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Okhuysen
Special

Superwijn uit Jumilla

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Cornole 

op de achterpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 vanaf   60 f lessen   5%
 vanaf  120  f lessen 10%

EX TRA KORTING

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

De eerste oogst Carchelo die wij naar Nederland 

haalden, was van het jaar 2000. Het succes was 

meteen groot, want de wijn ontving op het 

Proefschrift Wijnconcours de titel ‘rode wijn 

van het jaar’. Sindsdien is deze wijn niet meer 

uit ons assortiment weg te denken.

Ter hoogte van de stad Alicante ligt, iets landinwaarts, 

het wijngebied Jumilla. De belangrijkste druif hier is de 

monastrel, die goed bestand is tegen de zomerse hitte 

en de winterse vrieskou. Ook treft men druiven aan als 

cabernet-sauvignon, tempranillo, syrah en merlot. 

Okhuysen werkt hier met het huis Agapito Rico, 

een kwaliteitsbewuste bodega, die uitsluitend 

wijnen maakt van druiven afkomstig uit 

eigen wijngaard.

2005 Carchelo tinto
Bodegas Agapito Rico

Mooie, dieprode kleur. De neus presenteert 

een heerlijke, elegante fruitexpressie van rijpe 

bramen, frambozen en bessen. In de smaak keert 

het zwoele, rijke fruit terug, dat schitterend 

harmonieert met de zachte tanninen. Ook de 

afdronk is overtuigend goed. 

Schenkadvies: uitstekend voor dagelijks 

gebruik, aan tafel bij allerlei gerechten en 

ook ideaal als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,25 per fl es (normaal €6,10)
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Als er één landwijn is die trots is op 
zijn simpele herkomst, dan is het wel 

Mas de Daumas Gassac. ‘Le Vin de 
Pays le plus chèr du monde’ wordt 

hij ook wel genoemd. Maar wat een 
kwaliteit! Er komen trouwens heel 

veel boeiend smakende ‘vins de pays’ 
uit Frankrijk en dan met name uit het 

zuiden. Ontdekt u zelf maar!

Proefpakket rood
U kunt deze zes wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.
Speciale prijs: €66,70
(normaal €76,70)
(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

‘Vins de Pays’ van topniveau

2003 Vin de Pays d’Oc
Cabernet Sauvignon

Domaine Rozès

Het Domaine Rozès is in de Roussillon 

vooral bekend om zijn heerlijke Muscat de 

Rivesaltes. In ‘la vallée de l’Agly’ hebben de 

eigenaren ook wijngaarden aangeplant met 

syrah, grenache en bijna vijf hectare met 

cabernet-sauvignon. De wijn van die laatste 

druif heeft ons hart al vele jaren gestolen. 

Dat anderen ook passie hebben voor dit 

domein blijkt wel uit de vele prijzen die dit 

domein jaarlijks ten deel vallen.

Proefnotitie: Goede, helderrode kleur. 

De neus is puur cabernet-sauvignon met 

elegante fruittonen en iets leer. De smaak 

is niet zwaar, maar eerder elegant met een 

fi jne kruidigheid en een zuivere afdronk.

Schenkadvies: heerlijke doordrinkwijn, 

want hij is niet zwaar.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Vin de Pays d’Oc
Merlot

L’Orangerie de Pennautier

Als u denkt dat op L’Orangerie de 

Pennautier alleen Chardonnay wordt 

gemaakt, dan heeft u het mis. De bodem 

hier is namelijk ook geschikt voor druiven 

als syrah, cabernet-sauvignon en merlot. 

Naast de goede terroir is ook het klimaat 

ideaal. De Mediterrane invloed houdt hier 

gelijke tred met de Atlantische en dat 

is juist het ideale klimaat voor de 

Bordelaise druif merlot.

Proefnotitie: Dieprode kleur, bijna purper. 

De neus zit barstensvol rijp rood fruit en 

confi ture van kersen. De wijn proeft heel 

soepel, maar is tegelijk ook rijk, met zachte 

tanninen en een fruitige, elegante fi nale.

Schenkadvies: bij gegrild of gestoofd 

vlees en zachte kazen.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,80 per fl es (normaal €5,70)

2005 Vin de Pays d’Oc
Hommage Saint-Saëns

Domaine de la Gineste

Blij en verrast waren wij met de nominatie 

van deze wijn bij de verkiezing ‘wijn van het 

jaar’ tijdens het Proefschrift Wijnconcours. 

Een buitengewone wijn, gemaakt van vooral 

merlot, aangevuld met wat cabernet-

sauvignon. De vinifi catie van beide druiven 

was apart en de cabernet-wijn rijpte enkele 

maanden op eiken vaten. Het resultaat 

is uitstekend.

Proefnotitie: Prachtige, diepdonkere kleur. 

De neus is heel puur met tonen van rood en 

zwart fruit, een beetje hout en wat laurier. 

