, concentraat en een hoge zuurgraad zijn 
karakteristiek voor de wijnen die deze edele druif voortbrengt, evenals 

een uitstekend bewaarpotentieel. De riesling is een kieskeurige druif: ze 
houdt van koelere klimaten, waar de zon overdag uitbundig schijnt en waar 
het ‘s avonds flink afkoelt. in zo’n klimaat komen haar geliefde aromatische 
karakter, hoge zuurgraad en finesse langzaam maar zeker prachtig tot 
ontwikkeling. De riesling gedijt goed op mineraalrijke bodems. De nuances 
in klimaat en bodemsamenstelling worden in grote mate weerspiegeld in de 
rieslingwijnen. Dit zorgt ervoordat de wijnen gemaakt van deze bijzondere 
druif extra interessant zijn en verklaart zowel de grote verscheidenheid als wel 
de enorme complexiteit, de minerale tonen en de bijzondere finesse.

2013 Cartagena Riesling - San Antonio
Casa Marín
Van de vele wijngebieden die Chili rijk is, liggen die van San 

Antonio en dan met name die van het wijnhuis Casa Marín het 

dichtst bij de kust en de druiven profiteren er dan ook optimaal 

van de verkoelende invloed van de Grote Oceaan. De kundige 

wijnmaakster Maria Luz Marín kiest voor handmatig oogsten, 

streng selecteren en koel vergisten en maakt zo wijnen met een 

hoge fruitintensiteit.

Proefnotitie: Duidelijke expressie van riesling, met levendige 

fruitaroma’s van citrusfruit, lychee en sinaasappelbloesem. 

De smaak is mineraal en zuiver, en de verfrissende zuren zijn 

prachtig in balans met het rondere, haast zoetige fruit. Goed 

gestructureerd en met een verleidelijke afdronk. Spannend bij 

sashimi met wasabi of vleesgerechten met een zoetzure saus. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,25 per fles (normaal € 10,40)

2011 Riesling Dry - Marlborough
Staete Landt
Op Staete Landt, gelegen in het koele Marlborough, plukken 

ze ‘s nachts om de frisheid van de druiven te behouden. Na 

een zachte persing werd het sap vergist op lage temperatuur. 

Zo blijft het levendige karakter van de riesling intact. Na de 

fermentatie rijpte de wijn kort op oude eiken vaten.

Proefnotitie: Herkenbare Rieslingneus met groene appel, 

limoen, kruiden en iets van ‘petrol’. In de mond witte perziken, 

frisse mandarijn en opnieuw limoen. De afdronk is verkwikkend 

met verfijnde mineralen. Heerlijk bij gerookt varkensvlees.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 15,50 per fles (normaal € 17,40)

Proefpakket ‘Riesling’
U ontvangt van iedere wijn drie flessen.
Speciale prijs: €159,50 (normaal € 178,20)
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Coteaux de Languedoc
Mas des Dames 
‘s werelds belangrijkste wijnschrijfster Jancis Robinson publiceerde onlangs op 
haar website de volgende quote over ‘la Dame’ van Mas des Dames: “Smells 
so lovely i wanted to climb into the glass”. De Nederlandse lidewij van wilgen 
is niet alleen de favoriete wijnproducente uit de languedoc van Robinson, 
maar van vele andere wijnschrijvers en -kenners, en nog belangrijker, van een 
groeiende groep liefhebbers! Apetrots zijn wij, dat we al vanaf het eerste 
begin met haar samenwerken en we haar wijnen ieder jaar beter zien worden. 
we vragen ons een ding af: waar houdt het op? haar prachtige biologisch 
bewerkte wijngaarden liggen niet ver van de Zuid-Franse stad Béziers en 
profiteren van een perfect klimaat en een ideale bodemsamenstelling. 
Daarnaast blijkt lidewij een waar talent te hebben voor wijnmaken! Niet gek 
voor een hollandse…

2012 Le Blanc - Vin de Pays d’Oc
Een zeer originele wijn die tijdens de laatste editie van Proeven 

tussen de Stellingen menig proever overweldigde. Gemaakt van 

100% grenache blanc, aangeplant op een fossielrijke bodem 

(oesters). 50% werd opgevoed op eikenhouten vaten van 500 liter, 

wat bijdraagt aan de rijke structuur en complexiteit van de wijn.

Proefnotitie: Een geur van zuidvruchten, bloemen en mineralen.  

De smaak is prachtig elegant en fris, en valt tegelijkertijd op 

vanwege de kracht en intensiteit en een heerlijke lange finale.

Schenkadvies: Heerlijk bij vis met bijvoorbeeld venkel en gegrilde 

amandelen, meer gekruide gerechten en de Aziatische keuken.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,50 per fles (normaal € 12,00)

2011 La Dame - Coteaux du Languedoc rouge
Waarschijnlijk de mooiste La Dame die Lidewij tot nu heeft 

gemaakt! De wijn blinkt uit in complexiteit en frisheid. Gemaakt 

van syrah, grenache en carignan, waarvan de eerste op hout werd 

opgevoed.

Proefnotitie: De neus geurt naar verse kruiden als tijm en 

rozemarijn, kreupelhout, rijp zwart fruit van bessen en zwarte kersen. 

De smaak is prachtig complex, met een schitterende intensiteit, vol 

sappig fruit en heeft een opmerkelijke frisse en elegante finale.

Schenkadvies: Bij vele vleessoorten, pasta’s en Provençaalse 

schotels.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,70 per fles (normaal € 11,00)

Een reis langs zes topdomeinen in de Languedoc

De languedoc staat plots volop in de belangstelling, sinds een tekort aan kwaliteitswijnen dreigde 
door het ‘mislukken’ van de oogst in vele Franse wijngebieden vorig jaar. Spraken velen vrij recent 
nog minachtend over de Zuid-Franse streek waar vroeger enkel ‘pinard’ - de naam voor goedkope 

slobberwijn - werd geproduceerd, nu ontdekken steeds meer liefhebbers de schoonheid en grote 
verscheidenheid aan wijnen die uit deze streek komen. lange tijd was een domein als Mas de Daumas Gassac 
met zijn topwijnen uniek in de omgeving; inmiddels staat dit nog altijd vermaarde domein niet meer alleen. 
wellicht nog interessanter is dat deze streek een grote diversiteit biedt aan wijnen van rond de € 10,00, met een 
prijs-kwaliteitsverhouding die je in andere wijnstreken niet of nauwelijks vindt. hoog tijd om u mee te nemen op 
een rondje langs enkele van de interessantste domeinen uit ons assortiment. Krijgt u zin een echte wijnreis te 
plannen? Kijk dan op pagina 19 voor de perfecte uitvalsbasis in de languedoc !

