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Banyuls en Bonbanyuls
4 De heerlijke, op Port lijkende rijpe Banyuls smaakt  

voortreffelijk met pure chocolade.

Schelp- en schaaldieren
8-9 Garnalen, oesters, kreeft, krab en mosselen vragen  

om specifieke, droge witte wijnen.

Viswijnen
10-11 Vis moet zwemmen, zegt men altijd. Vindt u dat ook, 

maak dan een keuze uit deze selectie echte viswijnen.

Bordeaux
12-13 Klassieke wijnen, onder andere die uit de Médoc, 

Saint-Emilion en Pomerol, zijn ideale begeleiders van 

lamsvlees, eend en natuurlijk een Entrecôte Bordelaise.

Bourgogne blanc
14-15 Het witte goud haalden wij dit keer uit de Mâconnais, 

met onder andere schitterende wijnen uit Saint-Véran en 

Pouilly-Vinzelles.

Wild en gevogelte
16-19 Een brede selectie van krachtige, fluweelzachte rode 

wijnen die optimaal tot hun recht komen bij groot wild, 

maar ook klein wild en gevogelte.

Bourgogne rouge
20-21 Voor de liefhebbers van rode Bourgogne is dit ‘het 

neusje’ van de Pinot Noir. Prachtige wijnen voor nu  

en later.

Tussen wit en rood
22-23 Rosé is vaak een ideale wijn bij een tussengerechtje  

na wit en voor rood.

Desserts
24-25 Een prachtige zoete wijn vormt vaak een spectaculaire 

afsluiting van een feestelijk diner.

Mousseux en Champagne
26-27 Wat is heerlijker dan een glas Champagne of  

Mousseux brut als aperitief, bij een fijne lunch of  

gewoon als u (n)iets te vieren heeft.

Saint-Emilion
28 Een zeer mooie Grand Cru uit Saint-Emilon.

Kostbare klasse
29 Twaalf klassieke grootheden voor een heel  

bijzonder moment.

Huiswijnen
30-31 De meest gevraagde en door u bestelde wijnen op een rijtje.

Van alles wat
32-33 Leuke wijngeschenken, karaffen, glaswerk, mooie  

Port van Quinta do Tedo, Cognac van Paul Beau en 

Armagnac van Lacquy.

Wijnig Nieuws
34-35 Terug naar ‘Openflessendagen’ en andere  

wijnwetenswaardigheden.

Cadeau
36 De lekkerste Sauvignon komt uit Nieuw-Zeeland.

Wijn van het Jaar en  
vele genomineerden
Met de winnaar Guilhem rouge van Moulin de Gassac  
en dertien genomineerde wijnen was Okhuysen ook  
nu weer succesvol.

Wild en gevogelte Kostbare klasse Schelp- en schaaldieren Bourgogne Blanc

We hebben dankzij uw vertrouwen in onze Wijnkoperij weer een geweldig jaar 

achter de rug.De vernieuwde Vinée Vineuse, de Okhuysen Special, de Okhuysen 

Extra en de Okhuysen Voorkoop vielen duidelijk in goede aarde. Onze wijn-

verkopen stegen ook dit jaar weer en opvallend was uw grote waardering voor 

onze brede selectie ‘Huiswijnen’. Klassiekers als witte Bourgogne van Verget 

en de Bret Brothers alsmede de normaal geprijsde Bordeaux-wijnen scoorden 

wederom hoog. Nieuwe aankopen als Château Gigognan uit de Rhône, Château 

Champ des Soeurs uit Fitou, de Escada d’Oro uit Portugal en Amant Novillo uit 

Toro bleken een schot in de roos. Op moment van schrijven hebben we nog twee 

maanden te gaan, maar 2006 zal zeker een succesvol jaar worden. Met heel veel 

vertrouwen kijken wij uit naar 2007. Een jubileumjaar voor Okhuysen, omdat 

we dan 140 jaar bestaan. Een jaar vol feestelijkheden met prachtige wijnen en 

aanbiedingen, waarover wij u begin volgend jaar zullen informeren.

Heel graag toasten wij met u op een mooi en gelukkig 2007!

Het Okhuysen-team

Het team van Wijnkoperij Okhuysen wenst  
u een heel gelukkig Nieuwjaar met natuurlijk  
ook in 2007 weer heel veel heerlijke wijnen.

Bestellen via bestelformulier.
Zend dit in bijgesloten envelop naar:  
Antwoordnummer 480, 2000 wc Haarlem

 T  023 531 22 40
 F 023 532 48 15
 E vineus@okhuysen.nl 

Foto:

Boven vlnr.: Ton Alting, Yves van Maren, Roy van Veenendaal, Maarten Brouwer,  

Niels Ypenburg, Jabik van der Goot, Marc Keulen. Midden vlnr.: Xavier Kat, Louis Kat, 

Bas Kastelein, Cock Flaton, Sander Odekerken, Willem Koper. Onder vlnr.: Dik Vlug, 

Brenda ten Brinke, Larry Renardel de Lavalette, Annemiek Ceelaert, Tess Schuurman, 

Tjalke Dunki Jacobs, Dorien van den Berg. Niet op de foto: Bob Zwitser
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De meesterlijke smaak
van Banyuls en pure chocolade

In het najaar van 1994 presenteerden wij voor de eerste keer onze 
BONBANYULS. We vonden dat de edelzoete rode Banyuls en chocolade  

een prachtige eenheid vormden. Daarom ontwikkelden wij samen met 
chocolade-experts een bonbon met de rode Banyuls als vulling. 

Al vele jaren maakt Chocolaterie Lagosse in opdracht van Okhuysen 
deze unieke bonbon, die uitsluitend gedurende de maanden november 

en december verkrijgbaar is.

Bonbanyuls samen
met een fl es Banyuls
verpakt in een kistje:
prijs €25,95 per kistje

2005 Banyuls le Muté sur Grains
Domaine de la Rectorie
Proefnotitie: Hangt in het glas als een rijpe Port. De neus biedt 
een uitbundig fruit van rijpe bessen. De smaak is schitterend, 
met fi jne zoete aroma’s en opnieuw fruit. Heerlijke fraîcheur!
Schenkadvies: nu tot 2011
Speciale prijs bij doos van 6:
€13,00 per fl es van 0,5 lit. (normaal €14,75)

BonBanyuls
Chocolaterie Lagosse
Prijs €7,95 per doosje (inhoud 12 stuks)
Per drie doosjes: €22,50 (normale prijs per doosje €8,50)
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Afgelopen maand was het weer zover: het 

meest prestigieuze wijnconcours van de 

Benelux. Meer dan 3000 wijnen werden inge-

stuurd en door een deskundige jury in tien-

tallen proefsessies beoordeeld. Zoals altijd 

werden de wijnen gerangschikt naar kleur, 

land, streek, prijscategorie en zo mogelijk 

naar druivenras. Evenals vorig jaar vielen 

wij ook deze keer in de prijzen.

Naast deze winnaar had Okhuysen ook nog eens 13 andere 
wijnen in de fi nale. Deze staan op de volgende 2 pagina’s beschreven.

‘WIJN VAN HET JAAR’ 
2005 GUILHEM ROUGE
MOULIN DE GASSAC

‘Un Vin comme autrefois’
Begin jaren negentig startte Aimé Guibert, 
eigenaar van het wereld beroemde wijndomein 
Mas de Daumas Gassac, het project Guilhem. 
Hij contracteerde wijnboeren die mee wilden werken 
aan de creatie van een originele wijn, gemaakt van 
traditionele druiven en afkomstig van de coteaux. 
Zijn idee was eigenlijk heel simpel, maar tegelijk ook 
heel duidelijk: zoek in iedere vallei, bergplooi en op 
elke heuvel naar kleine wijngaarden met een goede 
terroir, vinifi eer de verschillende druiven apart 
en maak er een wijn ‘zoals vroeger’ van. 
Al vele jaren is dit een succeswijn met 
nu als hoogtepunt de verkiezing tot 
WIJN VAN HET JAAR.

Proefnotitie:
De kleur is diep donkerrood. Het parfum 
is iets kruidig en het rijpe rode en zwarte fruit 
treedt op de voorgrond. De smaak is krachtig en 
heeft een stevige structuur, maar is tegelijk ook 
zacht, met een rondeur en fl uwelen afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2008
Speciale prijs bij doos van 6:
€4,60 per fl es (normaal €5,40)
Zie ook pag. 30-31 “Huiswijnen” voor extra korting

18de Proefschrift Wijnconcours
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Finale wijnen  Okhuysen   Pr oefschrif t  Wijnconcour s

2005 Lalanne 
Cuvée Première
Vin de Pays des Côtes de Gascogne
Alain Lalanne was in de Gascognestreek 
een van de eerste producenten die zijn 
druiven op zeer lage temperatuur liet 
weken alvorens ze te persen. Hij bereikte 
hiermee dat de frisheid in de geur nog 
uitbundiger werd.
Proefnotitie: Mooie, lichte witte wijn 
met een zalig fruitparfum en minerale 
tonen. De frisheid is opvallend met zachte 
verfi jnde zuren. De fi nale is daarbij mooi 
droog met heel veel charme.
Op dronk: tussen nu en 2007
Speciale prijs bij doos van 12:
€3,95 per fl es (normaal €4,55)

2005 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza 
Castilla la Vieja
Zéér tevreden en tevens erg blij waren 
wij met het feit dat de meest gevraagde 
en verkochte witte wijn van Okhuysen 
in de fi nale is gekomen. 2005 was een 
uitmuntend jaar voor Rueda met wijnen 
vol fruit en frisheid.
Proefnotitie: Een heerlijke neus met 
een stuivend parfum vol exotisch fruit 
als citrus en ananas. De smaak is rijp 
en rijk met sappige en verkwikkend 
frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2007
Speciale prijs bij doos van 12:
€4,80 per fl es (normaal €5,65)

2005 Château 
Labatut-Bouchard
Bordeaux Blanc sec
Vele jaren achtereen, acht jaar om 
precies te zijn, bereikte deze wijn de 
fi nale en twee maal werd hij zelfs Wijn 
van het Jaar. Een prima wijn dus met 
een zeer constante kwaliteit.
Proefnotitie: Een heerlijke neus met 
frisse tonen van appel, verse groente 
en iets citrus. De smaak biedt spanning 
met een goede aanzet en zachte zuren 
in de afdronk. Een goed aperitief of 
bij een visje of lichte lunch.
Op dronk: tussen nu en 2008
Speciale prijs bij doos van 6:
€5,95 per fl es (normaal €6,95)

2005 Palacio de Bornos 
Verdejo Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Vorig jaar zat deze wijn ook al in de fi nale 
en werd daarnaast nog tijdens de 5e Natio-
nale Huiswijncompetitie 2006 uitgeroepen 
tot Huiswijn van het Jaar, categorie ‘Elite 
Restaurants’, ingezonden door Restaurant 
Wilhelminapark te Utrecht.
Proefnotitie: Indrukwekkende witte wijn, 
gemaakt van de verdejo-druif. Het juryrap-
port: afgeronde geur met grassige, vettige 
impressies, toegankelijk en evenwichtig, 
crispy, smaakvol, goede lengte.
Op dronk: tussen nu en 2008
Speciale prijs bij doos van 12:
€6,10 per fl es (normaal €7,10)

2004 Mâcon-Vinzelles 
Clos de Grand Père
Bret Brothers
De meest talentvolle wijnmakers van de 
Bourgogne worden de gebroeders Bret 
wel genoemd. Hun eerste oogst was het 
jaar 2000 en deze was meteen raak met 
fabuleuze witte wijnen, die in de pers de 
allerhoogste noteringen kregen.
Proefnotitie: Een buitengewone stijl wijn met 
een prachtige neus van kweepeer, meloen, 
perzik en abrikoos. Ook iets honing, een lichte 
toast en met aantrekkelijke frisse zuren. Intens 
rijke wijn met veel complexiteit en structuur.
Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs bij doos van 6:
€13,95 per fl es (normaal €15,80)

