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MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

Met klinkende glazen het jaar uit!
Hoe zullen we straks terugkijken
op het jaar 2015?
Politiek gezien was het op
zijn minst een onrustig jaar.
Humanitair was 2015 een ware
ramp en we kunnen alleen maar
hopen dat 2016 beter zal zijn.
Daarentegen beleefde de
wijnwereld een zeer rooskleurig
jaar. De zon scheen uitbundig, de
kwaliteit van de geoogste druiven
was in veel wijnstreken hoog
en de geproduceerde volumes
waren doorgaans goed – en dat
was hard nodig na de kleine oogsten van de laatste jaren. Gejubel alom, en terecht.
Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen bij Okhuysen, dan kunnen we met moeite een grote glimlach onderdrukken.
En waarom zouden we ook? Na enkele jaren van voorzichtige groei, swingt ons bedrijf als nooit tevoren. De toestroom van
wijnliefhebbers naar onze evenementen is ongeëvenaard, met als hoogtepunt de ruim 1600 bezoekers aan ‘Proeven tussen de
Stellingen’! Het geeft ons ook een fantastisch gevoel dat onze trouwe klanten steeds opnieuw vrienden en relaties vanuit het hele
land aanraden om toch vooral bij ‘hun’ Okhuysen wijn te gaan bestellen. Daarbij roemen ze de hoge kwaliteit, het gevarieerde
assortiment, het advies, de service en de communicatie via de bladen, e-mails en website – zo horen wij regelmatig terug. Het
gehele Okhuysenteam geniet natuurlijk van deze grote complimenten!
Natuurlijk hopen wij dat deze bijzondere feestdageneditie van Vinée Vineuse u inspireert voor de decembermaand en wij aan uw
mooie bestelling ons traditionele decembercadeau (zie achterkant) kunnen toevoegen!
Wij realiseren ons dat vooral tijdens de feestdagen de wijnen heel divers en afgepast worden besteld voor de vele diners
en partijen. Daarom bieden wij dit jaar de mogelijkheid om alle wijnen uit deze Vinée Vineuse (met uitzondering van onze
‘huiswijnen’) ook met een aantrekkelijke korting per fles te bestellen. Voor de speciale flesprijzen verwijzen wij u naar het
bestelformulier en de website. In het blad zelf staan alleen de flesprijzen per doos vermeld!
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Graag vragen wij speciaal de aandacht voor onze vernieuwde ‘Bonbanyuls’. Dit verrukkelijke chocolaatje met een vulling op
basis van de zoete wijn Banyuls bestaat alweer twintig jaar. Ter ere van dit lustrum hebben we samen met Chocolaterie Pierre uit
Haarlem een, al zeggen we het zelf, perfecte nieuwe bonbon gecreëerd. Meer hierover leest u op pagina 42.
Wij bedanken u voor uw loyaliteit in het afgelopen jaar en wensen u fijne feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!

PS Bestelt u vóór 31 december voor een bedrag van € 275,00 of meer uit deze Vinée Vineuse, dan ontvangt u van ons een kistje
met twee prachtige wijnen (zie achterkant) als extra bedankje!
PPS Wellicht ten overvloede, maar… op de ‘huiswijnen’ na kunnen alle wijnen uit deze Vinée Vineuse per fles worden besteld,
mét een interessante korting. Houdt u het bestelformulier in de buurt voor de exacte prijzen.
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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 minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
13 februari 2016.
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
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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

Een cadeau als dank

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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Hemelse
belletjes
D

e lekkerste manier van wakker worden? De meest
plezierige start van een heerlijke lunch? Het beste
begin van een mooi diner of een feestelijke avond?
Met een glas belletjes zit je altijd goed! Het is opwekkend,
verfrist je palet en wekt de eetlust op. En vanwege de
grote variatie in stijlen en smaken gaan die fantastische
bubbels nooit vervelen. Wij kunnen er in ieder geval geen
genoeg van krijgen!

Vouvray brut Mousseux
Vignobles Brisebarre

2013 Espumante Bruto Alvarinho
Quinta do Soalheiro

In het koele klimaat en op de kalkgrond van Vouvray ontwikkelt
de chenin blanc de ideale zuurgraad voor een mooie
mousseux. De gerenommeerde wijnmaker Philippe Brisebarre
vinifieert de wijn in inox, laat hem rijpen op oude houten vaten
en kiest voor een tweede gisting op de fles.
Proefnotitie: Een subtiel bouquet van bloemen en wit fruit,
fijne belletjes, een fris droge aanzet, een lichte toast en een
verrukkelijke, levendige zuurgraad.
Op dronk: tussen nu en 2017

Soalheiro, onze jongste ontdekking uit Portugal, is in enkele
maanden tijd een ware hit geworden in Nederland. Naast
hun droge witte wijnen maken zij deze mousserende wijn van
topniveau, gemaakt van 100% alvarinho, die helaas beperkt
verkrijgbaar is.
Proefnotitie: Een heerlijk opwekkend parfum van wit fruit,
veldbloemen en iets van brioche. De smaak is heerlijk levendig, met een prachtige, elegante mousse, verkwikkende zuren
en een verleidelijke afdronk. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,25)

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

2008 Huguet Gran Reserva Brut Cava
Bodegas Can Feixes

2014 Rosé frizant
Mas de Daumas Gassac

De Penedès is inmiddels wereldwijd bekend vanwege zijn
Cava. Can Feixes is hier een kleinere producent, maar wel een
van de alleroudste (vanaf de 14e eeuw) en een van de allerbeste. In de Alto Penedès bezitten ze een unieke terroir en hun
rijpingen in koele ondergrondse kelders duren lang.
Proefnotitie: Een mooie fijne bubbel, een complexe neus met
tonen van brioche en citrusfruit en een zuivere verfijnd droge
smaak.
Op dronk: tussen nu en 2017

Ieder jaar maakt men op het beroemde Daumas Gassac in de
Languedoc een verrukkelijke mousserende wijn van het eerste
vrijgekomen sap van de jonge aanplant cabernet-sauvignon.
Dit sap vergist op een afgesloten tank, waarbij het vrijgekomen
koolzuur niet weg kan en oplost in de wijn.
Proefnotitie: Een fantastische frivole wijn, vol levendige rode
vruchtjes, verkwikkende zuren, een zachte bubbel en een verfrissende, licht zoete afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,25 per fles (normaal € 16,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,25 per fles (normaal € 19,25)

Franciacorta Brut
Il Mosnel
Franciacorta is misschien niet de bekendste mousserende wijn,
maar wel van een bijzonder hoog niveau en favoriet van menig
liefhebber. Wij dachten zonder te kunnen, totdat wij in Italië
vooraf aan het diner deze betoverend mooie Il Mosnel kregen
voortgezet… We waren verloren: dit moesten we hebben!
Franciacorta ligt in het noorden van Italië, aan de voet van de
Alpen, ten oosten van de stad Bergamo. Op Il Mosnel wordt al
sinds 1836 wijn gemaakt. Het koelere klimaat, de lichte kiezelgrond en de grote zorg in de wijngaard geven hier perfecte
druiven voor het maken van een fantastische mousserende wijn
volgens de ‘méthode traditionnelle’. De assemblage bestaat uit
chardonnay (60%), pinot blanc (30%) en pinot noir (10%). Een
derde van de wijn wordt gevinifieerd op eikenhouten vaten.
Tijdens het proces van de ‘prise de mousse’ rijpt de wijn 24 maanden op fles. Hierna vindt de definitieve botteling plaats en rijpt de
wijn nog twee jaar in de koele kelder van het domein.
Proefnotitie: Een prachtig rijke en volle mousserende wijn, met
een zachte fruitsmaak, iets van walnoot en brioche. De lange
rijping zorgt voor een zachte mousse, die het mooie fruit in de
smaak tot leven brengt. De afdronk is elegant, fris en lang.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,95 per fles (normaal € 24,90)
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Proefnotitie: Een expressieve geur
van citrusfruit, tropisch fruit, buxus en
gemaaid gras. De wijn bezit een mooie
structuur, frisse fruittonen en een levendige lange afdronk, met harmonieuze
zuren.
Schenkadvies: Bij schelpdiertjes, garnalen, lichte voorgerechten, salades en
geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,10)
2012 Bourgogne blanc
‘Terres de Pierres’
Maison Verget

Topwijnmaker Jean-Marie Guffens zoekt
voor deze wijn percelen uit met een
stenig, mineraal karakter. Bij het persen
van de druiven wordt slechts de ‘eerste
jus’ gebruikt. De vinificatie en opvoeding
(‘sur lie’) vindt voor 60% op eikenhouten
vaten plaats.
Proefnotitie: De neus biedt een heerlijke fruitexpressie en een opvallende
mineraliteit. De smaak is mooi rijk en
geconcentreerd met rijpe fruittonen
en fijne zuren, en eindigt in een lange
afdronk.
Schenkadvies: Bij vis met een milde
saus, gegrilde zalmmoot, wit gevogelte
en rijke pastagerechten.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,30 per fles (normaal € 14,80)
2012 Château Beynat
Côtes de Bordeaux Castillon

Een Kerstkist vol exquise wijnen
O

nze traditionele Kerstkist is wederom met veel zorg samengesteld, zodat deze ook dit jaar op
voorbeeldige wijze een uitgebreid en gevarieerd diner kan begeleiden. De kist bestaat uit een mooie mix
aan wijnen, stuk voor stuk echte klassiekers en van een buitengewoon niveau. Dat maakt dat deze kist ook
een ideaal cadeau is voor iedere wijnliefhebber! Een prachtig pakket voor onder de boom.

2013 Crémant de Limoux brut Les Graimenous
Domaine J. Laurens
Het Zuid-Franse Limoux bezit dankzij zijn kalkrijke bodem en
unieke microklimaat ideale omstandigheden voor het maken
van hoogwaardige mousserende wijnen. De streek claimt
de belletjeswijn te hebben uitgevonden. Waar of niet, deze
crémant van chardonnay, chenin, mauzac en pinot noir smaakt
fabelachtig!
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Proefnotitie: De complexe neus biedt wit fruit en brioche, een
gevolg van maar liefst achttien maanden rijping ‘sur lattes’. De
smaak is breed, sappig en rond, met rijpe fruittonen. De finale
is frisdroog met een klein bittertje.
Schenkadvies: Een schitterend en feestelijk aperitief.
Op dronk: tussen nu en 2017

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

2014 Sauvignon
‘Pure’ Marlborough
Staete Landt
De ambitieuze Ruud Maasdam streek
twintig jaar geleden in Marlborough
neer met het doel er topwijnen te gaan
maken. Hetgeen hem meer dan lukte.
Inmiddels worden zijn wijnen wereldwijd
geprezen. Deze Sauvignon ‘Pure’ is zijn
laatste creatie, een frisse en stuivende
versie van zijn vermaarde ‘Annabel’.
De wijn bezit alles wat Marlborough zo
gewild maakt!

Castillon grenst direct aan de beroemde
wijngaarden van Saint-Émilion en geldt
als een van de snelst opkomende
herkomstgebieden van de Bordeauxstreek. Het prachtig gelegen Beynat
heeft een perfecte zonexpositie waardoor de druiven (70% merlot en 30%
cabernet-sauvignon) goed kunnen rijpen,
terwijl de kalkrijke bodem een schitterende frisheid in de druiven brengt.
Proefnotitie: In de neus zwart en rood
fruit, met iets van laurier en wat peper.
De smaak is zacht en rond, maar tegelijkertijd heeft de wijn een goede structuur
en dankzij de goede zuren een mooie
frisheid.

Schenkadvies: Bij wilde eend, duif,
patrijs, entrecote, ossenhaas en klein
wild.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,95 per fles (normaal € 10,95)
2011 Gigondas
Domaine du Pesquier
Aan de rand van het pittoreske dorpje
Gigondas ligt het Domaine du Pesquier van de familie Boutière. De vierde
generatie Boutière, Mathieu, voert het
bewind, geholpen door de hele familie.
Deze heerlijke Gigondas bestaat uit een
assemblage van grenache (75%), syrah
(20%) en een beetje mourvèdre. De wijn
krijgt een opvoeding van twaalf maanden op grote houten foudres.
Proefnotitie: De neus is krachtig met
tonen van bramen en kersen en iets
van kreupelhout. De smaak is rijk met
opnieuw rijp, rood fruit en fijne kruiden
die harmoniëren met de zachte smeuïge
afdronk.
Schenkadvies: Bij wild, zoals hert, ree of
haas en kruidige stoofschotels.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,50 per fles (normaal € 17,30)
2012 Cuvée Classique
Monbazillac
Château Vari

Dit prachtige oude domein is gelegen in
het hart van de appellation Monbazillac,
onderdeel van het wijngebied Bergerac.
Het kwam in 1994 in handen van Sylvie
en Yann Jestin, die het verder moderniseerden en kozen voor een biologische
manier van werken. Naast heerlijk droge
wijnen, worden hier voortreffelijke zoete
wijnen gemaakt op basis van door pourriture noble aangetaste druiven.
Proefnotitie: Een schitterende wijn, niet
te zwaar, maar mooi geconcentreerd, die
beschikt over een prachtige frisheid, met
tonen van honing, bloesem, kweepeer,
mandarijn en zoete witte perzik.
Schenkadvies: Heerlijk bij eendenlever,
blauwe kazen, desserts op basis van wit
en geel fruit en crème brûlée.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,95)

De Kerstkist
Houten Okhuysenkist met van iedere wijn één fles

Speciale prijs per kist € 83,00
(normaal € 91,40)

Wijn & Spijs

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessert

2014 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier

2013 Pinot Réserve
Domaine Dirler

De broers Olivier en Eric Garnier gebruiken druiven
die staan aangeplant op een kalkrijke kleigrond
die ook vuursteen bevat. De bodemsamenstelling
alsmede het milde, tamelijk droge klimaat zijn bijna
identiek aan die van de beroemde ‘buur’ Sancerre.
Door de toevoeging van 15% chardonnay geven de
broers Garnier hun wijnen echter een geheel eigen
karakter: fris en fruitig, maar met tevens een zekere
vetheid en rondeur.
Proefnotitie: De wijn is goudgeel van kleur.
In de neus vinden we exotisch fruit, honing en
licht minerale tonen van vuursteen. De smaak is
prikkelend fris en heeft ook iets zacht en ronds.
Op dronk: tussen nu en 2018

In het zonnige zuiden van de Elzas, bij het
dorpje Bergholtz, ligt het volledig biologischdynamisch gecertificeerde familiedomein Dirler.
De pinotdruiven van deze cuvée zijn afkomstig
van wijngaarden die zijn ingeklemd tussen de
beroemde grand cru-akkers. Ze bevinden zich
voornamelijk op kalkrijke, zandsteenhoudende
bodems. Het bijzondere aan deze Pinot is de
toevoeging van een aanzienlijk deel pinot auxerrois
aan de pinot blanc. Het geeft de wijn extra body en
complexiteit.
Proefnotitie: De neus biedt aantrekkelijke tonen
van perzik, abrikoos en kruiden. In de mond veel
sap, rijp geel fruit, een klein vetje en fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,75)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,10)

2014 Verdicchio dei Castelli di Jesi
Conti di Buscareto

2014 Cartagena Riesling - San Antonio
Casa Marín

Dit wijnhuis in De Marken is nog relatief jong,
maar dankzij de bekende oenoloog Vito Camussi
staat het nu al goed op de kaart. Camussi nam de
oude wijngaarden onder handen, plantte nieuwe
wijngaarden aan met autochtone druivenrassen
en investeerde flink in een nieuwe wijnkelder. De
verdicchiodruiven werden met de hand geplukt,
zacht geperst en vergist op lage temperatuur. Tot
slot rijpte de wijn meerdere maanden ‘sur lie’.
Proefnotitie: ‘Groene’ tonen in de uitbundige neus.
De smaak is levendig fris, met appel, citrusfruit en
perzik, en in het bezit van een mooie spanning.
Heerlijk puur!
Op dronk: tussen nu en 2018

Toen wijnmaakster Maria Luz Marín begon met de
aanplant van wijngaarden in San Antonio, op slechts
enkele kilometers afstand van de koele Grote
Oceaan, waren er velen die haar met verbazing
volgden. Was die streek niet veel te koud voor
succesvolle wijnbouw? Al snel bewees Maria Luz
dat de koelte juist de grote kracht is van dit gebied:
de druiven hebben een lange rijpingsperiode
en ontwikkelen in alle rust prachtige smaak- en
geurstoffen.
Proefnotitie: Levendige aroma’s van citrusfruit,
lychee en sinaasappelbloesem. Zeer zuiver en
mooi mineraal, met een goede structuur en een
verleidelijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

2014 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille
Stéphane Defraine is een ambitieuze wijnmaker:
zijn doel was om Entre-Deux-Mers (lange tijd
het ondergeschoven kindje in Bordeaux) op de
internationale wijnkaart te zetten. Met deze wijn
slaagde hij overtuigend! Sauvignon blanc en gris
staan aan de basis (60%), aangevuld met sémillon
(20%) en muscadelle (20%). De druiven ondergaan
voor het persen een ‘macération pelliculaire’ (koude
weking) en gisten op lage temperatuur ‘sur lies
fines’.
Proefnotitie: Opgewekt parfum met citrusfruit,
witte perzik en bloesem. De smaak biedt een
schitterende spanning, is perfect in balans en
verveelt nooit!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,25)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,20)

Een fijne start van een
avond lang tafelen

E

en mooie wijn-spijscombinatie
maakt dat u van zowel de wijn als
het gerecht nóg meer geniet. Bij
een goede wijn-spijscombinatie tillen
de wijnen de spijzen naar een hoger
niveau, en vice versa. Juist in december
genieten we vaak binnenshuis van
lekker eten en bijzondere wijnen. Op
deze en de komende pagina’s vindt
u enkele tips om van beide volop te
genieten. Een feestelijk diner begint
natuurlijk met een lekker voorgerecht.
De zes wijnen die u op deze twee
pagina’s vindt, zijn daarvoor zéér aan
te bevelen. Deze wijnen hebben een

verfrissend en rank karakter. Hierdoor
hebben ze een verkwikkende werking;
een fijne start van een avond lang
tafelen. Bovendien begint een goed
opgebouwd diner met subtielere
smaken. Dit soort smaken vragen
om subtielere wijnen. Deze frisse
witte wijnen combineren perfect
bij voorgerechten als schelpdieren,
carpaccio van tonijn, gerookte vis
en sushi, een groene salade met
geitenkaas, avocado met vinaigrette
of een frisse paprikasalade. Ook van
andere lichte voorgerechten komen
de verfijnde nuances helemaal tot hun
recht bij deze frisse, witte wijnen. Deze
zes expressieve, stuivende wijnen zijn
een verfrissende start van uw lunch
of diner!