2013 Faune - Pays d’Hérault
Vernoemd naar een halfgod die opduikt in oude 

verhalen en afbeeldingen uit het nabijgelegen 

Saint-Guilhem-le-Désert, is deze Faune van 

het bekende Moulin de Gassac een perfecte 

assemblage van de druiven viognier (50%), 

chardonnay (40%) en muscat (10%). 

Proefnotitie: Een heerlijk aromatische neus met 

tonen van abrikoos, peer en witte bloemen. 

De smaak is mooi in balans met een delicate 

aanzet van bloemen, gevolgd door een vettere 

structuur, rijp geel en exotisch fruit en een milde, 

frisse afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,20 per fles (normaal € 8,10)

Picpoul de Pinet en l’Hérault 
Moulin de Gassac
Mas de Daumas Gassac was in de jaren zeventig een openbaring 
in de languedoc, die in eerste instantie met argusogen werd 
bekeken. Eigenaar Aimé Guibert zette een geheel nieuwe 
standaard neer. Met Moulin de Gassac koos hij een andere 
richting: het maken van zeer betaalbare kwaliteitswijnen van lokale 
druiven. Okhuysen was hun eerste exportadres, inmiddels zijn hun 
wijnen wereldwijd vermaard.

2013 Picpoul de Pinet
De laatrijpende druif picpoul geeft zijn naam 

aan het Zuid-Franse herkomstgebied Picpoul 

de Pinet. Dat is gelegen aan het bassin van 

Thau in de driehoek Sète, Agde en Pézenas. 

De combinatie van kalkgrond, een droog en 

warm klimaat en zeedampen in het voor- en 

naseizoen, blijkt ideaal voor de picpouldruif. 

Een ideaal zomers aperitief en perfect bij 

(kleine) schaal- en schelpdieren. 

Proefnotitie: De geur is heerlijk fris met tonen 

van appel, citrus, bloesem en mineralen. In de 

smaak verrassend veel sap, wit en exotisch fruit 

gevolgd door knisperende zuren. De afdronk 

ten slotte is lang en mooi droog.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)
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2013 Les Tuileries - Saint-Chinian blanc
Een bijzonder mooie witte wijn gemaakt van de druiven grenache 

blanc, vermentino en viognier, die aangeplant staan op de koelere 

percelen van het domein. De druiven worden in alle vroegte 

geoogst om de frisheid in de wijn te behouden. Vergisting 

geschiedt op lage temperatuur; de verkregen wijn verblijft daarna 

‘sur lie’ op roestvrijstalen tanks.

Proefnotitie: Tonen van wit fruit, ananas, citrusfruit en witte 

veldbloemen in de neus. De smaak is mooi gestructureerd en 

intens, met een aangenaam fruit en een heerlijke elegantie en 

frisheid.

Schenkadvies: Mooi bij gegrilde vis, kalfsvlees en schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,30 per fles (normaal € 10,40)

2012 Initiale - Saint-Chinian rouge
Een verrukkelijke assemblage van syrah, grenache, carignan en 

mourvèdre, die apart werden geoogst en gevinifieerd en later 

werden geassembleerd. De oude stokken en de klimatologische 

omstandigheden zorgen voor lage natuurlijke rendementen en een 

prachtig geconcentreerd rijp fruit.

Proefnotitie: Een uitnodigende neus van rijpe bramen en kersen, 

kreupelhout en zwarte peper. De smaak is sappig en zwoel, met 

kruidige fruittonen, rijpe tanninen en een uitstekende lengte.

Schenkadvies: Heerlijk bij charcuterie, gegrild vlees en harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Al sinds midden jaren tachtig doen Okhuysen en de familie Jougla zaken met elkaar. 

Een band die verder gaat dan alleen het zakelijke en blijft voortbestaan vanwege de 

gedeelde liefde voor het product. Na al die jaren blijven deze wijnen uit Saint-Chinian 

ons verrassen en bekoren. De streek valt op door een grote diversiteit in terroirs. 

Bij Jougla bestaat het grootste deel van de wijngaarden uit steile hellingen met 

leisteen en kiezelgronden met kalkrijke klei, omringd door bossen en de Zuid-Franse 

‘garrigues’. Ook de Jougla’s werken biologisch en met een 100% focus op kwaliteit. 

De wijnen vallen op door hun kruidigheid en heerlijke rijpheid, zonder log te worden.

Corbières
Château Beaurégard-Mirouze
Nicolas en Karine Mirouze bestieren met zijn tweeën het schitterende uit 
1881 stammende familiedomein Château Beaurégard-Mirouze. het domein 
bestaat uit maar liefst 350 hectare grond, waarvan slechts 30 hectare beplant 
is met wijnstokken. De kleine percelen worden omringd door een prachtige 
natuurlijke omgeving van bos en garrigues. Karine en Nicolas werken met 
enorm veel bezieling in wijngaard en kelder. hun biologisch gemaakte wijnen 
zijn van een grote schoonheid.

2013 Cuvée Tradition blanc - Corbières
Bij ons laatste bezoek vertelde Karine Mirouze dat de lente in 2013 in 

het heuvelachtige Bizanet laat op gang kwam. Met een achterstand 

van drie weken rijpten de druiven zeer geleidelijk, wat de kwaliteit ten 

goede kwam. De warme zomer en het milde najaar zorgden voor een 

inhaalslag met als uiteindelijk resultaat een heerlijke aromatische en 

volle, frisse witte wijn van de typische Zuid-Franse druiven marsanne 

(60%), roussanne (30%) en vermentino.

Proefnotitie: De neus is rijk met tonen van citrus, wit fruit, bloesem en 

fijne kruiden. De wijn is mooi in balans met in de smaak opnieuw veel 

sappig rijp fruit, een aangename frisheid en een milde, iets kruidige 

afdronk. Délicieux!

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2012 Cuvée Tradition rouge - Corbières
In de bosrijke omgeving te midden van de garrigues staan de 

ruim veertig jaar oude stokken syrah en grenache aangeplant. De 

inmiddels diepgewortelde wijnstokken werken keihard om alles uit de 

mineraalrijke bodem van rode klei te halen. En dat proeven we terug 

in de wijn. Dit is een rode Corbières van niveau waarbij we ons weer 

even op het prachtige domein van Nicolas en Karine Mirouze wanen.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen, een hint van 

framboos en verse kruiden als tijm en rozemarijn. De smaak is puur 

en intens met tonen van zwoel rood en zwart fruit, iets van laurier en 

eindigt in een verfijnde afdronk met zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Een reis langs zes topdomeinen in de Languedoc
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2013 Corbières rosé
Dit is een rosé zoals we hem graag zien: mooi licht zalmroze van 

kleur, elegant, fijn droog en met verkwikkende zuren. De bescheiden 

Laurent Maynadier bewijst ook met deze rosé dat hij de titel 

Wijnmaker van het Jaar, die hij enige jaren geleden kreeg van het 

Revue de Vin de France, nog steeds waardig is!