2004 ‘Bel Amant’, Fitou
Château Champ des Soeurs
In 2005 werd eigenaar Laurent 
Maynadier door La Revue du vin de 
France uitgeroepen tot wijnmaker van 
het jaar! Zijn ‘Bel Amant’ is een speciale 
selectie van druiven afkomstig van een 
aparte wijngaard.
Proefnotitie: Het parfum is heel puur 
met tonen van rijp rood en zwart fruit. 
In de smaak keert het fruit terug. 
Een bijna zwoele aanzet, zachte, 
vriendelijke tanninen en een frisse, 
licht kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs bij doos van 6:
€9,30 per fl es (normaal €10,70)

2004 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves
In de Loire-streek is Roches Neuves 
een toonaangevend domein voor rode 
wijnen. Thierry Germain, afkomstig uit 
Bordeaux, is hier de grote man. Ieder jaar 
opnieuw scoort hij met spectaculaire 
wijnen. Ook de jury viel voor deze 
Saumur Champigny.
Proefnotitie: De kleur is diep donker -
rood. Het parfum is zwoel met tonen 
van zwarte bessen en bramen. 
De smaak is complex met opnieuw fruit 
en veel expressie.
Op dronk: tussen nu en 2009
Speciale prijs bij doos van 6:
€8,25 per fl es (normaal €9,50)

2005 Cairanne 
Réserve des Seigneurs
Domaine l’Oratoire Saint-Martin
De broers Frédéric en François 
Alary maken verschillende cuvées Cairanne, 
waaronder deze uiterst boeiende Réserve 
des Seigneurs, die werd gevinifi eerd 
van 60% grenache, 30% mourvèdre 
en 10% syrah.
Proefnotitie: Diep donkerrode kleur, een 
fantastische neus van rijp fruit, lichte tonen 
van hout en fi jne kruiden. De smaak is heel 
rijk en complex, met gekonfi jt fruit, iets 
cacao, drop en peper. Een schitterend glas!
Op dronk: tussen nu en 2011
Speciale prijs bij doos van 6:
€10,45 per fl es (normaal €11,95)

2003 Saint-Joseph Offérus
Jean-Louis Chave Sélection
Alle kenners zijn het erover eens : Chave 
maakt wijnen die zich onderscheiden in 
complexiteit, balans en raffi nement. Zo ook 
deze Saint-Joseph, gemaakt van rijpe syrah-
druiven, die door Chave werden geselec-
teerd en gevinifi eerd.
Proefnotitie: Het pure fruit van de syrah 
is indrukwekkend met heerlijke tonen van 
zwarte bessen en ander rijp zwart fruit. De 
smaakaanzet is smeuïg en elegant tegelijk 
en daarbij mooi kruidig en zacht. Een schit-
terende stijl!
Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs bij doos van 6:
€15,25 per fl es (normaal €17,25)

2004 Fonterutoli
Chianti Classico
De belangrijkste Italiaanse wijngids Gam-
bero Rosso plaatst Fonterutoli op basis van 
de meest ontvangen ‘3 glaasjes’ (maximale 
score) in de top van het klassement van 
Italië, net achter Gaja en Ca’del Bosco.
Proefnotitie: Prachtig donkerrode, bijna 
zwarte kleur. De geur is kruidig met een 
rijp fruit van bramen en zwarte bessen, iets 
kreupelhout en licht getoast hout. De smaak 
is smeuïg en vol, omlijst met zachte tanni-
nen en een intens fruit. 2003 is uitverkocht. 
Wij gaan over op het sublieme jaar 2004.
Op dronk: tussen nu en 2011
Speciale prijs bij doos van 6:
€14,90 per fl es (normaal €16,75)

2004 Maury Cuvée Aurélie
La Préceptorie de Centernach
De familie Parcé is niet alleen bekend 
om haar verrukkelijke Banyuls-wijnen, 
maar sinds een paar jaar ook vanwege 
een topwijn uit Maury. 
Ook deze werd gemaakt van 100% 
grenache en bezit een overweldigende 
fruitexpressie.
Proefnotitie: De neus presenteert 
een prachtig fruit van zwarte bessen, 
kersen en bramen. De smaak is 
portachtig zoet, heel fi jn met frisse 
zuren en secondenlang nablijvend.
Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs bij doos van 6:
€11,60 per fl es (normaal €13,25)

Crémant de Bourgogne Brut
Domaine Aladame
Deze « blanc de blancs » werd gemaakt 
van hoofdzakelijk chardonnay aangevuld 
met een beetje aligoté. Deze laatste druif 
geeft de wijn juist wat extra spanning en 
mooie frisse zuren.
Proefnotitie: Mooie, elegante 
mousse, verfi jnde neus van wit fruit en 
iets zuidvruchten. De smaak is levendig 
en fris met zachte bitters in de fi nale.
Op dronk: tussen nu en 2008
Speciale prijs bij doos van 6:
€12,95 per fl es (normaal €14,75)

2003 Cava Huguet
Gran Reserva Brut
Bodegas Can Feixes
Deze schitterende cava werd al 
meerdere malen uitgeroepen tot Wijn 
van het Jaar. Ook dit jaar kwam hij weer 
in de fi nale vanwege zijn schone stijl, 
elegante belletjes en zachte structuur.
Proefnotitie: Zuivere neus, breed 
en sappig, mooie balans, mooi fruit, 
verfrissend en verteerbaar, loepzuiver, 
elegante stijl met gepast bittertje op 
eind, bescheiden afdronk, prima prijs/
kwaliteit (aldus de jury van Proefschrift).
Op dronk: tussen nu en 2009
Speciale prijs bij doos van 6:
€13,10 per fl es (normaal €14,90)

2005 Lalanne 
Wit

2004 ‘Bel Amant’, Fitou
Rood

2004 Maury Cuvée Aurélie
Zoet

Crémant de Bourgogne Brut
Mousserend
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LangoustinesLangoustines

GarnalenGarnalenGarnalen

Kreeft

MossellenMossellenMossellen

Oesters

Qoquilles Saint-JacquesQoquilles Saint-JacquesQoquilles Saint-Jacques

Krab

Z eefruit

Langoustines

2005 Can Feixes blanco selecció
Penedès

Een regelmatig bekroonde wijn 

uit Penedès. Mooie, lichtbleke kleur. 

Expressieve fruitneus met minerale tonen. 

Sappige smaak met opnieuw fruit en verfi jnd 

frisse fi nale. Heerlijk bij oesters (zowel rauw 

als gegratineerd), langoustines, coquilles

Saint-Jacques en rivierkreeftjes. Ook goed 

te combineren met romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,85 per fl es (normaal €7,95)

2005 Château Turcaud blanc
Entre-Deux-Mers

Zeer verfi jnde neus met een hoofdrol 

voor de sauvignon. Rustige, rijke smaak 

met goede structuur en frisse zuren 

en een fi jndroge fi nale. Heerlijk bij 

‘fruits de mer’ in de ruimste zin van 

het woord, garnalen (ook garnalen-

cocktail), rauwe oesters, gekookte 

en gegratineerde mosselen.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Viña Godeval
Valdeorras

Een zeer boeiende wijn uit Galicië, 

gemaakt van de originele godello-druif. 

Stuivend, licht mineralige neus, overweldi-

gende smaak met een milde zetting en sappige 

zuren. Heerlijk bij gebakken of gegratineerde 

oesters, kreeft, gegrilde gamba’s, coquilles 

Saint-Jacques met romige saus en scampi.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,40 per fl es (normaal €9,50)

2005 Terramaior, Albariño
Rias Baixas

Afkomstig uit Galicië en gemaakt van 

100% albariño. Verfi jnd geurende wijn, 

met tonen van citrus, ananas en abrikoos. 

Rijke structuur, mooie zuren en heel fris. 

Heerlijk bij vis, schelp- en schaaldieren of 

zoals langs de kust van Galicië op weg 

naar Santiago de Compostela bij 

coquilles Saint-Jacques en oesters. 

Combineert ook met rijke saus.

Op dronk: tussen nu en najaar 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€8,45 per fl es (normaal €9,70)

2005 Chablis
Domaine d’Elise
Elise maakt één Chablis, ondanks 

het feit dat men wijngaarden heeft met 

een 1er cru-status. Stijlvolle, droge wijn, 

licht mineralig en heel smeuïg van smaak. 

Afdronk heel fi jn, met harmonische zuren. 

Heerlijk bij gegratineerde of rauwe oesters 

(bijnaam van Chablis is niet voor niets 

oesterwater), maar ook bij schelpdiertjes 

en een mooie vis.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,25 per fl es (normaal €11,75)

2005 Jurançon Chant des Vignes
Domaine Cauhapé
Eigenaar Ramonteu werd enkele 

jaren geleden terecht ‘Vigneron de l’année’. 

Een wijn met een exotische neus, een prachtige 

smaak en elegante zuren in de fi nale. Heerlijk 

bij zowel schaal- als schelpdieren, gegrild, 

gebakken of rauw en bereid met een frisse, 

maar ook krachtige saus.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,30 per fl es (normaal €12,95)

2004 Chablis 1er Cru Vaillon
‘Vigne des Epenottes’ 
Verget
Naast wijnen uit de Mâconnais zijn ook 

de wijnen uit Chablis een specialiteit van 

het huis Verget. Verfi jnde, fl orale en fruitrijke 

neus, volle structuur in de smaak, licht 

mineralig, iets getoast en een lange afdronk. 

Heerlijk bij natuurlijk weer oesters, op welke 

wijze dan ook bereid, krab en kreeft met 

niet te rijke saus.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€23,75 per fl es (normaal €26,70)

2005 Viognier
Domaine des Jougla
Afkomstig van een klein kalkrijk perceel 

van Alain Jougla in Saint-Chinian. De geur 

is bloemig met tonen van abrikoos en thee. 

Pittige kern en prachtig zuiver. Heerlijk bij 

alle soorten schelp- en schaaldieren, vooral 

als deze worden bereid en opgediend met 

een rijke, milde saus.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 3:
€9,70 per fl es (normaal €11,10)

Fijn droog wit bij  ‘fruits de mer’

Veel gastvrouwen en gastheren zullen zich de komende 
weken weer gaan buigen over de invulling van een feeste-
lijke lunch of diner tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw. 
De wijn-spijscombinatie speelt hierbij natuurlijk altijd een 
belangrijke rol. Een veelgestelde vraag is namelijk: welke 
wijn past het beste bij…? Bent u niet helemaal bekend met 
de vele wijnen in ons assortiment, of bent u wat onzeker over 
de juiste combinatie wijn en spijs, dan kunnen onderstaande 
speciaal geselecteerde wijnen u zeker een handje helpen. 
Schelp- en schaaldiertjes vragen om een witte wijn. Welke 
wijn is afhankelijk van het gerechtje. Een mossel smaakt nu 
eenmaal anders dan een oester en langoustines weer anders 
dan coquilles Saint-Jacques. Zijn ze gepocheerd, gebakken 
of gegratineerd, komt er een roomsaus bij, of alleen 
wat citroen? Hierbij onze suggesties met een korte 
beschrijving van de wijn en waarbij te schenken. O
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ForelForel

Rog

Tonijn

Z almZ almZ alm

Schol

ZeewolfZeewolfZeewolf Heibot

MakreelMakreelMakreel

2005 Viognier blanc
Domaine Moulin de Ciffre

Jacques Lésineau verkocht Château 

Haut-Gardère aan Fieuzal en kocht Moulin de 

Ciffre in de Languedoc. Wat hij hier maakt, is 

in één woord geweldig. Zijn Viognier knipoogt 

met gemak naar een Condrieu. Heerlijk bij 

gebakken of gegrilde tong, tonijn, gebakken 

rogvleugel met een zachte romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,90 per fl es (normaal €11,30)

2005 Sancerre
Domaine de la Garenne

Proef tien Sancerres naast elkaar en ervaar 

hoe groot de onderlinge verschillen zijn. 

