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Een mooie bourgogne mag tijdens de 
feestdagen natuurlijk niet ontbreken. Geniet 

van een heerlijk glas bij het diner, of schenk 
deze wijn bij de ontvangst van uw gasten: 
succes gegarandeerd! 
Vrienden Jean-Luc Terrier en Christian Collovray 
maken hoogstaande wijnen, die excelleren in  
elegantie en frisheid. Op de akkers in Davayé en 
Vergisson besloten zij in 1986 de handen ineen te 
slaan en hun krachten te bundelen. Concessies 
worden in het wijnmaken niet gedaan, wat 
resulteert in zuivere wijnen van de hoogste 
kwaliteit. 

2016 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier
Deze heerlijke, frisse bourgogne laat zich prima 
vergezellen door visgerechten met romige saus, 
gevogelte en wit vlees. Geurend naar perzik, peer 
en witte bloemen. De smaak is rijk, een beetje 
vettig en fris. De wijn heeft een brede structuur 
en een elegante afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2020.
Nu per fles: € 14,90 € 15,95 
Bij doos van 6: € 14,25 per fles

Un grand 
Bourgogne! 

DE GANGMAKER 
VAN DE 

FEESTDAGEN 

Nu bij doos van 6:

€ 14,25 per fles

€ 15,95

Klaar voor kerst!

De zomer was heerlijk en lang. Zo lang zelfs dat tijdens onze herfsteditie van Proeven tussen de 
Stellingen mensen met bezwete hoofden, gehuld in korte broeken en zomerse jurkjes, twee dagen 
lang verkoeling in ons pakhuis kwamen zoeken. En hun wijnen voor het naderende winterseizoen 

uitkozen. Dat was althans de bedoeling. Maar nog nooit verkochten wij zoveel witte wijn en rosé tijdens 
de oktoberproeverij. Nu de kachels weer branden, er een vuurtje in de openhaard knappert en de lampjes 
buiten vrolijk oplichten, kleuren de wijnglazen weer rood. Een heerlijk sfeertje dat doet verlangen naar 
de naderende feestdagen, met alle gezellige diners en de extra tijd die we doorbrengen met vrienden en 
familie.

We krijgen weer zin in winterse kost als snert en stamppot, in stoofschotels, wild en gebraad. 
Natuurlijk begeleid door volle, kruidige rode wijnen. Tegelijkertijd staan deze dagen nooit helemaal 
los van stress. Stress over de gerechten en de bijbehorende tassen vol boodschappen, over de 
aankleding van het huis en over je eigen kleding. Maar ook stress over de wijnen die er geschonken 
moeten worden. Wat ligt er nog in de kelder, wat past waar bij en waar kan ik mijn gasten nu eens mee 
verrassen? 
Voor de juiste wijnkeuze nemen we u graag wat stress uit handen. Met deze feestelijke kersteditie van 
Vinée Vineuse vol met heerlijke winterse wijnen en wijn-spijstips, proberen wij u weer te inspireren 
voor alle mooie diners die op stapel staan en voor leuke wijngeschenken die u wellicht cadeau 
wilt doen. Natuurlijk bieden wij u weer een prachtige selectie aan belletjes, zijn onze overheerlijke 
Bonbanyuls weer van de partij, treft u een gevarieerde selectie van witte en rode wijnen en is er volop 
aandacht voor port, cognac en armagnac. Ook introduceren wij met zeer veel genoegen een nieuwe 
producent: Katharina Wechsler, een jonge wijnmaakster die furore maakt in het sterk opkomende 
gebied Rheinhessen (pagina 28). Heerlijk frisse en zuivere wijnen, die hun plek makkelijk in een 
kerstdiner zullen vinden. 
Een echte aanrader van mij persoonlijk is de schitterende 2014 van Vieux 
Château Saint André van de familie Berrouet; een klassieker die 
uitblinkt bij wildgerechten en rood vlees (pagina 39). Maar wat 
u ook kiest uit ons speciale aanbod, iedere wijn werd met de 
grootste zorg voor u geselecteerd om de feestdagen nog 
aangenamer te maken. Wij hopen dan ook dat u weer 
volop van onze wijnen zult genieten. 
Uw mooie bestelling uit ons kerstblad wordt 
naar goede traditie beloond met een prachtig 
geschenk! Dit jaar selecteerden wij bij Lidewij 
van Wilgen van Terre des Dames een 
meesterlijke magnumfles La Diva uit het 
topjaar 2015! Voor de voorwaarden verwijs 
ik u graag naar de achterpagina van het 
blad.
Wij danken u voor uw loyaliteit 
in het afgelopen jaar en wensen u 
fijne feestdagen en een zeer goede 
jaarwisseling!

Xavier Kat & team Okhuysen

Bestel vóór 1 januari 2019 voor een bedrag 

van €250,00 of meer en ontvang een prachtige 

magnumfles (1,5 liter) 2015 La Diva rouge, Terre des 

Dames (of twee standaardflessen ipv een magnum) – 

zie achterkant.
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Het beste uit Spanje hebben wij 
voor u in een mooie kist gedaan. 

Heerlijk om zelf van te genieten, maar 
ook het perfecte cadeau-idee voor de 
feestdagen. Wat deze aanbieding nóg 
feestelijker maakt: bij aankoop van 
twee kisten van zes flessen, krijgt u 
deze exclusieve Palacio Quemado-
karaf cadeau! 
Palacio Quemado ligt in de D.O. Ribera del 
Guadiana, onderdeel van het wijngebied 
Extremadura in het zuid-westen van 
Spanje, grenzend aan Portugal. Wat deze 
streek en de terroir karakteriseert, is de 
bruinrode aarde. Deze is stenig en kalkrijk, 
wat ideaal is voor wijnbouw. De familie 
Alvear, een wijnfamilie die teruggaat tot 
begin 18e eeuw, stichtte Palacio Quemado 
in 1999. Deze prachtige Crianza werd al 
snel hun paradepaardje!

2016 Crianza - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Deze Crianza, gemaakt van 100% 
tempranillo, brengt Spanje naar uw glas! 
Hij gaat goed samen met echte winterse 
gerechten zoals stoofschotels, rundvlees 
en wild. Expressieve aroma’s van bramen, 
bessen en zoethout voeren de boven-
toon. De smaak is vol en sappig. Je proeft 
zwoel fruit, perfect in balans met de 
houtopvoeding. Een ware charmeur!
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: € 10,50 € 11,25

Nu bij kist van 6: € 9,90 per fles

Een goedgevulde kist 
DE SPAANSE CHARMEUR

Nu met karafcadeau !
bij aankoopvan 12 flessen
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Wijn & Chocola
Ieder jaar weer een feest: het testen van de nieuwe 

Bonbanyuls. De Zuid-Franse zoete wijn Banyuls van 
Domaine de la Rectorie in combinatie met de pure chocolade 

van Chocolaterie Pierre is namelijk onweerstaanbaar lekker. 
Ze halen het beste in elkaar naar boven. Verpakt in een 
geschenkkistje is dit een heerlijk decembercadeau!

2016 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
Deze heerlijke versterkte wijn komt uit de Roussillon, 
in het zuiden van Frankrijk, en wordt gemaakt van 
grenache noir, aangevuld met een klein deel carig-
nan. Een prachtig geurende wijn met een hoge con-
centratie van fruit dat perfect harmonieert met de 
lichte tonen van hout. De smaak is krachtig en vol, 
maar tegelijkertijd ook fris en eindigt in een prachtig 
zoete en zwoele finale.
Nu per fles (0,5 liter): € 16,70 € 17,95

Bonbanyuls
De buitenkant op basis van pure 
chocola is stevig, knapperig en 
intens van smaak. Het geheim 
van deze bonbon? In de vulling 
is die overheerlijke Banyuls 
verwerkt. Aan dit recept ont leent 
de bonbon dan ook zijn naam: 
Bonbanyuls.
Per doosje van  
14 bonbons: € 10,50 € 12,60

Cadeaukistje
Banyuls & Bonbanyuls
U kunt dit verleidelijke duo ook 
in een kistje bestellen. Leuk om 
cadeau te geven!
Per cadeaukistje: 
€ 29,95 € 33,50

Geschenkdoos De Faveri 
Frizzante Nera Spago Prosecco Colli Trevigiani 
De Faveri
De mousse van deze prosecco is al net zo elegant als de ver-
pakking. Met een parfum van witte bloemen, sappig wit fruit 
en een verkwikkende afdronk is dit een zeer feestelijk  
aperitief.  

Geschenkkist Sicilië 
2017 Nero d'Avola - Sicilia
Molino a Vento
Verleidelijke aroma’s van pruimen, rood fruit als kersen en 
aardbeien, verse kruiden en bloemen imponeren de neus. 
Combineert goed met de Italiaanse keuken en kruidige 
vleesgerechten.

Geschenkkist Spanje 
2016 Negre Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
2017 La Caprichosa verdejo - Rueda  
Palacio de Bornos
De makers van Palacio de Bornos wisten ons dit jaar tijdens 
een blindproeverij op kantoor te verpletteren. Wat een rijk-
dom, wat een sap en wat een explosief, gul fruit! De Negre 
Selecció, met een heerlijke neus van zwarte bessen, fram-
boos en specerijen, maakt deze geschenkkist compleet. 

Geschenkkist Okhuysen 
2015 Mon Désir - Pays de Vaucluse 
Maine et Jean Marie Guffens-Heynen
2x 2015 Mon Coeur - Côtes-du-Rhône 
J.L. Chave Sélection
In het kader van 150 jaar Okhuysen vroegen we vorig jaar 
twee wijnmakers, die behoren tot de allerbeste ter wereld, 
een jubileumwijn voor ons te maken. Jean-Marie Guffens 
maakte voor ons een witte en Jean-Louis Chave een rode 
wijn. Deze bejubelde wijnen zijn nu perfect op dronk en wer-
kelijk fenomenaal!

Geschenkkist Staete Landt 
2017 Sauvignon 'Pure' - Marlborough
2016 Pinot Noir 'Pure' - Marlborough
2017 Pinot Gris 'State of Bliss' - Marlborough 
2016 Pinot Noir 'State Of Grace' - Marlborough
Onze Nederlandse trots in Nieuw-Zeeland is natuurlijk Ruud 
Maasdam. Zijn wijnen kennen inmiddels een grote groep 
trouwe fans, hebben karakter en zijn van een uitzonderlijk 
hoog kwaliteitsniveau. In een Okhuysen-geschenkkist het 
ideale kerstcadeau.

De kunst van het schenken
Wijn is fijn om te krijgen, én om te geven! Een met zorg uitgekozen wijncadeau, voorzien van een kerstkaartje of 

persoonlijke wens, blijft voor veel mensen een heerlijke attentie om te ontvangen. Maar welke fles kies je?  
Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij ter inspiratie een selectie kant-en-klare kistjes samengesteld. Leuk om 
te krijgen, maar nog leuker om weg te geven! Kijk op okhuysen.nl/relatiegeschenken voor meer geschenkkisten, 
mogelijkheden of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

WIJNCADEAUS

KIS
TJE DE FAVERI

€ 11,95

WIJNCADEAUS

KIS
TJE OKHUYSEN

€ 28,50

WIJNCADEAUS

KIS
TJE SICILIË

€ 9,60
WIJNCADEAUS

KIS
TJE SPANJE

€ 24,95

WIJNCADEAUS

KIS
TJE

 STAETE LANDT

€ 64,50

Mail of bel ons voor wijncadeausop maat!
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2015/2016 Crémant de Limoux Brut 
Les Graimenous
Domaine J. Laurens
Limoux is beroemd om zijn mous-
serende wijnen. De wijngaarden liggen 
op zo’n vijfhonderd meter boven de 
zeespiegel en worden geaaid door de 
hier vaak waaiende koele wind. Deze 
fabelachtige Crémant is gemaakt van 
chardonnay, chenin, mauzac en pinot 
noir. De prijs-kwaliteitverhouding van 
deze Graimenous is ongekend goed. 
Kenmerkend zijn z’n rijke en frisse 
karakter en een aangename mildheid. 
Proefnotitie: In de neus wit fruit, 
brioche en toast, een gevolg van maar 
liefst achttien maanden flesrijping ‘sur 
lattes’. De brede smaak biedt veel sap en 
rijpe fruittonen, en een frisdroge finale 
met een klein bittertje.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2019
Nu per fles: € 12,20 € 13,10
Bij doos van 6: € 11,75 per fles

Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre
De wijngaarden van Philippe Brisebarre 
liggen heel gunstig, waardoor de 
chenindruiven optimaal profiteren 
van het microklimaat. Daardoor zijn ze 
nét iets eerder rijp dan elders, terwijl 
het koele klimaat en de kalkgrond van 
Vouvray garant staan voor de ideale 
zuurgraad voor een mooie mousseux. 
Volgens de traditionele methode vindt 
de tweede vergisting plaats op fles, 
gevolgd door een lange flesrijping.
Proefnotitie: De wijn bezit heel fijne 
belletjes, de neus geeft een subtiel 
bouquet, met een heel lichte toast. In de 
smaak komen na een frisdroge aanzet 
fruit en bloemen prachtig samen, met 
tevens licht aardse tonen. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 11,75 € 12,60
Bij doos van 6: € 11,25 per fles