2014 Savennières sec
Château d’Epiré
Château d’Epiré is een prachtig kasteel met een
rijke historie: al in de Romeinse tijd werd op deze
grond wijn verbouwd! Sinds de zeventiende eeuw is
het domein in handen van de aristocratische familie
Bizard en sindsdien staat het bekend als het beste
domein van de gehele streek. Het grote geheim?
Dat zit hem in de bodem. Die is rijk aan graniet
en kalk en geeft druiven met een unieke, minerale
smaak.
Proefnotitie: Delicaat parfum van wit fruit,
veldbloemen en vuursteen. De smaak is intens met
sappig wit fruit, iets ziltigs en eindigt in een lange,
boeiende finale. Spannend en gastronomisch!
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessert

2013 Verdejo Fermentado en Barrica
Palacio de Bornos

2014 Weisser Burgunder - Nahe
Gut Hermannsberg

Palacio de Bornos is de grote trendsetter in Rueda
en produceert er de mooiste en meest originele
wijnen. Deze ‘Fermentado en Barrica’ won aan complexiteit doordat het meest geconcentreerde sap
– afkomstig van de beste verdejodruiven – vergistte
op eikenhouten vaten. Daarna rijpte de wijn nog
eens vier maanden in eikenhouten vaten voor extra
structuur en balans. Het resultaat is verrukkelijk!
Proefnotitie: Uitbundige neus van rijp tropisch
fruit, specerijen en plezierige houttonen. De smaak
is krachtig en sappig, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse structuur van de verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2018

De spectaculair gelegen wijngaarden werden in
1902 in opdracht van de Prins van Pruisen aangelegd. Een arbeidsintensieve klus die ‘Erste Lagen’
opleverde: eersteklas-wijngaarden. Op de legendarische ‘Kupfergrube’ en de Winzenheimer Berg
groeien de druiven (weisser burgunder oftewel
pinot blanc) voor deze cuvée. Ze worden met de
grootste zorg gevinifieerd door wijnmaker Karsten
Peter. In de wijn proef je de vulkanische oorsprong
van de bijzondere wijngaarden duidelijk terug!
Proefnotitie: Witte bloesem, citrus en steenvruchten in de neus. De smaak is rond en tegelijkertijd
fris en biedt sappig rijp fruit en iets van witte peper.
Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2019

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,30 per fles (normaal € 13,65 )

2013 Tandem - Pays de Vaucluse
Verget du Sud

2013 Chardonnay barrel selection
Stellenbosch
Sterhuis

Jean-Marie Guffens werd beroemd door zijn
Domaine Guffens-Heynen in de Bourgogne, maar
hij werkt ook met veel succes in de Vaucluse. Hier
kiest hij voor de hogere, koele plekken en verbouwt
er onder meer de roussanne, marsanne, viognier en
de hier ‘verboden’ chardonnay en creëert zo unieke
witte wijnen van hoog niveau!
Proefnotitie: De smaak biedt een delicaat evenwicht tussen de aromatische viognier en de
minerale chardonnay, met fruit als abrikoos, honing
en brioche. De finale is krachtig en eindigt in een
pittige sensatie.
Op dronk: tussen nu en 2018

Wijnmaker Johan Kruger houdt van rijke wijnen mét
een grote frisheid. Daarom let hij er op dat de druiven tijdens de oogst nog voldoende zuren bezitten,
en oogst hij dus goed op tijd. Na de handmatige
pluk ondergaan de trossen een zachte persing, en
vergist het sap op eikenhouten vaten. De wijn blijft
vervolgens liggen op de gistcellen, die regelmatig
door de wijn worden geroerd om de smaak extra
intens en complex te maken.
Proefnotitie: Heerlijk parfum van tropisch fruit,
honing, hazelnoot en toast. De smaak is intens, met
frisse perzik, crème brûlée en mineralen. De complexe afdronk houdt secondelang aan.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,95)

2013 Cairanne blanc
Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire St. Martin
De gedreven broers Alary werken volledig biologisch en zijn in het gelukkige bezit van enkele van
de mooiste wijngaarden uit de streek. De oude
wijnstokken (vijftig tot wel honderd jaar oud) staan
diep geworteld in de interessante bodem die rijk
is aan kalk en klei, en vormen daarmee de basis
van de opvallend uitgebalanceerde wijnen van
het domein. Deze ‘Réserve des Seigneurs’ is een
assemblage van roussanne, clairette en grenache
blanc.
Proefnotitie: Uitbundig aroma van witte bloemen,
perzik en abrikoos. In de rijke smaak veel sap en
tonen van exotisch fruit, groene appel en peer.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,60)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 18,70)

Ideale begeleiders van
een tussengang

E

en lekker stuk vis of gevogelte
vormt een mooie brug naar het
hoofdgerecht. Speciaal voor deze
tussengang selecteerden wij onze
favoriete rijke, complexe witte wijnen.
De selectie omvat wijnen uit alle
hoeken van de wereld. Ze zijn gemaakt
van uitgesproken druivenrassen en
hebben dankzij een opvoeding op de
fijne gistsporen of op grote houten
vaten nog meer structuur ontwikkeld.
Al deze wijnen bieden tegenspel aan

krachtige en wat vettere gerechten.
Denk aan een tussengerecht met
stevige vis, zoals tarbot, gebakken
of gegrilde tong, tonijn, zeeduivel en
zeewolf, eventueel geserveerd met een
rijkere saus.
Ook bij gevogelte als poulet de Bresse,
poulet de Saint-Sever of parelhoen met
een romige saus van paddenstoelen
(morilles bijvoorbeeld) en geroosterde
kwartel smaken deze rijke witte wijnen
zeer goed.
Liefhebbers van wijnen met een vettere
en bredere structuur, complexiteit
en intensiteit mogen deze zes
indrukwekkende cuvées niet missen!

2013 Saumur blanc l’Insolite
Domaine des Roches Neuves
Thierry Germain, door meerdere instanties uitgeroepen tot beste wijnmaker van Frankrijk, werkt
volledig biologisch-dynamisch en blijft zichzelf
continu verbeteren. De druiven van deze wijn (100%
chenin blanc) komen van een tachtig jaar oude wijngaard. Voor de vinificatie koos Thierry voor grote
Oostenrijkse ovalen eikenhouten vaten. Uiteindelijk
volgde een opvoeding ‘sur lie’ waardoor de wijn
nog meer structuur ontwikkelde.
Proefnotitie: De neus is krachtig, fris en mooi
complex. In de mond proeven we exotisch fruit,
mineralen, groene appel en zuidvruchten. De rijke
smaak komt schitterend samen met souplesse en
een minerale frisheid. Super!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,75 per fles (normaal € 19,70)
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2013 Rosso Piceno
Conti de Buscareto

2013 Cartagena Pinot Noir San Antonio
Casa Marín

In de prachtige, nog onontdekte provincie De Marken timmert het jonge, dynamische bedrijf Conti di
Buscareto flink aan de weg. Hun Piceno is gemaakt
van de autochtone druiven montepulciano (70%)
en sangiovese (30%). De eerste is verantwoordelijk
voor de structuur en complexiteit, terwijl de laatste
voor de nuance zorgt. Na de gisting rijpte de wijn
een klein jaar op cuve. Een verleidelijke Italiaan die
niet snel verveelt!
Proefnotitie: De geur van rijpe kersen, frisse bosbessen en verse kruiden doet je in Italië wanen. De
smaak is goed gestructureerd, mooi in balans en
heeft smeuïge tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2017

In de smalle, koele kuststreek langs de Grote
Oceaan maakt wijnmaakster Maria Luz Marín
wijnen die tot de mooiste van heel Chili horen. Ze
zijn geconcentreerd en intens, maar tegelijkertijd
subtiel en elegant. Bovendien creëert zij echte
‘terroirwijnen’. De pinot-noirdruiven zijn afkomstig
van drie verschillende wijngaarden en werden
apart gevinifieerd. Een klein deel (20%) kreeg een
houtopvoeding.
Proefnotitie: Uitbundig fruit van aardbeien, rabarber en rode bessen. In de smaak keert het rijpe
rode fruit terug, met een prachtige frisse zetting,
zoetige tanninen, een levendige frisheid en een
zeer subtiele toets van het hout.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,30 per fles (normaal € 13,70)

2014 Valpolicella
Palazzo Maffei

2012 Chinon rouge ‘Cuvée Terroir’
Domaine Joguet

In het noordoosten van Italië ligt de wijnstreek
Veneto, waar zeer uiteenlopende wijnen van een
hoog niveau worden gemaakt. Valpolicella is hier
een van de meest gerenommeerde gebieden
en vooral bekend om zijn krachtige Ripasso en
Amarone. Echter, in de ‘basis Valpolicella’ staat het
fruit centraal. Wijnmaker Diego Cottini combineert
moderne technieken met eeuwenoude traditionele
wijnmaakmethoden, om tot de puurste Valpolicella
te komen!
Proefnotitie: Verleidelijke geuren van vers rood
en zwart fruit, en rode lentebloemen. De elegante
smaak is licht kruidig, met zwoel rijp fruit en heeft
verfrissende zuren in de lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Domaine Joguet bezit wijngaarden op de mooiste plekken van de bekende wijnstreek Chinon in
de Loire. Hun akkers Clos de la Dioterie, Clos du
Chêne Vert en Les Varennes du Grand Clos zijn
een begrip in de regio en ver daarbuiten. Ook hun
innovatieve werkwijze wordt geroemd. Deze wijn
(gemaakt van 100% cabernet franc) werd negen
maanden opgevoed op een inoxtank. Het is het
kleine broertje van de winnaar van het Proefschrift
Wijnconcours!
Proefnotitie: In de aantrekkelijke neus vinden we
blauwe bessen, iets aardse aroma’s en wat laurier.
Het rijpe fruit harmonieert in de smaak perfect met
de frisse tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

2013 Fleurie
Gilles Gelin
Beaujolais is misschien wel dé streek voor ‘fruitig
rood’. De hier gebruikte druif, gamay noir à jus
blanc, heeft een opgewekte smaak met veel fruit en
weinig tanninen. Wijnmakers passen regelmatig de
methode ‘macération carbonique’ toe, waarbij de
druif van binnenuit vergist en de wijn een maximale
fruitexpressie krijgt. Een van onze lievelingsproducenten is de sympathieke Gilles Gelin, die met
groot respect voor de natuur karaktervolle wijnen
maakt.
Proefnotitie: Al met een snuf in het glas krijg je
zin in deze wijn. We ruiken bosbessen, bramen en
florale tonen. In de mond veel sap, een elegant fruit
en lieflijke tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,50)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,20)

Een natuurlijke
overstap naar rood

V

oor een mooie opbouw van
een wijn-spijsavond is het aan
te bevelen om de overstap van
wit naar rood te maken via een fruitige
rode wijn. In dit type wijn proef je de
druif in zijn puurste vorm. De wijnmaker kiest er namelijk voor om hem op
stalen tanks te vinifiëren en op te voeden, of in ieder geval houtinvloeden
te vermijden. De wijnen zijn daardoor
soepel, fris en niet te zwaar. Dankzij
deze eigenschappen slaat dit type wijn
een brug tussen wit en zwaarder rood.
Dit geldt des te meer als u de wijn iets

gekoeld schenkt, want dan komen
de sprekende zuren extra mooi naar
voren.
Door die fijne zuren passen elegante
rode wijnen bij verrassend veel gerechten. Ze bieden bijvoorbeeld een mooi
tegenwicht aan lichte vleesgerechten of gevogelte als fazant, kwartel
en patrijs. En fruitige rode wijn laat
gerechten als konijn of visschotels met
bijvoorbeeld tomaat, kappertjes en
verse kruiden schitteren! Ook is dit
type rode wijn geschikt om mee te
koken: denk aan coq au vin. Natuurlijk
smaken zulke klassiekers nog beter
wanneer u de ‘kookwijn’ erbij schenkt!
Deze zes wijnen kunnen wij u van harte
aanbevelen.

2013 Spätburgunder Rotschiefer
trocken – Rheingau
Weingut Altenkirch
Weingut Altenkirch ligt aan de iconische ‘wijnrivier’
de Rijn. Dankzij een expositie op het zuiden genieten de druiven in dit koelere klimaat van voldoende
zon en licht, waardoor ze mooi geleidelijk rijp
kunnen worden. Wijnmaker Jasper Bruysten plantte
de spätburgunder (de Duitse naam voor pinot noir)
voor deze topcuvée aan op een Rotschiefer bodem.
Deze bijzondere bodem geeft druiven met uitzonderlijk veel finesse; een eigenschap die Jasper
tijdens de nauwkeurige vinificatie perfect vertaalt in
de wijn.
Proefnotitie: Een subtiel parfum van zwarte kersen,
donkere bosvruchten en spannende aardse tonen.
Fris en indrukwekkend in een!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,50 per fles (normaal € 16,20)

Okhuysen Vinée Vineuse 13

Wijn & Spijs

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessert

2014 Bezana MCT - Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana

2013 Año Cero Tempranillo
Altocedro

De Nederlandse wijnmaker Meinard Bloem is een
grote ster in Chili, zijn wijnen zijn er zéér geliefd. Ze
vallen bovendien erg op: Meinard leidt zijn Lagar de
Bezana in volle overtuiging naar zijn eigen inzichten en probeert continu te innoveren. Deze wijn
is daar een voorbeeld van. De Zuid-Amerikaanse
druivenrassen malbec, carmenère en tannat zijn hier
samengevoegd. Zo ontstond een totaal nieuw type
wijn, dat verrukkelijk smaakt!
Proefnotitie: Dieppaars van kleur, uitbundige neus
met rijp rood fruit, viooltjes en specerijen. Mondvullend, goed gestructureerd en complex maar
tegelijkertijd toegankelijk. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2019

Altocedro is een klein domein in het hooggelegen
dorpje La Consulta in de bekende Argentijnse
wijnregio Mendoza. Terwijl veel Mendocino’s kiezen
voor kwantiteit, ligt de focus op Altocedro volledig
op kwaliteit. Wijnmaker Karim Mussi Saffie gebruikt
alleen oude wijnstokken en kiest voor vergisting op
lage temperatuur op cementen kuipen. Zo behoudt
hij frisheid in de wijnen. Deze wijn bewijst dat naast
de bekende malbec en cabernet-sauvignon, ook de
druif tempranillo fantastische wijnen voortbrengt in
Mendoza!
Proefnotitie: De wijn geurt naar fris rood bosfruit,
kersen en zoethout. In de geconcentreerde smaak
herkennen we rijp fruit, specerijen en kaneel.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,45 per fles (normaal € 13,80)

2011 Tandem - Syrah du Maroc
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot

2013 Las Retamas del Regajal
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

De grote ‘syrah-man’ uit de Rhône, Alain Graillot,
ontdekte tijdens een fietstocht door het westen van
Marokko een terroir dat hij zeer geschikt achtte voor
‘zijn’ druivenras. Hij oogst de druiven bij perfecte
rijpheid, ontsteelt ze en laat ze een korte koude
weking ondergaan. De alcoholische vergisting heeft
plaats op inoxtanks (roestvrijstaal), de opvoeding
deels (voor 60%) op eikenhouten barriques en deels
(40%) op cementen cuves.
Proefnotitie: Mooie syrah-geuren als drop, kruiden
en bessig fruit. De smaakaanzet is levendig, de
smaak zeer rijk met fris, zwart fruit en tonen van
kruidkoek en specerijen.
Op dronk: tussen nu en 2017

El Regajal ligt vlak bij Madrid, in een schitterend
natuurgebied waar wel 77 verschillende soorten
vlinders voorkomen. De wijnmakers van het domein
hanteren een biologische werkwijze, opdat het
natuurlijk evenwicht in stand blijft. Voor deze wijn
assembleerden zij cabernet-sauvignon (40%), tempranillo (30%), syrah (20%) en merlot (10%). De wijn
rijpte negen tot elf maanden op barriques van Frans
eiken. Het resultaat: een prachtig spanningsveld
tussen kracht, complexiteit en souplesse.
Proefnotitie: Intens parfum van rijp rood en zwart
fruit, kruiden, en een lichte toast. De smaak is zwoel
en rond, met verleidelijke fruittonen en een
smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,00)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 11,80)

2013 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Palazzo Maffei ligt op vierhonderd meter hoogte
in de Illasivallei, een van de mooiste plekjes van
het Valpolicellagebied. Diego Cottini selecteerde
voor zijn Ripasso de gezondste veronese (70%),
rondinella en molinara. Na de vergisting werd een
tweede gisting op gang gebracht door de schillen
en de fijne gistsporen van de wijn Amarone toe te
voegen. De Ripasso wint hierdoor aan kracht, waardoor hij ook een langere houtopvoeding aankan.
Proefnotitie: De intense, kruidige neus zit boordevol zoete fruittonen. In de mond proeven we rijp
kersenfruit, kruiden, specerijen, iets van hout, een
aangenaam bittertje en een heerlijk zwoel sap.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,20)
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Prachtig en krachtig
rood!