Proefnotitie: Een heerlijk elegant parfum van rode veldbloemen, 

bos- en citrusfruit en een hint van specerijen. De smaak is verfijnd, 

met een delicaat wit en rood fruit, harmonieuze zuren en een 

aangenaam frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,50 per fles (normaal € 10,70)

2012 Fitou rouge
Het 13 hectare tellende domein van Laurent en Marie Maynadier 

kent een prachtig uitzicht vanaf de hoger gelegen wijngaarden van 

Fitou, met in de verte de Middellandse Zee. De kalkrijke schistgrond 

vormt in combinatie met vele zonuren en een verkoelende zeewind 

een uitstekende basis voor deze verrukkelijke ‘terroirwijn’. De 

assemblage bestaat uit 50% grenache, 40% carignan en 10% 

syrah, afkomstig van verschillende percelen. De wijn wordt op lage 

temperatuur gevinifieerd en verblijft korte tijd op roestvrijstalen tanks 

zodat de frisheid in de wijn blijft behouden. 

Proefnotitie: De wijn heeft een aangename neus van klein rood fruit, 

kreupelhout en iets van laurier. De smaak zet fris in, gevolgd door 

mooie rijpe fruittonen, met veel sap, fijne kruiden en zachte tanninen 

in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Fitou
Château Champ des Sœurs
het ruige Fitou staat nu niet echt bekend om zijn verfijnde en elegante 

wijnen. wat dat betreft zijn de wijnen van laurent en Marie Maynadier 

hier de vreemde eend in de bijt. Fitou geldt als een van de droogste 

plekken van Frankrijk. Op de ook nog eens stenige bodem kan niet 

veel meer groeien dan wijnstokken en olijfbomen. De appellation 

(de oudste van de languedoc!) bestaat uit twee delen: een meer 

in het binnenland en een vlak aan de kust. in dit laatste gedeelte 

liggen de wijngaarden van Château Champ des Soeurs, die met hun 

ideale ligging profiteren van een koele zeewind en nevel. Met veel 

kundigheid worden hier wijnen gemaakt die uitblinken in finesse.

Cabardès
Château de Pennautier
het herkomstgebied Cabardès, nabij Carcassonne, behoort thuis in de languedoc, maar geldt hier als een 

buitenbeentje. De regio kent namelijk niet alleen mediterrane invloeden, maar ook Atlantische. Gekoppeld 

aan de hogere ligging zijn de omstandigheden hier geschikt voor zowel vroeg- als laatrijpende druiven. Dit 

geeft mediterrane wijnen met een knipoog naar Bordeaux. het voorname Château de Pennautier is hier dé 

toonaangevende producent.

Als uitvalsbasis voor onze bezoeken aan de verschillende wijnstreken van de languedoc kiezen we voor de 
charmante table d’hôtes Domaine de St. Pierre van het Nederlandse stel hein hamel en Jacqueline Rutte. 
het domein is gelegen in het dorpje Servian, nabij het pittoreske middeleeuwse stadje Pézenas en de steden 

Béziers en Montpellier. het charmante Domaine ligt tussen de wijngaarden en op een steenworp afstand van de 
Middellandse Zee.
In de vakanties is het hier een walhalla voor families met jonge kinderen, die hier heerlijk privé zitten in een van de vijf sfeervolle 

gîtes. De kinderen spelen heerlijk buiten in de tuin of in en rond het zwembad. Drie maal per week bereidt Jacqueline een 

verrukkelijk diner voor iedereen. Hein schenkt daarbij lokale wijnen uit het assortiment van Okhuysen! 

Buiten de vakanties is Domaine de St. Pierre een oase van rust en een ideale plek voor dagtochtjes naar stadjes en natuurlijk 

wijndomeinen! Meer info over Domaine de St Pierre vindt u op www.domaine-st-pierre.com 

De ideale uitvalsbasis voor een reis 
door de Languedoc

2012 Carbadès rouge
Een assemblage van maar liefst zes druivenrassen: cabernet-franc, cabernet-sauvignon, merlot, malbec, syrah 

en grenache. De wijn is puur op fruit gemaakt en verbleef zijn gehele rijping op inoxtank.

Proefnotitie: Een mooie pure fruitneus van zwarte kersen, bramen en bessen, met ook een klein pepertje. De 

mond biedt opnieuw een mooi fruit, uitstekende tanninen en een frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,50 per fles (normaal € 8,40)

Een reis langs zes topdomeinen in de Languedoc
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Proefpakket ‘Maffei’
U ontvangt van iedere wijn twee flessen.
Speciale prijs: € 57,50 (normaal € 62,90)

Palazzo Maffei ligt in de gemeente Mezzane, niet ver van de stad verona. De 30 hectare wijngaarden van het 
wijnhuis zijn aangeplant op de zuidwaarts gerichte hellingen van de vallei van illasi, waar ze profiteren van een 
goede zonexpositie.  

De wijngaarden vallen volledig - althans voor zover het blauwe druiven betreft - binnen de DOC valpolicella, en zijn 
dan ook voornamelijk beplant met de autochtone druivenrassen corvina, rondinella en molinara. De buiten de regels 
van de DOC vallende sauvignon doet het hier echter ook uitstekend en brengt een pracht van een wijn voort.

De wijnstokken zijn dicht op elkaar aangeplant, wat tot gevolg heeft dat ze diep wortelen en de interessantste voedingsstoffen 

bereiken. Eigenaar Diego Cottini, telg van de befaamde wijnmakersfamilie, houdt de tradities van wijnbouw en vinificatie van de 

DOC in ere, maar gebruikt hiervoor wel moderne wijnmaaktechnieken. Mede dankzij deze werkwijze lukt het hem de karakteristieken 

van de gebruikte druivenrassen prachtig tot uitdrukking te laten komen. In de nieuwe efficiënt ingerichte kelders gebeurt de rest en 

ontstaan traditionele maar vernieuwende wijnen met kracht, structuur en een goede balans.

2013 Sauvignon
Op de hooggelegen Spiaziwijngaard 

staat de sauvignon-blancdruif 

aangeplant. Dit druivenras ontwikkelt 

hier dankzij de koele luchtstromen een 

prachtig frisse zuurgraad. De druiven 

worden na de pluk snel naar de koele 

kelders vervoerd, waar een zachte 

persing plaatsvindt. Het verkregen sap 

wordt op een lage temperatuur vergist 

op moderne inoxtanks waarin de frisheid 

behouden blijft.

Proefnotitie: De neus biedt de 

herkenbare sauvignonaroma’s van vers 

gras, citrusfruit en mineralen. In de mond 

is de wijn vol en rond, met sappig wit 

fruit, wat citrus en witte peper. De finale is 

heerlijk zacht. Zeer fraai! 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2012 Valpolicella
Deze ‘basis-Valpolicella’ is van zeer hoge 

kwaliteit. Kenners prijzen hem regelmatig 

om zijn mooie prijs-kwaliteitverhouding. 