2009 Huguet Gran Reserva Brut 
Classic - Cava - WINNAAR
Bodegas Can Feixes
De ambitieuze familie Huguet van Can 
Feixes bezit hooggelegen wijngaarden, 
op een kalkrijke bodem, die biologisch 
worden bewerkt. De druiven macabeo, 
parellada en pinot noir voor deze cava 
profiteren er van perfecte omstandig-
heden. Na een fermentatie op roest-
vrijstalen vaten wordt de wijn eerst zes 
maanden op roestvrij staal opgevoed 
en vervolgens dertig maanden in de 
ondergrondse bodega op fles, na toe-
voeging van de liqueur de tirage voor 
een tweede gisting. 
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 2020
Nu per fles: € 14,80 € 15,90
Bij doos van 6: € 14,25 per fles 

2015 Blanc de blancs brut - Nahe
Gut Hermannsberg
Deze Sekt is uitsluitend gemaakt van 
druiven die zijn geoogst in de wijn-
gaarden van Grosse Lage (grand cru), 
gelegen op het zuiden en zuidwesten, 
met hoogwaardige bodems van vulka-
nische gesteente. De vinificatie van 
de weiss  burgunder en chardonnay 
vond plaats op roestvrijstalen tanks en 
Demi-muid (600 l)-vaten. De mousse 
kwam tot stand volgens de méthode 
traditionnelle, via een tweede gisting 
op fles. 
Proefnotitie: Een delicate geur van 
abrikozen, peren en witte bloesem. 
In de mond proeven we fijn fruit 
van abrikoos en perzik, een subtiele 
romigheid van de chardonnay, een 
uitstekende structuur en een heerlijke 
frisheid in de lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 16,30 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,60 per fles

Franciacorta Brut
Il Mosnel
Il Mosnel is gelegen aan de voet van 
de Italiaanse Alpen. De wijngaarden 
profiteren hier van een lichte 
kiezelgrond en een koel microklimaat. 
De assemblage bestaat uit chardonnay 
(60%), pinot blanc (30%) en pinot noir 
(10%). Een derde van de wijn wordt 
gevinifieerd op eikenhouten vaten, 
waarna de wijn in totaal 48 maanden 
op fles ‘sur latte’ rijpt voor hij na de 
‘dégorgement’ (ontgisting) de kelder 
verlaat. 
Proefnotitie: Complex bouquet van 
rijp geel fruit, walnoot en brioche. De 
belletjes zijn mooi fijn en ook in de 
mond is de mousse heerlijk zacht. De 
smaak is rijk en vol, en biedt verfijnde 
fruit tonen, levendige zuren en een 
elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 24,10 € 25,90
Bij doos van 6: € 23,15 per fles

2017 Espumante bruto - Alvarinho
Quinta de Soalheiro
De wijngaarden van Luis en Maria 
Cerdeira liggen goed beschut en 
daardoor ideaal voor het verbouwen van 
de alvarinhodruif. Ze worden biologisch 
bewerkt en het wijnmaakproces kent 
maar één doel: zuivere en harmonische 
wijnen maken. Deze bubbel van 100% 
alvarinho wordt gemaakt volgens de 
traditionele methode, waarbij er tijdens 
de tweede gisting op de fles mooie fijne 
bubbeltjes ontstaan. Prachtig!
Proefnotitie: De neus is rijk aan aroma’s 
van fris wit fruit, bloesem en brioche. 
De smaak is goed gestructureerd 
en bezit levendige zuren en een 
schitterende mineraliteit. De afdronk is 
verkwikkend en houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 16,50 € 17,90
Bij doos van 6: € 15,90 per fles

Een feestelijk onthaal

Kijk voor alle mousserende wijnen in ons assortiment op okhuysen.nl/mousserend

Een mousserende wijn verovert je al als hij je gedachten binnenkomt. Dan is zijn aanblik nog niet eens aan 
de beurt geweest, laat staan de fascinerende ontkurking. En dan moet het echte feest nog beginnen. Een 

mousserende wijn smaakt op ieder moment voortreffelijk, bij de lunch, als aperitief, bij een mooi diner…  
Hij brengt altijd plezier! Wij selecteerden voor u zes heerlijke mousserende wijnen uit de Franse regio’s 
Languedoc en Loire, het Portugese Vinho Verde-gebied, het Italiaanse Lombardije, het Spaanse Penedès  
en de Duitse Nahe.
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Nieuw van Champagne Devaux

Onze klassiekers
Er is niets feestelijker dan uw gasten een glas champagne te 

schenken. Het prikkelt de zintuigen, schoont de mond en heeft 
allure. En champagne is niet alleen een heerlijk aperitief, maar 

ook een prachtige start van een gastronomisch diner. Met Okhuysen 
vertegen woordi gen wij exclusief voor Nederland twee tophuizen: Veuve 
Devaux, een echte pinot noir-specialist uit de Côte des Bar, en Pierre 
Péters, een chardonnay-specialist uit de Côte des Blanc.

Onze exclusieve huis champagne komt van de topproducent 
Veuve A. Devaux, uit het zuidelijk deel van de streek, de 
Côte des Bar. De pinot noir-druif viert hier grote successen 

en deze nieuwe cuvée, de Coeur des Bar geheten, is dan ook voor 
100% gemaakt van deze druif. Een zogenaamde blanc de noirs: 
een schitterende champagne gemaakt van het ‘blanke’ sap uit een 
blauwe druif.

Champagne brut Cœur des Bar Blanc de Noirs
Veuve A. Devaux
De basis van deze schitterende cuvée (100% pinot noir) komt uit 2015 van 
speciaal geselecteerde percelen, aangevuld met 20% reservewijn, een 
assemblage van oudere oogstjaren, voor extra complexiteit. 
Proefnotitie: Prachtige gouden kleur met een hint van amber. De neus is rijk 
en krachtig met aroma’s van rood fruit en iets van brioche. Het smaakpalet 
is breed en mooi in balans met enerzijds weelderige tonen van gedroogd 
fruit en honing maar tegelijkertijd ook verfijnd met een aangename frisheid 
in de lang aanhoudende finale. Nu al een van onze favoriete champagnes!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 38,95 € 41,95
Bij doos van 6: € 36,95 per fles

Champagne brut Grande Réserve
Veuve A. Devaux
Deze basiscuvée, gemaakt van 70% pinot noir en 30% char-
donnay, illustreert hoe hoog het niveau is bij Devaux. De 
pinot-noirdruiven zijn afkomstig van cru-wijngaarden uit 
de Côte des Bar en de chardonnay is afkomstig van de noor-
delijker gelegen Côte des Blancs. Na de ‘prise de mousse’ 
verblijft de champagne nog ruim drie jaar ‘sur latte’ om aan 
verfijning en complexiteit te winnen.
Proefnotitie: Heerlijk fris en fruitig in de neus, met tonen 
van witte bloesem, perzik, abrikoos en een lichte toast. De 
mousse is zacht en de smaak elegant, verkwikkend en goed 
gestructureerd. Verfijnde champagne voor een vriendelijke 
prijs!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 32,50 € 34,95
Bij doos van 6: € 30,95 per fles 

Champagne brut Cuvée de Réserve
Blanc de Blancs - Grand Cru
Pierre Péters
Rodolphe Péters is een fenomeen. Hij wordt gezien als een 
van de beste champagneproducenten van het moment en 
maakt alleen maar blanc de blancs, grand cru-champagnes. 
De familie Péters bezit ruim negentien hectare wijngaard in 
de gemeentes Mesnil-sur-Oger, Oger, Avize en Cramant. De 
basis van deze verrukkelijke cuvée komt uit 2014 en wordt 
aangevuld met reservewijn (50%), een assemblage van 
maar liefst twintig oogstjaren, voor extra rijkdom en kracht.
Proefnotitie: Het parfum is bloemig (acacia), en biedt ook 
tonen van citrusfruit, groene appel, amandel en vers brood. 
De smaak is verfijnd met impressies van abrikoos, peer en 
hazelnoot. De afdronk ten slotte is prachtig fris met ele-
gante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 35,95 € 38,90
Bij doos van 6: € 34,50 per fles
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2017 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne 
Oenoloog Damiens Sartori maakt een knisperend frisse 
gascogne van de druiven gros manseng, ugni blanc en 
colombard. Het parfum biedt exotisch fruit en een hint 
van kruiden. De smaakaanzet is fris, met veel sap en aan-
gename zuren. Dit is een perfect aperitief en goed inzet-
baar bij een verscheidenheid aan lichte voorgerechten.
Op dronk: tussen nu en zomer 2019
Nu bij doos van 6: € 5,40 per fles € 6,00

2017 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Onze meest geliefde witte huiswijn! Gemaakt van de 
expressieve verdejodruif, aangevuld met de fruitige viura. 
De druiven zijn afkomstig van hooggelegen en kalkrijke 
wijngaarden. Heerlijke, levendige tonen van tropisch fruit 
en bloesem stuiven het glas uit. De smaak is rijk, biedt fruit 
als mango en citrus en heeft een lekkere, frisse bite.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Chardonnay - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
De familie De Lorgeril maakt in Carcassonne, in de Lan-
guedoc, deze voortreffelijke Chardonnay. De koude schil-
weking laat de smaak- en geurstoffen optimaal naar voren 
komen en geeft de wijn een mooie frisheid. We ruiken rijp 
geel fruit en veldbloemen. Het aangename vetje maakt de 
wijn een goede begeleider van rijkere visgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Inzolia - Terre Siciliane
Molino a Vento
De inzoliadruif is echt een klassieke Siciliaanse variëteit. 
Een goede opvoeding zorgt voor een mooi droge wijn, 
waarbij elke slok doet verlangen naar de volgende. De neus 
is fris en uitbundig met volop wit fruit, perzik en bloe-
sem. In de smaak opnieuw sappig rijp fruit, iets kruidigs en 
een knisperend frisse bite. Verrukkelijk, zoals een goede 
Inzolia behoort te zijn!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Soave
Palazzo Maffei
Nog zo’n topper uit Italië, maar nu uit de heuvels van het 
noordelijker gelegen Veneto. De neus is delicaat met tonen 
van gras, amandelbloesem en groene appel. De wijn is mooi 
in balans, biedt rijp wit fruit, iets van citrus, milde zuren en 
een aangenaam bittertje in de afdronk. Goed inzetbaar bij 
gekruide antipasti en pikante gedroogde worst.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,70 per fles € 7,40 

2017 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
We genieten van een mooie, expressieve neus met tonen 
van fris, exotisch fruit, kruiden en iets bloemigs. In de 
smaak sappige zuren en fruit; de finale is knisperend. De 
combinatie van frisheid, fruit en kruidigheid maakt deze 
verdejo een veelzijdige begeleider van diverse lichte 
(voor-)gerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 7,95 per fles € 8,90

2017 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
De tempranillo- en garnachadruiven geven de meest 
gevraagde rosé van Okhuysen een dieproze kleur, een uit-
bundige neus van rood fruit en een fijn pepertje. En dan de 
smaak… die verveelt nooit. In de mond is hij sappig, fruitrijk 
en de afdronk is heerlijk fris. Een zalige rosé voor alle sei-
zoenen. Ook in de winter!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,30 per fles € 6,95 

2017 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault
Moulin de Gassac
Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt ook deze 
verrukkelijke wijn op basis van syrah, carignan en grena-
che. De vergisting geschiedt op lage temperatuur op inox-
tanks. Met zijn neus rijk aan donker fruit en specerijen en 
zijn smaak die doet denken aan kersenjam, frisse bessen 
en garrigue, biedt de Guilhem een en al verleiding.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,00 per fles € 6,65 

2016 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
Dit is wat men noemt op het fruit gemaakt! De eigenaren 
van Palacio de Bornos weken voor het maken van deze 
soepele, fruitige wijn uit naar Toro. Een opwekkende neus 
van rode bes, zwarte kers en kruiden. De smaak is sappig, 
biedt verleidelijke aroma’s van levendig bosfruit en iets 
bloemigs. De afdronk is zacht en uiterst elegant. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,90 

2017 Nero d'Avola - Sicilia
Molino a Vento
De nero d’avola is de meest aangeplante druif van Sicilië. 
Hij houdt van de warmte en ontwikkelt hier aroma’s van 
pruimen, rood fruit als kersen en aardbeien, verse krui-
den en bloemen. Een korte houtopvoeding zorgt voor extra 
complexiteit. Heerlijk bij de Italiaanse keuken en kruidige 
vleesgerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10
 