De smaak is smeuïg en rijp met zachte 

tanninen en lang nablijvend.

Schenkadvies: echt een wijn voor 

aan tafel, maar ook als avondwijn 

met een kaasje.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Vin de Pays de l’Hérault
Merlot

Terres Noires

Ter hoogte van het stadje Vias liggen de 

wijngaarden van Terres Noires. De bodem 

hier is van vulkanische oorsprong en 

uitermate geschikt voor wijnbouw. 

Naast typisch mediterrane rassen plantte 

men hier ook de merlot aan. De vinifi catie 

is puur gericht op het maken van een heel 

fruitig type wijn. Het resultaat in 2005 

was zeer goed, want het fruit is werkelijk 

indrukwekkend. 

Proefnotitie: Dieprode kleur. Het parfum 

is heel geurig met tonen van bramen, 

zwarte bessen en kersen. De smaak is 

zacht en smeuïg met een vriendelijke, 

zachte fi nale en opnieuw dat sappige fruit.

Schenkadvies: ideale borrelwijn, heerlijk 

aan tafel en bij een kaasje.

Op dronk: tussen nu en 2008 

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,55 per fl es (normaal €5,40)

2005 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Deze meest bekroonde huiswijn uit 

het dorpje Gigondas mag in deze serie na-

tuurlijk niet ontbreken. Aanvankelijk maakte 

eigenaar Guy Boutière een rode wijn van 

100% merlot en noemde de wijn als grapje 

‘Mon Petit Petrus’. Tegenwoordig is de wijn 

gemaakt van 50% syrah en 50% merlot. Een 

zeer mooie assemblage met 

als resultaat een klassewijn voor een 

aantrekkelijke prijs.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood. 

De geur is heerlijk met tonen van rijpe 

bramen, zwarte bessen, wat leer en tabak. 

De smaak is stevig, licht kruidig met 

opnieuw dat heerlijke fruit.

Schenkadvies: uitstekend bij rood vlees, 

stoofpot, kruidige en mediterrane schotels 

en…ideaal als avond- of borrelwijn.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2004 Vin de Pays des 
Côtes Catalanes 
‘Zoé’

La Préceptorie 

Ook in het achterland van het kleine 

wijngebied Maury bezit de familie Parcé, 

de grote specialist van Banyuls, een 

paar interessante wijngaarden. De aanplant 

bestaat vooral uit grenache en carignan. 

De vinifi catie vindt plaats op grote eiken-

houten foeders en is er vooral op gericht een 

elegante wijn te maken. Na de assemblage 

rijpt de wijn deels op barriques en deels op 

grote vaten.

Proefnotitie: Helderrood van kleur. De wijn 

geurt heerlijk naar rijp rood fruit, iets hout en 

Provençaalse kruiden. De smaak is opvallend 

elegant en toegankelijk. Echt een plezierwijn 

van uitmuntend niveau!

Schenkadvies: Vóór, aan en na tafel.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,75 per fl es (normaal €7,95)
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Witte wijnen zijn er van zeer
uiteenlopende aard. Wie kent niet
die vlakke, zurige witte wijnen die

“droog” worden genoemd, omdat ze
naar niets smaken, of die wijnen waar

de suikerpot een belangrijke rol bij
heeft gespeeld? Wij prefereren

witte wijnen met spanning, frisse zuren
en een stuivende neus, waarbij de rijpe,

sappige druif een hoofdrol vervult.
Proef dit verleidelijke zestal en geniet

van al die verrukkelijke smaken.
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Proefpakket wit
U kunt deze zes witte wijnen 
ook als proefpakket bestellen. U 
ontvangt dan van iedere wijn twee 
fl essen. Speciale prijs: € 69,90
(normaal € 79,90)
(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

 2006 Vin de Pays d’Oc
Chardonnay

Terres Noires

Op de hoger gelegen wijngaarden achter 

het Bassin de Thau, ter hoogte van het 

dorp Montagnac, is de chardonnay een 

belangrijke druif. Om fruitige, sappige wijn 

te maken wordt zij heel vroeg geplukt om 

zoveel mogelijk frisse zuren in de wijn te 

behouden. De druiven weken na de oogst 

eerst in gekoelde tanks, waarna de wijn op 

lage temperatuur vergist.

Proefnotitie: Heldere, witgele kleur. 

Het parfum is stuivend en zuiver chardonnay. 

Mooi fruit, wat bloemen en een heel licht 

botertje. De smaak is elegant met goede 

frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: lekker als aperitief, 

bij vis- en schaaldieren en ideaal als 

frisse avondwijn.

Op dronk: nu tot en met zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€5,05 per fl es (normaal €5,95)

2005 Vin de Pays des 
Côtes Catalanes
‘Zoé’

La Préceptorie

Op bescheiden schaal maakt men op 

La Préceptorie ook een witte wijn. De druiven 

macabeo en carignan blanc groeien hier 

op de leisteenachtige bodem van de coteaux 

en worden heel vroeg geoogst. Op lage 

temperatuur worden zij gevinifi eerd en de 

wijn rijpt vervolgens even op eiken vaten. 