Okhuysen prijst zich gelukkig met dit domein 

met wijngaarden op de kalkrijke heuvels rond 

het stadje Sancerre en met een fantastische 

wijn! Heerlijk bij licht gerookte zalm, zalm-

salades, waterzooi van vis, gestoomde en 

gepocheerde vissen met een zacht-zure 

wijnsaus (en…vergeet het geitenkaasje niet!).

Op dronk: tussen nu en najaar 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,35 per fl es (normaal €12,95)

2005 Vouvray sec
Domaine Philippe Brisebarre

Een pure en verfi jnd droge Vouvray kan 

verrukkelijk zijn. Terecht wordt de wijn van 

Brisebarre geroemd en werd hij in 1999 nog 

uitgeroepen tot ‘Wijn van het Jaar’ tijdens het 

Proefschrift Wijnconcours. Heerlijk bij allerlei 

soorten witvis, zoals kabeljauw, heilbot, griet 

en altijd met een zachte, licht aromatische 

saus, bijvoorbeeld op basis van saffraan.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,25 per fl es (normaal €9,50)

2005 Abadal blanc
Pla de Bages

Deze witte Abadal komt uit de kleine DO 

ter hoogte van Barcelona en werd gemaakt 

van 70% chardonnay, 20% sauvignon en 10% 

picapoll. Een schitterende assemblage met 

als resultaat een verrukkelijk glas! Heerlijk bij 

gebakken scholletje, rode mul, roodbaars, 

sardines van de grill. Eigenlijk alle soorten 

gebakken of gegrilde vis met of zonder saus.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,70 per fl es (normaal €7,90)

2005 Sauvignon 277 La Couronne
Franschhoek, Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika is Franschhoek een belangrijk en 

bekend wijndorp met een aantal topdomeinen. 

Een daarvan is La Couronne, geïmporteerd 

en gedistribueerd door Okhuysen. Proef deze 

sauvignon en u begrijpt waarom. Heerlijk bij 

gerookte visjes, visterrine, scholletje en 

bij diverse vissen, gestoomd, gestoofd 

of gebakken en geserveerd met een saus 

op basis van de sauvignon-druif.

Op dronk: tussen nu en najaar 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€6,45 per fl es (normaal €7,50)

2005 Palacio de Bornos Verdejo
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘Wijn van het 

Jaar’ van de Benelux door het toonaangevende 

blad Proefschrift. Een zeer bejubelde wijn uit 

Rueda, die menige wijnkaart van toprestaurants 

opsiert. Heerlijk bij gedurfde viscombinaties 

met serranoham, kaas en exotische sausen, 

maar ook bij stoofpot van kabeljauw, gerookte 

zalm en zelfs paling.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Pinot Grigio, Alto Adige
Casòn Hirschprunn
De grote man achter deze wijn is de wijnmaker 

en eigenaar Alois Lageder. In Italië en ook daar-

buiten wordt hij beschouwd als een der deskun-

digste producenten van witte wijnen. Ook deze 

Pinot Grigio is weer top! Heerlijk bij gerookte 

zalm, gerookte forel, gerookte makreel, verse 

pasta met gebakken kabeljauwwangetjes, witvis 

in het algemeen met bijpassende romige saus.

Op dronk: tussen nu en 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,65 per fl es (normaal €12,15)

2005 Pouilly-Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly
Een nieuwe Pouilly in ons assortiment. Een 

zeer explosieve sauvignon-neus met een vuur-

steentje. Heerlijke fruitaroma’s in de smaak en 

een frisse, zachte afdronk. Heerlijk bij allerlei 

gegrilde, gebakken, gegratineerde en gestoofde 

vissoorten met een zachtzure saus met 

bijvoorbeeld kappertjes, maar ook bij 

gerookte zalm en gerookte forel.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

Dubbel genieten  van een mooie vis

De ideale wijn-spijscombinatie zal voor iedereen 

verschillend zijn. Het is daarom iedere keer weer een 

uitdaging de juiste harmonie te vinden tussen een 

mooi gerecht en een bijpassende wijn. Lukt dit, dan 

wordt het dubbel genieten, want het gerecht wordt 

nog lekkerder en de wijn ook. In zijn algemeenheid zijn 

droge witte wijnen de beste begeleiders van vis, maar 

hoeveel soorten, smaken en stijlen witte wijn zijn er 

niet? De wijze van bereiding is natuurlijk van 

belang bij uw wijnkeuze. Is de heilbot gegrild of 

gestoomd, de forel à bleu gebakken en de zalm 

gepocheerd of gerookt. De invloed van de saus is 

misschien nog belangrijker. Wij selecteerden acht 

verschillende wijnen en geven bij iedere wijn een 

indicatie waarbij ze te schenken.
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2001 Château Samonac
Côtes de Bourg
Bourg ligt net als Blaye op de rechteroever van de Gironde tegen-

over de Haut-Médoc. Naast de cabernet-sauvignon en de cabernet-

franc is de merlot met 65% verreweg de belangrijkste druif. Het 

jaar 2001 is nu prachtig op dronk. Het parfum biedt een goed fruit 

van zwarte bessen. De smaakaanzet is iets boersig met een goede 

kruidigheid en met zachte, rijpe tanninen in de afdronk. Heerlijk bij 

stoofpot, entrecôte (gebakken of gegrild), wilde eend en duif.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€7,70 per fl es (normaal €8,90)

2002 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux
Een ‘grote’ wijn van een kleine appellatie, maar kwalitatief wel 

vergelijkbaar met een heel goede Saint-Emilion. Kees van Leeuwen, 

prof aan de universiteit van Bordeaux, was de maker van het oogst-

jaar 2002 (in 2004 nam Hubert de Boüard van Château Angélus de 

vinifi catie over). Het parfum is krachtig met zwart en rood fruit en 

een lichte toets van hout. De smaak is tamelijk vol, met opnieuw 

fruit en een afdronk met zachte tanninen. Heerlijk bij vlees in het 

algemeen en klein wild als konijn en eend met een zachtzoete saus.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij kist van 12:
€15,25 per fl es (normaal €17,25)

Als er één wijnstreek in Frankrijk is waar wijnen 

worden gemaakt die ideale begeleiders zijn van 

vlees- of wildgerechten, dan is het wel Bordeaux. 

Door die enorme verscheidenheid van wijnen 

(meer dan 9000 geregistreerde châteaux) biedt dit 

unieke wijngebied voor ieder gerecht een passende 

wijn. Lamsvlees, schapenvlees, rundvlees, groot 

wild, maar ook klein wild als haas, eend, duif 

en patrijs vragen haast om een wijn uit de Haut-

Médoc, Saint-Emilion, Saint-Estèphe of Pomerol. 

De grote Crus doen het natuurlijk heel goed op 

uw tafel en geven uw diner extra glans, maar 

het aardige van Bordeaux is, dat ook de ‘kleine’ 

wijnen erg veel wijn- en spijsplezier geven.

2003 Château Lescalle, Macau
Bordeaux Superieur
Een boeiend Château, met wijngaarden in Macau, maar net buiten 

de appellation van de Haut-Médoc. De wijn wordt gemaakt door de 

equipe van Maucamps. De merlot is hier dominant, aangevuld met 

cabernet-sauvignon en cabernet-franc. Een verrukkelijke neus vol 

fruit en een beetje hout. De smaak is smeuïg, rond en soepel met 

opnieuw fruit en een elegante fi nale. Top! Heerlijk bij lamsvlees, 

biefstuk, entrecôte Bordelaise, licht wild en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€8,65 per fl es (normaal €9,95)

2001 Château Maucamps, Macau
Cru Bourgeois Supérieur
Zeker een van de topwijnen van de Haut-Médoc. Gemaakt van 

55% cabernet-sauvignon, 45% merlot en 5% petit verdot. Rijping 

van 15 maanden op hout. Zeer rijke neus van rijp rood fruit en een 

lichte toets van hout. De smaak is intens rijk en tegelijk verfi jnd 

elegant. Prachtige balans fruit en tanninen. Wijn van zeer hoog 

niveau. Heerlijk bij gegrilde, geroosterde of gebakken biefstuk, 

entrecôte, lamsvlees, schapenbout, klein en groot wild. 

Denk ook aan belegen Goudse kaas!

Op dronk: tussen nu en 2012 (decanteren aanbevolen)

Speciale prijs bij doos van 6:
€17,65 per fl es (normaal €19,95)

Een feest 
aan tafel

2003 Château Barberousse
Saint-Emilion
Al meer dan vijfentwintig jaar importeren wij deze wijn van de 

familie Puyol. Nooit sloegen wij één jaar over. Een mooie klassieke 

Saint-Emilion, diepdonkere kleur, een goed geconcentreerd parfum 

van rijp fruit als bramen, bessen en kersen, een beetje hout en 

een rijke, evenwichtige afdronk. Opvallend goed voor die prijs! 

Heerlijk bij klein wild als eend, haas, duif en patrijs en natuurlijk 

bij lamsvlees en wildbraat en harde kazen.

Op dronk: tussen nu (even decanteren) en 2012

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

2001 Château Sipian
Cru Bourgeois Médoc
Ter hoogte van Valeyrac ligt het Château Sipian 

van Frédéric Mehaye, die enkele jaren geleden Château 

Labatut-Bouchard kocht. Hij is een gepassioneerd 

wijnmaker en heeft perfecte wijnen. Heel geurige neus 

van zwarte bessen en iets getoast hout. De smaak is 

heel gul en rijp met een elegante, zachte fi nale. 

Heerlijk bij gevogelte als eend, patrijs, fazant

en duif en een entrecôte Bordelaise.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,40 per fl es (normaal €10,75)

2000 Château Bel Air, Saint-Estèphe
Cru Bourgeois
Dit kleine, maar zeer betrouwbare domein is gelegen tussen 

Grands Crus Classés als Cos d’Estournel en Montrose. Een door 

de cabernet-sauvignon gedomineerde wijn, die gedurende 

12 maanden rijpte op gebruikte eiken vaten van een jaar oud.