2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Wijnmaker Guy Boutière beplantte een klein perceel met 
de merlotdruif, die zijn bekendheid dankt aan de grote 
wijn Petrus. De wijn die hij ervan maakte, noemde hij “mon 
petit Petrus”. Tegenwoordig voegt Guy wat syrah en mar-
selan toe aan de assemblage. De smaak is fruitig, ietwat 
aards, biedt een aangename kruidigheid, en eindigt in een 
intense afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles € 7,45 

2017 Almodí petit red - Terra Alta
Altavins 
Een elegante wijn gemaakt van grenache noir (50%), syrah, 
merlot en carignan. Het parfum geurt naar rode vruchtjes 
en specerijen. De smaak biedt opnieuw een gul fruit, met 
veel sap en een zachte, ronde structuur. Uitermate geschikt 
bij diverse tapas, wit vlees of kruidige vega gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 7,45 per fles € 8,25

Het beste van 2018 uit de Okhuysen Huisselectie
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2016 Raventós Roig Brut - Cava
J. Raventós Roig
We beginnen met het ideale aperitief: een glas 
bubbels. Deze cava komt uit het wijngebied 
Penedès, vlak bij Barcelona, dat wereldwijd 
bekendstaat om haar mousserende wijnen. 
Eigenaar Père Rovira (wijnhuis ‘Mas d’en 
Gil’) is al jarenlang een van de belangrijkste 
producenten in dit gebied. De cava heeft een 
elegante bubbel, is heerlijk zacht en biedt 
smaken van geel en wit fruit en van toast. 
Hij is heel zuiver, mooi droog, verfrissend en 
heeft een lange afdronk.
Lekker bij: als aperitief bij diverse hapjes.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 7,95 € 8,60

2017 Sauvignon ‘Annabel’ - Marlborough
Staete Landt
Aan tafel! Met een wijn met Nederlandse 
roots; wijnmaker Ruud Maasdam emi-
greerde in 1996 naar Nieuw-Zeeland om zijn 
eigen wijndomein te starten. Met succes: 
‘Annabel’, vernoemd naar Ruuds dochter, 
heeft al verschillende internationale wijn-
prijzen binnengehaald. Deze Sauvignon is 
de perfecte begeleider bij het voorgerecht. Je 
ruikt een intens en aromatisch karakter met 
tonen van rijpe nectarine, tropische vruch-
ten en citrusfruit. De smaak is vol, met een 
goede structuur en combineert elegante 
mineraliteit met de uitbundigheid van rijp 
sappig fruit. De afdronk is lang en heerlijk 
verfrissend.
Lekker bij: salade met geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 14,25 € 15,30

2016 Mâcon-Villages
Maison Verget
Vervolgens schenken we een prachtige 
bourgogne van de eigenzinnige en 
wereldberoemde wijnmaker Jean-Marie 
Guffens. Guffens’ wijnen kenmerken zich 
door constante kwaliteit en de goede prijs-
kwaliteitverhouding. Jean-Marie startte in 
1990 Maison Verget, met als filosofie dat de 
beste wijn wordt gemaakt met behulp van 
de beste druiven. Inmiddels heeft Guffens 
ruimschoots respect verdiend, tot ver buiten 
de Bourgogne. In deze Mâcon-Villages is 
de Verget-signatuur duidelijk aanwezig, 
met tonen van fris wit fruit, mineralen en 
levendige zuren. De geur is licht getoast, 
met aroma’s van boter en witte bloemen 
zoals kersenbloesem.  De smaak is rijk, met 
een mooie concentratie, en eindigt in een 
intense, frisse afdronk. 
Lekker bij: langoustines en witvis met een 
rijke saus.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,50 € 14,50

2014 Saint-Estèphe 
Château Bel Air
Bij de wat zwaardere gerechten hebben we 
voor een krachtige bordeaux gekozen. Deze 
voorbeeldige bordeaux wordt gemaakt 
op het uitstekende domein Château Bel 
Air in Saint-Estèphe, een van de meest 
prestigieuze wijndorpen van de Médoc. De 
wijngaarden van Bel Air liggen versnipperd 
tussen die van grote cru’s als Montrose en 
Cos d’Estournel. Een indrukwekkende wijn 
met veel kleurintensiteit, kracht en tonen 
van donker fruit en specerijen. De smaak is 
verder kruidig en rijp, en heeft een mooie 
houttoets. Het is een toegankelijke wijn die 
jong al prima te drinken is, maar ook een 
goed bewaarpotentieel heeft.
Lekker bij: kruidige vleesgerechten en wild. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 19,95 € 21,50

2016 La Dame
Coteaux du Languedoc rouge
Terre des Dames
Een prachtige wijn om het diner mee te 
vervolgen van Terres des Dames. Lidewij van 
Wilgen gaf in 2001 haar baan in de reclame 
op om zich in het avontuur te storten: 
wijn maken. Ze doet dit, samen met haar 
dochters, op een eeuwenoude wijnboerderij 
op de heuvels in het achterland van de Zuid-
Franse stad Béziers. Haar pure, natuurlijke 
wijnen zijn uiterst succesvol en geliefd. Deze 
assemblage van grenache, carignan en syrah 
combineert complexiteit en frisheid. De wijn 
heeft aroma’s van rozemarijn, rode bloemen, 
zoet donker fruit, een intense smaak en een 
zeer frisse finale. Bon appétit et santé!  
Lekker bij: rood vlees en stoofschotels.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 11,15 € 11,95

2016 Symphonie de Novembre
Jurançon moelleux (0,375 ltr)
Domaine Cauhapé
Als ‘grande finale’ hebben we deze hemelse 
dessertwijn gekozen. Jurançonwijn gaat 
ver terug in de tijd, en werd in de 18e 

eeuw ook wel ‘vin du roi’ genoemd. Deze 
novembersymfonie heeft een complexe 
neus van bloemen, gedroogde abrikozen en 
exotisch fruit. De smaak heeft veel diepte, 
met een geconcentreerd zoet en in de finale 
een zalige fraîcheur. 
Lekker bij: rijpe schapenkaas (brebis) of  
desserts met tropisch fruit.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu per fles: € 11,65 € 12,50

Elk jaar kijken we er weer naar uit: het samenstellen van de Kerstkist. En wat is hij 
dit jaar toch weer goed gelukt, al zeggen we het zelf. Hét wijnarrangement voor uw 

kerstdiner met voor iedere gang de ideale wijn. Het perfecte cadeau voor onder de boom… 
met deze selectie begint kerst pas echt! 

De Okhuysen Kerstkist

Speciale prijs: 
€ 87,50 € 93,60
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2017 Pinot Grigio - Venezia Giulia 
Tenuta Viscone
In het noordoosten van Italië vinden 
we pure, zuivere wijnen waarin je 
daadwerkelijk de schone berglucht 
proeft! Op Tenuta Viscone, gelegen 
nabij Romans d’Isonzo, maakt men al 
sinds 1870 wijn, van zowel autochtone 
als internationale druivenrassen. Deze 
wijn is gemaakt van 100% pinot grigio. 
De druiven werden vroeg geoogst, het 
sap koel vergist en daarna volgde een 
rijping ‘sur lie’ voor extra complexiteit.
Proefnotitie: Heerlijke neus met volop 
wit fruit, iets van bloesem en ook wat 
honing en kruiden. In de mond is 
de wijn mooi gevuld, met een brede 
structuur met rijpe, zwoele fruittonen 
en een lange, frisse, zuivere finale.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu per fles: € 8,20 € 8,75
Bij doos van 6: € 7,90 per fles

2017 Entre-Deux-Mers 
Château Turcaud
Bij het dorpje La Sauve Majeure ligt 
Château Turcaud van Maurice en 
Simone Robert, dochter Isabella en 
haar man Stéphane. Het land hier 
is intens groen met opvallend veel 
bos, licht heuvelig en bezaaid met 
smalle kronkelige weggetjes. Maurice 
Robert, voorheen manager van enkele 
châteaus van de beroemde familie 
Lurton, vinifieert zijn wijnen met de 
modernste technieken. De Turcaud 
blanc prijkt dan ook op wijnkaarten 
van fameuze restaurants in Parijs, Lyon 
en elders in Frankrijk. 

Proefnotitie: Bleekgeel van kleur en 
een verfijnde ‘groene’ neus met tonen 
van citrusfruit en een vleugje kruiden. 
Stuivende, rijke smaak met een goede 
structuur, sappige, frisse zuren en een 
fijndroge finale.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,75 € 9,40
Bij doos van 6: € 8,40 per fles

2017 Riesling Steillage trocken 
Rheingau 
Weingut Altenkirch
Weingut Altenkirch werd in 1826 
gesticht in Lorch, aan de westkant van 
de Rheingau. De wijngaarden liggen op 
zeer steile hellingen waardoor ze lastig 
te bewerken zijn. Al het werk op de 15 
hectare wijngaard gebeurt handmatig 
en is zeer arbeidsintensief. Op de 

FRIS WIT 

ZUIVER EN ELEGANT

Een mooi glas fris witte wijn, wie houdt er niet van? Goed te combineren met lichte gerechtjes bij de lunch of 
het diner, maar ook uitstekend als borrelwijn. Perfect voor de feestdagen! Wij selecteerden zes wijnen die 

geweldig combineren met tonijncarpaccio, gerookte vis, schelpdieren, sushi en salades met avocado of paprika.

bodem van leisteen met kwartssporen 
voelt de rieslingdruif zich uitstekend 
thuis. De druiven komen langzaam tot 
rijpheid en bouwen prachtige smaak- 
en geurstoffen op. 
Proefnotitie: Attractieve neus met 
tonen van wit fruit, groene appel, 
meloen en citrusfruit. De smaak 
is zuiver, rijk en gelaagd, met een 
terugkerend wit fruit, mineralen en 
een prachtige frisheid in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2018 Cartagena Sauvignon blanc 
San Antonio 
Viña Casa Marín
De Chileense Maria Luz Marín 
is befaamd om haar expressieve 
sauvignon blancs. De druiven voor 
deze verrukkelijke Cartagena zijn 
afkomstig van een 100% eigen 
wijngaard van de hoger gelegen 
percelen, waar de nachten minder 
koud zijn in vergelijking met de 
lager gelegen wijngaarden. De 
mineraalhoudende grond bestaat 
uit gelijke delen kalk, klei en zand. 
De druiven worden geoogst met een 
perfect evenwicht tussen rijpheid en 
zuren.

Proefnotitie: Het parfum stuift het 
glas uit met tonen van witte perzik, 
appel, asperge en gemaaid gras. De 
smaak is mondvullend met een fijne 
textuur, volop sappig fruit, een mooie 
complexiteit, iets ziltigs en een intense 
afdronk!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2017 Pinot Blanc 
Weingut Birgit Braunstein
De biologisch-dynamisch bewerkte 
wijngaarden van Birgit Braunstein 
staan garant voor elegante, zuivere 
wijnen. De druiven van deze 
cuvée, 100% pinot blanc oftewel 
Weißburgunder, zijn afkomstig van de 
wijngaarden Fellner en Breitenmoss. 
Die zijn rijk aan Muschelkalk, wat 
een schitterende minerale smaak 
aan de druiven geeft. Het sap werd 
op inoxtanks vergist en verbleef zes 
maanden op de fijne gistsporen.
Proefnotitie: De wijn is mooi in balans, 
en kenmerkt zich door heerlijke tonen 
van wit fruit, peer, mango, witte 
bloesem en mineralen. De smaak is 
sappig, verkwikkend en prachtig zuiver 
met een lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: € 11,80 € 12,70
Bij doos van 6: € 11,25 per fles

2017 Alvarinho - Vinho Verde 
Quinta de Soalheiro
Broer Luis en zus Maria Cerdeira 
zwaaien de scepter op Quinta de 
Soalheiro. Dat is gelegen in de meest 
noordelijke punt van Portugal in de 
subregio van het Vinho Verdegebied; 
Monção e Melgaço. De karakteristieke 
zonnige dagen en koele nachten in 
combinatie met de granieten bodem 
en de hoogte van de wijngaarden 
(tussen de honderd en tweehonderd 
meter) zorgen voor een langzame 
rijping van de druiven en het behoud 
van de aroma’s. Dankzij een vrij vroege 
oogst blijft de frisheid van de alvarinho 
uitstekend behouden.
Proefnotitie: Heerlijk frisse geur van 
mineralen, citrusvruchten en iets van 
tropisch fruit. Intense en aromatische 
smaak, en uitstekend in balans met een 
licht vettige structuur, rijpe fruittonen, 
mineralen, fijne zuren, veel lengte en 
een prachtige zuiverheid.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 12,75 € 13,70
Bij doos van 6: € 12,25 per fles
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Ceviche van oesters met tijgermelk, koriander, jalapeño en mais
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2017 Campana blanc - Corbières 
Château Beauregard Mirouze
Een zeer aantrekkelijke witte wijn 
gemaakt van 70% marsanne en 30% 
roussanne, die op de koelste percelen 
van het domein met een bodem van 
ijzerhoudende zandsteen staan aange-
plant. De opbrengsten zijn laag en de 
druiven worden na binnenkomst direct 
zachtjes geperst. Na vergisting verblijft 
de wijn vier maanden ‘sur lie’ voor extra 
complexiteit. 
Proefnotitie: Het parfum is verleidelijk 
met tonen van witte perzik, veldbloe-
men en fijne kruiden. Ook in de smaak 
volop sappig rijp wit fruit, wat citrus, 
een aangename frisheid en een schone 
afdronk. Prachtig in balans!

Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 9,10 € 9,75  
Bij doos van 6: € 8,75 per fles 

2017 Viognier - Pays de Vaucluse 
Guffens au Sud
Door zijn gevoeligheid is de viognier-
druif kieskeurig qua ‘groeiomgeving’. 
De hoog gelegen kalkgronden in de Vau-
cluse zijn bepalend voor het gewenste 
resultaat, net als de lage rendementen, 
oude stokken en de oogst bij perfecte 
rijpheid. Na de gisting kiest Guffens 
voor een opvoeding deels op inox (35%) 
en deels op hout (65%).
Proefnotitie: Uitbundige neus van bloe-
men, acaciabloesem, honing, peer en 
abrikoos. De smaak is heerlijk fris en 

sappig, biedt een zacht zoete zweem 
van rijp fruit, een ietwat vette structuur 
en een levendige en uit  ge balanceerde 
finale. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 9,80 € 10,50  
Bij doos van 6: € 9,40 per fles 

2017 Verdejo Fermentado en Barrica
Rueda 
Palacio de Bornos
Voor deze ‘Fermentado en Barrica’ 
gebruikten de ‘meesters van de verdejo’ 
de net wat rijpere druiven. De wijn won 
aan complexiteit doordat het sap werd 
vergist in kleine eiken houten vaten. 
Hierna rijpte de wijn nog eens vier 
maanden in eikenhouten vaten voor 

RIJK WIT 

INTENS EN WEELDERIG

Uitgesproken, intense wijnen met een lange, krachtige afdronk. Wij presenteren hier zes rijk witte favorieten. 
Wijnen met concentratie en complexiteit, die een langere (hout-)opvoeding ondergingen en stevigere gerech-

ten met gemak aankunnen. Tongstrelende wijnen die onmisbaar zijn aan tafel. Serveer hierbij gevogelte met 
romige saus, of stevige vis als tarbot, snoekbaars, gebakken tong, tonijn, zeeduivel of zeewolf. Heerlijk om hier 
een rijke saus bij te serveren. 

extra structuur en balans. Het resultaat 
is verrukkelijk!
Proefnotitie: Uitbundige neus van rijp 
tropisch fruit, specerijen en plezie-
rige houttonen. De smaak is breed en 
biedt sappig en gul fruit, de kenmer-
kende frisse verdejo structuur en mooi 
geïntegreerde houttonen. De afdronk is 
intens en houdt lang aan. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 10,50 € 11,30
Bij doos van 6: € 10,10 per fles 

2017 PX Vino de Pueblo 
Montilla-Moriles 
3 Mirades - Alvear
Het 3 Miradas-project vertegenwoor-
digt een zoektocht naar de expressie 
van een terroir die historisch bekend-
staat als Sierra de Montilla - Calidad 
Superior. De focus van dit project ligt 
vooral op de wijngaard en minder op 
het traditionele rijpingsproces in Mon-
tilla. De pedro ximenezdruiven worden 
vroeger, en met meer frisheid geoogst 
en droog vergist in tinaja’s (een soort 
amforen). De opvoeding gebeurt in 
eikenhouten vaten. Met de 3 Mirades 
laat Alvear zien wat voor spannende 
dingen er mogelijk zijn met de PX-druif 
uit Montilla. Een ware ontdekking!

Proefnotitie: Mooie ingetogen neus met 
fruit als mandarijn en perzik, wat citrus 
en een subtiele toast van het hout. In de 
smaak terugkerend fruit van mandarijn 
en citrus, verder mango, fijne zuren en 
mooi geïntegreerde houttonen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,95
Bij doos van 6: € 11,50 per fles 

2017 Réserve des Seigneurs 
blanc - Cairanne
Domaine Oratoire Saint-Martin
De 25 hectare wijngaard van het bio-
dynamisch gecertificeerde Oratoire 
Saint-Martin liggen hoog op de coteaux, 
waar de grond van hoge kwaliteit is, rijk 
aan kalksteen en klei. De broers Alary 
oogstten de druiven roussanne, clai-
rette en viognier voor deze wijn op het 
juiste moment, waardoor de wijn naast 
kracht ook mooi fris wit fruit geeft.
Proefnotitie: De neus geeft een uitbun-
dig aroma van witte bloemen en acacia. 
De rijke smaak biedt delicate tonen van 
peer en exotisch fruit, een uitstekende 
frisheid en een zuivere en lang aanhou-
dende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,95 € 14,95  
Bij doos van 6: € 13,40 per fles 

2016 Chardonnay - Sonoma County
Cannonball
Wijnmaker Dennis Hill kiest in zijn 
wijnen voor frisheid en balans, atypisch 
voor chardonnays uit Sonoma County. 
Doordat in 2016 de temperatuur gedu-
rende de rijpingsperiode gemiddeld 
iets lager was dan in andere jaren, 
hadden de druiven een langere tijd om 
optimaal te kunnen rijpen. De helft 
onderging een vergisting en opvoeding 
op Frans eikenhout.
Proefnotitie: Uitbundige neus met 
impressies van abrikoos en mango, 
honingmeloen, iets exotisch, lichte 
vanilletonen en brioche. De smaak 
biedt een mooie spanning en frisheid, 
met mineralen en citrusfruit en een 
aangename, vettige structuur en ein-
digt in een eindeloze afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 16,30 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,65 per fles 

Bij doos van 6

€ 8,75 
per fles

Bij doos van 6

€ 9,40 
per fles

Bij doos van 6

€ 10,10 
per fles

Bij doos van :

€ 13,40 
per fles

Bij doos van 6

€ 15,65 
per fles

Bij doos van 6

€ 11,50 
per fles

Snoekbaars met venkel-lookboter

FRIS WIT
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Frizzante Nera Spago
Prosecco Colli Trevigiani 
De Faveri
Met deze prosecco van de familie De Faveri start 
u de kerst goed! Dit is een prosecco van zeer 
hoog niveau, die iedereen weet te overtuigen. Hij 
wordt gemaakt door Lucio en Mirella De Faveri. 
De druiven zijn afkomstig van de schitterend 
gelegen wijngaarden, op de steile heuvels van 
Valdobbiadene en Vidor. Moderne vinificatie-
technieken, gave druiven en bevlogenheid zijn 
de ideale ingrediënten voor dit sprankelende 
aperitief.
Proefnotitie: De mousse is net zo elegant en 
vriendelijk als de familie De Faveri zelf. De neus 
verleidt met een parfum van witte bloemen, 
bloesem, suikermeloen en iets van peer. De 
smaakaanzet is heerlijk fris, met sappig wit fruit, 
een hint van honing, florale tonen en een mild 
droge en verkwikkende afdronk.
Schenkadvies: Als aperitief, bij een feestelijke 
brunch of bij antipasti. Neem bijvoorbeeld dun 
gesneden zalm op toast met crème fraîche.
Op dronk: tussen nu en zomer 2019
Nu bij doos van 6: € 9,95 per fles € 11,30
Bij 24 flessen: € 9,50 per fles

 
2015 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier
Chardonnay kent vele liefhebbers, heeft door-
gaans een rond, toegankelijk karakter en is daar-
mee uitermate geschikt om te serveren bij uw 
kerstdiner. De druiven voor deze Marquis zijn 
door de familie De Lorgeril aangeplant op de 
noordelijke hellingen van de Montagne Noir, met 
een adembenemend mooi uitzicht over de Pyre-
neeën en de middeleeuwse stad Carcassonne. 
Op driehonderd meter hoogte profiteren de 
druiven van verfrissende winden en een groot 
verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Dit, 
in combinatie met een kalkrijke bodem, geeft de 

wijnen een schitterende frisheid en finesse. 
Proefnotitie: De neus biedt aroma’s van tropisch 
fruit als ananas, passiefruit, gedroogde abrikoos, 
iets van citrus en vanille. De smaak is vol en rijk, 
met een mooie vette structuur, sappig rijp geel 
fruit, heerlijke houttonen en een krachtige finale.
Schenkadvies: Een goede begeleider van (krui-
dige) visgerechten, gevogelte en rijke salades. 
Ook niet te versmaden bij een kaasplankje met 
zachte Franse kazen.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,75 per fles € 10,90 
Bij 24 flessen: € 9,25 per fles

 
2016 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Het hoofdgerecht, de gang waar iedereen naar 
uitkijkt en zo niet al weken over spreekt. Hier 
moet natuurlijk een knaller van een kerstwijn 
bij! Eentje die een verpletterende indruk maakt. 
Met de Ripasso van Palazzo Maffei lukt dit zeker. 
Wijnmaker Diego Cottini selecteerde voor zijn 
Ripasso Superiore de druiven veronese (70%), 
rondinella en molinara. Na de vergisting werd 
een tweede gisting op gang gebracht door de 
schillen en de fijne gistsporen van de Amarone-
wijn toe te voegen. De Ripasso wint hierdoor aan 
volume en kracht. De wijn verblijft daarna nog 
achttien maanden op eikenhouten vaten.
Proefnotitie: Intense, kruidige neus boordevol 
zwart en rood fruit. De smaak is lekker sappig 
met rijp kersenfruit, pruimen, specerijen, iets 
van hout, zachte, zwoele tanninen en elegante 
zuren in de lange afdronk.
Schenkadvies: Heerlijk bij kerstklassiekers, 
krachtige vlees- en wildgerechten. Om de avond 
met pittige, harde kazen bij kaarslicht of de open 
haard te eindigen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles € 13,95
Bij 24 flessen: € 11,75 per fles

Dé kerstwijnen om samen 
van te genieten

December is de maand van samen zijn met familie en vrienden. Samen borrelen, een 
schitterend kerstmaal op tafel toveren en genieten van voortreffelijke wijnen. Wij 

selecteerden ook dit jaar met veel zorg drie favoriete kerstwijnen voor u. Wijnen waarmee 
u uw gasten zult verrassen, die perfect op dronk zijn en de feestdagen compleet maken. 
Met deze wijnen zit u de hele kerst goed! Bestel deze wijnen gecombineerd en profiteer 
van de extra voordelige 24-flessenprijs.

De wijnen zijn gecombineerd te bestellen!
Zo profiteert u al snel van de 24-flessenprijs.

Vinée Vineuse 2120 Okhuysen | 023 5312240
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2016 Refosco Dal Peduncolo Rosso
Venezia Giulia 
Tenuta Viscone
De familie Braidot van Tenuta Vis-
cone maakt hier al sinds 1870 wijn en 
bezit inmiddels 80 hectare wijngaard. 
Zij werken op het domein met zowel 
inheemse als internationale druiven, 
die na de vinificatie niet worden geas-
sembleerd, maar als ‘monocépage’ (wijn 
gemaakt van één druifsoort) worden 
gebotteld. De bevlogen familie inno-
veert vanuit hun tradities, wat resul-
teert in eigentijdse, levendige wijnen, 
vol karakter. 
Proefnotitie: Een frisse neus met sub-
tiele aardse tonen en rood fruit. In de 

smaak bessen, bosaardbeitjes en het 
typisch Italiaanse bittertje. De wijn 
heeft een mooie spanning en is perfect 
in balans.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,30 € 8,90
Bij doos van 6: € 7,95 per fles

2017 Les Silices - Saumur rouge
Domaine du Vieux Pressoir
Ten zuiden van het idyllische stadje 
Saumur ligt het Domaine du Vieux 
Pressoir. Voormalig eigenaar Bruno 
Albert zocht met zijn pensioen in zicht 
een geschikte opvolger, en vond deze in 
Claude Vagnon en zijn familie, die dit 
prachtige bedrijf in dezelfde filosofie 

wensen door te zetten. Zij bewerken de 
wijngaarden zo natuurlijk en duurzaam 
mogelijk en houden de opbrengsten 
laag. Dit in combinatie met de moderne 
apparatuur in de kelder, levert pure 
kwaliteitswijnen op die het internatio-
naal erg goed doen. 
Proefnotitie: Uitbundige tonen van 
bessen, zwart fruit en peper knallen het 
glas uit. De smaak is mooi in balans, en 
heeft zowel vers fruit als ietwat aardse 
tonen in zich. De finale is mooi zacht.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,10 € 9,75
Bij doos van 6: € 8,75 per fles

FRUITIG ROOD 

BARSTENSVOL FRUIT EN FINESSE 

Bij fruitige rode wijnen draait het om de puurheid van de druif zelf, het fruit. Geen overheersende houttonen, 
wel wijnen met elegantie en finesse. Fruitig rood kan op veel momenten gedronken worden. Om zo van te 

genieten, maar ook heerlijk in combinatie met een kaasplankje. Fruitig rood kan ook heel lekker iets gekoeld 
gedronken worden. Aan tafel doen deze wijnen het goed in combinatie met stevige witvissoorten - waarbij de 
saus en/of garnituren voor een bruggetje zorgen naar de rode wijn - en met lichte vleesgerechten zoals fazant, 
kwartel en coq au vin.