N

iets geeft zo’n heerlijk verwarmend gevoel als een mooi
glas volle rode wijn. Dit type
wijn smaakt dan ook op zijn best in
de donkere winteravonden, als thuis
de kaarsjes aan zijn of de open haard
gezellig knettert. Volle rode wijnen zijn
bovendien perfecte begeleiders voor
de stevige winterkost. Op deze twee
pagina’s treft u zes verrukkelijke wijnen
aan die zowel in smaak als in structuur
prachtig passen bij kerstklassiekers
als wild zwijn, jachtschotels, wildbraad

en wildstoofpot. Ook bij gebraden
entrecote en ossenhaas zijn deze
krachtige rode wijnen heerlijke
begeleiders. Maar volle rode wijnen
zijn ook zeer geschikt voor gerechten
zonder vlees! Ze complementeren
wintergroenten als rode biet en
postelein, en goed gevulde hartige
taarten of stevige ovenschotels. En
natuurlijk kunt u er ook bij een stukje
oude kaas enorm van genieten!
Wanneer u de wijn uit een karaf
schenkt en grote glazen gebruikt,
kan hij even ademen en komt hij nog
beter tot zijn recht. Bovendien ziet het
er feestelijk uit. Santé, op een lange
winter!

2012 La Diva
Vin de Pays des Coteaux de Murviel
Mas des Dames
De Nederlandse wijnmaakster Lidewij van Wilgen
heeft enorm succes met haar biologische domein
Mas des Dames. ‘La Diva’ is haar topcuvée. De
druiven zijn afkomstig van haar beste percelen syrah
(50%), grenache (30%) en alicante (20%). De stokken
alicante zijn wel honderd jaar oud! Lidewij houdt de
rendementen laag en voedt de wijn twaalf maanden
op op eikenhouten barriques. Het resultaat: een
diva die indruk maakt!
Proefnotitie: De geuren van rijpe bramen en kersen, garrigue, verse kruiden en rode veldbloemen
doen je in Zuid-Frankrijk wanen. De geconcentreerde smaak biedt een heerlijk soepel rijp fruit en
subtiele tonen van het eikenhout.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,50)
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2014 Vin du Bugey Cerdon rosé
pétillant demi-sec
Domaine Alain Renardat-Fache

2005 Vouvray Grande Réserve Moelleux
Vignobles Brisebarre
In Vouvray weten ze wel raad met chenin blanc:
ze maken hier naast prachtige droge wijnen ook
verrukkelijke mousseux en zoete wijnen! Philippe
Brisebarre bezit enkele van de mooiste percelen,
waar de druiven dankzij het iets warmere microklimaat net iets makkelijker rijp worden.
Proefnotitie: Uitbundig parfum van wit fruit en
bloemen. De smaakaanzet is rijk en brengt witte
perzik, meloen en gele appel. De finale is weelderig, met prachtige zuren.
Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij een dessert dat
ook wat zuur biedt, zoals citroentaart. Komt volledig
tot zijn recht bij foie gras en blauwaderkazen.
Op dronk: tussen nu en 2020

Deze originele wijn maakt van elke toet een ‘grand
dessert’. Deze zeldzame, licht mousserende, halfzoete rosé komt uit het kleine wijngebied Bugey,
gelegen in de Savoie. De wijn is gemaakt van de
druiven gamay, poulsard en chardonnay die volgens
de ‘méthode ancestrale’ werden gevinifieerd. Het
alcoholpercentage is laag (maar zeven procent) en
dit maakt de wijn nóg verfrissender.
Proefnotitie: Prachtige fijne mousse. De verleidelijke geuren van aardbei en framboos keren terug in
de mond. De afdronk is schoon en opgewekt.
Wijn-spijssuggestie: Past uitstekend bij rode vruchtjes geserveerd met cheesecake of vanille-ijs.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,25)

2011 Barsac - Sauternes
Château Gravas

Rivesaltes Ambré 18 ans
Parcé-Frères

Sinds 1850 zwaait de familie Bernard de scepter op
dit château, dat zijn naam dankt aan de kenmerkende laag kiezels ofwel ‘graves’ in de wijngaard.
Hierdoor is de warmte- en waterregulering er op
natuurlijke wijze perfect geregeld en komen de
sémillon en sauvignon er mooi tot ontwikkeling.
Gelegen tussen grootheden als Doisy-Daëne en
Coutet biedt Château Gravas bovendien een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Proefnotitie: Aantrekkelijke frisse abrikoos-, perziken honingaroma’s. Mondvullend, zwoel en edelzoet,
maar door de fijne zuren tevens fris.
Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij nagerechten waarin
peer en abrikoos de boventoon voeren. Ook fantastisch met foie gras en blauwaderkaas.
Op dronk: tussen nu en 2020+

Deze Rivesaltes verbleef maar liefst veertien jaar in
barrique om te rijpen en te vergisten. De compositie bestaat uit 40% grenache gris, 20% grenache
blanc en 40% macabeu. De druiven werden laat
geplukt, maar beschikken desondanks over een
prachtige frisheid. Dit komt door de bodem; die zit
in Rivesaltes vol koele leisteen. Het resultaat is een
wijn met natuurlijk restzoet, én frisheid.
Proefnotitie: Verleidelijk parfum met geuren van
cacao, caramel, kaneel en tabakdoos. In de smaak
komen deze haast hartige, kruidige tonen samen
met rijp geel fruit. De afdronk houdt secondelang
aan en maakt veel indruk!
Wijn-spijssuggestie: Verrukkelijk bij een gerijpte
schapenkaas, crème brûlée en tarte tatin.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normaal € 22,25)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,25)

2014 Moscato d’Asti
I Vignaioli di Santo Stefano Ceretto
Piemonte is de streek van de wereldberoemde
krachtpatsers Barolo en Barbaresco. Maar in de
omgeving van Asti wordt ook de lieflijke Moscato
d’Asti geproduceerd. Deze wijn is gemaakt van de
zoete moscatodruif. Doordat de gisting is onderbroken heeft de wijn een natuurlijk restzoet, een
laag alcoholgehalte en fijne belletjes. De lekkerste
Moscato d’Asti ontdekten wij vele jaren geleden bij
de fameuze broers Ceretto.
Proefnotitie: De muskaat toont zich van zijn beste
kant: we ruiken honing, druiven en bloesem. De
afdronk is schoon en zuiver.
Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij meringue en fruitdesserts met perzik of mandarijn.
Op dronk: tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,60)
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Een zoet slotakkoord

E

en avond lang tafelen verdient
natuurlijk een mooie afsluiting.
Zelfs het kleinste nagerecht krijgt
allure wanneer het begeleid wordt
door een bijpassende dessertwijn. Voor
zo’n ‘vloeibaar’ dessert is er bovendien
altijd wel een plekje over! Het
combineren van dessert en dessertwijn
kan best lastig zijn, omdat beide een
zeer uitgesproken smaak hebben en
bovendien in vele vormen en variaties
bestaan. Daarom geven we u bij deze
wijnen graag enkele concrete wijnspijstips. Voor deze tips gelden enkele
handige vuistregels: hoe zoeter het
dessert, hoe zoeter de wijn.

Wanneer in uw ‘spijzen’ de zuren de
boventoon voeren, bijvoorbeeld in
een fruitdessert, sluiten licht zoete
mousserende wijnen goed aan.
Desserts op basis van (pure) chocola
vragen om een volle, portachtige
dessertwijn als Banyuls (zie pagina
42) of Rivesaltes. Tot slot kan
het ontzettend smakelijk zijn om
spannende contrasten op te zoeken;
een edelzoete wijn combineert
bijvoorbeeld fantastisch met pittige
blauwaderkazen. Voor welke wijn u ook
kiest: geef uw dessertwijnen net als
andere wijnen voldoende ruimte in het
glas. De aroma’s komen dan het beste
tot hun recht. Een ‘grande finale’ is
gegarandeerd!

2012 Symphonie de Novembre
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé
Eigenaar en wijnmaker Henri Ramonteu zette met
zijn weelderige ‘moelleux-wijnen’ de Jurançon op
de kaart. Hij weet jaar in jaar uit het uiterste uit
zijn druiven te halen. Voor deze wijn gebruikt hij
de novemberoogst, een heel late oogst dus! De
druiven (100% petit manseng) bezaten toen de
optimale balans tussen suikers en zuren. De gisting
geschiedde op hout, waarna de wijn eerst negen
maanden op hout en daarna zes maanden op inoxtanks rijpte.
Proefnotitie: Een complexe neus van bloemen,
gedroogde abrikozen en exotisch fruit. De smaak
heeft veel diepte, de finale een zalige fraîcheur.
Wijn-spijssuggestie: Bij rijpe ‘Brebis’, een wintervruchtenmousse of desserts met tropisch fruit.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,50 per fles (normaal € 22,95)
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Uw favoriete wijnen van 2015
N

aast ons uitgebreide assortiment van topwijnen onderscheiden wij ons ook graag in de categorie van
lekkere, betaalbare wijnen voor alledag. Met deze wijnen maken we vele klanten blij! Dit waren uw
favorieten van 2015:

2014 Cuvée première
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne
Alain Lalanne is een begrip in de Gascogne. Al vele jaren maakt hij ongekend
geurige en pure wijnen door de druiven
eerst een koude weking te laten ondergaan.
Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch fruit en een hint van
kruiden. In de smaak veel sap en milde
zuren. De afdronk is verfijnd en droog.
Op dronk: tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,95 per fles (normaal € 5,70 )
2014 ‘Sans Terroir’ blanc
Vin de France
Verget de France

Een originele witte wijn van de eigenzinnige Jean-Marie Guffens, gemaakt
van 1/3 viognier, 1/3 roussanne en 1/3
chardonnay. Een klein deel kreeg wat
houtopvoeding voor extra complexiteit.
Proefnotitie: Verleidelijk bouquet met
tonen van geel en wit fruit, iets van

honing en bloesem. In de mond is de
wijn lekker sappig, vol fruit, met een
goede structuur, aangename frisse
zuren en een goede bite.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,10 per fles (normaal € 7,95)
2014 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op het indrukwekkende Château de
Pennautier maakt de familie Lorgeril al
generaties lang voortreffelijke wijnen.
De chardonnaydruiven plantten zij aan
op de hoger gelegen hellingen waar
het ’s nachts goed afkoelt.
Proefnotitie: In de neus volop rijp geel
fruit en veldbloemen. De smaak biedt
opnieuw veel fruit, een mooie frisheid,
prima structuur, een klein vetje en eindigt in een zalige finale.
Op dronk: tussen nu en 2017

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

2014 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,60)
Finalist Proefschrift Wijnconcours
zie ook pagina 21-23

2014 Grüner Veltliner
Lössterrassen - Kremstal
Weingut Stadt Krems
Fritz Miesbauer maakt op het oudste
wijndomein van Oostenrijk wijnen
met een fantastische fruitexpressie.
De wijngaarden van Stadt Krems zijn
aangeplant op terrasvormige, op het
zuiden gelegen hellingen rond de stad.
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 2017

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

2014 Merlot - Pays d’Oc
Orangeraie
Een heerlijke, op fruit gemaakte wijn
van het nabij de vestingstad Carcassonne gelegen Château de Pennautier.
Proefnotitie: Schitterende paarse kleur
en verleidelijke aroma’s van verse bramen, aardbeien en kersen. In de mond
krachtig en tegelijkertijd subtiel met
zwoele tanninen en zeer elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,45)
2014 Guilhem rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,40)
Finalist Proefschrift Wijnconcours
zie ook pagina 21-23

2014 ‘Sans Terroir’ rouge
Vin de France
Verget de France
Voor de assemblage van deze rode wijn
‘zonder herkomst’ koos Guffens twee
druiven die niet vaak in één wijn verenigd worden: de syrah en de merlot.
Prachtig!

Proefnotitie: In de neus donker fruit,
zoals bramen en zwarte bessen. De
smaakaanzet is sappig en fris, waarna
pittig rood en zwart fruit het overnemen. Goed van structuur en een
aangenaam kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,10 per fles (normaal € 7,95)
2013 Hommage au Musicien
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Dicht bij Saint-Chinian maakt Henri
Fabre Luce een heerlijke rode wijn met
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het geheim van deze wijn zit in
de toevoeging van een beetje cabernet-sauvignon aan de merlotdruiven.
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 2017

2014 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,20)
Finalist Proefschrift Wijnconcours
zie ook pagina 21-23

2014 Abadal Franc
Pla de Bages
Abadal
In het ruige landschap van de DO Pla
de Bages vinden we het bijzondere
wijndomein van de familie Roqueta.
Deze assemblage bestaat uit cabernet
franc (50%), aangevuld met tempranillo
(40%) en de inheemse sumoll (10%).
Proefnotitie: In de geur ontdekken we
rijpe kers, donker fruit en een vleugje
hout. In de smaak veel sappig bosfruit,
iets van laurier, soepele tanninen; de
afdronk is fris.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,20)

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

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 favoriete wijnen van 2015’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
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Veuve A. Devaux bruist!

A

l vele jaren vertegenwoordigen wij
de Champagnes van Maison Veuve
A. Devaux omdat we geloven in de
filosofie van dit Champagnehuis. Als een van
de weinige ‘Grandes Marques’ gebruiken ze
voor de gehele productie alleen maar druiven
uit speciaal geselecteerde, eigen wijngaarden.
Het huis ligt in het meest zuidelijke deel van de
Champagne, de Côte des Bar genaamd. In dit
deelgebied is een hoofdrol weggelegd voor
de pinot noir. Deze karakteristieke druif voert
dan ook de boventoon in de assemblages van
Devaux, wat de wijnen echt onderscheidend
maakt.

Champagne brut Grande Réserve
Veuve A. Devaux

Okhuysen excelleert op
Nederlands grootste Wijnconcours

A

lweer voor de 27e keer vond op 11 oktober het Wijnconcours van het wijntijdschrift Proefschrift plaats.
Enkele duizenden flessen werden uitgebreid geproefd en beoordeeld door een professionele jury. Voordat
een wijn de finale bereikte werd hij vijf maal blind geproefd. 257 wijnen haalden uiteindelijk de finale; maar
liefst vijftien daarvan kwamen van Okhuysen. Dat niet alleen: volgens de jury hadden wij in twee van de twaalf
categorieën de allerbeste wijn ingezonden, waar we de titel Wijn van het Jaar voor kregen opgespeld! Een van
die wijnen is onze nieuwe Portugese aanwinst Quinta do Soalheiro. Wat een binnenkomer. Even bijzonder om te
vermelden zijn de finaleplaatsen van onze belangrijkste huiswijnen: Colagón, Guilhem en Vaucluse Pesquier!