Een schitterende cabernet-neus, een rijke, complexe smaak met 

rijp fruit, een lichte toets van hout en tenslotte een lange, krach-

tige fi nale met zachte tanninen. Heerlijk bij wild, zoals reerug, 

reeragout, maar ook biefstuk van hert, bij haas en hazepeper.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs per kist van 12:
€16,95 per fl es (normaal €19,25)

2002 Château La Grave à Pomerol
Pomerol
In bezit van Christian Moueix, tevens eigenaar van Pétrus, Trotanoy 

en Magdelaine. De wijn werd gemaakt van 85% merlot en 15% ca-

bernet-franc. De kleur is prachtig dieprood. Het parfum biedt heel 

veel zwart en rood fruit. De smaak is heel smeuïg met opnieuw 

mooi fruit, heel zachte tanninen en een verrukkelijke fi nale. Très 

Pomerol! Heerlijk bij klein wild als eend (confi t de canard), haas in 

zachtzoete saus van pruimen, bij diverse wildschotels of lamsbout.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij kist van 12:
€26,25 per fl es (normaal €29,50)

 BORDEAUX
O

kh
u

ys
en

 V
in

ée
 V

in
eu

se

12

BORDEAUX

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

13



2005 Mâcon-Villages Tradition
Collovray & Terrier
Op het oude Domaine des Deux Roches maken de 

wijnmakers Terrier en Collovray een van de best geprijsde 

kwaliteitswijnen van de Bourgogne. De basis van hun succes 

ligt bij de uitstekende wijngaarden die ze samen bezitten en 

hun nieuwe, perfect geëquipeerde vinifi catiekelder. Deze 

2005 bezit een rijp fruit, fl orale tonen en perfecte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,15 per fl es (normaal €10,50)

2004 Saint-Véran ‘Terroirs de Davayé’
Verget
Deze heerlijke wijn van Jean-Marie Guffens werd gemaakt 

van druiven afkomstig uit de commune van Davayé, een van 

de interessantere wijndorpen uit de Mâconnais. Een deel van 

de wijn rijpte op vat, het andere deel op inoxtank. Hij bezit 

een bijna tropisch fruit, aantrekkelijke bitters, een mooie 

mineraliteit en een lichte toast van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€12,75 per fl es (normaal €14,50)

2004 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Verget
De wijngaard van deze perfecte Mâcon ligt midden in de 

appellation van Pouilly-Fuissé. Omdat hij echter later werd 

beplant, mocht hij niet meer deze prestigieuze naam dragen. 

De wijn is opvallend elegant, zuiver en evenwichtig en bezit 

een fantastische mineraliteit. Een topper voor een ‘kleine’ 

prijs van Jean-Marie Guffens!

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€12,20 per fl es (normaal €13,90)

2004 Bourgogne Blanc
Domaine Tollot-Beaut
Tollot-Beaut is met name bekend om zijn schitterende rode wijnen 

en een kleine productie van de witte Grand Cru Corton-Charlemag-

ne. Deze ‘eenvoudige’ Bourgogne Blanc komt dan wel niet van een 

Grand Cru-akker, maar is wat ons betreft een kleine Corton-Charle-

magne. Hij is prachtig zuiver, met iets van zuidvruchten en groene 

appel. De structuur is mooi vet, met een lichte toast in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2004 Montagny Premier Cru Sélection
Domaine Stéphane Aladame
Stéphane Aladame is een van de jonge talenten uit de 

Côte Chalonnaise. Op zijn kleine domein maakt hij met 

uiterste precisie enkele Premiers Crus van excellent niveau. 

De kalkgrond geeft wijnen met een uitstekende mineraliteit, 

een bloemig karakter en prachtige, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€14,70 per fl es (normaal €16,65)

2004 Pouilly-Vinzelles ‘Les Longeays’
Domaine la Soufrandière
Jean-Guillaume en Jean-Philippe maken op hun domein 

in Vinzelles wijnen van topniveau. Ook op de laatste 

Openfl essendagen waren de wijnen van dit domein weer 

de grote smaakmakers. Les Longeays combineert de 

rijkdom van Pouilly met de enorme mineraliteit en 

levendigheid van deze volledig biologisch 

bewerkte akker.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€19,95 per fl es (normaal €22,90)

2004 Pouilly-Vinzelles ‘Les Remparts’
Bret Brothers
Naast hun eigen domein ‘La Soufrandière’ hebben 

de broertjes Jean-Guillaume en Jean-Philippe ook hun 

handelshuis ‘Bret Brothers’, waarbij ze met gekochte 

– streng geselecteerde en zelf geoogste – druiven een 

aantal prachtige cuvée’s maken. Les Remparts komt 

van druiven van de climat ‘Les Longeays’, die een 

prachtige rijpe en rijke wijn geven. Super!

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€18,50 per fl es (normaal €20,90)

2005 Saint-Véran Tradition
Collovray & Terrier
Deze Saint-Véran van Collovray en Terrier, die kortgeleden 

nog werd geselecteerd voor de businessclass van de KLM, 

heeft dezelfde pure en frisse stijl als de eerder genoemde 

Mâcon. Hij is alleen nog iets rijker en mineraler dan zijn 

kleine broer.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,45 per fl es (normaal €11,95)

Een van de leukste wijnstreken om als 

wijnkoper te bezoeken is de Bourgogne. 

De mensen zijn er zéér gastvrij, je kunt 

er heerlijk eten en je raakt er nooit uit-

geproefd. Een bezoek aan een producent 

begint hier in de wijngaard en eindigt 

in de kelder, waar uitgebreid van het 

vat wordt geproefd. 

Tijdens onze reizen brengen we de 

laatste tijd steeds meer tijd door in 

de Mâconnais en de Chalonnais, waar de 

kwaliteit van de wijnen nog altijd stijgt 

en de prijzen in uitstekende verhouding 

staan tot de kwaliteit. Speciaal voor het 

einde van het jaar maakten wij voor u 

een fantastische selectie. Het wit waarvan je blijft genieten
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DuifDuifVol, krachtig en rijk
Op de volgende vier pagina’s vindt u een serie thema-

wijnen. Wijnen waarvan we in de wintermaanden 

altijd extra lijken te genieten. Wijnen die je niet drinkt 

zonder je mes en vork bij de hand te hebben en waar 

het hout in de openhaard lekker bij mag knapperen. 

Wijnen ook met de nodige inhoud, diepgang en kracht, 

die zich uitstekend laten combineren met wild en 

gevogelte. Alleen door het lezen van de namen en het 

zien van de etiketten loopt het water je al in de mond!

HertHert

ReeboutReebout

Wild ziwijn

Fazant

Konijn

HazepeperHazepeper

Struisvogel

Eend

2004 Crozes Hermitage
Domaine Alain Graillot

Graillot is een van dé aanbevelingen 

uit de Noordelijke Rhône. Zijn wijnen zijn 

wereldberoemd en worden in een adem 

genoemd met die van Chave, Clape en Rostaing, 

boeren met wie hij ook veel contact onderhoudt 

en van wie hij het vak leerde. Zijn Crozes 

Hermitage rouge is Syrah op zijn puurst: een 

gepeperd fruit van zwarte bessen, prachtige 

frisse zuren en lichte aardse tonen. 

Bijvoorbeeld bij duif of konijn Top!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€14,00 per fl es (normaal €15,90)

2003 Saint-Joseph Offérus
J.L. Chave Sélection

De grote, maar zéér bescheiden Jean-Louis 

Chave adviseerde boeren uit de omgeving bij 

het bewerken van hun land. Als tegenprestatie 

mocht hij de druiven van de mooiste percelen 

als eerste kopen. Chave Sélection heeft inmid-

dels een grote naam. 2003 bezit veel rijkdom, 

een prachtig fruit en een heerlijk kruidige 

afdronk. Mooi bij duif en klein wild.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€15,25 per fl es (normaal €17,25)

2003 Pinot Noir, Wairarapa
Schubert Wines

Schubert heeft zijn domein in het hart van het 

walhalla van de pinot noir-druif in Nieuw-Zee-

land. Dit is zijn topwijn, een Pinot Noir met een 

fantastische concentratie, kracht en complexi-

teit. De wijn is prachtig gestructureerd en bezit 

uitstekende tanninen. Heerlijk bij gevogelte als 

fazant en patrijs, maar ook prachtig bij hert.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€29,25 per fl es (normaal €32,80)

2003 Vacqueyras, Cuvée Chasse
Vignerons de Caractère

De Cuvée Chasse is één van de winterklas-

siekers uit ons assortiment en, zoals de naam 

al doet vermoeden, ideaal bij wild. De druiven 

grenache en syrah geven de wijn een heerlijk 

zwoel en kruidig fruit van rijpe aardbeien 

en kersen, met een aantrekkelijke toets 

van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,05 per fl es (normaal €9,25)

2004 Endes 56, Grenache
Château des Tourettes, Verget
Hier is een wijn uit een weinig gerenommeerd 

herkomstgebied, maar hij smaakt als een grote 

Châteauneuf of een Gigondas. Het perceel dat 

voor deze wijn gebruikt wordt, werd in 1956 

aangeplant en bestaat voor 100% uit grenache. 

De wijn heeft een prachtige concentratie van 

een zwoel, bijna zoetig, en kruidig fruit. Perfect 

bij groot wild met een zoetere saus.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€12,95 per fl es (normaal €14,75)

2001 Châteauneuf-du-Pape 
Vieilles Vignes
Domaine Chante Cigale
2001 was een van de eerste jaargangen die 

door de jonge Alexandre Favier werd gemaakt. 

Het werd meteen een superjaar voor hem. 

Deze ‘Vieilles Vignes’ valt op door zijn inten-

siteit en kwaliteit van de tanninen. Het fruit is 

licht kruidig met tonen van leer en specerijen. 

Mooi bij duif, hert en ander wild.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€19,95 per fl es (normaal €22,75)

2004 Fitou rouge
Château Champ des Sœurs
Het Château Champ des Sœurs kan nu al 

gezien worden als een van de grote nieuwe 

aanwinsten in ons assortiment. Laurent en 

Marie Maynadier maken in het Zuid-Franse 

Fitou wijnen met zowel mediterrane kracht en 

kruidigheid, als elegantie en harmonie. Heerlijk 

bij gevogelte, maar ook lichtere wildgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€7,15 per fl es (normaal €8,25)

2001 Val Taurou, 
Vin de Pays Coteaux de Murviel
Château Moulin de Ciffre
Precies op de grens van Faugères en Saint-

Chinian ligt het prachtige domein Jacques 

Lésineau. Deze Val Taurou wordt gemaakt van 

de druiven cabernet-sauvignon, syrah en grena-

che en kreeg een uitgebalanceerde houtopvoe-

ding. De wijn is krachtig en vol, met een intens 

donker fruit, zoetige tanninen en een wat vette 

structuur. Mooi bij krachtiger wildgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,95 per fl es (normaal €11,50) O
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ParelhoenParelhoen
Op deze pagina’s deel twee van de wijnen voor bij 

wild en gevogelte. Een selectie van wijnen waarbij de 

druiven grenache, syrah en mourvèdre een hoofdrol 

vervullen, maar waar ditmaal ook de Spaanse tempra-

nillo even om de hoek komt kijken. Wijnen met tempe-

rament en karakter, die uitstekend samengaan met de 

meer uitgesproken smaak van dergelijke gerechten.

Fazant

KalkoenKalkoen

Hert

Konijn Lam

Wild zwijnWild zwijnWild zwijn

Duif

2001 Domaine du Deffends, 
Clos de la Truffi ère

Coteaux Varois
De ‘truffelgrond’ van Domaine du Deffends 

werd aangeplant met de druiven cabernet-

sauvignon en syrah. Een heerlijke combinatie, 

die de wijn zowel frisheid en structuur als krui-

digheid geeft. De wijn bezit daarnaast zalige 

aardse aroma’s, waarin we de truffels lijken terug 

te proeven. Prachtig bij duif, hert of fazant.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,95 per fl es (normaal €13,75)

2005 Val Viadero
Toro

Toro is een van de sterk opkomende wijnge-

bieden van Spanje. Omdat de grond er nog 

enigszins betaalbaar is, trekt het de nodige 

investeerders van buitenaf. Ook de familie 

Viadero van Bodega Valduero kocht er enkele 

prachtige wijngaarden. Deze wijn, gemaakt van 

tinto de Toro (tempranillo), kreeg een korte 

opvoeding op hout. Hij heeft een donker fruit, 

fl uwelige tanninen en iets vanille.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,05 per fl es (normaal €7,05)

2002 Neagles Rock, Shiraz
Clare Valley

De combinatie van de relatief koele vallei en 

de warme Australische zon geeft een intense 

shiraz, met een prachtig bessig, kirschachtig 

fruit, mediterrane kruiden, specerijen en 

heerlijk verfrissende zuren. Prachtig 

bijvoorbeeld bij hert, duif of konijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€11,65 per fl es (normaal €13,25)

2002 Mas d’en Gil, Coma Vella
Priorat

Uit het woeste gebied van Priorat komen gar-

nacha-gedomineerde wijnen met een enorme 

concentratie, een uitbundig fruit, veel vet en 

rondeur en zoetige tanninen. Mas d’en Gil 

is hier een tophuis, dat ook dit soort mo-

derne wijnen maakt. Deze Coma Vella is mooi 

elegant en bezit een zekere toegankelijkheid. 