2015 Bordeaux rouge
Château de Fontenille
Wij werken al jaren met veel plezier 
met Stéphane Defraine. Deze char-
mante en goedlachse Belg is een 
bekende in Bordeaux. Als oud advise-
rend oenoloog maakte hij veel vrien-
den in het vak. Stéphane had één grote 
missie: het terugbrengen van kwaliteit 
in het zo geliefde Entre-deux-Mers-
gebied en de streek weer op de kaart 
zetten. In 1989 kocht Stéphane zijn 
eigen domein in het hart van de Entre-
deux-Mers, waarmee zijn lang gekoes-
terde wens in vervulling ging. Zijn 
wijnen gelden inmiddels als maatstaf 
voor het gebied en worden bejubeld 
tot ver buiten Bordeaux.
Proefnotitie: Een parfum van zwart 
bosfruit, kersen en laurier. Een smeu-
ige smaak met een goede structuur, 
sappig rood en zwart fruit, soepele 
tanninen en fijne kruiden. Hij eindigt 
in een lange, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,30 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

2017 Valpolicella
Palazzo Maffei
In Valpolicella, een wijngebied 
ten noorden van de stad Verona, 
onderdeel van de grote Italiaanse 
wijnregio Veneto, huist topproducent 
Palazzo Maffei van de familie Cottini. 

Het wijnhuis ligt bij het dorp Tregnano, 
midden in de Illasivallei. Dit is een van 
de mooiste plekjes van het gebied, en 
wordt omringd door twaalf hectare 
wijngaard. De familie Cottini is heel 
ambitieus en investeert flink in 
de kwaliteit van hun Palazzo. Alle 
wijnen worden met de grootste zorg 
en precisie gemaakt en hun reputatie 
groeit met de dag
Proefnotitie: Heerlijk aroma van klein 
rood fruit, kersen, bosbessen en iets 
bloemigs. De smaak is elegant en 
licht-kruidig met zwoel rijp fruit, een 
aangenaam bittertje en verfrissende 
zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 10,60 € 11,40
Bij doos van 6: € 10,20 per fles

2016 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Vlak bij de Hongaarse grens met 
Oostenrijk, aan de oevers van de 
Neusiedlersee, liggen de wijngaarden 
van Birgit Braunstein. Burgenland 
is een streek met een eeuwenoude 
wijncultuur. Als eerbetoon heeft Birgit 
een verwijzing naar deze Keltische 
oorsprong in haar etiket verwerkt: haar 
initialen zijn een Keltisch klavertje 
vier. Birgit werkt volledig biologisch-
dynamisch en probeert ook in de 
kelder zoveel mogelijk de natuur haar 
gang te laten gaan. Haar wijnen vallen 

op door hun zuiverheid, harmonie en 
frisse karakter.
Proefnotitie: De geur zit boordevol 
zoete kersen, zwarte bessen en 
kruiden. Ook in de mond proeven 
we rijp donker fruit, een pepertje en 
laurier. De afdronk houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2017 Cartagena Pinot Noir 
San Antonio
Viña Casa Marin
Viña Casa Marín werd in 2000 
opgericht door wijnmaakster Maria 
Luz Marín, die één ding voor ogen had: 
‘terroirwijnen’ maken in Chili. Haar 
project was innovatief én gewaagd, 
maar inmiddels is ze geliefd en 
geroemd en een voorbeeld voor vele 
anderen in Chili! Sinds enkele jaren 
wordt María Luz bijgestaan door haar 
zoon Felipe, die met dezelfde passie en 
gedrevenheid wijn maakt. Alle druiven 
worden met de hand geoogst, pas op 
het moment dat de rijpheid perfect is. 
Proefnotitie: We ruiken veel fruit: 
aardbeien, rode bessen en rabarber. 
In de smaak vinden we rijp rood fruit, 
zoetige tanninen en een levendige 
frisheid; de afdronk is kruidig. 
Op dronk: tussen nu 2022
Nu per fles: € 12,25 € 13,25
Bij doos van 6: € 11,80 per fles

Bij doos van 6

€ 7,95 
per fles

Bij doos van 6

€ 8,75 
per fles

Bij doos van 6

€ 8,95 
per fles

Bij doos van 6

€ 10,20 
per fles

Bij doos van 6

€ 11,50 
per fles

Bij doos van 6

€ 11,80 
per fles

Kwartel gevuld met quinoa, granaatappel en amandel
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VOL ROOD 

KRACHTIG EN VOL KARAKTER

Bij doos van 6

€ 9,50 
per fles

Bij doos van 6

€ 10,30 
per fles

Bij doos van 6

€ 13,70 
per fles

Bij doos van 6

€ 13,60 
per fles

Bij doos van 6

€ 14,25 
per fles

Bij doos van 6

€ 15,50 
per fles

2016 Laudun rouge 
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Inmiddels niet meer weg te denken uit 
ons assortiment, deze voortreffelijke 
Laudun rouge van de sympathieke Luc 
Pélaquié. Aan de rand van het gehucht 
Saint-Victor-la-Coste maakt hij 
betaalbare Villages-wijnen. De Laudun 
is een assemblage van grenache, syrah 
en mourvèdre. 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.
Proefnotitie: Verrukkelijke neus 
met tonen van rood en zwart fruit, 
specerijen en een klein pepertje. De 

smaak is vol en krachtig, met opnieuw 
sappig bosfruit, een goede structuur en 
zachte tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,90 € 10,60
Bij doos van 6: € 9,50 per fles

2016 Negre Selecció - Penedès 
Bodegas Can Feixes
In een bosrijk deel van de Alto Penedès 
maakt de familie Huguet op het 
eeuwenoude domein Can Feixes niet 
alleen een fantastische cava, maar ook 
heerlijke stille wijnen. De rode Selecció 
is een wijn gemaakt op het fruit, 
bedoeld om in zijn jonge jaren van te 
genieten. De druiven ull de llebre, ofwel 
tempranillo (70%) en merlot (30%), 
staan aan de basis en ondergaan een 

rijping van zes maanden op barriques 
voor extra body en zachtheid.
Proefnotitie: Imponerende neus van 
zwarte bessen, framboos en specerijen. 
De smaak is fris met opnieuw veel fruit, 
een aangename kruidigheid, smeuïge 
tanninen en een opwekkende finale. 
Een Spaans juweeltje!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2015 Tandem - Syrah du Maroc 
Domaine des Ouled Thaleb en Alain 
Graillot
Dat de syrah-druif niet alleen geweldige 
resultaten geeft in de Rhône bewijst 
deze Tandem. Alain Graillot ontdekte 
op een van zijn fietstochten unieke 

Wat past nu beter bij de donkere winter avonden dan een mooi glas volle rode wijn? Krachtige smaken, die 
tot leven komen bij klassieke winterse gerechten. Qua smaak en structuur gaat vol rood fantastisch samen 

met wild, jacht- en stoofschotels, gebraden entrecote en ossenhaas. De smaak nog beter tot zijn recht laten 
komen? Schenk de wijn in een karaf en daarna in grote glazen, dan kan hij even ademen en geniet je nóg meer 
van deze prachtwijnen! 

wijngaarden in het kust gebergte van 
Marokko. Het microklimaat met warme 
dagen en koele nachten bleek ideaal 
voor de syrah-druif. De wijn wordt 
deels op barriques (60%) en deels op 
cementen cuves (40%) opgevoed, voor 
een mooie balans tussen complexiteit 
en frisheid.
Proefnotitie: Verleidelijk parfum van 
donker fruit, zwarte peper en laurier. 
De smaak heeft een frisse zetting, is 
mondvullend en zit barstensvol rijp 
fruit. Originele, gastronomische wijn!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,25 € 15,30
Bij doos van 6: € 13,70 per fles

2015 Réserve des Seigneurs 
rouge - Cairanne 
Domaine Oratoire Saint-Martin
De broers Alary werken volledig 
biologisch en zijn in het gelukkige bezit 
van enkele van de mooiste wijngaarden 
uit de streek. De wijnstokken hebben 
een gemiddelde leeftijd van maar 
liefst 65 jaar en staan diep geworteld 
in een bodem die rijk is aan kalk en 
klei. Na een verblijf van 24 maanden 
in barriques wordt de Réserve des 
Seigneurs gebotteld zonder filtratie.

Proefnotitie: Deze assemblage van 
mourvèdre,  grenache en syrah bezit 
een heerlijke, zwoele neus van klein 
rood fruit, zwarte kersen en fijne 
kruiden. De smaakaanzet is rijp en 
krachtig, met opnieuw een kruidig 
fruit en ook fraîcheur in een lang 
aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 14,20 € 15,25
Bij doos van 6: € 13,60 per fles

2017 Año Cero Malbec 
Altocedro
Karim Mussi Saffie werkt met oude 
stokken malbec. Sommige stokken zijn 
meer dan honderd jaar oud en brengen 
krachtige wijnen voort die ook een 
ongekende frisheid en finesse kennen. 
Dit geeft, zeker in combinatie met de 
zeer hoge ligging van de wijngaarden en 
de vinificatie op cement, een krachtige 
mendoza malbec die schitterend in 
balans is.
Proefnotitie: De wijn ruikt verleidelijk 
naar zwarte bessen, bosvruchten, cacao 
en peper. In de mond veel sappig fruit, 
pittige kruiden en zachte tanninen. De 
wijn is perfect in balans: de malbec 
biedt naast de kracht en concentratie 

waar hij zo beroemd om is, ook finesse 
en elegantie. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,80 € 15,90
Bij doos van 6: € 14,25 per fles

2015 Merlot - Sonoma County  
Cannonball
Dennis Hill is een wijnmaker met 
een grote staat van dienst, die pure 
Amerikaanse wijnen maakt met 
een goede frisheid en vooral geen 
overrijpheid. Zo ook deze heerlijke 
cuvée afkomstig van wijngaarden in het 
noorden van Russian River en de koele 
stukken uit Sonoma Valley. Voor wat 
extra pit en complexiteit werd aan de 
merlot een klein beetje petit syrah en 
cabernet-sauvignon toegevoegd.
Proefnotitie: Een mooie neus van 
bosbessen en frambozen, specerijen 
en iets van mokka. De smaakaanzet 
biedt een geconcentreerd rijp fruit, 
met zachte, frisse tonen van kersen, 
specerijen, fluwelige tanninen en een 
brede structuur. De finale is heerlijk 
fris. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 16,30 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,50 per fles

Gegrilde entrecote met paddenstoelen-vijgensalsa
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DESSERTWIJN 

DE BESTE AFSLUITERS

Bij doos van 6

€ 13,40 
per fles

Bij doos van 6

€ 14,30 
per fles

Bij doos van 6

€ 15,00 
per fles

Bij doos van 6

€ 14,75 
per fles

Bij doos van 6

€ 20,45 
per fles

Bij doos van 6

€ 19,95 
per fles

2017 Riesling Wunderkammer
Weingut Ingrid Groiss
Het domein van Ingrid is gelegen in het 
Oostenrijkse Weinviertel. Het is een 
klein domein, waar Ingrid karakter-
volle wijnen maakt. Wijnen met finesse 
en balans, die zowel een uiting zijn van 
de terroir als Ingrids eigen persoon-
lijkheid. Voor deze bijzondere cuvee 
werden de druiven pas half oktober 
met de hand geselecteerd en geplukt, 
koud geweekt en met de hele trossen 
vergist tot 9% alcohol, met een heerlijk 
natuurlijk restzoet. 
Proefnotitie: Aromatische neus met 
volop citrusfruit, rijpe perzik en wat 
honing.  De smaak biedt eveneens tonen 
van overrijpe pompelmoes, perzik en 
prachtige zuren.