WIJN VAN HET JAAR IN CATEGORIE WIT TOT € 15,00

2014 Alvarinho - Vinho Verde, Quinta do Soalheiro
WIJN VAN HET JAAR IN CATEGORIE ROOD TOT € 30,00

2011 Chinon rouge Varennes du Grand Clos, Domaine Charles Joguet

Deze basiscuvée, gemaakt van 70% pinot noir en
30% chardonnay, illustreert hoe hoog het niveau is
bij Devaux. Heerlijk fris en fruitig in de neus, met
een hint van toast. De mousse is zacht en de smaak
elegant, verkwikkend en goed gestructureerd. Een
verrukkelijk aperitief of uitstekende begeleider van
een feestlunch!
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Champagne brut Blanc de Noirs
Veuve A. Devaux
De specialiteit van het huis en een van onze favorieten: een ‘blanke’ Champagne gemaakt van 100%
‘rode’ pinot noir. Rijk en krachtig, met in de neus
rode vruchtjes en iets kruidigs. Het smaakpalet is
breed, boordevol sappig fruit en eindigt in een elegante finale met een aangename ‘bite’.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age
Veuve A. Devaux
De Cuvée D is in een nieuw jasje gestoken. De
prachtige nieuwe uitmonstering schittert daarom op
de voorkant van deze Vinée Vineuse.
Deze topcuvée is een assemblage van de mooiste
percelen pinot noir en chardonnay. Alleen het sap
van de eerste persing is goed genoeg voor de
Cuvée D-serie. Complex bouquet met aroma’s van
geroosterd brood, vanille, fruit en witte bloesem. De
wijn is goed gestructureerd, fris en zuiver met een
klein vetje en een secondelange afdronk. Onweerstaanbaar lekker!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,90 per fles (normaal € 44,50)
20 Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse 21

Winnaars en finalisten 27 Proefschrift Wijnconcours
e

2014 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
De favoriete huiswijn van behoorlijk wat
mensen. Een wijn die nooit verveelt.
Exotisch fruit, heerlijk verfrissend en vol
spanning.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,60)
2014 Soave
Palazzo Maffei

Maffei. Tot voor kort geliefd om zijn
rood, nu ook geprezen om zijn wit!
Bloemig, wit fruit, evenwichtig en mooie
lengte.
Op dronk: tussen nu en 2017

wijn op topniveau! Mooi fruit, mineralen
en schitterende zuren.
Op dronk: tussen nu en 2019

2014 Mâcon-Vergisson
‘La Roche’
Maison Verget

pepertje, licht aards en heerlijk doordrinkbaar.
Op dronk: tussen nu en 2018

2014 Alvarinho - Vinho Verde
Quinta do Soalheiro

We sturen altijd een wijn in van Guffens
en die is altijd goed voor een finaleplaats. Chardonnay op z’n mooist: intens,
mineraal, filmend en fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2020

2013 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,40)

Net nieuw en nu al vele fans! Een heerlijk
frisse wijn, met goede vulling, complex
fruit en een verleidelijke afdronk. Deze
schoonheid is ‘wijn van het jaar’!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,55 per fles (normaal € 7,30)

2014 Alvarinho Primeiras
Vinhas - Vinho Verde
Quinta do Soalheiro

2014 ‘Just Riesling’ trocken
Nahe
Gut Hermannsberg

Deze wijn van oudere stokken gaat in
concentratie, kracht en complexiteit nog
verder dan de ‘gewone’ Soalheiro.
Op dronk: tussen nu en 2019

Ieder domein heeft zijn ‘instapwijn’. Bij
Hermannsberg is dat deze Riesling: een
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,60 per fles (normaal € 18,50)
2014 Guilhem Rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

De ‘kleine’ Guilhem is een echte winnaar
en biedt veel kwaliteit voor zijn prijs!
Kruidig, zwoel, rijp fruit en heerlijk
sappig.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,40)

2014 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Nog zo’n kanjer die altijd indruk maakt.
Een wijn vol donker, smeuïg fruit, een

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,20)

De biologisch-dynamische wijnen van
Birgit zijn van grote schoonheid. Altijd
elegant en zuiver, mooi gestructureerd
en vol fruit.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,10)
2013 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves

Thierry Germain heeft inmiddels een
cultstatus, maar blijft bescheiden en
vooral bevlogen. Puur, fris, gepeperd,
donker fruit. Wow!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,20)

2012 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Binnen de kostbare wijnen van Priorat is
dit een betaalbare variant en een heerlijke, gulle wijn, vol fruit van pruimen en
kersen, tabak en cacao.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,75 per fles (normaal € 17,50)

2013 Morgon Côte du Py
‘Javernières’
Domaine Louis Claude Desvignes
Beaujolais op zijn best. Lage rendementen en oude stokken geven intensiteit
en rijpheid, maar met het lichtvoetige
karakter van gamay.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,25 per fles (normaal € 18,10)
2011 Cairanne rouge
Les Douyes
Domaine Oratoire St.-Martin

Van de Coteaux van Cairanne komt deze
schitterende wijn van honderd jaar oude

stokken. Schitterend rijp fruit, kreupelhout, zoetige tanninen en veel frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,60 per fles (normaal € 19,55)
2011 Chinon rouge Varennes
du Grand Clos
Domaine Charles Joguet

Joguet maakt indrukwekkende wijnen.
Een complex aroma van donker fruit,
aardse tonen en bloemen, een mooie
concentratie en levendige zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,95 per fles (normaal € 25,95)
2013 Fleurie Les Grands Pres
Domaine La Soufrandière
Een prachtige transparante wijn, met
heerlijk rijp gamayfruit, bloemige en
aardse tonen en veel elegantie.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,70 per fles (normaal € 24,20)
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De kunst van het schenken

ijn is en blijft een gewaardeerd eindejaarscadeau. Niet alleen omdat veel mensen van wijn houden,
maar ook omdat wijn een zeer persoonlijk cadeau kan zijn. Wij helpen u graag bij het verzorgen van
het mooiste en meest welkome wijngeschenk. De mogelijkheden zijn legio en voor ieder budget
toegankelijk. Om inspiratie op te doen of juist om de vele keuzes te vergemakkelijken, stelden wij vast een aantal
kant–en-klare wijncadeaus voor u samen. Natuurlijk zijn deze kistjes in die samenstelling te bestellen!

€ 49,50
WIJ

NCADEAUS

1 fles 2014 tradition blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze
1 fles 2013 tradition rouge - Corbières
Château Beauregard Mirouze

1 fles 2014 pinot grigio - venezia giulia
Tenuta Viscone
1 fles 2014 refosco - venezia giulia
Tenuta Viscone

1 fles 2013 Pessac-Léognan blanc
Château Le Sartre
1 fles 2011 Montagne Saint-Émilion
Vieux Château Saint André

1 fles 2012 pouilly-fuissé ‘terres de pierres’
Maison Verget
1 fles 2010 beaune les blanches fleurs
Domaine Tollot-Beaut

Op het prachtig gelegen familiedomein maken de sympathieke Nicolas en Karine Mirouze verrukkelijke biologische
wijnen. De frisse, zuivere Tradition blanc, een assemblage van
de karakteristieke lokale druivenrassen marsanne, roussanne
en vermentino, is elegant en tegelijkertijd vol sappig fruit. In
de Tradition rouge ruiken en proeven we de kruiden van de
garrigue te midden van zwoel rood en zwart fruit.
Corbières op haar best!

Tenuta Viscone is eigendom van de familie Braidot, die al
sinds 1870 wijn maakt in het prachtige Friuli-Venezia Giulia
in het noordoosten van Italië. Het domein werkt met zowel
autochtone als internationale druiven die niet worden geblend,
maar als ‘monocépage’ worden gebotteld. De Pinot Grigio
heeft een aangename geur van wit fruit, honing en kruiden.
De Refosco is eigenzinnig, maar tegelijkertijd toegankelijk en
verleidelijk met tonen van zwarte kers, peper en vanille.

Klassiek wit uit Pessac-Léognan van Le Sartre, een fijn château
ten oosten van Domaine de Chevalier. Heerlijke assemblage
van 90% sauvignon blanc en 10% semillon met een houtopvoeding van zeven maanden. De rode Montagne Saint-Émilion
is afkomstig van het familiechâteau van Jean-Claude Berrouet,
de beroemde wijnmaker van Château Petrus, die inmiddels het
stokje met succes heeft overgedragen aan zijn zoon Olivier.
Perfect in balans met uiteraard de merlotdruif in een glansrijke
hoofdrol!

De flamboyante Jean-Marie Guffens bezit naast het beroemde
Domaine Guffens-Heynen ook het handelshuis Verget. De
gebruikte druiven komen van parcelen rondom Vergissson
(80%) en Pouilly (20%) en worden deels gevinifieerd (50%) op
eikenhouten vaten. Een prachtig evenwicht tussen mineraliteit
en rijkdom. De familie Tollot-Beaut bezit 22 hectare wijngaard
nabij Beaune en hun kwaliteitswijnen staan in vele Franse toprestaurants op de kaart. Prachtige volle, rode Bourgogne met
subtiele houttoets.

WIJ

NCADEAUS

WIJ

NCADEAUS

1 fles 2015 cartagena sauvignon blanc
Viña Casa Marín
1 fles 2013 año cero - malbec
Altocedro

1 fles 2014 pouilly-fumé,
Domaine Jean-Pierre Bailly
1 fles 2012 saumur-champigny terres chaudes
Domaine des Roches Neuves

De Chileense wijnmaakster Maria Luz Marín plantte
wijngaarden aan in de kuststrook bij San Antonio. De sauvignon-blancdruif profiteert hier van de verkoelende zeewind en
een lang rijpingsseizoen. Het resultaat: fruit dat het glas uit
stuift, een Sauvignon Blanc in optima forma!
In buurland Argentinië maakt Karim Mussi Saffie topwijnen van
oude stokken malbec. Deze Año Cero biedt gul, rijp bessig
fruit, pittige kruiden en zachte tanninen.

Pouilly-Fumé geldt als een van de beste witte Loirewijnen.
Op de kalkrijke kiezelgrond voelt de sauvignon-blancdruif zich
uitstekend thuis en brengt hier expressieve wijnen voort met
een stuivend, bijna exotisch parfum. Een kleine driehonderd
kilometer westwaarts bevinden zich, nabij het stadje Saumur,
de gelijknamige wijngaarden. Domaine des Roches Neuves
van wijnmaker Thierry Germain behoort tot de absolute top
van Saumur-Champigny. Proef de schoonheid van de cabernet-francdruif!
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€ 54,95
WIJ

NCADEAUS

1 fles 2012 L’Esprit de Barberousse
Saint-Émilion Grand Cru
Château Barberousse
1 fles 2011 Pomerol
Château Plince
Van het beste deel van de wijngaard en alleen van de beste
vaten maakt eigenaar Stéphane Puyol een schitterende grand
cru. Een langere opvoeding op hout dan de ‘gewone’ Barberousse zorgt voor extra complexiteit. Château Plince is gelegen
op de zandrijkere terroirs van Pomerol en de wijnen bieden
dan ook een heerlijk elegante stijl merlot. Zwoel rood fruit als
frambozen en aardbeien, een fijne structuur, frisse zuren en een
hint van peper. Verrukkelijk!

• De kistjes zijn bedrukt met een Okhuysen-logo.
Bij grotere aantallen kunt u ook uw eigen logo
laten drukken. Informeert u naar de voorwaarden.
• In alle kistjes doen wij een blad met wijninformatie
om de ontvanger te informeren over de wijnen en
tips te geven bij welke gerechten ze het lekkerst
smaken.
• Naast tweeflessenkisten, hebben wij ook een-,
drie-, vier-, zes- en twaalfflessenkisten.
• Voor De Faveri Frizzante en Spumante en voor
de Champagnes van Devaux hebben wij aparte
geschenkdozen.
• Ook kunt u kiezen voor diverse wijnboeken.
• Indien gewenst, kunt u uiteraard een persoonlijke
boodschap laten bijsluiten.
• Alle genoemde wijnen zijn ook per doos (en
fles) te bestellen, u vindt deze wijnen op het
bestelformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
een van onze adviseurs via verkoop@okhuysen.nl.
Op www.okhuysen.nl vindt u op de pagina
‘Geschenken’ nog meer kant–en-klare cadeaukistjes!
Zie pagina 42 voor het kistje ‘Banyuls en Bonbanyuls’.
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Met dit drietal wordt het
genieten met de feestdagen!

Frizzante Nera Spago
Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri
In 1978 startten Lucio en Mirella De Faveri in
de heuvels bij Vidor in het noordelijk deel van
Veneto hun droomdomein. Met moderne vinificatietechnieken en veel gedrevenheid maken
zij schitterende mousserende wijnen van de
proseccodruif, ook wel glera genoemd. Deze
druif vormt voor alle cuvées de basis (90%) en
wordt aangevuld met verdiso, perera en bianchetta. Na de handmatige oogst worden de
druiven zeer licht geperst, waarna het verkregen sap vergist op een lage temperatuur. Na
de vergisting volgt een rijping op inoxtanks,
waarna geconcentreerde most wordt toegevoegd aan de basiswijn en een ‘natuurlijke’
tweede gisting plaatsvindt op speciale tanks,
autoclave genaamd. Het koolzuur dat tijdens
de gisting vrijkomt, kan de tanks niet uit en
lost op in de wijn.
Proefnotitie: Elegante mousse en een parfum
van witte bloemen, bloesem, suikermeloen
en iets van peer. De smaakaanzet is heerlijk
fris, met tonen van wit fruit, iets van honing en
lychee en eindigt in een lange, milddroge en
verkwikkende afdronk. Dit is Prosecco op zijn
best!
Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een
feestelijke brunch of bij antipasti.
Op dronk : tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,10 per fles
Bij 24 flessen € 8,50 per fles
(normaal € 9,95)

2013 Marquis de Pennautier
Chardonnay
Château de Pennautier
Het uit de 17e eeuw daterende, imposante
Château de Pennautier is sinds de oprichting
in handen van dezelfde familie en behoort
nu toe aan Comte Nicolas de Lorgeril en zijn
vrouw Mirèn. De wijngaarden liggen ingeklemd tussen het Centraal Massief en de
Pyreneeën, op zo’n driehonderd meter boven
zeeniveau. De chardonnay voor deze speciale
cuvée staat aangeplant op de hoge, noordelijke hellingen van de Montagne Noire. Hier
profiteren de druiven van een frisse bries en
worden ze beschermd tegen de warme mid-

H

et verzamelen van cadeaus voor onder de boom, inkopen doen voor een of meerdere diners, de juiste
wijn daarbij uitkiezen: iedereen heeft het druk rondom de feestdagen. Dan kunt u wel wat hulp gebruiken.
Daarom nemen wij u graag deze laatste zorg uit handen door alvast drie verrukkelijke, favoriete wijnen voor
u te selecteren voor de feestdagen. Wijnen die goed combineren bij de kerstdis, nu perfect op dronk zijn en een
breed publiek aanspreken. Stuk voor stuk wijnen die we al jaren in ons assortiment hebben en bij veel gerechten
inzetbaar zijn. Bovendien zijn ze in combinatie te bestellen, waardoor de prijzen extra prettig zijn!
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dagzon. De druiven behouden zo hun frisheid
en winnen aan aromatische complexiteit. De
opvoeding gebeurt ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), voor 50% op Franse barriques en 50%
op cuve, en duurt tien maanden.
Proefnotitie: De neus is rijk met aroma’s
van tropisch fruit als ananas, passiefruit,
gedroogde abrikoos, iets van citrus en een
vleugje vanille. De smaak is vol en rijk, in het
bezit van een mooie vette structuur, sappig,
rijp geel fruit, heerlijke houttonen en een
lange en krachtige finale.
Schenkadvies: Bij visgerechten met een milde
saus, wit vlees, rijke salades of bij een kaasplankje met zachte Franse kazen.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles
Bij 24 flessen € 8,75 per fles
(normaal € 10,30)

2014 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Aan de rand van het dorpje Saint-Victor-laCoste ligt het wijndomein van Luc Pélaquié
met rondom het huis vele tientallen hectare
wijngaard die recht hebben op de appellation Côtes du Rhône Villages Laudun. Eind
september proefden we deze 2014 voor het
eerst: een heerlijke assemblage bestaande uit
grenache (60%), syrah (30%) en mourvèdre
(10%). De druiven worden apart gevinifieerd
en weken eerst gedurende 24 uur op lage
temperatuur, waarna de fermentatie start en
vijftien dagen voortduurt. Daarna bepaalt Luc
de perfecte assemblage en volgt een rijping
van zes maanden op cuve.
Proefnotitie: Uitbundige neus met tonen van
rood en zwart fruit, specerijen en een klein
pepertje. De smaak is vol en krachtig, met
opnieuw sappig bosfruit, fijne kruiden en
zachte tanninen. Délicieux!
Schenkadvies: Bij wild, zoals hert, ree,
everzwijn of haas en kruidige stoofschotels of
gewoon bij de open haard.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,10 per fles
Bij 24 flessen € 8,50 per fles
(normaal € 9,95)

De wijnen zijn gecombineerd te bestellen!
Zo profiteert u al snel van de 24-flessenprijs.
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2012 Montagny 1er Cru Vieilles Vignes
Domaine Stéphane Aladame
Stéphane Aladame startte zijn domein op zijn 18de, als
student! Zijn ster rees snel, onder meer doordat hij optimaal
gebruikmaakte van de unieke terroir hier, de in een ‘amfitheater’ gepositioneerde wijngaarden en het subtiele samenspel
van klei en kalk in de bodem. Deze wijn vergistte voor 50% op
eiken en werd twaalf maanden opgevoed.
Proefnotitie: In de neus valt de mineraliteit op met heerlijke
florale aroma’s en tonen van fruit als perzik en abrikoos. De
smaak biedt een heerlijk citrusfruit en is zuiver, rijp en krachtig
met zachte harmonische zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,90 per fles (normaal € 21,20)

2012 Pouilly-Fuissé Terroirs de Vergisson
Maison Verget
De wijn wordt gemaakt van druiven van gemiddeld vijftig jaar
oude stokken, op drie percelen van ‘la Roche’ bij Vergisson,
gelegen op het zuidoosten. Het druivensap vergist voor 50%
op eiken vaten (jaarlijks 20% nieuw) en voor 50% op inoxtanks.
De wijn rijpt hierna eerst acht maanden op eiken en vervolgens vier maanden op betonnen kuipen.
Proefnotitie: Een prachtige complexe wijn, met in de neus
een schitterende mineraliteit, tonen van wit fruit als appel,
meloen en wat citrus, en de smaak biedt concentratie,
opnieuw rijp fruit, spanning en eindigt in een heerlijke, lange
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Niets is verleidelijker
dan witte Bourgogne
D

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,90 per fles (normaal € 24,55)

2012 Pouilly-Vinzelles Les Longeays
La Soufrandière

e verleidingskracht van de Bourgogne zit hem in een aantal dingen. Ten eerste speelt nergens het begrip
terroir zo’n grote rol als hier en is nergens de eigendom van percelen zo versnipperd. Voor wit is er vooral
die ene druif, chardonnay, en die brengt daardoor de meest uiteenlopende wijnstijlen voort. Ten tweede
straalt de Bourgogne vriendelijkheid en gastvrijheid uit, kun je er heerlijk eten en raak je nooit uitgeproefd. Naast
de vermaarde wijnen uit de Côte d’Or, hebben ook de Mâconnais en Châlonnais een bijzonder plekje in ons hart.