Hij werd gemaakt van corvina veronese 

(70%), rondinella en molinara, na een 

strenge selectie en snelle fermentatie. Zo 

creëerde Diego Cottini een Valpolicella 

met een prachtige fruitconcentratie en 

grote elegantie. 

Proefnotitie: Uitbundig parfum van 

kersen en klein rood fruit. Ook florale 

tonen vallen op. De wijn is sappig, 

met zwoel fruit en het voor Valpolicella 

typische en aangename bittertje. De 

verkwikkende afdronk maakt dat de wijn 

nooit verveelt.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,50 per fles (normaal € 8,45)

2012 Ripasso Valpolicella
Door de schillen van de Amarone aan 

de Valpolicella toe te voegen, stimuleert 

Diego Cottini een tweede gisting. De 

jonge wijn wint zo aan volume en kracht. 

Vervolgens wordt de wijn gedurende 

achttien maanden opgevoed op 

eikenhouten vaten om extra complexiteit 

te ontwikkelen.

Proefnotitie: Net als bij de Valpolicella 

heeft de neus veel rood fruit. Dankzij de 

speciale vinificatiewijze en de langere 

rijping biedt de Ripasso hiernaast 

meer ontwikkelde aroma’s. De smaak 

is spannend en rijk aan jammig fruit 

en specerijen, en eindigt met zwoele 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,40 per fles (normaal € 10,50)

Het mooiste uit Valpolicella 
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2013 Picapoll - Pla de Bages
Bodegas Abadal
Een van de origineelste witte wijnen die wij ooit in Spanje 

proefden. Dankzij de grote temperatuurverschillen tussen dag 

en nacht in dit wijngebied behoudt de picapoll zijn natuurlijke 

frisheid en kan hij een intens aroma ontwikkelen. Met moderne 

vinificatiemethoden weten de wijnmakers van Bodegas Abadal 

deze frisheid en de complexe aroma’s optimaal te behouden.

Proefnotitie: De neus verleidt met tonen van abrikoos, ananas, 

grapefruit en jasmijn. In de mond komen deze aroma’s terug in 

een sappige en complexe smaak. Een feest om te drinken! 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior
Een gestructureerde, frisse wijn uit het groene Galicië in 

het noordwesten van Spanje. Hij wordt gemaakt van de 

albariñodruif die goed gedijt in het grillige en relatief koele 

klimaat. Deze druif brengt hier wijnen voort die zowel delicaat 

als intens zijn. Heerlijk bij fruits de mer!

Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, bloemen en mineralen. 

De smaak is mooi fris, delicaat, met een licht vette structuur, 

prachtige zuren, iets van wit fruit en veel lengte. 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

De vele gezichten 
van Spaans wit

Proefpakket ‘Spaans wit’
U ontvangt van iedere wijn drie flessen.
Speciale prijs: € 116,00 (normaal € 128,40)

2013 Garcia Viadero Albillo blanco
Bodegas Valduero
De wijngaarden van deze Bodegas liggen op een plateau 

op 800 meter hoogte. Daar profiteert de onbekende, maar 

interessante albillodruif optimaal van de grote verschillen tussen 

dag- en nachttemperatuur. Dankzij de kalkrijke kleigrond bouwt 

de albillo hier een maximum aan aromastoffen, een uitstekende 

concentratie, complexiteit en rijpheid op!

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, tropisch fruit als 

ananas en grapefruit, zuidvruchten en iets van citrusfruit. De 

smaak is mooi geconcentreerd en heeft een vettige structuur, 

heerlijke fruittonen, veel sap en een opvallende frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,50 per fles (normaal € 10,70)

2013 Viña Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval
Eleganter dan deze wijn vind je ze niet in Spanje. Een prachtig 

zuivere wijn van godellodruiven, afkomstig uit de DO Valdeorras 

- ofwel ‘vallei van het goud’ -, een van de oudste wijnregio’s 

van Galicië. De Godeval siert de kaart van menig Spaans 

sterrenrestaurant.

Proefnotitie: Schitterende droge wijn met een intens parfum 

van appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne kruiden. Verfijnd 

van smaak, fris maar ook complex, zeer uitgebalanceerd, met 

prachtige zuren en een sappige finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

De wijnbouw in Spanje gaat milennia terug en beleefde in zijn geschiedenis verschillende wederopstandingen, 
zoals die na de drooglegging door de Moren en, meer recent, na de uitroeiing door de beruchte druifluis. Droge 
witte wijnen werden er echter nooit populair, hooguit lokaal. Het vaak hete en droge klimaat leidde veelal tot 

vroege oxydatie. Dankzij nieuwe kennis en technieken die de laatste decennia hun intrede deden heeft witte 
Spaanse wijn in de 21ste eeuw echter een geduchte reputatie opgebouwd. Autochtone druivenrassen winnen 
daarbij terecht aan populariteit! 
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Eigenzinnige
wijnen uit het 
Rhônedal

De excentrieke Belg Jean-Marie Guffens 
is waarschijnlijk de meest eigenzinnige 
wijnmaker van heel Frankrijk. Regelmatig 

en met veel plezier schudt hij bestaande rangen en 
standen in de Franse wijnwereld op.

In 1976 verhuisde hij met zijn echtgenote naar het dorp 

Vergisson in de Mâconnais, waar op dat moment weinig 

kwaliteit vandaan kwam. Het gehele gebied stond in de 

schaduw van de beroemde Côte d’Or. Guffens was hier 

echter niet van onder de indruk, ging op zoek naar het 

mooiste stukje grond van het gebied en stichtte met zijn 

vrouw het Domaine Guffens-Heynen, dat uit zou groeien 

tot een van de meest vermaarde producenten in Frankrijk. 

Enkele jaren later begon hij met zijn handelshuis Verget 

druiven in te kopen bij wijnboeren die zich aan zijn 

strenge eisen wilden verbinden. Met zijn overweldigende 

wijnen bewees Guffens al snel dat een jong handelshuis 

soms hogere kwaliteit biedt dan de gevestigde orde. 

Een prestatie van formaat die stof deed opwaaien in het 

wijngebied! In 1997 doet Guffens vriend en vijand opnieuw 

versteld staan als hij in de Lubéron, een wijnstreek in de 

zuidelijke Rhône met een middelmatige reputatie, het 

Château des Tourettes koopt en wijnen begint te creëren 

met een (zeker voor de streek) ongekend hoog niveau. 

Verget de France
hoewel de wijngaarden van de nieuwe ‘verget de 
France’-wijnen van Guffens volledig binnen de iGP 
vaucluse liggen, kiest Guffens er voor de wijnen te 
‘declasseren’ tot vin de France. Dat geeft hem meer 
vrijheid binnen de regels van de Franse wijnwetgeving. 