Lekker bij: nagerechten met aardbei, 
framboos of rabarber. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,95 € 14,95
Bij doos van 6: € 13,40 per fles

2017 Ballet d'Octobre - Jurançon 
moelleux
Domaine Cauhapé
Henri Ramonteu zet al jaren de toon 
in de niet heel bekende, maar wel bui-
tengewone appellatie Jurançon. De 
petit manseng staat aan de basis van 
zijn weelderige ‘moelleuxwijnen’. De 
druiven worden eind oktober geoogst 
waarna allereerst een koude schilwe-
king plaatsvindt om zo aroma’s aan de 
schil te onttrekken. Hierna volgt een 
lichte persing waarna het vrijgekomen 

sap een alcoholische gisting ondergaat 
op grote vaten van gebruikt Frans eiken.
Proefnotitie: Explosief parfum met ver-
leidelijke aroma’s van grapefruit, perzik 
en passievrucht en een hint van honing. 
Verfijnd zoete smaak met frisse zuren 
en een indrukwekkende finale. 
Lekker bij: desserts met ananas of 
perzik, een tarte tatin of frisse fruit-
taarten op basis van sinaasappel en 
grapefruit.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,80 € 15,95
Bij doos van 6: € 14,30 per fles

1998 Rivesaltes Ambré - 17 ans d'âge
Maison Parcé frères
In de Roussillon maakt de familie 
Parcé prachtige authentieke wijnen 

Een feestelijk diner afsluiten met een heerlijk dessert, zo hoort het toch? Maar een dessertwijn wordt nog 
wel eens vergeten. En dat terwijl een passende wijn zelfs een eenvoudig nagerecht veel allure geeft! Zeker 

niet overslaan dus, want zoet heeft zoveel te bieden qua smaak. Denk aan levendige citrus- en steenvruchten, 
honing, caramel en bloemen. Om van te watertanden zo lekker. Of je nu gaat voor een overheerlijke cheesecake, 
meringue, tarte tatin, chocoladetaart of een kaasplank als dessert, wij hebben er de juiste wijn bij. 

waaronder deze bijzondere zoete wijn 
‘op leeftijd’, gemaakt van grenache 
blanc, grenache gris en macabeu. De 
druiven werden laat geplukt, maar 
beschikken over voldoende frisheid 
mede door de koele leisteenbodem 
en grote verschillen tussen dag- en 
nachttemperatuur. De ruim veertien 
jaar lange rijping in barriques 
garandeert complexiteit en rijkdom.
Proefnotitie: Uitbundig parfum met 
geuren van cacao, karamel, kaneel en 
iets van tabak. In de smaak komen deze 
haast hartige, kruidige tonen samen 
met rijp geel fruit. De indrukwekkende 
afdronk houdt secondelang aan!
Lekker bij: een gerijpte schapenkaas, 
crème brûlée of tarte tatin.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 15,60 € 16,75
Bij doos van 6: € 15,00 per fles

2018 Moscato d'Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
Piemonte is de streek van wereld-
beroemde wijnen als Barolo en 
Barbaresco. Maar in de om geving 
van Asti wordt ook de altijd vrolijk 
stemmende Moscato d’Asti gepro du-
ceerd. Doordat de gisting is onder-
broken heeft de wijn een natuur-
lijk restzoet, een aangenaam laag 
alcoholgehalte (5,5% vol.) en fijne 
belletjes. Voor een verkwikkend glas 

Moscato d’Asti is iedereen in, zelfs na 
een lang meergangendiner.
Proefnotitie: De geur is typisch mus-
kaat: vol honing, zoet wit fruit en bloe-
men. De smaak is verkwikkend fris, 
heeft delicate, zoete fruittonen en ein-
digt met een elegante en prikkelende 
afdronk. 
Lekker bij: meringue, zoete aardbei-
endesserts of ijs met verse perzik of 
mandarijn.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 15,35 € 16,50
Bij doos van 6: € 14,75 per fles

2015 Barsac - Sauternes 
Château Gravas
Met beroemde buren als Château Cli-
mens, Doisy-Daëne en Coutet blijft de 
familie Bernard opvallend bescheiden 
en zo ook de prijs van deze voortreffe-
lijke Sauternes. Het château dankt zijn 
naam aan de kenmerkende laag kie-
zels, de zogenaamde ‘graves’, waarop de 
sémillon- en sauvignondruiven mooi 
tot ontwikkeling komen. De botrytis 
cinerea, de zogenaamde edele rotting, 
zorgt voor indroging van de druiven en 
concentratie van suikers en zuren.
Proefnotitie: De neus is fris en tegelij-
kertijd ook rijk met tonen van rijp geel 
fruit als verse abrikozen en perzik, en 
een vleugje honing. De smaak is zwoel 
en edelzoet, maar bezit tevens mooie

zuren en een zachte verfijnde finale. 
Lekker bij: peer met gorgonzola, abri-
kozentaart, foie gras op toast of een 
mooie blauwaderkaas.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 21,30 € 22,90 
Bij doos van 6: € 20,45 per fles

2015 Stroopsoet - Stellenbosch (0,5 ltr)
Sterhuis
De Zuid-Afrikaanse Johan Kruger is een 
gevestigde naam in de wijnwereld. In 
2005 won hij de prijs van Young South 
African Winemaker of the Year en nog 
altijd worden zijn wijnen geroemd in 
de toonaangevende Platter-wijngids. 
De viognierdruiven zijn afkomstig van 
hoger gelegen wijngaarden nabij Stel-
lenbosch waar een altijd verfrissende 
wind waait. De late pluk staat garant 
voor een hoog suikergehalte waardoor 
de gisting vroegtijdig stopt. 
Proefnotitie: Prachtige goudgele kleur. 
Het exotische parfum stuift het glas uit 
met tonen van ananas, perzik en iets van 
citrus, bloesem en honing. De smaak is 
verfijnd met opnieuw heerlijke fruitto-
nen en een verleidelijke finale met vol-
doende frisheid. 
Lekker bij: parfait met fruit als ananas 
of passievrucht met ijs.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 21,50 € 23,50
Bij doos van 6: € 19,95 per fles

Ricotta uit de oven met verse vijg en dulce de leche 
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De charmante Katharina Wechsler groeide op tussen de 
wijngaarden van het kleine familiedomein in het dorpje 
Westhofen in het zuiden van Rheinhessen. Ondanks het feit 
dat haar ouders enkele van de beste wijngaarden in bezit 
hadden, verkochten ze de wijn in bulk. Katharina volgde  
een studie Politicologie en Sociale Wetenschappen in  
Stuttgart en vond een baan bij een televisieproducent 
in Berlijn. Na enkele jaren in de grote stad te hebben 
gewoond ging er toch iets kriebelen bij Katharina. Ze wilde 
wijn gaan maken en dan het liefst in haar geboortedorp 
Westhofen. Na zeer inspirerende stages bij toonaangevende 
wijnproducenten zoals Klaus Peter Keller in Rheinhessen en 
bij Beaumont in Zuid-Afrika, startte ze in 2012 op goed geluk 
met twee kleine vaten riesling en silvaner. Ze ontwierp haar 
eigen etiket en stuurde de wijn naar wijnvrienden en pers. 
Al snel werden lovende artikelen over haar geschreven en 
kwamen de eerste klanten bij haar aan de deur; Weingut 

Wechsler was een feit. Katharina en haar familie bezitten 17 
hectare wijngaard. De Westhofener Benn, met wijnstokken 
van meer dan vijftig jaar oud, is een ‘monopole’, geheel 
in bezit van de familie Wechsler. Daarnaast bezitten 
ze percelen in wijngaarden met prachtige namen als 
Morstein, Steingrube en Kirchspiel. Naast riesling staan 
er ook veel andere voor Duitsland typische druivenrassen 
aangeplant zoals de scheurebe, silvaner, weissburgunder en 
spätburgunder. 

Het is Katharina’s filosofie om authentieke en karaktervolle 
wijnen te produceren, waar elegantie en finesse op de 
voorgrond staan. Wijn ontstaat, voor alles, in de wijngaard. 
Wanneer je mooie rijpe druiven oogst, kan je wijn maken 
op intuïtie en gevoel, is haar stellige devies. Wij kunnen het 
onomwonden met haar eens zijn. Wat een ontdekking en 
wat een schitterende wijnen!  

KATHARINA WECHSLER,
EEN GROOT TALENT 
UIT DUITSLAND

2017 Weisser Burgunder trocken - Rheinhessen
Weissburgunder is de Duitse benaming voor pinot blanc. De druiven voor deze 
wijn komen uit de Westhofener Benn en de Westhofener Aulerde. De bodems 
bestaan uit mergel (kalkrijke klei) en löss. Een heerlijk sappige weissburgunder 
met citrusfruit, peer en iets van tropisch fruit. De smaak is zuiver, geconcen-
treerd en met een schitterende minerale afdronk! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 12,00 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles 

2017 Riesling trocken - Rheinhessen
De ‘Gutswein’ riesling trocken is een assemblage van druiven uit de Westhofe-
ner Benn en Westhofener Kirchspiel. De vergisting vindt plaats op cuve met een 
deels spontane vergisting voor extra complexiteit. De neus is zeer expressief met 
limoen, witte perzik en subtiele florale tonen. De smaak is heerlijk fris en toegan-
kelijk met wederom het frisse citrusfruit en de zinderende spanning waar ries-
ling zo beroemd om is! 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 12,60 € 13,50 
Bij doos van 6: € 11,95 per fles

2017 Westhofen Alte Reben Silvaner - Rheinhessen
De stokken silvaner, uit de ommuurde wijngaard Steingrube, zijn meer dan 35 
jaar oud en hebben van nature lage rendementen. Het speciale microklimaat in 
deze wijngaard zorgt ervoor dat de druiven laat geoogst kunnen worden met veel 
concentratie. De neus is expressief met fris citrusfruit, witte peper en veel inten-
siteit. De smaak is krachtig en complex met een indrukwekkende precisie, eindi-
gend in een afdronk met een prachtige balans en lengte. Groots! 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 18,95 € 20,50
Bij doos van 6: € 17,95 per fles

 

2015 Spätburgunder trocken - Rheinhessen
De pinot-noirdruiven zijn volledig afkomstig uit de Westhofener Benn. De 
opvoeding op oudere barriques duurde maar liefst achttien maanden. Het gewel-
dige oogstjaar 2015 heeft rode wijnen met grote klasse opgeleverd. De neus is 
zuiver met rijpe kersen en bramen. De smaak is mooi fris met concentratie en 
elegantie, een bijna romige textuur en perfect rijpe tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,65 € 15,75 
Bij doos van 6: € 13,95 per fles 

Rheinhessen kan gezien worden 
als de Languedoc van Duitsland. 
Het was lange tijd de producent 
van een grote plas saaie wijnen. 
Tegenwoordig gebeuren er hier 
juist onge looflijk spannende 
dingen. Onder leiding van 
een groep ambitieuze en 
enthousiaste jonge wijnmakers, 
die de oudste en beste 
wijngaarden herontdekken, 
worden er wijnen gemaakt die 
de beroemdste wijngebieden 
van Duitsland uitdagen en zelfs 
naar de kroon steken!  

In Rheinhessen 
gebeurt het

Soms stuit je per toeval op een geweldige vondst. Tijdens 
een seminar in Duitsland kregen wij een indrukwekkende 
presentatie van Katharina Wechsler en haar wijnen. Niet 

alleen Katharina zelf maakte indruk met haar gedrevenheid, 
ook haar wijnen waren indrukwekkend goed. Waarom hadden 
we hier nog niet eerder van gehoord? Nader onderzoek leerde 
ons dat Katharina nog maar vrij recent echt voor zichzelf was 
begonnen. Gretig vroegen wij aan Katharina om proefflessen 
naar ons kantoor te sturen voor ons proefteam. Ook op kantoor 
stalen haar wijnen in een blindproeverij de show met unaniem 
hoge scores!

NIEUWEONTDEKKING

i
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Groots wit voor aan tafel!
Tijdens de feestdagen wordt er net even meer uitgepakt dan anders! We brengen meer tijd in de keuken door om 

de mooiste en meest feestelijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Daar horen natuurlijk bijzondere wijnen 
bij die net even meer complexiteit en diepgang laten zien. Wij kozen voor u zes klassieke witte wijnen uit die breed 
inzetbaar zijn en de complexe gerechten perfect aanvullen. Dit wordt groots genieten met familie en vrienden!