2013 Saint-Véran Tradition
Collovray & Terrier

2013 Mâcon-Bussières VV de Montbrison
Maison Verget

2013 Mâcon-Uchizy La Martine
Bret Brothers

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray beschikken inmiddels
over 32 hectare wijngaard. Zo bezitten ze enkele van de beste
akkers van Davayé en Vergisson, waar zij hun witte wijnen produceren. Hun Saint-Véran die meermalen werd geselecteerd
voor de businessclass van KLM heeft de pure en frisse stijl die
de Mâconwijnen zo kenmerken, en voegt daar bovendien extra
rijkdom en mineralen aan toe.
Proefnotitie: De wijn geurt naar perzik, abrikozen, peer en
witte bloemen. De smaak is rijk, rond en iets vettig, bezit een
uitstekende frisheid, een mooie brede structuur en eindigt in
een elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Jean-Marie Guffens hanteert voor Verget strenge normen voor
de aankoop van druiven. Zo zijn lage rendementen, uitsluitend gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en perfecte
rijpheid van de druiven voor hem essentieel. Montbrison bevat
zestig jaar oude stokken die groeien op een kalkrijke bodem.
De wijn werd voor 100% opgevoed op houten vaten.
Proefnotitie: In de neus heerlijk wit en geel fruit en een mooie
mineraliteit. In de smaak heeft de wijn een heerlijke zoetige
aanzet van rijp fruit, gevolgd door een prachtige mineraliteit,
tonen van groene appel en suikermeloen, spanning en een
lange, frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Jean-Philippe en Jean-Guillaume staan met hun handelshuis
met de geuzennaam ‘Bret Brothers’ voor biologische en biodynamische wijnbouw en kopen alleen de druiven van streng
geselecteerde percelen. Uchizy heeft zijn wijngaarden op het
oosten liggen. De stokken zijn vijftig jaar oud en geven mooie
geconcentreerde druiven die heerlijke wijnen voortbrengen.
Proefnotitie: De neus is verrukkelijk met tonen van zoetig wit
en geel fruit, iets van honing en een lichte toets van hout. De
smaak is rijk en gul, heeft een goede structuur, rijp fruit en een
aantrekkelijke frisheid in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,70)

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,25 per fles (normaal € 19,50)

Deze Les Longeays van Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret
was bij de ‘en primeur’-proeverij een van onze favorieten van
het jaar! Les Longeays combineert de rijkdom van Pouilly met
de enorme mineraliteit en levendigheid van deze volledig
biologisch-dynamisch bewerkte akker. De wijn verblijft na zijn
twaalf maanden vatrijping nog zes maanden op tank en wordt
ongefilterd gebotteld.
Proefnotitie: In de neus vinden we prachtige fruitaroma’s
en een schitterende mineraliteit. De wijn is heel elegant van
smaak, mooi mineraal, biedt terugkerend wit en geel fruit,
prachtig geïntegreerd hout, zowel frisheid als concentratie, en
heeft veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,90 per fles (normaal € 28,10)

Proefpakket
Witte Bourgogne
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 113,50 (normaal € 126,00)
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Grandioze Bourgognes
uit de Côte de Beaune

2013 Bourgogne rouge
Maison Camille Giroud

2012 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut

Vóór Davids komst naar Giroud mocht je na botteling minstens tien jaren niet aan de wijn komen.
David brak met deze filosofie; zijn wijnen zijn jong al
mooi te drinken. Deze Bourgogne is hoofdzakelijk
gemaakt van druiven uit de omgeving van Volnay,
aangevuld met druiven van wijngaarden gelegen bij
Pommard en Gevrey. David hield de wijn wat langer
‘sur lie’, voor extra structuur en complexiteit.
Proefnotitie: In de neus heerlijk rood fruit en
bloemen. De smaak biedt lekker sap, opnieuw rode
vruchtjes, een mooie frisheid, elegantie en eindigt
met zachte tanninnen in de aangename afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

De Tollots werken op traditionele wijze en met
respect voor de natuur. De rendementen zijn laag
en garanderen wijnen van topkwaliteit. Chorey is
een van de kleinste en minder bekende appellaties
van de Côte de Beaune, maar deze assemblage
van drie verschillende terroirs vertelt je waarom hun
wijnen in sterrenrestaurants over de hele wereld op
de kaart staan.
Proefnotitie: Mooie elegante wijn, met in de neus
donker kersenfruit, bloemen en een vleugje peper.
De smaak biedt opnieuw fris rood en zwart fruit, een
goede structuur, zachte tanninen, iets van hout en
alles is mooi in balans.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,90)
2013 Auxey-Duresses
Domaine Dupont-Fahn

Naast wijngaarden in Meursault en Puligny-Montrachet bezit Michel Dupont ook een klein perceel
pinot noir in de gemeente Auxey-Duresses. Door de
traditiegetrouwe late oogst, heeft de wijn een uitbundig karakter met een bijna zwoel parfum en een
uitstekende rijpheid, wat hem zeer geliefd maakt.
De wijn rijpte een klein jaar op eiken vaten, waarvan
10% nieuw. Een wijn om jong van te genieten.
Proefnotitie: In de neus aroma’s van rijp rood fruit,
zoals kersen en frambozen en iets van specerijen.
De smaak biedt opnieuw zwoel rood fruit, een
zachte, ronde structuur, zoetige tanninen en een
fruitige, soepele afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

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

D
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2009 Bourgogne rouge
Lucien le Moine
Topwijnmaker Mounir Saouma koopt alleen druiven
van de beste premier cru- en grand cru-akkers en
kiest voor kleinschaligheid om iedere wijn met zorg
te kunnen omringen. Deze Bourgogne is gemaakt
van gedeclasseerde village-wijnen als Marsannay,
Savigny 1er Cru, Pernand-Vergelesses en NuitsSaint-Georges, alle individueel opgevoed – volledig
in de stijl van het huis – en later geassembleerd.
Proefnotitie: Een prachtige stijl met in de neus elegante rijpe fruittonen en kruidigheid en in de smaak
een mooie concentratie, opnieuw fruit en kruidigheid, fijne zuren en dit alles in perfecte balans.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,90 per fles (normaal € 30,20)

2012 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut

2009 Beaune 1er Cru Aux Cras
Maison Camille Giroud

De wijngaarden van Tollot-Beaut liggen vooral in
Chorey-lès-Beaune, maar ook in Aloxe-Corton en
rondom Beaune. Van de premier cru-akker Savigny
Champ-Chevrey zijn zij zelfs de enige eigenaar. Hun
Bourgogne rouge is hét visitekaartje van het bedrijf
en is een prachtig uitgebalanceerde wijn. De wijn
rijpte op vaten van de Aloxe-Corton en de Premier
Cru Savigny Champ-Chevrey.
Proefnotitie: Heerlijk geurende wijn met het aantrekkelijke rode fruit van de rijpe pinot noir en lichte
vanilletonen van het hout. De smaak is rijk met
opnieuw dat fijne pinot-fruit dat harmonieert met
de zachte, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2018

Koopt Maison Giroud als handelshuis doorgaans
– onder strikte voorwaarden – druiven of most van
andere boeren, Aux Cras is de eigen wijngaard van
Giroud met maar liefst negentig jaar oude stokken.
Wijnmaker David Croix gaf de wijn een houtopvoeding van veertien maanden, waarbij hij ook
nieuwere vaten gebruikte.
Proefnotitie: De neus is prachtig delicaat, met
florale tonen en rood fruit van frambozen en kersen.
In de smaak is hij elegant, met een zoetig rood fruit,
fijne zuren en veel frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,25 per fles (normaal € 20,50)

e Bourgogne is met zijn duizenden wijngaarden en vele herkomstgebieden voor veel
mensen zeer ingewikkeld. Bovendien vertelt de herkomst maar een aspect van de
kwaliteit. Belangrijk is namelijk, naast oogstjaar, wie de maker is van een bepaalde wijn.
Dit kan een zeer groot verschil in kwaliteit geven. Kijkt u daarom altijd, naast herkomst en
oogstjaar, goed naar de naam van de producent. Mogen wij aan u voorstellen…?

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,75 per fles (normaal € 25,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 35,95 per fles (normaal € 40,75)

Proefpakket Rode Bourgogne
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 138,50 (normaal: € 153,70)
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Klassieke Okhuysenwijnen
uit Bordeaux

is mooi gestructureerd, rijk, bezit sappig
rood fruit, iets kruidigs, soepele tanninen
en een voortreffelijke finale.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,25 per fles (normaal € 14,80)
2012 Charmes de Clos
Chaumont, Clos Chaumont
Côtes de Bordeaux Cadillac

Op Clos Chaumont vaart men blind
op de beroemde adviseur Hubert de
Boüard van Château Angélus. De wijn is
een assemblage van merlot en cabernet
franc, van vaten die niet werden geselecteerd voor de ‘Châteauwijn’. Tevens
worden druiven van wat jongere stokken
gebruikt. Deze ’kleine Clos Chaumont’
is net wat toegankelijker, maar heeft een
buitengewone kwaliteit!
Proefnotitie: Heerlijk parfum van rood
en zwart fruit en wat laurier. De verleidelijke smaak bezit opnieuw rijp fruit
van rode bessen, een heerlijke frisheid,
zachte en soepele tanninen en eindigt
met een plezierige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,30 per fles (normaal € 14,90)
2012 Château Bel-Air
Saint-Estèphe
Cru Bourgeois Médoc

G

een stad ademt zoveel wijn als Bordeaux. Geen streek brengt zoveel kwaliteitswijnen voort als Bordeaux,
geen wijn gaat zo over de tong als Bordeaux. Bordeaux is een begrip, niet alleen vanwege de kostbare
crus classés, maar evenzeer vanwege de vele prachtige ‘kleinere’ wijnen die je hier, verspreid over de
verschillende herkomstgebieden, kunt vinden. Oordeelt u zelf.

2012 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion
Deze wijn wordt gemaakt door hetzelfde team van wijnmakers
als Château Maucamps. Rijpheid, verfijning, een evenwichtige
smaak en zachte tanninen kenmerken hun wijnen. Deze is
gemaakt van 70% merlot, aangevuld met 20% cabernet
franc en 10% cabernet-sauvignon die groeien op een bodem
van klei en leisteen. De opvoeding geschiedde op eiken
gedurende achttien maanden.
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Proefnotitie: De kleur is diep rood. Het parfum is rijk met
tonen van rood fruit als bessen en bramen en een vleugje
hout. De smaak is plezierig, met een zacht, rood fruit, mooi
geïntegreerde houttonen en een soepele, smeuïge finale.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,40)

2012 Château Barberousse
Saint-Emilion
De eerste wijn die we ‘en primeur’ van
dit domein kochten, was het prachtige
jaar 1985 en we zijn nog altijd blij dat we
dit domein ooit vonden. Eigenaar
Stéphane Puyol is een meester in het vinden van de ideale balans in zijn wijnen,
mede door een afgemeten houtgebruik.
Menig grand cru uit Saint-Emilion is
jaloers op deze kwaliteit.
Proefnotitie: In de neus verleidelijke
tonen van rood fruit, iets van laurier en
een lichte toast van het hout. De smaak

De vijf hectare van Château Bel-Air
bestaan uit losse rijen met druivenranken, aangeplant te midden van de
illustere wijngaarden van Cos d’Estournel, Montrose en Tronquoy-Lalande, in
Saint-Estèphe. Durf je bij de aanblik van
de eenvoudige kelder niet van château
te spreken, na het proeven van de wijn
spreek je ‘Château Bel-Air’ met respect
uit.
Proefnotitie: Het parfum van zwarte
bessen van de cabernet-sauvignon komt
goed door. Het rijpe fruit harmonieert
volledig met de zachte tonen van het
hout. De wijn is krachtig, maar bovenal
zeer stijlvol met rijpe tanninen en een
frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023

2011 Château Le Sartre rouge
Pessac-Leognan
Het château is prachtig gelegen in de
nabijheid van de cru’s van Chevalier en
Fieuzal en beschikt over een schitterende
terroir. De eigenaar van Carbonnieux, de
familie Perrin, heeft de laatste jaren veel
in kwaliteit geïnvesteerd. Dat is goed te
merken, want hun team van wijnmakers
weet hier wijnen voort te brengen op
cru-niveau, met bovendien een fantastische prijs-kwaliteitverhouding!
Proefnotitie: In de neus heerlijke tonen
van donker fruit, veldbloemen, een
lichte kruidigheid en iets van laurier en
cederhout. De wijn is intens van smaak,
harmonisch, met terugkerend rijp, kruidig fruit, een goede frisheid en zachte
tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,90 per fles (normaal € 21,05)
2012 Château Piche-Leibre
Margaux

Van een wijngaardje van nog geen
hectare groot in de appellation Margaux
komt deze verrukkelijke, stijlvolle wijn.
De kiezels die dit deel van Margaux
kenmerken, weerkaatsen het zonlicht
van onderen op de druiven en houden
‘s nachts de warmte vast. Dat heeft een
net wat snellere en betere rijping van
de druiven tot gevolg dan elders in de
Médoc. Een mooi bewaard geheim dit
château.
Proefnotitie: Prachtige neus met tonen
van rijp zwart fruit, iets van vanille en
cacao. De smaak biedt opnieuw dat rijpe
donkere fruit, mooi geïntegreerd hout,
een goede frisheid en aanwezige, maar
rijpe tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per fles (normaal € 23,35)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,75 per fles (normaal € 19,80)

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

Speciale prijs: € 97,50 (normaal: € 107,30)
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D

e Rhônestreek verenigt twee zeer verschillende wijngebieden in zich. Het noorden is net wat minder heet
en wordt gekenmerkt door steile hellingen van graniet. Het zuiden is weidser en glooiender met een
gevarieerde bodem met kiezels, rolkeien, klei, kalk, zand en mergel. In het noorden is de syrah alleenheerser
voor de rode wijnen, in het zuiden domineert de grenache. Door deze verschillen brengt de Rhône een grote
verscheidenheid aan wijnen voort, die één ding gemeen hebben: hun warme en kruidige karakter past uitstekend
bij dit jaargetijde.