2013 Vin de France blanc
Een unieke witte wijn die gemaakt wordt van 50% viognier, 

30% sauvignon blanc en 20% chardonnay. Deze bijzondere 

assemblage verenigt op perfecte wijze alle kwaliteiten die de 

drie druivenrassen afzonderlijk van elkaar bezitten. Een heerlijk 

eigenwijze tafelwijn boordevol karakter.

Proefnotitie: Het bouquet biedt rijp geel en wit fruit, iets van 

honing en bloesem. In de mond is de wijn lekker sappig, met 

een goede structuur, opnieuw rijp fruit, aangename zuren en 

een goede bite. De afdronk is heerlijk verfrissend en lang.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Vin de France rouge
Ook deze assemblage van syrah en merlot is allesbehalve 

traditioneel in de zuidelijke Rhône, maar bij Okhuysen bekend 

vanwege onze geliefde ‘Petit Pétrus’ van Domaine du Pesquier. 

Ook al zijn beide wijnen in stijl totaal verschillend, deze Verget 

de France rouge maakt evenveel indruk!

Proefnotitie: In de neus donker fruit, zoals bramen en zwarte 

bessen. De smaakaanzet is fris, waarna pittig rood en zwart 

fruit het overneemt. Goed van structuur met mooi aanwezige 

tanninen en een aangenaam kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Verget du Sud 
De maximale expressie van druif en terroir uit de iGP 
vaucluse, met de altijd aanwezige signature van de hand 
van de meester. 

2013 Chardonnay - Vin de Pays de Vaucluse
De chardonnaydruiven voor deze cuvée zijn afkomstig van een 

door Guffens speciaal geselecteerde wijngaard. Na een strenge 

selectie volgt een vinificatie en opvoeding op roestvrijstalen 

tanks met, zoals gebruikelijk bij Guffens, een lange opvoeding 

‘sur lie’ voor extra structuur en complexiteit.

Proefnotitie: Heerlijk parfum van peer, rijpe meloen, 

steenvruchten en bloesem. In de smaak vallen de mooie 

concentratie, het frisse fruit en een ziltige toets op. De finale is 

verkwikkend door de mooie zuren, en houdt zeer lang aan.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Viognier - Vin de Pays de Vaucluse
Viognier wordt door Guffens doorgaans gebruikt in zijn 

assemblages. Maar als de kwaliteit hem op de een of andere 

manier aanspreekt, besluit hij de druif ook wel (deels) apart 

te houden, zoals hij deed met deze verrukkelijke 2013. De 

wijn verbleef net als de Chardonnay enkel op inox, met 

een uitgebreide rijping ‘sur lie’. Het resultaat is een wijn die 

concentratie en frisheid in zich verenigt en het mooiste van de 

viognierdruif weerspiegelt in het glas!

Proefnotitie: Een uitbundige ‘viognierneus’, met abrikoos, rijpe 

perzik, wat honing en bloesem. De smaak maakt indruk met 

een iets vette structuur, heerlijk sappig fruit en een verleidelijke 

afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,90 per fles (normaal € 8,90)
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2013 Pinot Noir 1620
Lorgeril
In 1620 legde Bernard de Pennautier, toen penningmeester 

van de Staten van de Languedoc, de eerste steen van het 

indrukwekkende Château de Pennautier. In die tijd waren de 

families Pennautier en Lorgeril beiden uit op het verkrijgen van 

de grootste macht in de Languedoc. Toen kort na de Eerste 

Wereldoorlog Paule de Pennautier en Christian de Lorgeril met 

elkaar trouwden, werden de twee machtige families verenigd. 

De wijngaarden van de beide families werden samengebracht 

onder de naam Vignobles Lorgeril, terwijl het Château uit 

1620 de kern van het bedrijf bleef. Vanwege de ligging op 

700 tot 1000 meter hoogte, profiteren de wijngaarden van 

koele nachten en van de toestroom van koele luchten. Dit, in 

combinatie met de bodemsamenstelling, maakt dat de pinot 

noir er prachtige resultaten levert. 

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus met aroma’s van rood 

fruit zoals aardbei en kers, kruiden en viooltjes. De smaak is 

fruitrijk, prachtig in balans, heeft zijdezachte tanninen en een 

verleidelijke afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,50 per fles (normaal € 8,40)

2012 Spätburgunder trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch
Weingut Altenkirch werd in 1826 gesticht in het wijndorp Lorch, 

aan de westkant van de Rheingau. De 20 hectare wijngaarden 

zijn aangeplant op de steile hellingen langs de Rijn. Hier 

profiteren de pinotdruiven van een bodem van leisteen en 

kwartssporen en van een optimale zonexpositie. Wijnmaker en 

oenoloog Jasper Bruysten probeert de kenmerken van deze 

bijzondere terroir zo veel mogelijk in het glas terug te laten 

komen.

Proefnotitie: Verfijnd parfum, met donker bessenfruit, iets van 

anijs en licht aardse tonen. De aanzet is fris, in de mond is de 

wijn verkwikkend en gewichtig tegelijkertijd. We herkennen in 

de smaak zwarte bessen, aardbei, een hint van peper en tabak 

en in de afdronk elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 11,30 per fles (normaal € 12,55)

2010 Pinot Noir Paladin - Marlborough
Staete Landt
Ruud Maasdam en Dorien Vermaas bezitten op hun domein 

Staete Landt twaalf percelen pinot noir. Ieder perceel staat 

garant voor pinotdruiven met een eigen smaakcomponent, 

wat de uiteindelijke wijn bijzonder complex maakt. De druiven 

werden op het koelste moment van de nacht geplukt en 

ondergingen vervolgens een koude schilweking van ongeveer 

acht dagen. Na de gisting rijpte de wijn nog achttien maanden 

op eiken vaten, voor extra complexiteit. De Paladin ontving 

maar liefst negentig punten van Wine Spectator, en zelfs 90+ 

van Robert Parker.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van rijp kersenfruit, bosvruchten, 

aardse tonen en gedroogde kruiden. De wijn is mooi 

gestructureerd, biedt in de mond sappig kersenfruit, een 

spannende kruidigheid en zachte, haast zoetige tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2020

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

2011 Chorey-Les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut
Dit net buiten Beaune gelegen domein heeft een grote 

reputatie, die vele jaren teruggaat. Momenteel bestaat 

het domein uit 25 hectare grond, verdeeld over veertien 

verschillende cru’s en villages. De wijnen van de familie Tollot 

worden geroemd om hun prijs-kwaliteitverhouding en behoren 

tot de mooiste wijnen van de Côte de Beaune.