2015 Rully blanc
Domaine Michel Briday
Domaine Michel Briday behoort tot de absolute top van de 
Côte Chalonnaise. Het harde werk in de wijngaarden resulteert 
in wijnen met zuiverheid, concentratie en complexiteit. 
In totaal bezit Stéphane nu ongeveer vijftien hectare aan 
wijngaarden, waaronder in Bouzeron en Mercurey, maar 
het zwaartepunt ligt in Rully, met onder meer vier hectare 
premier cru-wijngaard. 
Proefnotitie: Een assemblage van vier verschillende percelen 
chardonnay met duidelijke verschillen in de bodems. Een 
mooie frisse, complexe en expressieve wijn met citrusfruit, 
bloesem en roomboter.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 19,25 € 20,75
Bij doos van 6: € 18,50 per fles

2015 Bourgogne ‘Mon Blanc’
Domaine Stéphane Aladame
Al op 18-jarige leeftijd kreeg Stéphane Aladame de kans 
om wijngaarden te kopen in zijn geboortedorp Montagny. 
Tegenwoordig is hij een van de gangmakers die de kwaliteit 
omhoog stuwt in de Châlonnais. Zijn wijnen kunnen onder-
tussen wedijveren met de grote chardonnays uit de na bij-
gelegen Côtes de Beaune. Bourgogne ‘Mon Blanc’ wordt 
gemaakt van een perceel uit het dorpje Saint-Clément-sur-
Guye, in het zuiden van de Côte Chalonnaise. 
Proefnotitie: Een mooie zuivere slanke chardonnay, met 
frisse zuren en een heerlijk speels vetje in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,25 € 16,50
Bij doos van 6: € 14,60 per fles

2016 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’
Maison Verget
Jean-Marie Guffens is een ware meester van de Mâconnais. 
Het gebied kent hij als zijn broekzak en hij gebruikt alleen het 
mooiste fruit van de beste wijngaarden. Met zijn specialistische 
handelshuisj Maison Verget maakt hij een duizelingwekkend 
aantal cuvées en slaagt hij erin de essentie van elk perceel 
chardonnay in de wijn te vangen en te laten zien.  
Proefnotitie: Een expressieve mâcon met tonen van appel en 
meloen, een mooie vulling in de mond en prachtige harmo-
nieuze zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,50 € 15,80
Bij doos van 6: € 13,95 per fles

2017 La Diva Blanche - Pays d’Oc blanc
Terre des Dames
Terre des Dames is een oude, achttiende-eeuwse wijn-
boerderij omringd door veertien hectare wijngaard in de 
heuvels achter de Zuid-Franse stad Béziers. Het is eigendom 
van Lidewij van Wilgen. De wijngaarden liggen tegen de heu-
vels en bestaan uit verschillende kleine percelen, omringd 
door een natuurlijke begroeiing van eiken, olijfbomen, pijn-
bomen en geurige kruiden als tijm en rozemarijn.
Proefnotitie: Een nieuwe topcuvée van Lidewij gemaakt van 
haar oudste aanplant grenache blanc. De grenache geeft een 
zilte en florale kant aan de wijn, met aangename bitters, ter-
wijl het hout de wijn een brede en zachte structuur geeft en 
zorgt voor extra complexiteit.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 21,75 € 23,50
Bij doos van 6: € 20,90 per fles

2017 Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg
Weingut Stadt Krems
De investeringen die Frits Miesbauer deed in de wijngaarden 
beginnen nu echt hun vruchten af te werpen. De terraswijn-
gaarden worden met veel aandacht onderhouden en geven 
geconcentreerd fruit met een perfecte balans. Op de akker 
Weinzierlberg ontwikkelt de grüner veltliner onder invloed 
van de stenige bodem en de warme oostenwind uitbundige 
smaak- en geuraroma’s. 
Proefnotitie: De neus biedt limoen, witte peper en exotisch 
fruit als ananas en passievrucht. De smaak is geconcentreerd 
en mondvullend met prachtige frisse zuren die ruggengraat 
geven aan de wijn. De afdronk is lang met een subtiele zilte 
toets. Schitterend! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,30 €14,25
Bij doos van 6: € 12,80 per fles

2017 Coume Marie blanc - Côtes de Roussillon
La Préceptorie
La Préceptorie wordt bestierd door Joseph Parcé, van de 
bekende wijnmakers-familie Parcé van La Rectorie. Het 
domein bezit prachtige wijngaarden met zéér oude wijnstok-
ken van ruim tachtig jaar in het achterland van de Roussillon. 
Dankzij de hoge ligging van de wijngaarden hebben de drui-
ven profijt van de verkoelende zeewind en kunnen ze zeer 
harmonieuze zuren opbouwen. 
Proefnotitie: De neus is krachtig met mediterrane kruiden, 
rijpe perzik en nectarine. De smaak is geconcen treerd met 
wederom het gele fruit, stenige tonen en een hint van per-
zikpit. De afdronk is lang en weelderig met een heerlijke 
fraîcheur die extra lengte geeft. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 14,50 € 15,70
Bij doos van 6: € 13,95 per fles
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Bijzonder rood voor aan tafel!
Het hoofdgerecht tijdens de feestdagen is natuurlijk hét belangrijkste moment van de avond! De wijn die 

geserveerd wordt bij het hoofdgerecht moet dan ook iedereen versteld doen staan. Het liefst zetten we 
de wijn met enige show op tafel, bijvoorbeeld door hem te decanteren. Zodoende krijgt hij de aandacht die hij 
verdient. Belangrijker nog: iedereen zal intens genieten! De rode wijnen op deze pagina’s sluiten goed aan bij het 
‘pièce de résistance’, de hoofdschotel, of dit nu gevogelte, wildgebraad of geroosterd rood vlees betreft.

2015 Gigondas
Domaine du Pesquier
De familie Boutière is vooral bekend door de verrukkelijke 
‘Petit Petrus’. Daarnaast hebben Mathieu en vader Guy 
prachtige wijngaarden in Vacqueyras en Gigondas. De 
oude wijngaarden van de Gigondas liggen vlak onder de 
adembenemende Dentelles de Montmirail. 
Proefnotitie: Een assemblage van grenache, syrah en mour-
vèdre met een traditionele opvoeding op grote houten vaten. 
De wijn bezit veel frisheid, complex fruit, kruiden en iets van 
kreupelhout.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles:  € 17,95 € 19,25
Bij doos van 6: € 17,25 per fles

2015 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d'en Gil
Mas d’en Gil is een klein familiedomein in Bellmunt, Priorat, 
dat zowel een bijzondere historie als een unieke ligging heeft. 
Om te beginnen met die historie: Pere Rovira was samen 
met zijn dochters Pilar en Marta een van de pioniers van het 
woeste Priorat. De unieke bodem bestaat uit ‘llicorella’, een 
zeldzame leisteengrond die de wijnen uit deze streek hun 
diepte en immense complexiteit geeft.  
Proefnotitie: Dieprood van kleur en met een geur van kersen, 
specerijen en mint. Goed gestructureerd, rijk en complex, en 
met smeuïge tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 16,95 € 18,25
Bij doos van 6: € 16,30 per fles

2014 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Alain Graillot
De broers Maxime en Antoine maken wijnen die nog altijd 
even indrukwekkend zijn als die van hun vader Alain. De 
geoogste trossen syrah worden niet ontsteeld, maar in hun 
geheel vergist. Het vinificatieproces gaat met zachte hand: er 
wordt gezocht naar balans en finesse. 
Dit is de noordelijke Rhône ten voeten uit: met enerzijds 
florale tonen van rozenblad en lavendel en anderzijds peper 
en specerijen. 
Proefnotitie: Prachtig rijpe tanninen, spanning en fraîcheur 
maken dit een grootse beleving!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 21,25 € 22,95
Bij doos van 6: € 20,40 per fles

2016 Auxey-Duresses rouge 'Les Vireux'
Domaine Dupont-Fahn
Michel Dupont woont bij het ommuurde gehuchtje Clos 
des Toisières, dat hoort bij de gemeente Monthélie, nabij 
Meursault. Hier bezit hij een klein en gerenommeerd wijn-
domein. De wijnen van Michel zijn uitbundig, met een bijna 
zwoel parfum, een exotische smaak en een extreme rijpheid. 
Deze 2016 Auxey-Duresses rouge heeft uitbundig rood fruit 
op de neus en subtiele aardse tonen.
Proefnotitie: De smaak is krachtig met rijpe rode bessen, 
kersen, iets van leer en toegankelijke tanninen. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 19,80 € 21,25
Bij doos van 6: € 18,95 per fles

2015 Valduero Crianza - Ribera del Duero
Bodegas Valduero
Bodegas Valduero is in 1983 opgericht. Verantwoordelijk 
voor de wijnen is oenologe Yolanda García Viadero, één van 
Spanjes beste vrouwelijke wijnmaaksters. De lokale druif 
tinto fino brengt hier schitterende wijnen voort, mede door 
de grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur, die 
gunstig zijn voor een evenwichtige rijping. Deze verrukkelijke 
crianza rijpte vijftien maanden op eiken vaten.
Proefnotitie: De neus is expressief en complex met ingemaakt 
donker fruit, vanille en specerijen. De smaak is intens 
met wederom het zwoele donkere fruit, cederhout en 
schitterende gepolijste tanninen door de lange opvoeding op 
eikenhout. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 22,60 € 24,30
Bij doos van 6: € 21,70 per fles

2016 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Cantina Avignonesi is een van de meest spraakmakende 
domeinen in Montepulciano, gelegen in het Italiaanse 
Toscane, in het zuidoosten van de provincie Siena. Deze 
’Rosso’ is gemaakt van 90% prugnolo gentile oftewel 
sangiovese en de rest bestaat uit de lokale druiven canaiolo 
en colorino. De opvoeding vond plaats op traditionele grote 
vaten van Slavonisch eikenhout.
Proefnotitie: Een heerlijk florale neus met frambozen, wilde 
kruiden en specerijen. In de smaak is deze wijn kruidig met 
zijdezachte tanninen en rijp kersenfruit.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,75 € 14,75
Bij doos van 6: € 13,20 per fles
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Wereldse wijnen
De laatste jaren is ons assortiment kwaliteitswijnen buiten Europa flink uitgebreid. Na strenge selecties en vele 

(blind)proeverijen met het team presenteren we met trots zes prachtige wijnen uit achtereenvolgens Nieuw-
Zeeland, Chili, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Argentinië. Iedere wijn bezit een eigen karakter, voortgebracht 
door de unieke terroirs en de invloed van eigenzinnige wijnmakers die soms ver van hun geboorteland een nieuw 
avontuur startten. Reis met ons mee en geniet van deze juweeltjes die ook op tafel aangenaam zullen verrassen!

2017 Chardonnay Klipkop - Piekenierskloof
Kruger Family Wines
De Zuid-Afrikaanse Johan Kruger, besloot onlangs om 
voor zichzelf te beginnen en liet zich inspireren door de 
‘cool climate’ wijngaarden van de West-Kaap. Hij zoekt 
de wijngaarden uit die het beste fruit geven dat hij kan 
vinden. Zo ook bij de hooggelegen Piekenierskloof waar 
de chardonnaydruif op zo’n zevenhonderd meter boven 
zeeniveau uitstekend gedijt.
Proefnotitie: De neus biedt gul wit en geel fruit met een hint 
van vuursteen. De smaak is zuiver en geconcentreerd met 
prachtige minerale tonen en iets van roomboter. De finale is 
complex en houdt lang aan. Baie mooi!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 17,95 € 19,25
Bij doos van 6: € 17,25 per fles 

2016 La Consulta Select Blend
Altocedro
Boetiekwijnhuis Altocedro ligt in het dorpje La Consulta, 
in de Ucovallei op de uitlopers van het Andesgebergte. 
Overdag schijnt hier de zon uitbundig, maar de nachten zijn 
koel. Dit zorgt voor een optimale rijping van de druiven, met 
behoud van zuren. Deze voortreffelijke assemblage bestaat 
uit malbec, cabernet-sauvignon, tempranillo en syrah. Na 
een vinificatie in betonnen kuipen rijpt de wijn nog twaalf 
maanden op Franse barriques.
Proefnotitie: In de neus heerlijk zwoel donker bosfruit en 
tonen van koffie, zoethout en cacao. De smaak is prachtig 
gelaagd, goed gestructureerd en de afdronk biedt smeuïge 
tanninen. ¡Delicioso!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 16,70 € 17,95
Bij doos van 6: € 15,95 per fles

2015 Pinot Noir ‘State Of Grace’ - Marlborough
Staete Landt
In Marlborough gaat kwaliteit boven kwantiteit. Pinot noir 
is de grote belofte van Marlborough en dat is niet zo gek 
met een klimaat dat zo lijkt op dat in de Bourgogne. Maar 
liefst twaalf percelen met elk een eigen smaakcomponent 
staan aan de basis van deze door de internationale wijnpers 
bejubelde wijn.
Proefnotitie: Een schitterende, gelaagde wijn met in de neus 
uitbundige tonen van kers,braam en viooltjes. Heerlijk 
sappig met bessig fruit, een spannende kruidigheid en 
zachte
tanninen. De afdronk is zuiver en verkwikkend.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 18,60 € 19,95
Bij doos van 6: € 17,90 per fles 

2016 Pinot Gris ‘State of Bliss’ - Marlborough
Staete Landt
Ruim twintig jaar geleden emigreerde de Nederlandse Ruud 
Maasdam naar Nieuw-Zeeland. Inmiddels is zijn wijndomein 
Staete Landt een begrip en worden zijn pure, karakteristieke 
wijnen in vele landen en (sterren)restaurants geschonken. Nadat 
de pinot-grisdruiven per perceel met de hand zijn geplukt, volgt 
een zachte persing. Een klein deel van het sap vergist in oude 
Franse eiken vaten voor extra complexiteit. 
Proefnotitie: Heerlijke neus met weelderige aroma’s van peer, 
bloesem en abrikoos. We proeven tropisch fruit, amandel en 
specerijen. Met recht een verrukkelijke en gastronomische wijn!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 13,25 per fles 