2012 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

2010 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Voor ‘la Dame Rousse’ koos Christophe Delorme gelijke delen
grenache en syrah van veertig jaar oude wijnstokken. De handgeplukte druiven werden ontsteeld en ondergingen een lange
weking en gisting. Na de assemblage rijpte de wijn twaalf
maanden op cuve. Zijn Liracs smaken volgens kenners grootser
dan hun herkomst doet vermoeden.
Proefnotitie: Het fruit in de neus is mooi zwoel, met bramen
en bosbessen, iets aards en ook wat kreupelhout. De smaak is
vol fruit, heeft een mooie structuur, iets van vanille en specerijen en eindigt met een langaanhoudende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

De familie Chave bezit al sinds 1481 wijngaarden op de
beroemde heuvel van Hermitage. Jean-Louis Chave, de huidige patron, helpt daarnaast boeren uit de omgeving bij het
verbouwen van het land en de vinificatie. Een gedeelte van
hun druiven koopt hij op, waarvan hij onder meer deze Offerus
maakt. Hij voegt wat Saint-Joseph van het eigen domein toe
om de wijn te vervolmaken!
Proefnotitie: Een prachtig puur syrahfruit komt mooi door in
de neus, met zwarte bessen, bramen, mineralen en iets van
peper. De smaak is geconcentreerd, met kruidig fruit en heerlijke, frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,60)
2012 Vacqueyras
Domaine du Pesquier

De familie Boutière is onder meer bekend van hun onnavolgbare Vin de Pays de Vaucluse, waarvan we jaarlijks bijna de
gehele oogst opkopen, en bezit een kleine,, maar prachtige,
steile wijngaard van 1 hectare op de côteaux van Vacqueyras.
Daar maken zij een wijn van 60% grenache en 40% syrah van,
die werd opgevoed op cuve. De productie is klein, maar wel
van de allerhoogste kwaliteit.
Proefnotitie: De wijn geurt naar zwoel rood fruit, leer en kreupelhout. De smaak is kruidig, biedt opnieuw rijp, rood fruit, een
goede frisheid en zachte tanninen in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,60)

2011 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
Nergens geurt en smaakt de syrah zo puur en uitgesproken als
bij de Graillots, dit dankzij hun terroir maar vooral ook hun visie
op het wijnmaken. Hun wijnen zijn een afspiegeling van zowel
wijngaard als oogstjaar. Graillot werkt volledig biologisch,
vinifieert traditioneel en laat zijn Crozes twaalf maanden rijpen
op gebruikte barriques.
Proefnotitie: In de neus is de wijn kruidig, met donker fruit als
zwarte bessen, iets peperigs, viooltjes en subtiele groenige
tonen. De smaak is zuiver en delicaat, biedt opnieuw dat pure
fruit en iets groenigs van de steeltjes, een heerlijke frisheid en
elegante tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2019

Krachtige, kruidige wijnen
uit de Rhône
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Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,15)
2011 Saint-Joseph rouge
Domaine André Perret

André Perret wordt wel als de grootmeester van de viognier
beschouwd. Zijn Condrieus zijn van een buitengewoon hoog
niveau. In Saint-Joseph kocht hij ook enkele percelen om
zijn kunsten op de syrah los te laten. Inmiddels zijn ook zijn
Josephs vermaard. Deze rouge vergistte op inox, waarna de
wijn gedurende twaalf maanden op eiken vaten rijpte.
Proefnotitie: Het parfum ruikt naar donker fruit, peper en
iets aards. De smaak is heel puur en bezit een terugkerend
zwart fruit dat prachtig harmonieert met de rijpe tanninen. De
afdronk is zacht en kruidig.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,55)

2012 Châteauneuf-du-Pape rouge
Domaine Chante Cigale
Dit gerenommeerde domein van de familie Favier bestaat uit
52 hectare wijngaard, waarvan 42 in de appellation Châteauneuf-du-Pape. Voor deze rouge gebruikte Alexandre Favier
liefst dertig verschillende percelen, met vier verschillende
druivenrassen. De 65% grenache en 5% cinsault werden op
cuve gevinifieerd en opgevoed, de overige 30% syrah en
mourvèdre op eikenhouten barriques, wat de complexiteit van
de wijn vergroot.
Proefnotitie: Het parfum bezit zwart fruit als bramen en kersen,
iets van laurier, kruiden en kreupelhout. De smaak biedt een
opvallende souplesse, met smeuïg, donker fruit, elegante,
frisse tanninen en een prachtige balans en eindigt in een voortreffelijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,95 per fles (normaal € 26,90)

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

Speciale prijs: € 107,50 (normaal: € 118,85)
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Spanje: wijnland vol variatie
en kwaliteit

A

lhoewel een groot deel van ons assortiment
Frans georiënteerd is, hebben wij al jaren een
zwak voor Spanje. De diversiteit aan wijnstreken,
druivenrassen en (micro)klimaten is ook hier groot en
de gemiddelde kwaliteit is nog steeds stijgende. Wij
selecteerden zes Spaanse klassiekers, stuk voor stuk
wijnen van niveau die ieder diner zullen verrijken.

2014 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior
In het hart van de DO Rías Baixas, in het noordwesten van
Spanje, vinden we Bodegas Terramaior. Zij zijn befaamd om
hun gestructureerde, frisse witte wijn van de albariñodruif.
Deze druif gedijt goed in het grillige en relatief koele klimaat
en brengt wijnen voort die zowel verfijnd als intens zijn.
Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, bloemen en mineralen. De smaak is mooi fris, delicaat, met een licht vette
structuur, prachtige zuren, sappig fruit en veel lengte.
Schenkadvies: Verrukkelijk aperitief en perfect bij schaal- en
schelpdieren, garnalen en sushi.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,20)

2014 Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval
Dit wijndomein werd het eerste huis ooit dat een wijn van
100% godello maakte; een schitterende droge witte wijn
afkomstig uit de noordelijke DO Valdeorras. De 38 hectare
wijngaard bevinden zich op terrassen op berghellingen waar
de druiven goed aan de middagzon worden blootgesteld.
Proefnotitie: Een intens parfum van appel, perzik, abrikoos en
fijne kruiden. De smaak is geconcentreerd en mooi in balans
met elegante zuren en een prachtige, zuivere finale. Heerlijke
pure en originele wijn!
Schenkadvies: Heerlijk bij gegrilde coquilles, diverse visschotels, rijke salades en zachte kazen.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,60)

2013 Crianza - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
In de ruige provincie Extremadura vinden we het kleine Denominación de Origen-gebied Ribera del Guadiana. Het gebied
wordt gekenmerkt door de hoge ligging op ruim vijfhonderd
meter en de verkoelende invloed van de Atlantische Oceaan.
Al vele jaren is deze Crianza een veel gevraagde wijn uit ons
assortiment, mede door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!
Proefnotitie: Verleidelijke, zwoele neus met tonen van rijp,
donker (bos)fruit en milde specerijen. De smaak is zacht en
sappig, met licht zoete tanninen en een aangename houttoets.
De finale is lang, elegant, en fruitrijk.
Schenkadvies: Past uitstekend bij gegrilde entrecôte, kruidige
stoofschotels of een stukje oude kaas.
Op dronk: tussen nu en 2019

Proefpakket Spanje

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

2008 Negre Tradició - Penedès
Bodegas Can Feixes
In een bosrijk deel van de Alto Penedès maakt de wijnmakersfamilie Huguet op het eeuwenoude domein Can Feixes niet
alleen een fantastische Cava, maar ook heerlijke stille wijnen.
Deze ‘Reserva’ is een assemblage van ull de lebre (tempranillo),
merlot, cabernet-sauvignon en petit verdot.
Proefnotitie: De neus imponeert met verrukkelijk, geconcentreerd rood en zwart fruit en een hint van kruiden. De smaak
is mooi in balans met aroma’s van bramen, bosfruit en subtiel
geïntegreerde tonen van hout. Een krachtige Spanjaard met
elan en een bordelais tintje!
Schenkadvies: Veelzijdig inzetbaar bij vleesgerechten, wild en
harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,75 per fles (normaal € 15,30)

2013 El Regajal Selección Especial
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal
Ten zuiden van Madrid ligt in een prachtig natuurgebied nabij
Aranjuez het domein El Regajal. Al vanaf de negentiende eeuw
maakt men hier wijn op de hoge hellingen aan de rivier de
Tajo. De wijnstokken tempranillo, cabernet-sauvignon, merlot
en syrah worden biodynamisch bewerkt. Deze ‘vlinderwijn’ is
beroemd in Madrid en ver daarbuiten!
Proefnotitie: Het parfum is intens en complex met tonen van
rood en zwart fruit, specerijen, chocolade en een lichte toast.
De smaak is krachtig en vol, maar ook verfijnd met verleidelijk
fruit en fluwelige tanninen, en eindigt in een elegante, intense
afdronk.
Schenkadvies: Heerlijk bij rood vlees, diverse jacht- en stoofschotels en wildbraad.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 16,90)
2011 Valduero Crianza
Ribera del Duero
Bodegas Valduero

Ribera del Duero geldt als een van dé kwaliteitsgebieden in
Spanje waar unieke klimatologische omstandigheden bijdragen aan optimaal presterende druivensoorten. De tinto fino,
beter bekend als tempranillo, brengt hier schitterende wijnen
voort. Deze Valduero Crianza is een creatie van Yolanda García,
een van Spanjes beste vrouwelijke oenologen, en onderging
een rijping van vijftien maanden op eiken vaten.
Proefnotitie: In de neus ontdekken we prachtige fruitaroma’s
als kersen en pruimen, die een goede balans vormen met de
tonen van het hout. De smaak is breed en krachtig met een
goede structuur en opnieuw dat pure, rijke fruit en zachte
tanninen in de finale.
Schenkadvies: Mooi bij kerstklassiekers als wild zwijn, ree en
haas.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,50 per fles (normaal € 20,70)

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

Speciale prijs: € 79,00 (normaal € 86,45)
36 Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse 37

Een vineuze laars
vol smaken
I

talië maakt vrolijk. Het land roept nu eenmaal heerlijke associaties op. We hebben een groot vertrouwen in de
goede smaak van Italianen, zeker als het om wijn en spijs gaat. Italië is een van de alleroudste wijnproducerende
landen en streken als Barolo en Brunello zijn tegenwoordig wereldberoemd. Ook in de breedte is de kwaliteit het
laatste decennium sterk toegenomen. Wij wensen u veel plezier met de onderstaande beeldschone serie Italiaans!

2014 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi

2010 Gradale - Barbera d’Asti
Azienda Agricola Villa Terlina

De wijnen van het biologisch werkende Avignonesi, in
handen van de Belgische Virginie Saverys, worden in het
algemeen beschouwd als de perfecte weerspiegeling van
de Toscaanse terroir. Zij zitten dan ook barstensvol karakter.
Deze ’Rosso’ is gemaakt van 94% prugnolo gentile oftewel sangiovese en 6% lokale variëteiten, afkomstig van vijf
verschillende wijngaarden. Hij rijpte vijf maanden, deels op
barriques, deels op grote eiken vaten.
Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode kersen, frambozen, bloemen, rozemarijn en specerijen. De smaak is mooi
intens, bezit een zachte structuur, rijpe fruittonen, specerijen
en elegante tanninen; de afdronk is heerlijk fris.
Op dronk: tussen nu en 2019

Eigenaar Dr. Paolo Alliata studeerde en deed ervaring op
in Bordeaux. In het gebied Asti kocht hij onder meer de
wijngaard ‘Gradale’ met veertig jaar oude barberastokken.
Het was zijn wens om geconcentreerde wijnen te maken, à
la de grote cru’s uit Bordeaux. Zijn Gradalewijn vergist op
inox, waarna de wijn twaalf maanden wordt opgevoed op
barriques van Frans eiken.
Proefnotitie: In de neus aromatisch met kersen, pruimen,
specerijen, iets van leer en cacao. De smaak biedt een
prachtige concentratie van zwoel en kruidig fruit, rijpe tanninen en heeft een heerlijk frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,20)
2013 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco

De wijn wordt gecreëerd van een zorgvuldige selectie sangiovesedruiven van de wijngaard ‘Gauggiole’, die op zo’n
tweehonderdvijftig meter hoogte ligt en een expositie op
het zuidwesten heeft. Het droge en warme microklimaat van
Montalcino is ideaal en brengt sangiovese van topkwaliteit
voort: druiven rijk aan aroma’s en frisheid.
Proefnotitie: Deze Rosso is schitterend roodpaars, en heeft
in de neus het sangiovese kenmerkende kersenfruit en
verder pruimen, iets van leer en tabak. In de mond rond en
smeuïg. Dankzij een frisse mineraliteit en tonen van rode
bloemen is de finale levendig en elegant. Bellissimo!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,00)
2013 Dolcetto d’Alba
Ceretto

Veelzijdig Ceretto runt behalve meerdere top-wijndomeinen
ook een driesterren-restaurant, Piazza Duomo. Topkwaliteit
en het vinden van de puurste en mooiste smaken staan dan
ook centraal bij deze familie. Het hoofddomein heet Monsordo Bernardina. De familie Ceretto bezit hier een kleine
wijngaard met de naam Rossana, bekend als de grootste cru
voor de Dolcetto d’Alba.
Proefnotitie: De wijn is volledig op fruit gemaakt. De neus
geurt naar rode bloemen, zwarte bessen en bramen. De
smaak is prachtig fris, met opnieuw tonen van donker fruit,
iets licht nootachtigs, amandel, fijne taninen en mooie zuren
in een zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,10 per fles (normaal € 15,80)
2011 Zisola - Sicilia
Mazzei

De gedreven broers Francesco en Filippo Mazzei van Fonterutoli kochten een wijngaard en kelder in het zuidoosten van
Sicilië, waar zij onder ideale omstandigheden wijn maken
van de inheemse nero d’avoladruif. Vinificatie en opvoeding
zijn erop gericht zo veel mogelijk fruit in de wijn te behouden. Na de vergisting op tank, rijpte deze wijn vervolgens
tien maanden op eiken vaten.
Proefnotitie: De geur biedt tonen van rood, zwoel fruit, een
lichte kruidigheid en iets van vanille. De smaak is sappig en
fluwelig zacht, met opnieuw zwoel rood fruit en wat specerijen, iets van tabak en een aangename toast.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,50 per fles (normaal € 17,40)
2013 Chianti Classico
Fonterutoli

Deze Chianti Classico van de familie Mazzei is elk jaar weer
een van de populairste wijnen tijdens onze overzichtsproeverijen. Hij wordt gemaakt van 90% sangiovese, aangevuld
met malvasia nera, colorino en merlot; druiven die goed
gedijen op de kalkstenen bodem. Hij werd op fruit en
uitbundigheid gevinifieerd en ontving een rijping van twaalf
maanden op Frans eiken.
Proefnotitie: Overweldigende geur, heerlijk kruidig, rijp fruit
van bramen en zwarte bessen, wat laurier en een lichte toast
van het hout. De smaak is vol sap en lekker smeuïg, biedt
datzelfde fruit, een stevige structuur, zachte tanninen, iets
van tabak en een mooie frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 18,80)

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

Speciale prijs: € 88,50 (normaal: € 96,70)
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2014 Chenin Blanc Barrel Selection
Stellenbosch
Sterhuis
Johan Krugers kleine wijndomein Sterhuis heeft een uniek
microklimaat in Stellenbosch. De wijngaarden liggen op
grote hoogte, waardoor er altijd een verfrissende wind
waait, en zijn aangeplant op een hoogwaardige bodem.
De druiven hebben een uniek karakter en prachtige
smaak- en geurstoffen. Deze Chenin Blanc rijpte op de
fijne gistsporen op eikenhouten vaten en bezit daardoor
naast een mooie frisheid ook een brede structuur. Hij werd
onlangs bekroond met 4,5 sterren in Platter’s, dé gids over
Zuid-Afrikaanse wijnen!
Proefnotitie: Complexe neus met tonen van amandel,
venkel, bloesem en vuursteen. De smaak biedt rijp fruit
en geroosterde noten, en eindigt in een verfijnde, zuivere
finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2014 Sauvignon blanc Viñedo Cipreses San
Antonio
Casa Marín
De wijngaard Cipreses, waarop de druiven van deze cuvée
staan aangeplant, is vanaf het begin af aan toegewezen
aan de sauvignon blanc. Deze druif komt hier schitterend
tot ontwikkeling. De wijnstokken staan aangeplant op een
heuvel, in rijen die lopen van noord naar zuid. Zo genieten
ze van een optimale zonexpositie en halen ze het beste uit
de bijzondere bodem van rode klei, vulkanisch materiaal
en kalksteen.
Proefnotitie: Expressieve sauvignonaroma’s van kruisbes
en vers gemaaid gras stuiven het glas uit. De smaak is
zuiver en puur, heel fris, mooi complex en goed gestructureerd. Deze wijn werd al regelmatig gekroond tot ‘best
Sauvignon Blanc in the world’. Proef en ontdek waarom!
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,50)

2013 Cabernet Sauvignon Reserva
Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana
2013 was in de Chileense Cachapoal Vallei een koel jaar,
waarin de druiven langzaamaan een perfecte rijpheid ontwikkelden. Meinard Bloem, de getalenteerde Nederlandse
wijnmaker die Lagar de Bezana leidt, besloot daarom niet
te veel extractie toe te passen, het fruit zachtjes te kneuzen en kort te laten weken. Zo ontstond een intense wijn,
zonder de ‘groene’ cabernettonen.
Proefnotitie: Verse kruiden, zwarte peper en donker fruit
in de neus. De smaak is geconcentreerd, met expressieve
fruittonen en iets van cacao, en rijpe tanninen. Dankzij
de toevoeging van een klein beetje syrah en petit verdot
heeft de wijn ook een mooie ‘bite’.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,10 per fles (normaal € 11,30)

Bijzondere wijnen
van buiten Europa

B

2013 Pinot Noir Litoral - San Antonio
Casa Marín

ij de klassieke kerstdis is een klassieke wijn wellicht de eerste optie die bij u opkomt. Het
is echter zeker niet de enige optie! Wie goed zoekt, vindt namelijk in alle hoeken van de
wereld schitterende wijnen. Wij ontdekten deze parels, die alle bijzonder en verrassend
zijn. Tegelijkertijd beschikken de wijnen natuurlijk over het nooit te verloochenen ‘Okhuysenkarakter’: ze hebben diepgang, een prachtige elegantie en zijn van niet te overtreffen kwaliteit.
Laat u verrassen door deze ‘nieuwkomers’ van klassieke schoonheid.