Proefnotitie: Robijnrood van kleur. In de neus bosvruchten, 

kersen en florale tonen. De wijn is goed gestructureerd, elegant 

maar krachtig, en heeft rijpe tanninen. Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 21,50 per fles (normaal € 24,15)

De subtiele kracht 
van Pinot Noir

Pinot noir staat voor subtiliteit, charme en soepel 
fruit, maar ook voor complexiteit en spanning. 
hij heeft een relatief hoge zuurgraad en een 

lager aandeel tannine. Net als de hiervoor beschreven 
rieslingdruif (pag. 12-13), is de pinot noir zeer 
‘terroirgevoelig’. Zelfs binnen één streek of wijngaard 
zijn de kleinste verschillen in bodemsamenstelling 
terug te vinden in de wijn. Dit wordt nog eens versterkt 
doordat de pinot noir, opnieuw evenals de riesling, 
maar zelden wordt geassembleerd met andere druiven. 
Eigenschappen wegpoetsen gaat dus niet! 
 
Zijn grote reputatie heeft de druif te danken aan de 
rode Bourgognewijnen, die met hun subtiele kracht 
en zuivere volheid intrigerend en zeer indrukwekkend 
zijn. vele wijnmakers beproefden hun geluk en hebben 
de druif aangeplant, maar alleen in koele klimaten is 
de veeleisende en gevoelige druif echt succesvol. in 
Europa zijn naast de Bourgogne de Champagne, loire, 
Elzas, limoux en omgeving, valais, de Ahr, Rheingau 
en Baden bekende herkomstgebieden van de pinot 
noir, of spätburgunder, zoals hij in het Duits heet. in 
de Nieuwe wereld boeken wijnmakers in koelere 
gebieden als Marlborough, Central Otago, San Antonio, 
en ook Sonoma en Oregon grote successen met de 
karakteristieke pinot noir. 

Proefpakket Pinot Noir
U ontvangt van iedere wijn drie flessen.
Speciale prijs: € 176,50 (normaal € 195,15)
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*2013 Beaujolais-Villages rosé
Gilles Gelin
Wij zijn inmiddels niet alleen fan van de 

rode wijnen van Gilles Gelin, maar waren 

ook blij verrast na het proeven van deze 

prachtige rosé uit de Beaujolais! Elegant, 

fruitig en mooi droog. 

Proefnotitie: In de geur aantrekkelijk 

bessenfruit, wilde bloemen en fijne 

kruiden. De smaak is vol met sappig rijp 

fruit en eindigt in een zuivere, verfijnde 

finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

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

*2013 Rosado - Pla de Bages
Bodegas Abadal
Een unieke Spaanse rosé gemaakt van 

de bekende cabernet-sauvignon (80%) 

en de inheemse sumolldruif (20%). Deze 

laatste druif geeft de wijn extra frisheid 

en spanning.

Proefnotitie: De fruitaroma’s stuiven 

het glas uit: wilde aardbei, rode bes en 

framboos. De smaak is fris, fruitig en 

pittig; de afdronk is heerlijk fris. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

2013 La Belle Rosée - Bordeaux
Château de Fontenille
In maart introduceerden we met groot 

succes deze heerlijke, lichtgekleurde 

rosé van het bekende Château de 

Fontenille. De charmante en goedlachse 

Belg Stéphane Defraine laat zien dat het 

Entre-Deux-Mers-gebied ook verrassend 

goede rosés voortbrengt voor een 

sympathieke prijs.

Proefnotitie: Het parfum is expressief, 

met tonen van frambozen, citrusfruit 

en bloemen. De smaak is mineraal en 

evenwichtig, met een verkwikkend fruit 

en fijne zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

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

*2013 Le Rosé
Mas des Dames
Lidewij van Wilgen gebruikt alleen 

het eerste vrijgekomen sap voor deze 

verrukkelijke cuvée gemaakt van de 

druivensoorten grenache, syrah en 

mourvèdre. Subtiel houtgebruik zorgt 

voor extra complexiteit.

Proefnotitie: Een expressieve rosé 

met een rijk palet aan klein rood fruit, 

bloemen en kruiden. De smaakaanzet is 

fris, maar vol sappig fruit. De afdronk is 

lang en zuiver.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Guffens Why not?  
Pays de Mediterranée
Guffens aux Tourettes
In het charmante landschap van de 

Lubéron maakt de eigenzinnige Belg 

Jean-Marie Guffens een karaktervolle, 

‘plezante’ rosé van 100% cabernet-

sauvignon. 

Proefnotitie: Verleidelijke neus met 

bramen, bosbessen en wat kruiden. In 

de smaak opnieuw veel sappig fruit, 

een prachtige mineraliteit en een goede 

structuur. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,40)

*2013 Rosé d’une Nuit  
Coteaux Varois rosé
Domaine du Deffends
De Provence staat bekend om haar 

voortreffelijke rosés en deze behoort 

al jaren tot onze favoriete. Misschien 

wel omdat deze wijn niet alleen perfect 

gezelschap is op het terras, maar zeker 

ook aan tafel bij diverse mediterrane 

gerechten.

Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze. 

In de neus heerlijke aroma’s van 

bosaardbei, veldbloemen en framboos. 

De smaak is sappig en elegant, met tonen 

van rijp rood fruit, bloesem, subtiele 

kruiden en een aangename frisheid.

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

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

*2012 Rosado - Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Een van de beste domeinen uit Ribera del 

Duero komt met een spectaculaire rosé. 

De witte albillo en de rode tempranillo 

werden gelijktijdig geoogst en samen 

geperst. Na een koele vergisting op 

inoxtank, verbleef de wijn drie maanden 

op eikenhouten vaten. Een geweldige 

nieuwe creatie van de befaamde 

wijnmaakster Yolanda García.

Proefnotitie: Voortreffelijke ‘rosado’ vol 

spanning, met een complex fruit van rode 

vruchtjes, iets van citrusfruit, framboos en 

lychee en een zalige lange, fris fruitige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

*2012 Tavel rosé ‘La Dame 
Rousse’
Domaine de la Mordorée
Een klassieker, deze Tavelrosé van het 

vermaarde Domaine de la Mordorée. 

Gemaakt van ruim veertig jaar oude 

wijnstokken grenache, aangevuld met 

cinsault, mourvèdre, syrah en clairette.

Proefnotitie: Een unieke, complexe en 

gastronomische wijn met in de neus florale 

tonen, rood en wit fruit en een pepertje. 

De smaak is krachtig en intens, met fijn rijp 

rood fruit, specerijen en elegante zuren. 

Aan tafel!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,50 per fles (normaal € 16,30)

Acht verrukkelijke rosés voor een lange, zwoele zomer

Proefpakket ‘Rosés’
U ontvangt van de wijnen mét een *(sterretje) een fles.
Speciale prijs: € 66,00 (normaal € 73,35)
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Ruim vijfendertig jaar geleden werd henri de Saint-victor verliefd op een 
magisch plekje bij Bandol,hoog op een heuvel met uitzicht op de Middellandse 
Zee. hij wilde er wijn maken, liefst heel goede. Maar dat deze droomlocatie 

wijnen van wereldklasse zou voortbrengen, had hij zelf nooit voorzien. De ideale 
bodem van actieve kalk en een onderlaag van blauwe klei heeft het vermogen 
om de waterreserves van de winter vast te houden en geleidelijk af te staan. De 
warme zomerzon, die hier drieduizend uur per jaar schijnt, levert hier dan ook geen 
waterstress op. Bovendien brengen de hoge ligging (300 meter) en de zeewind de 
nodige verkoeling. De lokale mourvèdredruif, met zijn dikke schil, kan hier dan ook 
in alle rust tot perfecte rijpheid komen!