2018 Sauvignon blanc Viñedo Cipreses - San Antonio
Viña Casa Marín
Nergens anders in Chili wordt zo dicht bij de Grote Oceaan 
wijn gemaakt. In de vallei van San Antonio, nabij het dorpje 
Lo Abarca, concentreerde wijnmaakster Maria Luz Marín 
zich in eerste instantie op de sauvignon-blanc-druif; nog 
altijd een van de sterren van het domein. Maar liefst twee 
keer werd deze Cipreses uitgeroepen tot beste sauvignon 
blanc ter wereld!
Proefnotitie: Een wijn vol karakter, diepgang en rijkdom, en 
een perfecte expressie van de kalkrijke terroir van Lo Abarca. 
Verrukkelijke sauvignonaroma’s van kruisbes en vers 
gemaaid gras stuiven het glas uit. De smaak is zuiver en puur, 
en biedt tonen van steenvruchten, citrusfruit en mineralen. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,75 € 16,90
Bij doos van 6: € 14,95 per fles 

2016 Cabernet Sauvignon - California
Cannonball
Eigenaren Dennis Hill en Yoav Gilat houden van wijnen die 
uitblinken in balans en frisheid. Een deel van de druiven komt 
van eigen wijngaarden en een deel van de druiven kopen ze 
in bij bevriende wijnboeren. De oogst gebeurt geheel door 
het eigen team. Deze heerlijke Cabernet Sauvignon werd 
circa achttien maanden op eikenhouten vaten opgevoed en 
geeft weer waar Cannonball voor staat: hoge kwaliteit, een 
eerlijke prijs en wijn om van te genieten!
Proefnotitie: Een indrukwekkende neus vol donker fruit, 
als bramen en pruimen en een pepertje. De smaak is mooi 
gestructureerd, geconcentreerd, biedt zoetig donker fruit en 
een intens lange en frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 16,30 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,60 per fles 
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Sluit een mooie avond
in stijl af!

‘Grand Cru’ Port van Quinta do Tedo
Quinta do Tedo, van Vincent en Kay Bouchard, is een 
porthuis naar ons hart. Traditionele wijnbouwmethoden 
die het land respecteren en moderne vinificatietechnie-
ken gaan er hand in hand. Het domein heeft een ‘Single 
Quinta Classification’, te vergelijken met een domei-
naanduiding. 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. In 2011 werd Quinta do 
Tedo gecertificeerd biologisch. De soorten en hoeveelhe-
den producten die de Bouchards op hun wijngaarden toe-
passen, zijn strikt gereguleerd. Bodem, wijnstokken en 
druiven worden periodiek gecontroleerd om een   gezond 
wijngaardecosysteem te waarborgen dat op zijn beurt 
druiven van hoge kwaliteit levert!

Fine Tawny 8 years - Port 
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!
Nu per fles: € 12,10 € 13,40

Ruby ‘Finest Reserve’ 6 years - Port 
Een selectie van de beste vaten ruby port uit drie 
oogstjaren die iets langer op hout rijpte (minimaal 
5 jaar), voor extra complexiteit. Heerlijk fruit, lekker 
kruidige smaakaanzet, tonen van chocola en noten, 
een prachtige concentratie en een elegante, zoete 
afdronk. 
Nu per fles: € 12,95 € 14,50

2013 Late Bottled Vintage Port 
Van druiven uit één oogstjaar en vier jaar lang gerijpt 
in grote vaten van Frans eiken. Een heerlijk parfum 
van zwart fruit, kersen, chocola en mint, een goede 
structuur en een geconcentreerde smaak met mooi 
fruit en veel lengte. 
Nu per fles: € 20,25 € 22,50

Maison Paul Beau 
Paul Beau is een klein en exclusief cognacmerk, geves-
tigd in het hart van de Cognac-streek, de ’Grande Cham-
pagne’ genaamd. Ze zijn een van de belangrijkere bezit-
ters van wijngronden hier en voorzien dan ook veel grote 
en bekende merken van pure grande champagne cognac. 
Daarnaast maken ze een aantal speciale cuvées onder 
hun eigen topmerk Paul Beau. De familie Beau staat 
bekend als de grootste specialist in deze streek.

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.
De V.S.O.P. is een prachtig geurende zachte cognac 
van zeer hoog niveau.
Nu per fles: € 26,75 € 29,50

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 aro-
ma’s van een premier cru in zich.
Nu per fles: € 31,95 € 35,50

Cognac Grande Champagne Hors d’Âge
De wijn heeft wel 20 tot 25 jaar gerijpt, en is daar-
door 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 bij-
zonder lang en zacht.
Nu per fles: € 48,25 € 53,50

Château de Lacquy
Château de Lacquy van de familie De Boisséson is een 
familiebedrijf (sinds 1711) dat bekend staat om zeer 
verfijnde armagnacs. Het domein, dat 400 hectare 
beslaat, is een waar ecologisch juweel bestaande uit 
bossen, meren en wetlands. Château de Lacquy ligt 
in de Gascogne, in het hart van de ‘gouden driehoek’, 
de Grand Bas Armagnac. De 20 hectare wijngaarden 
worden traditioneel met de hand bewerkt. De druiven 
folle blanche, baco, colombard en ugni blanc die 
uitstekend gedijen op de zanderige leemgrond met 
ijzeroxide (sables fauves) vormen de basis voor de 
armagnac. De Boisséson is een voorstander van een 
lange rijping zonder veel inmenging in dit proces. Op 
die manier maakt Lacquy het allerbeste 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. 
Nu per fles: € 47,25 € 52,50

Bas-Armagnac Hors d’Âge 12 ans
Een armagnac van ongekende klasse met schitte-
rende aroma’s (specerijen, vanille, cacao) en een zeer 
zachte finale. 
Nu per fles: € 56,75 € 62,90

Bas-Armagnac Reference XO 17 ans 
Een selectie van de beste vaten, gemaakt van baco, 
colombard et ugni blanc, met aroma’s van gekonfijte 
vruchten, cacao en veldbloemen, zeer complex en 
eindeloos in de mond nablijvend.
Nu per fles: € 67,50 € 75,00
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Jean-Claude Berrouet, bekend van de wijnen van 
Saint-Emilion en Pomerol, is een iconisch figuur op 

de rechteroever van Bordeaux. Berrouet had jarenlang 
een dubbelfunctie, toen hij in dienst was bij de illus-
tere wijnfamilie Moueix. Zo was hij (44 jaar gangen!) 
de wijnmaker van het wereldvermaarde Petrus, maar 
was hij ook verantwoordelijk voor het opsporen van 
wijnen en wijngaarden voor het handels huis van de 
familie. 

In die hoedanigheid leerde hij de streek kennen als 
zijn broekzak. Geen wijngaard op de rechteroever van 
de Dordogne had geheimen voor Berrouet. Toen hij in 
1978 op zoek ging voor een wijngaard voor zichzelf, 
wist hij dan ook precies waar hij die moest zoeken. 
Hij vond een voor hem ideaal terroir in Montagne, een 
van de satellietgemeenten van Saint-Emilion, waar 
zijn favoriete merlotdruif het uitstekend doet. Hij bleef 
doorwerken voor de familie Moueix, maar maakte nu 
ook zijn eigen wijn. Later kwam ook zijn zoon Jean-
François op het familiedomein werken. Zijn andere, 
evenzeer getalenteerde zoon nam het stokje van hem 
over op Petrus. Vieux Châteaux Saint André is een van 
de best geprijsde topwijnen die Bordeaux voorbrengt!

'Een beetje Petrus in je glas'
EEN VAN DE BEST GEPRIJSDE TOPWIJNEN DIE BORDEAUX VOORTBRENGT!

2014 Montagne Saint-Emilion
Vieux Château Saint André
Een geweldige door merlot gedomineerde wijn 
(90%),  aangevuld met cabernet franc. De wijngaard 
is gemiddeld veertig jaar oud en heeft een bodem 
die varieert van kalkrijke klei tot meer stenig. De 
Berrouets zoeken niet naar powerwijnen, met veel 
concentratie en overvloedig hout gebruik, maar 
naar subtiliteit, frisheid en balans.
Proefnotitie: Prachtig rood en donker fruit, iets van 
laurier, een pepertje, kruiden, frisse, harmonieuze 
tanninen, fijne zuren en een perfecte balans.
Lekker bij: gebraden entrecote of eend, maar hij 
smaakt ook heerlijk bij vele andere vlees gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 18,50 € 19,95
Bij doos van 6: € 17,50 per fles

Sfeervol tafelen
bij de Smaeckkamer 
In het historische ‘Huize Westerhout’ kun je vandaag de dag 
terecht voor een heerlijke lunch, borrel, diner of gewoon een 
goede kop koffie. 
Anne en Rosalie Haakma begonnen hier in 2015 hun 
gezamenlijke droom: een brasserie openen waar ieder-
een zich welkom voelt. En dat is meer dan gelukt. Wij 
mochten deze prachtige locatie, grenzend aan park Wes-
terhout in Beverwijk, lenen voor onze fotoshoot voor 
dit nummer. Dank jullie wel! www.desmaeckkamer.nl 

Winnaars Proefschrift 
Maar liefst vier van onze wijnen hebben de prestigieuze titel ‘Wijn van het Jaar’ gewonnen op het 30e Proefschrift Wijnconcours. 

De winnaars!
Rood t/m € 7,50
2016 Vin de Pays de Vaucluse  
Domaine du Pesquier

Zoet t/m € 30,00 
2017 Riesling Lorcher Kapellenberg Spätlese
Weingut Altenkirch

Vins Nature € 15,01 t/m € 20,00
2017 Alvarinho Nature - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro

Champagne boven de € 30,00
Champagne brut Cuvée de Réserve  
Pierre Péters

delicious. 
voor Vinée Vineuse 
Wij mochten voor dit nummer weer rekenen op de samenwerking met hét 
foodmagazine delicious. Zij maakten voor ons de foto’s op pagina’s 16-19 en 22-27. 
Daar krijg je trek van! delicious. verrast en inspireert elke maand met recepten, 
kooktips, achtergrondverhalen, hotspots en foodinfluencers. 
www.deliciousmagazine.nl

Cadeautip! 
MONSIEUR LOUIS, OP PAD MET EEN WIJNKOPER
Leuk om zo, of in combinatie met een mooie fles cadeau te 
doen. In 2017 bestond Okhuysen 150 jaar, en ter gelegenheid 
van dit jubileum bracht Louis Kat, oud-directeur, dit prach-
tige boek uit! Lees hoe Louis besmet raakte met het wijnvirus 
en ga met hem mee op reis. Over zijn zoektocht, de versla-
vende romantiek van de wijngaarden, kelders vol vaten en de 
liefde voor het – naar eigen zeggen – mooiste vak dat er is. Een 
absolute must-read voor elke wijnliefhebber!

Tijdens de feestdagen is onze winkel (Gierstraat 34, Haarlem) extra geopend. Kijk voor de exacte openingstijden op okhuysen.nl/winkel 
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Sommige tradities moet je in ere 
houden. Daarom bedanken wij 

u, onze trouwe klant, zo vlak voor 
de kerst ook dit jaar graag voor uw 
mooie bestelling. 
 
Hier kozen wij een bijzonder kerst geschenk 
voor uit: een schaarse magnumfles La Diva 
Rouge van Terre des Dames. Een prachtige, 
volle rode wijn, met liefde gemaakt door een 
van onze favoriete wijnmaaksters, Lidewij 
van Wilgen. La Diva is dé topwijn van Terre 
des Dames.  
Lidewij selecteert haar beste, met de hand 
geplukte druiven (50% syrah, 30% grenache 
en 20% alicante) voor het maken van deze 
wijn. Na een zorgvuldige vinificatie rijpt de 
wijn nog twaalf maanden op eikenhouten 
vaten. Met recht een Diva, deze Vin de Pays 
des Coteaux de Murviel rouge.
 
Schenkt u deze wijn tijdens het (kerst)diner? 
Dan raden we u aan hier een jachtschotel, 
wildstoofpot, ossenhaas, gegrilde entrecote 
of gerijpte kazen bij te eten.
 
Wilt u liever geen magnumfles (1,5 liter, 
winkelwaarde € 36,90), maar twee standaard 
flessen  (750 ml), dan kunt u ons dit laten 
weten.  
 

Een hele mooie Kerst en alle goeds 
voor het nieuwe jaar gewenst!

Van ons, voor u!

Voorwaarden: minimale besteding € 250,00 • maximaal 1 geschenk per bestelling (dus 1 x magnumfles óf 2 x 750 ml fles)
Aanbieding geldt tot 31 december 2018 op aankopen uit Vinée Vineuse winter 2018/2019
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