In de koele kuststreek langs de Grote Oceaan maakt wijnmaakster Maria Luz Marín wijnen die tot de mooiste van
heel Chili horen. De wijngaard Litoral heeft een gevarieerde bodem en een koelere ligging. Maria Luz voorvoelde
dat de pinot-noirdruiven hier veel frisheid en intense
aroma’s zouden ontwikkelen. Haar missie slaagde! Met
een opvoeding op kleine roestvrijstalen cuves werden de
aroma’s en smaakstoffen prachtig bewaard in deze nieuwe
wijn.
Proefnotitie: Uitbundig fruit van aardbeien, rabarber en
rode bessen. In de elegante smaak proeven we rijp rood
fruit, met zoetige tanninen, een levendige frisheid en een
kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2013 Pinot Noir ‘Paladin’- Marlborough
Staete Landt
Ruud Maasdam richtte zijn domein Staete Landt, gelegen
op de ‘golden mile’ in Marlborough, in met haast wetenschappelijke precisie: hij analyseerde per perceel welk
druivenras er de mooiste resultaten zou opleveren. De
pinot noir is afkomstig van twaalf percelen, die apart werden geplukt en gevinifieerd. De uiteindelijke assemblage
resulteerde in een schitterende, gelaagde en complexe
wijn die achttien maanden op eiken vaten verbleef.
Proefnotitie: Uitbundige tonen van kers, braam en
viooltjes in de neus. Heerlijk sappig met bessig fruit, een
spannende kruidigheid en zachte tanninen. De lange
afdronk is zuiver en verkwikkend.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,90 per fles (normaal € 19,95)
2012 Malbec Reserva

Altocedro
Wijnmaker Karim Mussi Saffie heeft een grote voorliefde
voor werken met oude wijnstokken. Die geven immers
druiven met zowel concentratie als elegantie. Dit proef
je terug in deze Malbec. Hij heeft de kracht die je van
een Malbec Reserva uit Mendoza mag verwachten, maar
hij bezit tegelijkertijd ook een ongekende elegantie en
finesse.
Proefnotitie: In het spannende bouqet ruiken we zwarte
bessen, cassis en pruimen, alsmede cacao en tabak. Ook
de smaak is complex, met tonen van donker bosfruit en
zoethout. De tanninen zijn zijdezacht en de afdronk vol en
verrassend fris tegelijk. Een topper!
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,50 per fles (normaal € 22,90)

Proefpakket Nieuwe Wereld
U kunt deze zes wijnen ook al proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs € 92,50 (normaal: € 101,05)
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20 jaar Bonbanyuls!

E

xact twintig jaar geleden, in 1995, kreeg Louis
Kat een gouden idee. Terwijl hij genoot van
een glas Banyuls, nam hij een chocolaatje. Dit
smaakte goed, maar Louis Kat wist direct dat
het nóg lekkerder kon. Daarom ontwikkelde hij samen
met een bevriende chocolatier een zogenaamde
‘wijnbonbon’: een bonbon gemaakt van pure
chocolade, met een vulling op basis van de portachtige
wijn Banyuls.
De wijnbonbon kreeg de passende naam ‘Bonbanyuls’ en
werd een doorslaand succes. Dit jaar vieren we het twintigste
lustrum van de ‘Bonbanyuls’. Voor ons een goede aanleiding
om – in samenwerking met de ambachtelijk werkende
Chocolaterie Pierre – de bonbon nog mooier en lekkerder
te maken. Met gepaste trots introduceren wij u hierbij het
resultaat. Proef en geniet!

Bonbanyuls
Hoe maak je een reeds heerlijke bonbon nog lekkerder?
Allereerst kozen we voor een samenwerking met de
topchocolaterie Pierre. Vervolgens gingen we brainstormen en
heel veel proeven. Na steeds weer kleine aanpassingen in het
recept, kwamen we uiteindelijk tot de perfecte samenstelling:
een bonbon gemaakt van Pierre Noir 70% cacao, Banyuls
en frambozen. Hij is werkelijk verrukkelijk; ‘le mariage idéal’
tussen chocola en wijn! Er is geen twijfel over mogelijk: met
deze Bonbanyuls knopen we er zo weer een lustrum aan vast!

Speciale prijs: € 10,50
per doosje van 14 bonbons (normaal € 12,50)
2014 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie

Deze heerlijke versterkte wijn komt uit de Roussillon, in het
zuiden van Frankrijk. Hij is gemaakt van 100% grenache noir,
waarvan de gisting onderbroken is door de toevoeging van
pure wijnalcohol. Domaine de la Rectorie staat bekend als
de beste Banyuls-producent. Deze verrukkelijke ‘portachtige’
rode wijn vormt de basis van de Bonbanyuls. Een Bonbanyuls
smaakt dan ook op zijn best met een glas Banyuls erbij!

Speciale prijs: € 15,95 per flesje van 0,5 liter
(normaal € 17,95)

Cadeaukistje Banyuls en Bonbanyuls
Dit charmante kistje bevat een flesje 2014 Banyuls Cuvée
Thérèse Reig en een doosje Bonbanyuls, in opdracht
vervaardigd door Chocolaterie Pierre.

Speciale prijs: € 28,50 per cadeaukistje
(normaal € 33,40)

Icoonwijnen

O

p de volgende pagina’s vindt u een ultieme selectie van fijne wijnen,
met een feestelijke korting. Over de hele wereld worden tegenwoordig goede en aantrekkelijke wijnen gemaakt die het drinken meer dan
waard zijn. De echt grote wijnen, zoals u ze vindt in onze lijst van Iconen, zijn
echter dun gezaaid. Deze wijnen danken hun uitzonderlijke klasse in de eerste
plaats aan de onderscheidende terroir waarin de druiven groeien. Vervolgens
speelt de deskundigheid van de wijnmaker een rol. Wanneer deze het uiterste
uit zijn perfecte druiven kan halen, ontstaan wijnen die uitblinken in complexiteit en balans, soms delicaat en elegant, soms krachtig en intens, soms een
combinatie van dat alles. Wijnen die zich in het glas blijven ontwikkelen en die
iedere slok weer tot een belevenis maken. Waarvan je wilt dat de fles nooit leeg
zal raken, maar waarbij dit altijd eerder gebeurt dan je had gehoopt. Een prachtige wijnherinnering blijft gelukkig over. Dit soort flessen zouden vaker op tafel
moeten staan. Wij wensen u veel prachtige nieuwe wijnherinneringen!

per fles
		

per fles
bij doos/kist

2006 D Millesime
Devaux

€ 61,50

€ 57,50

2011 Château Fonbel
Saint Émilion Grand Cru

€ 23,25

2011 Château Magdelaine
Saint Émilion Grand Cru Classé

€ 63,00

2010 Château Bourgneuf-Vayron
Pomerol

€ 43,50

2010 Château Plince
Pomerol

€ 37,95

Dé topwijn van Devaux, behorende tot de mooiste cuvées uit de Champagne. Gemaakt
van gelijke delen chardonnay en pinot noir en met een flesopvoeding van minimaal
zeven jaar. Complex, fris en elegant.
Mousserend - op dronk: tussen nu en 2018 (normale prijs: € 66,50)

€ 21,50

Dit uitstekend gelegen Château is eigendom van de vermaarde familie Vauthier,
eigenaar van Saint-Émilions meest verheven wijndomein, Château Ausone.
Gedomineerd door de merlotdruif, prachtig fruit en veel finesse.
Rood - op dronk: tussen nu en 2021 (normale prijs: € 25,10)

€ 59,00

Een van de grootste terroirs van Saint-Émilion en sinds 2012 geïntegreerd in Château
Bélair-Monange. Magdelaine blinkt uit in elegantie, souplesse en balans. Een bijzonder
laatste oogstjaar!
Rood - op dronk: tussen nu en 2024 (normale prijs: € 68,30)

€ 39,95

Een uitstekende, mooi gerijpte Pomerol, die nu al prachtig op dronk: is. De wijn geurt
naar rood en zwart fruit, specerijen, kruiden en licht aardse aroma’s die ook prachtig in
de smaak terugkeren.
Rood - op dronk: tussen nu en 2020 (normale prijs: € 47,15)

€ 35,50

Terecht een wijn die steeds meer in de belangstelling staat. Krachtige, rijke neus vol
zwart fruit en met iets toast van het hout. Ook de smaak is rijk en bezit een goede
structuur met een intense afdronk.
Rood - op dronk: tussen nu en 2025 (normale prijs: € 41,05)
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Icoonwijnen - Het mooiste uit de kelders van Okhuysen
per fles
		

per fles
bij doos/kist

per fles
		

per fles
bij doos/kist

2012 Château Carbonnieux Blanc
Pessac-Leognan

€ 37,90

€ 35,50

2013 Chablis 1er Cru Vaillons
Verget

€ 24,50

€ 22,95

2010 Esprit de Chevalier
(2e wijn Domaine de Chevalier)
Pessac-Leognan

€ 24,95

2006 Charmes Chambertin Grand Cru
Camille Giroud

€ 82,50

2011 Château Leoville-Barton
2me Grand Cru Classé Saint-Julien

€ 87,00

2012 Volnay 1er Cru Lurets
Camille Giroud

€ 47,50

2006 Château Haut-Marbuzet
Cru Bourgeois Exceptionnel Saint-Estephe

€ 44,00

2009 Chassagne-Montrachet 1er cru Vergers
Domaine Philippe Colin

€ 47,50

2012 Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande
2me Grand Cru Classé Pauillac

€ 107,50

2009 Chassagne-Montrachet
1er Cru Grande Montagne
Lucien Le Moine

€ 54,00

Een absolute topwijn uit Pauillac, een echte klassieker, maar dan wel een met een
schitterende elegantie en verfijning, zoals je die in Pauillac maar weinig ziet. Prachtig!
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026 (normale prijs: € 116,55)

Mounir Saouma is het brein achter Lucien le Moine. Hij koopt most van geselecteerde
wijngaarden en voedt de wijnen volgens zijn eigen principes op. Krachtig, rijk,
harmonisch, mineraal en elegant.
Wit - op dronk: tussen nu (uit karaf!) en 2022 (normale prijs: € 58,65)

2011 Château Mouton-Rothschild
Premier Grand Cru Classé Pauillac

€ 650,00

2012 Saumur Champigny Clos de l’Echelier
Domaine des Roches Neuves

€ 35,90

2010 Château Raymond-Lafon
Sauternes

€ 47,00

2010 Côte-Rôtie Ampodium
Domaine René Rostaing

€ 49,00

2008 Château d’Yquem
Premier Cru Classé Supérieur Sauternes

€ 280,00

2011 Hermitage rouge Farconnet
J.L. Chave Sélection

€ 39,95

Een van onze favoriete witte wijnen uit het schone Pessac-Léognan. Gemaakt
van sauvignon en sémillon, vergist en opgevoed op eikenhouten barriques. Frisse
fruittonen, met ook iets tropisch, geconcentreerd en intens.
Wit - op dronk: tussen nu en 2020 (normale prijs: € 40,95)

€ 23,75

Chevalier is een van de beste producenten van de streek en ook deze zogenaamde
tweede wijn is uitzonderlijk. Prachtig harmonieus, met zacht, kruidig fruit, elegante
zuren, mooi hout en rijpe tanninen.
Rood - op dronk: tussen nu en 2020 (normale prijs: € 27,15)

€ 79,50

Al jaren geldt deze cru als een van de meest vooraanstaande wijnen uit de Médoc. Een
schitterende wijn, met zowel kracht als finesse, een heerlijk zwart cabernet-fruit en
frisse tanninen. Mooi complex.
Rood - op dronk: tussen nu en 2025 (normale prijs: € 94,25)

€ 41,00

Een fantastisch Château - cru classé waardig - dat nooit teleurstelt en wij daarom jaar in
jaar uit volgen. Complexe en complete wijn, prachtig gerijpt fruit, mooie structuur en
nu al prachtig op dronk:.
Rood - op dronk: tussen nu en 2024 (normale prijs: € 47,70)

€ 99,00

€ 595,00

Een van de vijf premier cru’s uit het klassement van de Médoc en daarmee een van de
beroemdste rode wijnen ter wereld. Zeer kostbaar, maar ook zeer exclusief en gewild.
Een grote wijn!
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030 (normale prijs: € 705,00)

€ 43,75

Omringd door grote Châteaux als Yquem, Suduiraut en Lafaurie-Peyraguey, geldt
Raymon-Lafon als een echte topper, maar te jong om in 1855 opgenomen te worden in
het beroemde klassement. Intens, complex, prachtig zoet!
Liquoreux - op dronk: tussen nu en 2030 (normale prijs: € 51,25)

€ 250,00

Er zijn veel geweldige zoete witte wijnen in de wereld, maar er is maar één Yquem.
Iedere fles, van ieder oogstjaar, is een belevenis; een wonder in complexiteit, intensiteit,
harmonie en concentraat. Een edeler zoet bestaat er niet.
Liquoreux - op dronk: tussen nu en 2033 (normale prijs: € 307,00)
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Jean-Marie Guffens weet ook in Chablis als geen ander de weg en koopt hier al jaren
druiven van kleine wijnboeren. Fijn mineralige neus, krachtige en spannende structuur
en een sappige, rijke finale.
Wit - op dronk: tussen nu en 2021 (normale prijs: € 26,50)

€ 75,00

Deze grand cru uit Gevrey-Chambertin was volgens wijnmaker David Croix in 2006
zeer geslaagd. Na bijna acht jaar flesrijping komt het potentieel er prachtig uit. De wijn
is breed en bezit veel lengte, maar bovenal is hij prachtig elegant.
Rood - op dronk: tussen nu en 2027 (normale prijs: € 90,20)

€ 44,00

Een wijngaard in Volnay aan de kant van Meursault, vol steentjes en rijk aan kalk. Het
bovenste deel is geklasseerd als 1er cru. Een elegante Volnay, floraal, donker fruit,
kruiden en mooie tanninen.
Rood - op dronk: tussen nu en 2022 (normale prijs: € 51,30)

€ 44,00

Gelegen aan de noordkant van Chassagne, met een bodem van kalkhoudende klei. De
wijn heeft zich schitterend ontwikkeld met tonen van geel fruit, brioche en honing,
mooie concentratie, veel sap en uitstekende zuren.
Wit - op dronk: tussen nu en 2019 (normale prijs: € 51,35)

€ 49,90

€ 33,50

Een absolute topwijn van de vermaarde Thierry Germain. Een klein perceel van een
ommuurde wijngaard levert de druiven. Intens, geconcentreerd, prachtige frisheid,
levendige tanninen, mooie zuren en veel lengte.
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025 (normale prijs: € 39,10)

€ 44,90

Rostaing zoekt niet naar kracht, maar naar balans en lengte en de beste expressie van
de terroir. 2010 was daarmee een kolfje naar zijn hand. Fris, donker fruit, met kruidige
tonen, elegante tanninen en een zuivere en levendige afdronk.
Rood - op dronk: tussen nu en 2020 (normale prijs: € 53,20)

€ 37,50

Farconnet bestaat uit een assemblage van vaten Hermitage van het domein, met
gekochte wijn van bevriende boeren. Een prachtige Hermitage van de hand van de
meester! Donker fruit, zowel kracht als elegantie en een schitterende mineraliteit.
Rood - op dronk: tussen nu en 2024 (normale prijs: € 43,60)
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Icoonwijnen - Het mooiste uit de kelders van Okhuysen
per fles
		

per fles
bij doos/kist

per fles
		

per fles
bij doos/kist

2012 Cornas Cuvée Renaissance
Domaine August Clape

€ 44,00

€ 41,00

2010 Barbera d’Asti Monsicuro
Villa Terlina

€ 25,95

€ 24,75

2011 Bandol rouge
Château de Pibarnon

€ 29,90

2012 Vino Nobile di Montepulciano
Avignonesi

€ 21,95

2009 Vin de Pays de l’Hérault blanc
Mas de Daumas Gassac

€ 29,75

2011 Chianti Classico
Castello di Fonterutoli

€ 37,95

2012 Jurançon Noblesse du Temps
Domaine Cauhapé

€ 33,90

2010 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco

€ 37,60

2011 Mosel-Riesling Auslese feinherb
Weingut Sybille Kuntz

€ 42,75

2009 Ribera del Duero Reserva
Bodegas Valduero

€ 26,95

2013 Alvarinho reserva - Melgaço, Monção
Quinta do Soalheiro

€ 22,95

2011 Vintage Port
Quinta do Tedo

€ 47,90

2009 Pinot Noir Lo Abarca - San Antonio Chili
Casa Marín

€ 33,25

Gemaakt van jongere aanplant (vijftien tot 25 jaar) van het domein. Het parfum geurt
naar rode en zwarte vruchtjes, kruiden, peper en bloemen. De smaak is zeer harmonisch, met een sappig fruit, heerlijk frisse zuren en zachte tanninen.
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2024 (normale prijs: € 48,00)