Heerlijk onder andere bij hert of duif.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€21,95 per fl es (normaal €24,75)

2002 Valduero Crianza
Ribera del Duero
Deze Crianza van Valduero is een topper. 

De balans tussen het rijpe, licht kruidige 

fruit en het houtgebruik is subliem. De wijn 

heeft diepgang, structuur en een complex 

fruit, met zachte tonen van leer en iets laurier, 

maar bovendien veel elegantie. Heerlijk bij 

zowel wild als gevogelte en natuurlijk ook 

bij lam – een klassieker!

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€13,40 per fl es (normaal €15,20)

2001 Domaine La Bernarde
Côtes de Provence
De meeste mensen die de rode wijn van La 

Bernarde ontdekken, worden verliefd op deze 

wijn. Het fruit van de syrah en de grenache is 

prachtig rijp en kruidig en zéér aromatisch. De 

wijn is perfect in balans, met geraffi neerde tan-

ninen en veel souplesse. Hout komt aan deze 

wijn niet te pas, enkel puur fruit. Heerlijk bij 

niet té uitgesproken wildgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,90 per fl es (normaal €12,50)

2003 Raspail Ay
Gigondas
Dominique Ay maakt een zéér traditionele 

Gigondas, die het nodige aanzien geniet. 

Het domein behoort tot de iconen van de 

Zuidelijke Rhône. Het pure sap van de grenache 

en de syrah rijpt langdurig op grote houten 

vaten. De wijn bezit een mooi rijp rood fruit, 

met tonen van leer, kruiden, iets tabak en 

specerijen. Mooi bij klein en groot wild.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€15,25 per fl es (normaal €17,25)

2004 Abadal Cabernet/Tempranillo
Pla de Bages
De assemblage van de Franse cabernet en 

de Spaanse tempranillo verenigt op excellente 

wijze het beste van beide werelden. De caber-

net zorgt voor de klassieke structuur, terwijl de 

tempranillo kruidigheid en rijpheid geeft. De 

wijn is sappig, met goed fruit, maar niet te fors. 

Mooi bij fazant, duif of bijvoorbeeld konijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,95 per fl es (normaal €7,10)

Een feest bij wild
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2004 Bourgogne rouge
Domaine Tollot-Beaut
Tollot-Beaut is een prachtig familiedomein, dat is gelegen in het 

vrij onbekende gehucht Chorey-les-Beaune, waar ook een deel 

van de wijngaarden liggen. Daarnaast maakt men op Tollot-Beaut 

heerlijke wijnen uit Savigny, Aloxe-Corton, Beaune en Corton. 

Deze basiswijn is hét visitekaartje van het domein. Het fruit is 

sappig en puur, ondersteund door een klein beetje hout.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

De kracht van een goede Pinot Noir zit hem in de fi nesse. De pinot noir-druif geeft 
van nature geen inktzwart gekleurde wijnen met een indrukwekkende concentratie 
en een kolossale structuur. Nee, deze delicate druif, hoewel hij zeer krachtige wijnen 
kan voortbrengen, moet het juist hebben van zijn harmonie, elegantie en complexiteit. 
Aan een mooie Pinot Noir blijf je ruiken en iedere slok is weer een belevenis. Aan tafel, 
bij gerechten van bijvoorbeeld hert of fazant, is de selectie van onderstaande 
Bourgognes een waar feest!

2004 Givry Premier Cru Clos Choué
Domaine Choffl et-Valdenaire
Het domein Choffl et-Valdenaire ligt in het gehucht Russilly, 

ook wel het ‘balkon van de Côte Chalonnaise’. Het gebiedje ligt 

namelijk in een soortement van natuurlijk amfi theater, met ligging 

op het oosten. Het iets koelere karakter van de streek geeft wijnen 

met zowel kracht als verfi jning, met een minerale ondertoon. 

Heerlijk bij gevogelte en klein wild.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€14,10 per fl es (normaal €16,00)

Een belevenis voor de fijnproever
2002 Beaune Les Bons Feuvres
Maison Camille Giroud
Is de bovenstaande Cru ‘Les Reversées’ nog iets gesloten 

en gebaat bij decanteren, deze ‘Les Bons Feuvres’ is nu al 

fantastisch op dronk. Heerlijk is het rijpe fruit van zoetige 

aardbeien en frambozen. De smaak is prachtig in balans, 

met een geconcentreerd, rijp fruit en een prachtige 

complexiteit. Top!

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€19,95 per fl es (normaal €22,50)

2004 Bourgogne Pinot Noir
Maison Camille Giroud
Deze ‘instapwijn’ van Giroud biedt meteen al ontzettend 

veel kwaliteit en laat duidelijk de nieuwe stijl van het huis zien. 

Wijnmaker David Croix probeert tijdens het inweken en de 

gisting niets te forceren en zoekt de juiste balans tussen kracht 

en elegantie. Het fruit is mooi rijp en zuiver, met frisse tanninen 

en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€12,55 per fl es (normaal €14,25)

2003 Vosne Romanée
Maison Camille Giroud
De Vosne Romanée van Giroud is duidelijk wat gespierder en 

geconcentreerder dan de wijnen uit de Côtes de Beaune. Naast de 

nodige kracht biedt deze 2003 ook een prachtig donker fruit, rijpe 

tanninen en harmonieuze zuren. De wijn zal zich nog enkele jaren 

verder ontwikkelen, maar is in combinatie met een mooi gerecht 

als duif nu al aantrekkelijk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€33,45 per fl es (normaal €37,50)

2003 Volnay premier cru Les Champans
Domaine Joseph Voillot
Zoals in geheel Europa was 2003 ook in de Bourgogne een 

echt warmtejaar. Eigenlijk alle boeren maakten in dit jaar atypische 

wijnen, die in veel gevallen toch zéér aantrekkelijk zijn geworden. 

Zo ook de Volnay Champans van Voillot, die naast de enorme rijp-

heid en concentratie zijn minerale karakter heeft behouden.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€33,45 per fl es (normaal €37,50)

2004 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut
De wijnen van Tollot Beaut vallen op door een prachtig fris 

en zuiver fruit, soepel en sappig, met een goede mineraliteit 

en een aanwezig, maar prachtig gebalanceerd houtgebruik. 

Deze Chorey-les-Beaune komt van een wat lichtere grond 

en wordt gekenmerkt door een elegante structuur en een 

fantastische fi nesse.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€17,50 per fl es (normaal €19,95)

2002 Beaune Premier Cru Les Reversées
Maison Camille Giroud
Vorig jaar schreef journalist Jan van Lissum van het blad Proef-

schrift: ‘Giroud is dood, leve Giroud’. Het geeft goed aan wat er bij 

Giroud is gebeurd. De nieuwe eigenaren hebben het roer drastisch 

omgegooid, wat ook in de wijnen duidelijk is te merken. De stijl 

blijft klassiek, maar is in tegenstelling tot vroeger ook jong al heel 

toegankelijk. Eén ding bleef onveranderd: de uitmuntende kwaliteit!

Op dronk: tuss en nu (uit karaf) en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€26,60 per fl es (normaal €29,90)
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2005 Cabernet-Sauvignon rosé
Verget
De cabernet geeft in het warme klimaat van 

de Vaucluse een lekkere pittige ondertoon 

aan het rijpe fruit. Daarnaast is deze rosé 

vrij krachtig en goed kruidig. Hij kan heer-

lijk gecombineerd worden met mediter-

raan gekruide gerechten, met kalfsvlees of 

bijvoorbeeld met rauwe tonijn.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

Heerlijk bij allerlei gerechtjes

2005 Vin de Pays d’Oc rosé
Collovray & Terrier
Deze rosé uit de omgeving van Limoux 

heeft een elegant rijp fruit met tonen 

van rode vruchtjes en frisse zuren. Hij is 

vrij subtiel en zal een gerecht niet snel 

domineren. Ook heerlijk als aperitief of bij 

een carpaccio van ossenhaas of een lichte 

salade.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,65 per fl es (normaal €5,50)

2005 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames
Deze prachtige rosé van Mas 

des Dames bezit een kruidig fruit, 

levendige zuren en een goede, iets 

vette structuur. Hij gaat mooi bij 

scampi’s gebakken in knofl ook, 

lichtgekruide oosterse gerechten 

en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,70 per fl es (normaal €7,75)

2005 Auxey-Duresses, 
Cuvée Rosée

Domaine Dupont-Fahn
Michel vinifi eert de druiven in kleine 

eikenhouten barriques waarin het jaar 

daarvoor zijn Puligny en Meursault heb-

ben gerijpt. Na de vergisting rijpt de wijn 

nog een jaar op deze vaatjes verder. Het 

resultaat is een unieke rosé, die inmiddels 

beroemd is geworden en zijn weg heeft 

gevonden naar vele toprestaurants. Denkt 

u bij deze wijn aan kreeft, coquilles of een 

mooi stukje tarbot. (beperkt leverbaar).

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€13,80 per fl es (normaal €15,70)

In Bourgogne is rosé tamelijk 
zeldzaam. Waarom een rosé maken 
als rode Bourgogne zo goed ver-

koopt? Toch maakt Michel Dupont 
jaarlijks een rosé op zijn domein 

Dupont-Fahn. Naast wijngaarden 
in Meursault, Puligny en Monthé-
lie heeft hij ook een perceel pinot 
noir in de gemeente Auxey-Dures-

ses, die hij gebruikt voor deze 
bijzondere cuvée!!

Het succes van rosé gaat onverminderd door. Uit de laatste 
cijfers blijkt dat we in de zomer van 2006 weer meer rosé 
gedronken hebben dan in dezelfde periode in 2005. Wat ons 
betreft, is rosé echter niet alleen maar dat dorstlessende 
drankje voor in de zomer. Een mooie rosé is immers het hele 
jaar door ideaal inzetbaar aan tafel. Onder andere wanneer 
u in de opbouw van uw menu bij het hoofdgerecht wit wilt 
drinken en daarvóór liever geen rood, kan rosé uitkomst 
bieden. Op deze pagina’s treft u onze speciale selectie 
voor aan tafel.