2013 Pibarnon - Bandol blanc
Bandol is beroemd om de blauwe mourvèdredruif, maar op 

Pibarnon wordt ook een even voortreffelijke witte wijn gemaakt. 

Het is een uitgekiende assemblage van clairette (finesse), 

bourboulenc (frisheid) en roussanne en viognier (complexiteit 

en rijkdom). De witte druiven staan allemaal op de noordelijk 

gelegen, koele hellingen. De wijn werd op lage temperatuur 

gevinifieerd en voor een klein deel op hout opgevoed.

Proefnotitie: Heerlijke geur van geel fruit, citrus en witte 

bloemen. De smaakaanzet is prachtig fris, voorts bezit de smaak 

een krachtig middenpalet, met complexiteit en een lange finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs € 22,95 per fles
(normaal € 25,80 )

2013 Pibarnon - Bandol rosé
Een absolute winnaar en voor veel liefhebbers de allermooiste 

rosé! Gemaakt van het vrij weggelopen (saigné) sap van de 

mourvèdre en de cinsault. De eerste geeft volume, frisheid 

en complexiteit; de tweede, die direct werd geperst, geeft 

fruitexpressie en sappigheid. De wijn verbleef zes maanden op 

inoxtank.

Proefnotitie: Een echte eetrosé met een schitterende 

complexiteit. In de geur iets van grapefruit, aardbeien, 

framboosjes en zwarte bessen. In de smaak opnieuw mooi fruit. 

Een wijn met een prachtige elegantie en een verkwikkende, 

kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs € 19,95 per fles
(normaal € 22,55)

2011 Pibarnon - Bandol rouge
Een fenomeen. Deze wijn is een assemblage van met 

name mourvèdre en een klein beetje grenache, van twaalf 

geselecteerde percelen. De mourvèdre is gebaat bij een lange 

vatrijping, om de tanninen te laten versmelten. 

Hiervoor gebruikt Eric de Saint-Victor, die inmiddels het 

wijndomein overnam van zijn ouders, zowel kleine houten vaten 

als grote foudres.

Proefnotitie: Een prachtige expressieve wijn, met een heerlijk 

rood en zwart fruit en verse kruiden op de neus. De smaak is 

breed en krachtig, met opnieuw mooi fruit, iets van kreupelhout 

en tabak.

Op dronk: tussen nu en zomer 2025

Speciale prijs € 29,50 per fles
(normaal € 32,60)

Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Château de Pibarnon
Een icoondomein in de spotlights Bij Okhuysen zijn we trots op ons 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 exclusief in Nederland vertegenwoordigen. Dit zijn ware 
iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en dan een fles van zou moeten 
opentrekken! Zes witte meesterwerken uit de Bourgogne mogen in dit rijtje vanzelfsprekend 
niet ontbreken. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Bij Okhuysen zijn we trots op ons 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 exclusief in Nederland vertegenwoordigen. Dit zijn ware 
iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en dan een fles van zou moeten 
opentrekken! Zes witte meesterwerken uit de Bourgogne mogen in dit rijtje vanzelfsprekend 
niet ontbreken. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Zes parels uit ons assortiment

2009 Puligny-Montrachet
François Carillon
De druiven van deze ‘Villages’ komen van 

de wijngaard ‘les Enseignères’, gelegen 

net onder Bienvenues-Bâtard-Montrachet. 

François streeft naar puurheid en zuiverheid, 

met een maximale expressie van de terroir. 

Een zéér complete wijn, met een bloemig 

karakter, prachtige mineraliteit en wit fruit.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs € 36,95 per fles  
(normaal € 41,40)

2009 Puligny-Montrachet  
1er Cru Les Referts
Domaine Bachelet-Monnot
Marc en Alexandre Bachelet maken deze wijn 

van oude stokken, die kleine geconcentreerde 

druiven geven. Dankzij de krachtige wijnen 

die ‘Les Referts’ geeft ook wel ‘kleine Bâtard’ 

genoemd. Complex, mineraal, krachtig, zwoel 

fruit en schitterende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs € 44,50 per fles
(normaal € 49,70)

2009 Chassagne-Montrachet 
Blanc 1er Cru Vergers
Domaine Philippe Colin
Een van de beroemdste wijndorpen van de 

Bourgogne. De moederrots komt bij ‘Vergers’ 

dicht aan de oppervlakte, verder een kalk- 

en kiezelrijke grond. Tonen van bloesem, 

ziltigheid, wit fruit, mooie concentratie, veel 

sap, lengte en elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs € 45,95 per fles
(normaal € 51,35)

2009 Corton-Charlemagne Grand Cru
Maison Verget
Genoemd naar een Franse keizer die op 

verzoek van zijn vrouw wit dronk, omdat rood 

zijn baard kleurde. Guffens beschouwt dit als 

het mooiste wat hij met Verget maakt. Rijke, 

vette neus, stevige structuur, aanwezige, licht 

notige houttonen, goede zuren, intens groot 

van smaak.

Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs € 72,50 per fles
(normaal € 81,05)

2010 Meursault Les Chevalières
Lucien le Moine
Een ‘lieu dit’, de premier-cru status waardig. 

Heerlijke geur van witte bloemen, iets van 

honing, mineralen en wit fruit. 

De smaak is levendig en fris, met een goede 

concentratie en rijp fruit. In de afdronk zit iets 

nootachtigs. Alles wat wijnmaker Saouma 

aanraakt verandert in goud!

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs € 42,95 per fles
(normaal € 48,25)

2007 Pouilly-Fuissé ‘1er Tri’
Domaine Guffens-Heynen
Gemaakt van de eerste pers van de percelen 

‘Bas des Croux’ en ‘Les Carmentrans’, 

aangevuld met perswijn van de ‘Tri des Hauts 

des Vignes’. 

Hij valt op door zijn rijke fruit, zijn volle 

structuur, met veel sap, bloemen en 

mineralen, en is heerlijk gul.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs € 39,95 per fles
(normaal € 45,95)
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Een meesterlijke Laudun

in de zuidelijke Rhône wordt relatief weinig wit 
gemaakt. het is er te warm, was meestal de verklaring. 
Jaren geleden, tijdens een gesprek met Jean-Marie 

Guffens, kwam dit ook ter sprake.“voor een goede witte 
wijn moet je aan de andere kant van de Rhône zijn, de 
westkant. Daar is het weer frisser en de grond kalkrijk. 
Proef de laudun van luc Pélaquié maar!” 
het bleek een gouden tip!