€ 27,95

Bandol staat synoniem voor de mourvèdredruif, die nergens zo mooi rijpt als hier.
Pibarnon geldt als één van de allerbeste producenten en maakt wijnen met elegantie,
frisheid, florale tonen en concentratie.
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2023 (normale prijs: € 32,60)

€ 27,75

Een van de grote witte wijnen van de Languedoc, gemaakt van gelijke delen
chardonnay, viognier, chenin en petit manseng. Bloemig, met exotische fruittonen,
brede structuur, complex en elegant.
Wit - op dronk: tussen nu en 2020 (normale prijs: € 32,25)

€ 31,50

Henri Ramonteu maakt de mooiste zoete wijnen van Jurançon. Deze cuvée is gemaakt
van 100% petit manseng, die werd geplukt in de maanden november en december.
Exotisch, geconcentreerd, fijne zuren en edelzoet.
Wit zoet - op dronk: tussen nu en 2025 (normale prijs: € 36,70)

€ 39,90

Oude stokken, een lage opbrengst en steile, perfect gelegen akkers, geven een levendige
wijn, vol mineraliteit, een volle geconcentreerde, complexe smaak, met een verfijnd
zoet in de afdronk.
Wit - op dronk: tussen nu 2022 (normale prijs: € 46,55)

2013 Nahe - Riesling Kupfergrube Grosses Gewächs € 37,95
Gut Hermannsberg

€ 35,50

2011 Barolo
Ceretto

€ 32,50

Alleen de mooiste druiven van de Kupfergrube zijn geschikt voor deze wijn. De
vulkanische bodem geeft wijnen met een ragfijne mineraliteit, complexiteit, tropische
fruittonen en prachtige zuren.
Wit - op dronk: tussen nu en 2024 (normale prijs: € 41,50)

€ 34,90

Het tophuis Ceretto maakt deze prachtige Barolo op traditionele wijze. Na de gisting
rijpt hij twaalf maanden op barrique en vervolgens nog eens twaalf maanden op houten
foeder. De wijn is hierdoor jong al heerlijk, met zacht pruimenfruit, iets van tabak en
fijnen zuren.
Rood - op dronk: tussen nu en 2021 (normale prijs: € 37,95)

De ruim tachtig jaar oude stokken van deze topwijngaard liggen in een natuurlijk
amfitheater en geven jaarlijks prachtige geconcentreerde druiven. Mooi kersenfruit,
pruimen en cacao, uitstekende concentratie en lengte.
Rood - op dronk: tussen nu en 2023 (normale prijs: € 28,50)

€ 21,00

100% sangiovese afkomstig van zeven wijngaarden, ieder met hun eigen expressie.
Heerlijk zoetig rood fruit, herfstblad, specerijen, fluwelige tanninen en veel elegantie.
Rood - op dronk: tussen nu en 2022 (normale prijs: € 23,90)

€ 35,90

De Castello is de topwijn van Fonterutoli, een assemblage van de mooiste vaten
van vijftig geselecteerde percelen. Hoofdzakelijk sangiovese. Complex donker fruit,
bloemen, kruiden en cacao. Groot!
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026 (normale prijs: € 41,50)

€ 34,95

Indrukwekkende wijn gemaakt van sangiovese uit het topjaar 2010. De wijn heeft een
heerlijk elegante zetting, met nuances van pruimen, aardbeien, kreupelhout, iets van
leer, tabak en cacao.
Rood - op dronk: tussen nu en 2023 (normale prijs: € 41,00)

€ 25,50

Een selectie van de beste vaten afkomstig van de mooiste percelen van meer dan vijftig
jaar oude stokken. De wijn rijpte dertig maanden op vat. Prachtig intens, zwoel fruit,
fluwelige tanninen, complex en harmonieus.
Rood - op dronk: tussen nu en 2024 (normale prijs: € 29,25)

€ 21,50

Een selectie van de beste druiven werd na de persing op houten vaten gevinifieerd en
opgevoed. Prachtig complexe wijn, met rijpe fruittonen, mineraliteit, een lichte toast en
fijne zuren.
Wit - op dronk: tussen nu en 2022 (normale prijs: € 24,90)

€ 44,90

Een schitterende Vintage Port, met een grote fruitconcentratie, uitstekende rijpheid,
aromatische rijkdom, mooie tanninen en een prachtige frisheid in de eindeloos lange
afdronk. Top!
Rood zoet - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030+ (normale prijs: € 52,50)

€ 31,50

Door Louis Kat omschreven als de mooiste pinot noir die hij dit jaar proefde.
De druiven zijn afkomstig van een prachtig perceel dat profiteert van een koel
microklimaat. Rijp rood en zwart fruit, licht kruidig, complex, zachte tanninen en een
frisse, lange afdronk.
Rood - op dronk: tussen nu en 2021 (normale prijs: € 36,20)
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Armagnac

armagnac uit de ‘gouden driehoek’

Château de Lacquy
Château de Lacquy is opgericht in 1711 op een van de mooiste plekjes van de Gascogne: midden in de ‘gouden driehoek’,
de Grand Bas-Armagnac. Het overgrote deel van het 400
hectare tellende landgoed bestaat uit bos, slechts 20 hectare
is bestemd voor wijnbouw. De wijngaarden worden met groot
respect voor de natuur met de hand bewerkt. De druiven folle
blanche, baco, colombard en ugni blanc komen samen in een
wijn die de basis vormt voor de Armagnac. Tegenwoordig
leidt graaf Jean-Vianney de Boisséson het domein, bijgestaan
door kinderen en kleinkinderen. Hij is een voorstander van een
lange rijping zonder veel inmenging in dit proces. Dat levert
het allerbeste op wat de streek te bieden heeft.

Bas-Armagnac V.S.O.P. 7 ans
Een buitengewoon mooie Armagnac met een zeer intens
parfum en een zachte, heel rijke smaak.
Speciale prijs: € 43,50 per fles (normaal € 46,95)

Bas-Armagnac Hors d’Âge 12 ans
Een digestief van ongekende klasse met schitterende aroma’s
(specerijen, vanille, cacao) en een zeer zachte finale.
Speciale prijs: € 52,50 per fles (normaal € 56,95)
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Cognac

Port

1991 Bas-Armagnac Vintage

Cognac Grande Champagne Hors d’Âge

Fine Tawny Port

Een superieure Bas-Armagnac uit een subliem jaar, volledig
gemaakt van de zogenaamde bacodruiven. Heerlijk kruidig,
verfijnd en met veel lengte.
Speciale prijs: € 89,90 per fles (normaal € 98,50)

De wijn heeft wel twintig à 25 jaar gerijpt, en is daardoor in
het bezit van intense en geconcentreerde aroma’s van exotisch
fruit als perzik en kruiden. De smaak is zwoel, rijk en krachtig
en de afdronk is bijzonder lang en zacht.
Speciale prijs: € 48,50 per fles (normaal € 52,50)

Gemaakt van op grote vaten gerijpte Port bestaande uit een
assemblage van meerdere jaargangen, van minimaal zes jaar
oud. We ruiken gekonfijt fruit, iets van leer, schaafsel van
sinaasappelschil, chocola en nootachtige aroma’s. Heerlijk!
Speciale prijs: € 10,50 per fles (normaal € 11,25)

prachtige port van een ‘grand cru’
wijnhuis

Finest Reserve Port

cognac van een klein en exclusief huis

Maison Paul Beau
Paul Beau geniet een grote reputatie onder kenners en liefhebbers. Het is een klein, exclusief huis, gevestigd in het hart
van de streek ‘Grande Champagne’. Paul Beau bezit hier, in het
mooiste gedeelte van de Cognac, uitgestrekte wijngaarden en
voorziet de bekende merken van Grande Champagne Cognac.
Het beste houden zij echter voor zichzelf en deze Cognacs
kunnen wij u van harte aanbevelen voor de feestdagen!

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.
De V.S.O.P. is een prachtig geurende zachte Cognac van zeer
hoog niveau.
Speciale prijs: € 26,90 per fles (normaal € 28,95)

Cognac Grande Champagne Vieille Réserve
De Vieille Resérve is wat ouder dan de V.S.O.P. en ook iets
verfijnder. Hij heeft alle kwaliteiten en aroma’s van een premier
cru in zich.
Speciale prijs: € 29,75 per fles (normaal € 31,95)

Quinta do Tedo
Port heeft vele verschijningsvormen. In het hart van de Dourovallei vonden wij een huis dat ons direct in zijn greep had:
Quinta do Tedo. Het domein – behorend bij de beste uit de
Douro – heeft een ‘Single Quinta Classification’, te vergelijken
met een domeinaanduiding. De druiven komen voor 100%
van eigen wijngaarden die alle de A-status bezitten; de hoogst
mogelijke waardering voor een wijngaard in de Douro, te
vergelijken met een grand cru. De basis is dus kwalitatief zeer
hoog, en in de wijnkelders wordt dit hoge niveau vastgehouden. Het resultaat: Ports die zich kunnen meten met het beste
dat wij ooit proefden, met een groot bewaarpotentieel!

Een selectie van de beste vaten Ruby Port. Het fruit staat
centraal in deze wijn. De smaakaanzet is lekker kruidig, met
daarna tonen van chocola en noten, een prachtige concentratie en een elegante, zoete afdronk.
Speciale prijs: € 11,95 per fles (normaal € 12,95)

2010 Late Bottled Vintage Port
De druiven zijn geplukt in 2007 en de wijn onderging een
rijping op eikenhouten vaten. Parfum van kersen, chocola en
vijgen en een geconcentreerde smaak met mooi fruit en veel
lengte.
Speciale prijs: € 18,95 per fles (normaal € 20,60)

Port kunt u ook per doos van zes flessen bestellen. In dat geval gelden hogere kortingen.
De prijzen per doos vindt u op het bestelformulier.
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delicious. voor Vinée Vineuse
Het beeldmateriaal bij de wijn-spijspagina’s in deze Vinée Vineuse
is beschikbaar gesteld door delicious. Dit food-tijdschrift barst van
de recepten en gerechten om van te watertanden, van chefs als Bill
Granger, Eke Mariën, Valli Little en Mister Kitchen. delicious. is het
magazine to be als het gaat om koken en eten en geeft je elke maand
recepten, kookinspiratie en adressen.
Wij danken alle betrokken stylisten en fotografen (Jeroen van der Spek,
Yolanda van der Jagt, Cyn Ferdinandus, Eric van Lokven, Janneke
Philippi, Jet Krings, Saskia van Osnabrugge, Jacqueline Pietrowski,
Eke Mariën, Dosia Brewer en vele anderen) voor het beschikbaar
stellen van de prachtige foto’s!
delicious. geeft de lezers van Vinée Vineuse nog een extra
eindejaarscadeautje: u kunt nu genieten van een abonnement met
3 nummers delicious. voor slechts € 17,50 (16% korting!).
Meer informatie vindt u op deliciousmagazine.nl/okhuysen.

Talentvol Sommelier van het Jaar
GaultMillau Awards
Erica Verweijen, sommelier van Restaurant Aan de Poel, is ‘Talentvol
Sommelier van het Jaar’! Zij kreeg deze door Okhuysen en Champagne
Devaux gesponsorde prijs tijdens de nationale GaultMillau Awards op 2
november.
Okhuysen sponsort de prijs voor talentvolle sommeliers, omdat wij veel
waarde hechten aan het sommeliervak en ervan overtuigd zijn dat een goede
sommelier de gasten nog meer kan laten genieten van de wijnen en spijzen.
Naast een prachtige oorkonde ontving het nieuwe Talent van het Jaar uit
handen van Okhuysens Bas Kastelein de volledige serie van vier magnums ‘D’,
de toplijn van Champagne Devaux.
Okhuysen feliciteert Erica Verwijen van harte!

Start voorverkoop
Mas des Daumas Gassac 2014
Traditiegetrouw kunnen wij deze decembermaand weer de nieuwste oogst Mas de Daumas
Gassac aanbieden! Dit bijzondere Zuid-Franse domein behoort nog immer tot de beste
producenten van Frankrijk. De bij ons bekende liefhebbers ontvangen de speciale voorverkoop
spoedig via de post. Wilt u dit aanbod ook ontvangen? Laat het ons dan weten via 023-5312240
of vineus@okhuysen.nl.

Duin & Kruidberg
voor Vinée Vineuse

Winnaar van de
Petrus!

Landgoed Duin & Kruidberg stelde zijn schitterende locaties beschikbaar
voor de sfeerfoto’s op de pagina’s over de klassieke wijngebieden. Dank,
Duin & Kruidberg!

De najaarseditie van ‘Proeven tussen
de Stellingen’ werd bezocht door ruim
1600 enthousiaste proevers. De bestellers mochten traditiegetrouw een greep
doen in de tombola, met als absolute
hoofdprijs een fles Petrus uit Pomerol.
De meest begeerde fles van de gehele
tombola ging pas op zaterdagmiddag
uit. Een luide kreet van geluk schalde
door het magazijn toen de dolblije winnaar Maarten de Kok ontdekte dat hij de
fles 2007 Petrus bemachtigd had. Beste
heer De Kok, wij hopen dat u intens van
deze bijzondere wijn gaat genieten.
Laat u ons horen hoe de Petrus smaakte?

Speciaal voor de lezers van Vinée Vineuse heeft Brasserie DenK een
mooie aanbieding samengesteld.
Voor € 47,50 p.p. kunt u bij Brasserie DenK genieten van een 3-gangen
Menu van de Markt inclusief een wijnarrangement dat in nauwe
samenwerking met Wijnkoperij Okhuysen is samengesteld.
U vindt Brasserie & Loungebar DenK op Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort-Noord.
Deze actie is geldig in de maanden januari en februari.
U kunt uw reservering maken o.v.v. ‘Okhuysen actie’ via
liza.buijs@duin-kruidberg.nl of via 023-5121800.
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Aangepaste openingstijden
Okhuysen tijdens de feestdagen
Gierstraat 34
Extra geopend op:
Zondag 13 december van 11:00 tot 18:00 uur (Kerstmarkt Haarlem)
Zondag 20 december van 12:00 tot 17:00 uur (Zondag voor kerst, extra opening)
Maandag 21 december van 12:00 tot 18 :00 uur (Maandag voor kerst, extra opening)
Woensdag 23 december van 18:00 tot 21:00 uur (Woensdag voor kerst, extra koopavond)
Gesloten op:
Vrijdag 25 december, Zaterdag 26 december en Vrijdag 1 januari
Küppersweg 19
Op maandag 4 januari 2016 zijn onze beide locaties voor het publiek gesloten i.v.m.
inventarisatie. Leveringen zijn in het nieuwe jaar mogelijk vanaf woensdag 6 januari.
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Een fantastisch wijncadeau
als dank voor uw bestelling!
Iedereen die in de kerstperiode
een mooie bestelling bij ons doet,
trakteren wij graag op een kistje met
bijzondere wijn.
Wij selecteerden hiervoor twee
fantastische cuvées van twee trouwe
leveranciers: een klassieke Bourgogne
blanc van Domaine Collovray &
Terrier en een heerlijke rode Spaanse
topwijn van Palacio Quemado.
De witte Bourgogne uit oogstjaar 2014
heeft een prachtig evenwicht tussen
mineraliteit en rijkdom en smaakt
heerlijk bij zeewolf en zeeduivel of
bij gevogelte als poulet de Bresse en
parelhoen.
De verleidelijke 2013 La Zarcita uit
Ribera del Guadiana heeft een prachtig
geconcentreerd sap, alsmede een
schitterende elegantie. Deze fruitrijke
en kruidige Spanjaard is een perfecte
begeleider van wildgerechten met
konijn, fazant, duif en kwartel of een
mooie stoofschotel.
Uitgebreide proefnotities vindt u op
onze website. Beide wijnen zijn nu op
dronk en voortreffelijke begeleiders
van een mooi diner, maar u kunt ze
met gemak ook nog even wegleggen.

Winkelwaarde van dit kistje: € 31,65

U krijgt deze twee verrukkelijke wijnen cadeau bij een besteding van ten minste € 275,00 uit deze Vinée Vineuse (winter 2015/2016)!
•
•

Maximaal één kistje cadeau per bestelling
Looptijd tot en met 31 december 2015

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan voegen wij dit kistje automatisch aan uw bestelling toe.