2005 Bergerac rosé
Lamothe Belair
Deze zéér betaalbare rosé van de maker 

van Château Barberousse uit Saint-Emilion 

barst van het karakter. De druiven merlot 

en cabernet-franc maken hem heerlijk pit-

tig en fruitrijk. Hij past uitstekend bij een 

rijk gevulde salade, zowel op basis van vis 

als vlees. Hij kan ook goed bij wat pittige 

gerechten en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,95 per fl es (normaal €5,95)

2005 Vin de Pays d’Oc rosé
La Colonie, Domaine de Montlobre
Deze schaarse rosé van het Domaine 

Montlobre werd hoofdzakelijk gemaakt 

van de rijpe merlotdruiven. De wijn bezit 

een vriendelijk rijp fruit, is lekker sappig en 

heeft uitstekende zuren. Past heel goed bij 

een wat vettere vis als zalm, maar ook 

bij Hollandse garnalen.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Ribera del Duero Rosado
Bodegas Valduero
In een van de beroemdste D.O.’s van 

Spanje wordt door de bekende bodega Val-

duero op zéér kleine schaal rosé gemaakt 

van de druif tinto fi no. Het is een rosé 

vol spanning, met een complex fruit van 

rode vruchtjes en iets van citrus. Heerlijk 

bijvoorbeeld bij een mooi stuk verse tonijn, 

gebakken garnalen of een pittige salade.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,25 per fl es (normaal €9,90)

2005 Pla de Bages Rosado
Abadal
De rosado van Abadal is altijd intens en 

donker van kleur, zéér aromatisch in de 

neus en vol van smaak. Door zijn uitste-

kende zuren is hij echter niet zwaar. Deze 

rosado combineert uitstekend met rood 

vlees, mediterrane schotels en wat oosters 

gekruide gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,95 per fl es (normaal €8,25)
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Vers Fruit

Perzik

Tarte Tatin

Crème Brûlée

Rabarbertaart

Taart Chocolade

Vers FruitVers Fruit

PerzikPerzik

Tarte Tatin

Crème Brûlée

RabarbertaartRabarbertaart

ChocoladeChocolade

Mokka

2003 Château Labatut-Bouchard
Cadillac

Het herkomstgebied Cadillac is onderdeel 

van de Premières Côtes de Bordeaux en ligt 

tegenover Sauternes aan de andere kant van 

de Garonne. Onder de naam Cadillac mogen 

alleen zoete witte wijnen gemaakt worden. Qua 

stijl heeft de wijn veel weg van een Sauternes. 

Zeker in een groot jaar als 2003 is dit een 

prachtig en betaalbaar alternatief.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€11,60 per fl es (normaal €13,20)

2003 Bastor la Montagne
Sauternes

Het gebied Sauternes heeft een heel bijzonder 

microklimaat, dat ervoor zorgt dat er zich onder 

ideale omstandigheden een ‘pourriture noble’ 

(edele rotting) op de druif nestelt. Deze bevor-

dert de suikerconcentratie in de druif en geeft 

bovendien de typische smaak aan de wijn. Deze 

Bastor la Montagne is als een nectar van perzik 

en mandarijn, met iets van honing en brioche.

Op dronk: tussen nu en 2015
Speciale prijs bij kist van 12:

€24,25 per fl es (normaal €27,25)

2003 Château Gravas
Sauternes

Een opvallend château uit Sauternes is Gravas. 
Terwijl hier een paar van de fi jnste wijnen van 

de streek vandaan komen, is het vrij onbekend 
en daarmee bij uitstek een Château voor de 

liefhebber. Gravas maakt prachtige, rijke, edel-
zoete wijnen, die opvallen door hun opwek-

kende frisse zuren. Zéér mooi!
Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€16,60 per fl es (normaal €18,75)

1997 Vouvray Moelleux Grande Réserve
Domaine Brisebarre

Veel bekendheid genieten ze niet, maar uit 

Vouvray komen ook op het gebied van zoete 

wijnen enkele juweeltjes. Deze Moelleux van 

Brisebarre uit het topjaar 1997 is een heus 

sieraad. De kalkrijke grond en het koele klimaat 

geven een bloemig en aards karakter aan de 

wijn en werkelijk prachtige zuren. Heerlijk 

bijvoorbeeld bij een taart op basis van citroen 

of een dessert met abrikozen.

Op dronk: tussen nu en 2020
Speciale prijs bij doos van 6:

€15,80 per fl es (normaal €17,90)

2005 Banyuls Muté sur Grains
Domaine de la Rectorie
Vanwege de overeenkomstige tanninen-

structuur van cacao en de grenachedruif 

combineert deze ‘vin doux naturel’ uit het 

zuiden van Frankrijk perfect met chocolade 

desserts. Een ander goed idee is om na 

het eten een klein glaasje van deze wijn te 

drinken bij onze verrukkelijke Bonbanyuls 

(zie pagina 4).

Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs bij doos van 6:
€13,00 per fl es (normaal €14,75)

2003 Rivesaltes La Carbasse
Domaine Sarda Malet
Net als de Banyuls is deze wijn gemaakt 

van de grenachedruif en werd hij ‘gemuteerd’ 

met alcohol om de gisting te stoppen en 

een natuurlijke restsuiker in de wijn te 

bewaren. Het zoete fruit combineert 

prachtig bij een soep van rode vruchten 

en desserts op basis chocola, kaneel 

en mokka.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€18,60 per fl es (normaal €21,00)

2004 Jurançon Ballet d’Octobre
Domaine Cauhapé
Een opvallend frisse en exotische wijn 

met prachtige zuren en tonen van ananas 

en grapefruit en een mooi zoet dat niet 

té plakkerig is. Heerlijk bij gerechten met 

eendenlever, witte vleessoorten met een 

zoete saus van bijvoorbeeld abrikozen of 

bij een heerlijk dessert als Tarte Tatin, 

crème brûlée of rabarbertaart.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€12,55 per fl es (normaal €14,25)

2006 Moscato d’Asti
I Vignaioli di Santo Stefano
Een van de heerlijkste afsluitingen van 

een uitgebreid diner is deze kostelijke 

Moscato d’Asti. De verkwikkende 

belletjes, het lage alcoholgehalte en 

het lichte zoetje vormen een frisse en 

opwekkende fi nale. Heerlijk bij diverse 

desserts op basis van vers fruit, 

chocolademousse, ijs en taart.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

Een edel zoet je als toetje
wijnen ook uitstekend met hartige gerechten. 

Klassiek is de combinatie Sauternes en foie gras, 

maar wist u dat dit soort wijnen ook prachtig gaat 

met blauwschimmelkazen als Roquefort of Fourme 

d’Ambert, fazant of zelfs gegratineerde oesters? 

Wij maakten voor u een selectie met enkele van 

onze persoonlijke favorieten.

Een mooie zoete wijn vormt de apotheose van ieder 

feestelijk diner. Deze wijnen, die vaak met uiterst 

veel zorg en geduld worden gemaakt onder veelal 

zéér bijzondere natuurlijke omstandigheden, zijn 

eigenlijk al een toetje op zich. In combinatie met 

een mooi dessert zijn ze natuurlijk helemaal 

fantastisch. Daarnaast combineren veel zoete O
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Grande Réserve Brut
Champagne Veuve A. Devaux
Het handelsmerk van Devaux is de pinot noir-druif, die in ‘hun’ Côtes 

de Bars de boventoon voert. De pinot is goed voor 70% van de as-

semblage in de Grande Réserve en komt van maar liefts 50 verschil-

lende cru’s. Deze druif geeft de wijn zijn aangename fruit en extra 

diepgang. 30% is chardonnay, die hem frisheid en elegantie geeft.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€25,70 per fl es (normaal €28,90)

Blanc de Noirs
Champagne Veuve A. Devaux
Dit is een echte specialiteit van Devaux. Deze tegenhanger van 

de Blanc de Blancs is gemaakt van 100% pinot noir, wat de wijn 

een heerlijke rondeur geeft, met daarnaast de nodige kracht en 

het subtiele fruit van rode vruchtjes. Doordat de druiven meteen 

na de oogst worden geperst, blijft het sap nagenoeg blank. 

Heerlijk ook bij gevogelte en rijkere visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€26,85 per fl es (normaal €30,15)

2003 Cava Huguet Gran Reserva Brut Classic
Bodegas Can Feixes
Al meermalen werd deze Cava uitgeroepen tot beste 

mousserende wijn geïmporteerd in de Benelux en ook dit 

jaar was hij weer genomineerd. Op Can Feixes maken ze 

dan ook een Cava waar menige Champagne bij verbleekt. 

De harmonie tussen de rijpe fruittonen en strakke zuren 

is dan ook buitengewoon!

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€13,10 per fl es (normaal €14,90)

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs Brut
Stéphane Aladame
Deze witte wijn werd gemaakt van hoofdzakelijk chardonnay, 

aangevuld met een beetje aligoté. Deze laatste druif geeft de 

wijn juist wat extra spanning en mooie frisse zuren. Heerlijke 

neus, fi jne belletjes en een elegante, droge fi nale. Prachtig 

bij bijvoorbeeld oesters en fruits de mers.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€12,95 per fl es (normaal €14,75)

2004 Crémant de Limoux brut Tête Cuvée
Domaine J. Laurens
Deze Crémant komt uit het Zuid-Franse Limoux. Hij is mooi 

vol van smaak, met fruit van rijpe zuidvruchten, licht ontwikkeld 

en met voldoende frisse zuren. De prijs-kwaliteitverhouding is 

voortreffelijk. Deze mousserende wijn is een uitstekend aperitief 

en combineert goed met diverse visgerechten en fruits de mer.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,45 per fl es (normaal €10,80)

Vouvray brut
Domaine Brisebarre
Het koele klimaat en de uitstekende kalkgrond van 

Vouvray zorgen voor een voortreffelijke zuurgraad in de 

druiven. Deze zuurgraad vormt een belangrijke basis voor 

het maken van goede mousserende wijnen. Wijnmaker 

Philippe Brisebarre is bovendien een specialist! Heerlijk 

is de frisse stijl, met bloemige en licht aardse tonen.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,45 per fl es (normaal €11,95)

Cuvée Rosée
Champagne Veuve A. Devaux
Een van de andere specialiteiten van Devaux is deze Cuvée Rosée, 

die tot de beste rosés van de Champagne gerekend mag worden. 

Net voor de tweede gisting op fl es wordt aan de assemblage wat 

rode wijn toegevoegd voor de kleur en de smaak. Heerlijk zijn het 

rode fruit en de lichte kruidigheid. Mooi bij kalfsvlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€29,85 per fl es (normaal €33,50)

D de Devaux, La Cuvée
Champagne Veuve A. Devaux
In de grote Champagnetest van het wijnvakblad Perswijn

scoorde deze Cuvée D ****(*) en zat daarmee in de top van 

het klassement! Deze prachtige assemblage van chardonnay 

en pinot noir geeft een wijn die zowel krachtig als verfi jnd is, 

met heerlijke tonen van citrus, boter, vanille, getoast brood 

en iets van koffi e. Rijk en complex!

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€35,60 per fl es (normaal €39,90)

Helaas drinken we in Nederland nog 

altijd nauwelijks Champagne. Met de 

andere mousserende wijnen is het al niet 

veel beter gesteld. Vaak kopen we onze 

‘schuimwijn’ alleen als er wat te vieren 

valt, omdat die kurk moet knallen. 

Wat er ín de fl es zit, daar letten we niet 

op. Doodzonde, want niet alleen is een 

mousserende wijn een heerlijk opwek-

kend aperitief, hij verfrist en neutrali-

seert ook ons palet en wekt de eetlust 

op. Daarnaast is hij een uitstekende 

begeleider van verschillende gerechten, 

zodat de fl es niet per se voordat we aan 

tafel gaan op moet, maar nog lekker 

bij het voorgerecht kan worden door-

gedronken. In de Champagnestreek 

serveren ze het liefst de hele maaltijd 

door deze kostelijke belletjes.

Gek genoeg gaat dit nooit vervelen!

Geniet vaker van de mooiste  belletjes!

 MOUSSEUX EN CHAMPAGNE MOUSSEUX EN CHAMPAGNE
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In 1989 werd dit charmante château door 

de familie Clowez gekocht. Landbouwkun-

dig ingenieur François Brissot werd aange-

steld als wijnmaker, met als adviserende 

oenologen Gilles Pasquet en de bekende 

Claude Gaudin van Château Maucamps. 