We vonden Luc in het dorpje Saint Victor la Coste en waren 

verrukt van de kwaliteit, maar helaas! Hij had geen druppel wijn 

meer. Alles was verkocht aan het prestigieuze wijnhuis Guigal in 

Côte-Rôtie. Terwijl de druiven van de nieuwe oogst nog aan de 

wijnstok hingen, reserveerden wij op voorhand enkele pallets.

Inmiddels werken wij al vele jaren met Luc en kopen jaarlijks het 

maximale. Zijn witte Laudun is een assemblage van de druiven 

clairette blanche, bourboulenc, grenache blanc, viognier en 

roussanne, die apart op lage temperatuur (17 graden) worden 

gevinifieerd. De wijnen rijpen drie tot vier maanden ‘sur lie’, 

daarna pas vindt de assemblage plaats.

het resultaat? Proef het maar!

Deze swingende wijn was voor veel mensen dé ontdekking van 2013, 
maar ook deze zomer kan iedereen weer aan de Boogie!

2013 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch
In 1826 werd in Lorch de wijngaard Altenkirch aangeplant, met als doel het bekende 

Zum Schwan Hotel te kunnen voorzien van wijn. Een vaak en graag geziene gast van 

het Zum Schwan Hotel was de toenmalige Duitse Keizer. Hij was zeer onder de indruk 

van de wijnen van Altenkirch en benoemde het domein tot hofleverancier. Weingut 

Altenkirch breidde uit om in die vraag te kunnen voorzien. 

Inmiddels telt het domein 20 hectare, die vanwege de ligging op de enorm steile 

hellingen van de Rijn volledig met de hand bewerkt worden. Deze arbeidsintensieve 

werkwijze sluit overigens volledig aan bij de visie van het Weingut: zij hebben een 

groot respect voor de natuurlijke omstandigheden en tasten deze zo min mogelijk aan. 

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn er ten strengste verboden en het vinificatieproces 

wordt met eindeloos veel geduld uitgevoerd. Deze werkwijze resulteert in zeer pure 

wijnen met een goede structuur, veel spanning en een eigen karakter. Wijnen, kortom, 

waarin je de bijzondere terroir haast terugproeft.

Proefnotitie: De eigenzinnige Cuvée Boogie, een assemblage van sauvignon blanc, 

weißburgunder en riesling, is een ware ‘Genuss Wein’. Zomers citrusfruit, abrikoos 

en een fijne mineraliteit swingen het glas uit. De wijn is sappig en verkwikkend en zit 

boordevol knisperend wit fruit. De afdronk is mondschonend, en biedt minerale tonen 

die een mooie spanning brengen. Een feest in het glas! 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Laudun Blanc Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
De neus is zeer floraal en met fijne, frisse fruittonen. In de 

weelderige smaak opnieuw fruit en mooie sappige zuren. 

Verrukkelijke structuur.  

Heerlijk aperitief en een mooie begeleider van vis en 

schelpdieren, wit vlees en gevogelte.

Absoluut een meesterlijk glas! 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,95 per fles (normaal € 11.40)

Een feest in het glas!
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het allereerste oogstjaar van het inmiddels vermaarde wijndomein El Regajal was 2001. Spaanse 
toprestaurants stortten zich direct op de kleine productie en al snel ontstonden er zelfs 
wachtlijsten voor deze wijn. Afgelopen jaren is het aantal hectare gelukkig iets toegenomen, 

maar de schaarste bleef. Ook Okhuysen kwam op de wachtlijst, maar inmiddels hebben wij een vaste 
allocatie voor zowel de El Regajal als voor de iets eenvoudigere wijn Las Retamas. 

Biodynamische vlinderwijnen
Puur Natuur
El Regajal ligt in het gelijknamige natuurgebied op de 

hoogvlakte van Aranjuez, vooral bekend om de bijna honderd 

verschillende vlindersoorten die je er vindt. De aanplant 

bestaat uit de wijnstokken tempranillo, cabernet-sauvignon, 

merlot en syrah die volledig biodynamisch worden bewerkt. 

De druiven worden apart en perceel voor perceel gevinifieerd 

en vervolgens op Frans eikenhout opgevoed. De assemblage 

en het op fles brengen vinden pas na ongeveer één jaar rijping 

plaats, na deskundig proeven van de verschillende vaten.

2012 El Regajal, Selección Especial
De kleur is diep donkerrood. Het parfum is intens en complex 

met prachtige tonen van zwart fruit, fijne kruiden, chocolade en 

een lichte toast. De smaak is overweldigend en verleidelijk en 

eindigt in een fluwelige finale. Een absolute droomwijn!

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 14,95 per fles (normaal € 16,80) 

Tussen de bremstruiken
Voortbordurend op het succes van El Regajal besloot wijnmaker 

Ignacio de Miguel ook een iets eenvoudigere wijn te maken. 

Jonge aanplant van eigen wijngaard en geselecteerde druiven 

(tempranillo, cabernet-sauvignon, merlot en syrah) die met 

name groeien op percelen met veel bremstruiken (Las Retamas), 

kwamen hiervoor in aanmerking. De vinificatiefilosofie is 

dezelfde als bij de echte Regajal met opnieuw rijping op Frans 

eikenhout.

2012 Las Retamas del Regajal
Uitbundige neus met aroma’s van zoete, verse rode vruchten, 

die in de smaak terugkeren. Zachte, romige accenten en ronde, 

soepele tanninen in de afdronk. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 10,50 per fles (normaal € 11,70) 
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Naast de beroemde witte en rode 

wijn maakt men op Mas de Daumas 

Gassac nog een derde domeinwijn: 

een mousserende wijn van een 

verleidelijk mooie kwaliteit. Deze 

feestelijke Frizant is gemaakt van 

het eerste weggelopen sap van de 

rode wijn en komt tot stand door een 

gisting op gesloten cuve, waardoor 

het vrijkomende koolzuur in de wijn 

behouden blijft. De assemblage 

bestaat voor 90% uit het vrij 

weggelopen sap van de cabernet-

sauvignon, afkomstig van jongere 

wijngaarden met een bodem van 

witte klei. Dit werd aangevuld met 

het exotische, frisse sap van de petit 

manseng. Een plezierwijn van de 

hoogste categorie!

2013 Rosé Frizant 
Mas de Daumas Gassac
De kleur is mooi licht, bijna zalmroze. De 

neus is heel zuiver met tonen van kersen 

en frambozen en het fruit van de pure 

cabernet, aangevuld met het exotische 

van de petit manseng. De smaak is mild 

droog en elegant en de mousse heeft 

kleine, fijne belletjes die de wijn een 

sprankelend en fris karakter geven. In 

de afdronk vinden we aantrekkelijk fruit. 

Een unieke wijn, met een zeer feestelijke 

uitstraling! 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,95 per fles (normaal € 19,30)

Feestelijke belletjes 
voor de zomer!