De wijngaard werd heringericht en ook de 

wijnkelder en de vinificatieruimte werden 

aangepakt. De kwaliteit van de wijn is sinds 

het eind van de jaren tachtig met grote 

sprongen vooruitgegaan. Inmiddels is deze 

Grand Cru uitgegroeid tot een van de meest 

koopwaardige wijnen van Saint-Emilion.

Sinds het jaar 2003 maakt François Brissot 

voor Okhuysen een speciale cuvée van een 

selectie van vaten van het château. De wijn 

kreeg de naam ‘Quintessence du Château 

Roc de Boisseaux’, oftewel ‘het beste van 

Roc de Boisseaux’.

2003 Quintessence du Château 
Roc de Boisseaux
Saint-Emilion Grand Cru

Proefnotitie: De kleur is prachtig donker-

paars. In de geur vinden we een rijk bouquet 

van rijp rood en zwart fruit, verse kruiden, 

cacao, vanille en de geur van getoast brood. 

De smaak kent een rijke aanzet van  

rijp fruit, gevolgd door een fluwelig  

middenpalet, bijzonder mooie tanninen  

en een krachtige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij lam, wild-

gerechten, rood vlees en harde kazen.

Op dronk: tussen nu 2012.

Speciale prijs:
Bij 24 flessen: €12,90 per fles
Bij 12 flessen: €13,75 per fles
Bij 6 flessen: €14,50 per fles
(normaal: €16,25 per fles)

Het beste van 
Château Roc de Boisseaux

 SAINT-EMILION
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‘s Werelds grootste wijnen voor de feestdagen

2004 Condrieu
Domaine Christophe Pichon
Door de immer kleine toewijzing van Domaine André Perret gingen 
wij op zoek naar een tweede domein in Condrieu en vonden een 
nu al beroemde ‘nieuweling’, Christophe Pichon. De wijn bezit alle 
kwaliteiten die de viognierdruif in zich kan hebben: een geur van 
bloesem en honing, veel rijpheid, maar ook mineraliteit en zuren.
Op dronk: tussen nu en 2009
Speciale prijs per fles: €30,95 (normaal €34,70)

2005 Mas de Daumas Gassac Blanc
Vin de Pays de l’Hérault
Bij Daumas Gassac denkt iedereen aan rood, maar de familie 
Guibert maakt hier tevens een van de meest bijzondere witte wijnen 
van Frankrijk. Hij is gemaakt van chardonnay, chenin, viognier, petit 
manseng en andere druiven, kent geen houttoevoegingen en haalt 
zijn complexiteit uit de assemblage en de terroir.
Op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs per fles: €26,25 (normaal €29,50)

2002 Puligny-Montrachet, Premier Cru Champ-Canet
Domaine Etienne Sauzet
De wijnen van Sauzet behoren tot de meest verfijnde en  
delicate witte wijnen uit de Bourgogne. Eigenaar Gérard Boudot, 
die de kleindochter van wijlen Etienne Sauzet huwde, zoekt naar 
puurheid, mineraliteit en harmonie. Deze Premier Cru heeft een 
wat rondere stijl en wat meer vet. Het jaar 2002 gaf prachtig  
gestructureerde wijnen.
Op dronk: tussen nu en 2010
Speciale prijs per fles: €57,50 (normaal €64,50)

2002 Hermitage Blanc
Domaine Jean-Louis Chave
De Chaves zijn ware kunstenaars en maken al sinds 1481 (!) van vader 
op zoon wijn op de Hermitage-heuvel. Hun wijnen behoren tot de 
allermooiste van de wereld en zijn zéér schaars. Een andere bijzonder-
heid is dat Jean-Louis naast rood ook superwit maakt. De druiven mar-
sanne en roussanne geven hier een zéér complexe wijn vol spanning.
Op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs per fles: €87,50 (normaal €97,50)

2002 Château d’Yquem
Premier Cru Supérieur, Sauternes
Yquem heeft de naam de beste wijn van de wereld te zijn. Dit is dan 
ook de reden dat ieder jaar alles in het werk wordt gesteld om deze 
reputatie waar te maken. Wanneer nodig wordt een oogst gede-
classeerd. Het edele zoet van Yquem is een belevenis aan tafel bij 
oesters uit Arcachon (!), gevogelte en Roquefort.
Op dronk: tussen nu en 2030
Speciale prijs per fles: €225,00 (normaal €265,00)

2003 Château Mouton-Rothschild
Premier Grand Cru Classé, Pauillac
Mouton is natuurlijk één van de vijf Premiers Crus uit  
het klassement van 1855. Het château is verder bekend om  
zijn etiket, dat elk jaar door een andere kunstenaar wordt  
‘versierd’. 2003 was een zéér rijp jaar met een grote kracht
en concentratie.
Op dronk: tussen 2012 en 2035
Speciale prijs per fles: €250,00 (normaal €290,00)

2001 Château Hosanna
Pomerol
Hosanna, het oude Château Certan-Giraud, werd in 1999  
gekocht door Christian Moueix, eigenaar van de Châteaux Pétrus  
en Trotanoy. Het mooiste deel van de wijngaard werd behouden,  
de rest werd verkocht. Met 80% merlot en 20% cabernet-franc  
van een prachtige kiezelbodem wordt hier nu een wijn gemaakt  
die behoort tot de top van Pomerol.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025
Speciale prijs per fles: €95,00 (normaal €109,00)

2001 Château Trotanoy
Pomerol
Voor véél liefhebbers van Pomerol is dit misschien wel de  
mooiste wijn uit de streek. Trotanoy bezit kracht, complexiteit  
en diepgang, maar tegelijkertijd de fluweelachtige textuur die  
Pomerol zo aantrekkelijk maakt. De prijs-kwaliteit-verhouding  
van deze grote wijn blijft uniek.
Op dronk: tussen nu en (uit karaf) en 2025
Speciale prijs per fles: €85,00 (normaal €97,50)

2001 Côte Rôtie La Landonne
Domaine René Rostaing
De onlangs overleden schoonvader van Rostaing, Albert Dervieux, 
maakte op deze akker reeds fantastische wijnen. René Rostaing 
wist met zijn eigen aanpak en talent nog meer raffinement in deze 
wijn te leggen. 2001 is een fantastisch jaar, waarin de syrah al zijn 
schoonheid laat zien.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015
Speciale prijs per fles: €59,95 (normaal €69,00)

2002 Hermitage rouge
Domaine Jean-Louis Chave
Jean-Louis is het type wijnboer dat het liefst de hele dag  
in zijn wijngaard doorbrengt. Hij kent de heuvel van Hermitage  
dan ook als zijn broekzak. In het moeilijke jaar 2002 wist Chave 
door al zijn werk en toewijding een fantastische wijn te maken;  
misschien wel de mooiste uit het gehele Rhône-dal!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2020
Speciale prijs per fles: €99,00 (normaal €115,00)

Ook per losse fles te bestellen. Beperkt leverbaar.
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2005 Vin de Pays de Vaucluse, 
‘Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier
Volgens eigenaar Guy Boutière is deze  

wijn ‘le mariage idéal’ tussen de druiven 

syrah en merlot. De merlot is hier niet 

toegestaan, maar gaf aan de wijn wel  

zijn Geuzennaam.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte 

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer. 

De smaak is intens rijk, mooi kruidig en 

opnieuw proeft u dat schitterende fruit.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€5,35 per fles (normaal €6,25)

2005 Guilhem rouge
Moulin de Gassac
Het kleine broertje van Mas de Daumas 

Gassac won dit jaar terecht het Proefschrift 

Wijnconcours als beste rode wijn in  

zijn prijsklasse.

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets 

van zwarte bessen en Provençaalse kruiden. 

De smaak is krachtig met mooi fruit en 

lichtkruidige tonen.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,60 per fles (normaal €5,40)

2005 Hommage au  
Musicien Saint-Saëns
Domaine de la Gineste
Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantas-

tische merlot tegen een zéér aantrekkelijke 

prijs. Het geheim: een heel klein beetje 

houtopgevoede cabernet wordt toegevoegd 

aan de merlot.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol 

zwart en rood fruit, iets laurier en lichte 

aardse tonen. De wijn is rijp en vol en bezit 

mooie harmonieuze zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,90 per fles (normaal €5,75)

2003 Bacasis Crianza
Pla de Bages
Een heerlijke wijn uit het noorden van 

Spanje met een Bordelais trekje vanwege 

de gebruikte druiven cabernet-sauvignon 

en merlot.

Proefnotitie: Een soepele rode wijn met 

tonen van bessen, een beetje hout en een 

stevige, karaktervolle finale. Heerlijk bij 

pasta’s en vleesgerechten.

Schenkadvies: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:  
€5,35 per fles (normaal €6,25)

2003 Navarra Tinto
Javier Asensio
Deze verrukkelijke semi-crianza  

van Asensio rijpte zes maanden  

op eiken vaten en werd gemaakt  

van cabernet-sauvignon, merlot  

en tempranillo.

Proefnotitie: Het parfum is geurig  

met rood en zwart fruit en iets hout.  

De smaak is soepel en smeuïg en met  

een heerlijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,70 per fles (normaal €6,65)

2005 Amant Novillo
Bodegas Toresanas
Deze jonge Toro-wijn werd volledig  

op fruit gemaakt en kwam gedurende  

de gehele vinificatie en opvoeding dan  

ook geen spaander hout tegen.

Proefnotitie: De wijn heeft een  

uitbundige geur van rood fruit en iets  

floraals. De smaakaanzet is levendig  

en fris, gevolgd door een sensatie van  

rijp fruit en kruiden.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€4,80 per fles (normaal €5,65)

2005 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Voor velen is dit DE lekkerste witte huiswijn 

van Okhuysen. 2005 was een spectaculair 

jaar, met wijnen vol fruit en frisheid!

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol  

exotisch fris fruit als citrus en ananas.  

De smaak is rijp en rijk, met heerlijke,  

sappige en verkwikkend frisse zuren.

Schenkadvies: tussen nu en 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€4,80 per fles (normaal €5,65)

2005 Lalanne Vin de Pays de 
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne
Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend 

geurige en pure wijnen door de druiven 

eerst een koude weking te laten ondergaan.

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met 

een parfum van exotisch fruit, goede zuren 

en een sappige, verfijnd droge afdronk. 

Heerlijk als aperitief of bij een salade.

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€3,95 per fles (normaal €4,55)

2005 Chardonnay  
l’Orangerie de Pennautier
Vin de Pays d’Oc
Door de kalkrijke terroir en de relatief  

hoge ligging van de wijngaarden is men  

op l’Orangerie de Pennautier in staat een 

buitengewoon mooie Chardonnay  

te maken.

Proefnotitie: 2005 gaf een wijn met een 

prachtige balans tussen rijpheid en frisheid. 

Hij is mooi rijk met tonen van zuidvruchten 

en meloen en bezit veel frisheid.

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,20 per fles (normaal €5,95)

2004/2005 La Bocara bianco 
Gambellara Classico
Cavazza
Een originele droge witte wijn uit Italië 

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd 

gemaakt van de garganega-druif, aangevuld 

met een beetje chardonnay.

Proefnotitie: De neus is fris met wat fruit  

en bloemen en de smaak licht mineralig  

met goede zuren. Heerlijk als aperitief,  

maar ook bij schaaldiertjes, vis en salades.

Op dronk: tussen nu en 2007/2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,55 per fles (normaal €6,50)

2005 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
Ieder jaar is dit weer een van de  

populairste rosés van Nederland.  

De druiven tempranillo en garnacha  

weken slechts kort en worden op  

lage temperatuur gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is stuivend en  

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde 

explosieve, is sappig en vol rijp rood fruit  

met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€5,60 per fles (normaal €6,50)

De huiswijnen van het jaar
In de laatste Vinée 
Vineuse van het jaar 
presenteren wij u 
graag onze serie best 
verkochte wijnen van 
het afgelopen jaar. Dit 
waren uw favorieten 
van 2006!

Speciale korting
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 ‘bekroonde wijnen voor alledag’  

in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden  
voor de hoogste korting! O
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Een groot aantal wijnliefhebbers in den lande kent onze Wijnkoperij 
vanwege onze bladen “Vinée Vineuse”en “Okhuysen Special”, waar-

uit zij hun wijnen bestellen om keurig thuis te laten bezorgen. 

Aan hen brengen wij graag onze prachtige winkel in de binnenstad van Haarlem

weer eens onder de aandacht. Bovendien werd Haarlem ook in 2006 

weer uitgeroepen tot ‘Beste Winkelstad van Nederland’. 

Al sinds 1867 is Wijnkoperij Okhuysen hier gevestigd in

de Gierstraat op nummer 34.

Wat treft u zoal in onze winkel aan?

-  vele honderden wijnen, met in de sfeervolle kelders 

verschillende oude jaargangen

- een uitgebreide collectie glaswerk en karaffen van 

 onder andere Riedel

- een uitgebreide selectie wijnboeken

- een grote sortering wijnattributen, mooie olijfolies

 en de lekkerste distillaten

Relatiegeschenken 
Okhuysen heeft een grote reputatie op het gebied van wijn- /

relatiegeschenken. Inspelend op uw persoonlijke wensen 

doen wij u hiervoor graag een passende offerte toekomen. 

Bij interesse kunt u hiervoor contact opnemen met:

verkoop@okhuysen.nl of tel.: 023-5312240

Een winkel vol verrassingen

Port, Quinta do Tedo normaal aanbieding
- Ruby €  10,90 €  9,80
- Fine Tawny €  8,95 €  7,95
- 2000 Late Bottled Vintage (LBV) €  18,85 €  16,95
- 2000 Vintage €  47,85 €  42,95
- 2003 Vintage €  49,00 €  44,50

Armagnac, Château de Lacquy
-  Bas-Armagnac V.S.O.P. €  36,50 €  32,90
-  Bas-Armagnac Hors d’Age €  46,00 €  41,00

Cognac, Domaine Paul Beau
-  Grande Champagne V.S.O.P. €  26,25 €  23,50
-  Grande Champagne Vieilles Réserve  €  28,75 €  25,90
-  Grande Champagne Hors d’Age €  38,75 €  34,90

Olie en Azijn
- Olio Extra Vergine d’Oliva (1/4 lit.) €  8,20 €  7,75
 Castello di Fonterutoli, Chianti Classico
- Oli de Oliva Siurana Virgen Extra (1/2 lit.) €  9,45 €  8,90
 Mas d’en Gil, Priorat
- Agrédolç (wijn-azijn) Priorat (1/4 lit.) €  6,75 €  6,35
 Mas d’en Gil, Priorat

 VAN ALLES WAT VAN ALLES WAT
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Volop genieten tijdens 
de Openfl essendagen

Beste prijs-kwaliteit
Opvallend was dat de ruim 300 stemmers 

een grote willekeur aan de dag legden bij 

het kiezen van hun favoriete wijn van deze 

Openfl essen dagen. Zo scoorde de serie 

van Bodegas de Crianza uit Rueda in de 

breedte zeer goed, evenals die van Daumas 

Gassac en l’Oratoire Saint-Martin. Toch 

was er één absolute winnaar, met 23 voor-

keurstemmen. Gekozen als beste wijn van 

de Openfl essen dagen 2006 op basis van 

prijs-kwaliteit is de:

2004 Côtes du Rhône Rouge
van Château Gigognan
Speciale prijs bij doos van 6: 
€7,95 per fl es (normaal €9,25)

De passie van Betty

Betty Koster van Nederlands 

beste kaaswinkel l’Amuse heeft 

haar eigen boek!

Wie wel eens bij Betty en Martin in 

hun kaaswinkel in Santpoort-Noord 

is geweest, zal waarschijnlijk gedacht 

hebben: Hoe onthoud ik in vredesnaam 

al die mooie verhalen over die prachtige 

kazen die ik hier te horen krijg? 

Betty moet hetzelfde gedacht hebben, 

want in dit schitterende boek tekende 

ze maar liefst 300 van haar favoriete 

kazen op, compleet met anekdotes 

en achtergrondinformatie.

Passie voor kaas
Prijs: €39,00

Uitslag 
blindproeverij
Onze ‘beruchte’ blindproeverij, 

waaraan dit jaar maar liefst 322 

proevers meededen, kende zoals 

gewoonlijk geen verliezers, maar 

slechts een select groepje winnaars, 

dat met hun goede oplossing 

eeuwige roem én een magnum 

Crémant de Limoux, Tête de Cuvée 

van Domaine J. Laurens, vergaarde. 

Van harte gefeliciteerd! Complimen-

ten voor de familie Waleson die wel 

erg zeker van hun zaak bleken.

De juiste oplossing

1. Bordeaux

2. Syrah

3. 2005

4. Cadillac

De goede proevers 
in willekeurige volgorde:
- Mevr. W. Klarenbeek, Hem

- Dhr. A.G. van Os, Voorburg

- Mevr. C.A. Koopmans, Muiden

- Dhr. R.F. Kramer, Amsterdam

- Dhr. Aloys Wijckmans, Haarlem

- Mevr. H.H. Bannink, Amsterdam

- Dhr. M.L. de Vries, Dordrecht

- Dhr. P.C Stamperius, Maassluis

- Dhr. R. Waleson, Rotterdam

- Dhr. R.M. Waleson, Strijen

- Mevr. Natascha Waleson, Boskoop

Beste proefnotitie
Dhr. J. Groen uit Haren had wat ons 

betreft de meest tot de verbeelding 

sprekende proefnotitie. Hij koos voor de 

2005 Rías Baixas van Bodegas Terramaior 

en omschreef de wijn als volgt: “Een prach-

tige wijn die, helder glinsterend in het glas, 

doet denken aan de dagen in het zonover-

goten Spanje. Je proeft de zilte zuren van 

de Atlantische Oceaan, die door de zachte 

zomerbries ’s avonds de wijngaarden binnen-

dringt. Een schitterend parfum dat het glas 

uitstuift en naadloos past bij de smaak van 

de wijn. Was het maar elke dag feest!“

De heer Groen wint met zijn proefnotitie 

een doos van zijn favoriete wijn. Profi ciat!

Het was weer feest tijdens onze jaarlijkse overzichtproeverij van 
eind oktober. Een grote serie prachtige wijnen stond open op de 
proeftafel en een groep van maar liefst 22 producenten was aan-
wezig om hun wijnen aan de in enorm groten getale opgekomen 
wijnliefhebbers te laten proeven. Dit deden ze overigens met enorm 
veel plezier, want ook zij genoten van de goede sfeer en de vaak zéér 
kundige en altijd geïnteresseerde proevers. Wij namen dankbaar alle 
lovende woorden over u, onze trouwe klanten, in ontvangst.

GaultMillau 2007
In Frankrijk is de GaultMillau Restaurant & Hotelgids al decennia 

dé grote tegenhanger van de Michelingids. Begin november zag de 

compleet herziene GaultMillau|Proefschrift Restaurant & Hotel Jaargids 

Nederland 2007 het levenslicht. Paul de Leeuw maakte Nederlands meest 

prestigieuze restaurant-awards bekend, waaronder de door Okhuysen 

‘geadopteerde’ award van ‘Talentvol Sommelier’ voor  Sietse van Zanten 

van Restaurant Merlet in Schoorl. Volgens De Telegraaf neemt GaultMillau 

een zeer belangrijke plaats in naast de bekende kleine rode bijbel. 

De gids is los en als relatiegeschenk verkrijgbaar. 

Prijs:  €9,95 

Wijnen met 
een lange neus

Auteur Hans Melissen wilde in zijn 

nieuwe boek, of eigenlijk wijngids, de lezer 

antwoord geven op enkele volgens hem 

essentiële vragen, als: Ik wil best eens wat 

meer uitgeven voor een wijn, maar hoe 

weet ik wat er echt goed is?’  ‘Ik geef een 

mooi etentje, maar welke wijn past er nou 

perfect bij?’ ‘Wat voor fl es geef je iemand 

cadeau die er veel verstand van heeft?’

Om antwoord te krijgen op deze en andere 

vragen, bezocht Melissen enkele wijnko-

pers, op zoek naar wijnen ‘met een verhaal’ 

en een goede verhouding tussen prijs en 

kwaliteit. Kortom, wijnen die een lange 

neus kunnen maken naar alle bekende en 

daardoor vaak duurdere Cru’s.

Wijnen met een lange neus
Prijs: €12,95

Wijn inzicht

Doctor Wim Smeets is bioloog, maar 

bovenal een vervent wijnliefhebber. In 

zijn zoektocht naar meer kennis over het 

product kwam hij telkens op een dood 

spoor. Er was veel wollig taalgebruik over 

wijn, maar weinig concrete antwoorden op 

zijn vragen. Bij groot gemis aan een goed 

boek over wijn besloot hij het zelf maar te 

schrijven. Wijn Inzicht is een zéér interes-

sant boek, dat duidelijk inzicht verschaft 

in zowel het proeven van wijn als in de 

vinifi catie, het wijnmaken en de invloed van 

de omgeving op de wijnplant. Een aanrader 

voor een ieder die wat meer verdieping, 

ofwel meer inzicht in de wijn zoekt.

Wijn inzicht
Prijs: €29,95
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Het is inmiddels een goede  
traditie van ons om klanten  
die in de decembermaand een  
mooie bestelling van ten minste 
€275,00 doen, te verblijden met een  
bijzondere attentie. Dit jaar doen  
we dit graag in de vorm van twee 
prachtige flessen Sauvignon van 
onze Nederlandse vrienden uit  
Marlborough, Nieuw-Zeeland.  
Het domein Staete Landt is een  
zogenaamde ‘boutique winery’,  
waar wijnen van de allerhoogste 
kwaliteit worden gemaakt.

Wij vinden het fantastisch om te  
zien wat Ruud en Dorien Maasdam 
aan de andere kant van de wereld 
presteren en hopen dat ook u zult  
genieten van deze bijzondere wijn!

2005 Sauvignon Staete Landt
Marlborough

Proefnotitie: De neus biedt een stuivend parfum 

van citrus, wit fruit, lychee, vers gesneden gras, 

mineralen, acacia. De smaakaanzet is intens met 

mooie zuren en tonen van citrus, die overgaat in 

rijp en sappig fruit, met een exotische ondertoon. 

De wijn heeft een rijke structuur en bezit een mooie 

afdronk, waarbij de zuren goed fris doorkomen.

Op dronk: tussen nu en 2009

Schenkadvies: Heerlijk bij frisse salades, oesters, 

fruits de mer, scampi’s, vele visgerechten en 

bijvoorbeeld geitenkaas.

(Winkelwaarde van dit kistje: €30,50)

Wilt u in aanmerking komen voor 
dit Okhuysen-cadeau, dan gelden 
de volgende voorwaarden:

-  Maximaal 1 kistje met 2 flessen  

Sauvignon Staete Landt per klant

-  Besteding ten minste €275,00

-    Alleen aankopen uit Vinée Vineuse  

21ste jaargang nummer 4

-   Looptijd tot 31 december 2006

Voldoen uw aankopen aan deze spel-

regels, dan wordt dit kistje Staete Landt 

automatisch bij uw bestelling gevoegd.

Een fantastisch 
geschenk voor u
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