Het resultaat: een verrassende assemblage.

Proefnotitie: Mooi geelwitte kleur. 

Het parfum is bloemig en fi jn met tonen 

van geel fruit. De smaak is elegant en 

harmonisch met in de fi nale zachte, 

frisse zuren

Schenkadvies: bij gepocheerde vis, 

schaaldiertjes of, zoals ter plekke, 

bij verse ansjovis.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Vin de Pays d’Oc
Chardonnay, elevé en fûts de chêne

Domaine Dupont-Fahn

De befaamde Michel Dupont-Fahn uit 

Meursault kocht enkele jaren geleden nog 

een wijngaard van tien hectaren in de 

Languedoc ter hoogte van Lunel. 

Hij plantte hier drie hectaren aan met

chardonnay. De rijpe druiven worden met 

de hand geplukt en de vinifi catie gebeurt 

precies zoals hij in Meursault doet, op eiken-

houten vaten. Daarna rijpt de wijn ook nog 

eens zo’n 8 maanden op barriques.

Proefnotitie: Verrukkelijke neus met tonen 

van rijp fruit, honing en iets hout. De aanzet 

van de smaak is rijk, maar tegelijk ook fris 

met goede zuren. Een unieke chardonnay-

stijl: ‘esprit Bourgogne’.

Schenkadvies: subliem als aperitief, maar 

ook bij mooie vissen.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€6,85 per fl es (normaal €7,95)

2005 Vin de Pays d’Oc 
Sauvignon

Terres Noires

Een van de domeinen die al vele jaren 

geleden moderne technieken toepaste, 

is het Domaine du Bosq, gelegen vlak bij 

het Bassin de Thau ter hoogte van het 

stadje Sète.

Eind jaren tachtig werd het Domaine Terres 

Noires, vanwege de relatief hoge ligging 

van de wijngaarden, aangekocht door de 

eigenaar van Domaine du Bosq. Wij werden 

getipt door een bevriende wijnboer en 

kopen hier sindsdien jaarlijks.

Proefnotitie: Mooie, lichtbleke kleur. 

Het parfum is ‘très sauvignon’, mooi 

stuivend en heel fris. De smaak biedt fi jne 

zuren en een sappige fi nale.

Schenkadvies: prima als aperitief, 

bij salades en een visje.

Op dronk: nu tot en met zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€4,55 per fl es (normaal €5,40)

2005 Vin de Pays d’Oc 
Chardonnay 

L’Orangerie de Pennautier

Dit is een van de meest gewaardeerde 

witte wijnen uit ons assortiment. 

Op de heuvels ter hoogte van de stad 

Carcassonne plantte Nicolas Lorgeril, 

eigenaar van Château de Pennautier, 

vooral chardonnay aan. Door de relatief 

hoge ligging van de wijngaard profi teert 

de chardonnay hier optimaal van de koele 

nachten en zorgt een fris briesje overdag 

voor wat afkoeling.

Proefnotitie: Een stuivende neus van 

geel fruit en bloemen. De smaak is rijk, iets 

vettig met lichte tonen van zuidvruchten en 

zachte zuren. Prachtige balans van rijpheid 

en frisheid.

Schenkadvies: als aperitief en aan tafel 

bij vis en/of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Vin de Pays d’Oc
Chardonnay

Collovray & Terrier

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray, 

bekend om hun witte Bourgogne 

Saint-Véran, kochten ook een wijndomein 

in Limoux. Het klimaat hier bleek ideaal 

voor het maken van een witte wijn, omdat 

de wijngaarden hoog zijn gelegen en de 

bodem rijk is aan kalk. Precies in de stijl van 

hun Bourgognes maken zij nu een heerlijke 

Chardonnay in het zuiden van Frankrijk.

Proefnotitie: De kleur is mooi witgeel. 

De neus zit vol fruit, heeft iets honing en 

een klein botertje. De smaak is opvallend 

fris met goede zuren en een elegante afdronk. 

Heel plezierig!

Schenkadvies: uitstekend als aperitief, 

bij wit vlees en gevogelte; een mooie 

lunchwijn.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

Het zuiden van Frankrijk was in 
het verleden niet bepaald bekend 

om zijn bijzondere witte wijnen. 
Het klimaat zou te warm zijn, 

met als gevolg veel zware wijnen 
met meestal te weinig zuren. 

Tegenwoordig weet men wel beter. 
Andere rassen, vroeger oogsten en 
een moderne vinifi catie leveren nu 

heerlijke, droge witte wijnen op, die 
ook qua prijs interessant zijn. Zes 
‘vins de pays’ om van te smullen.

Als aperitief en bij  een visje
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Witte wijnen zijn er van zeer
uiteenlopende aard. Wie kent niet
die vlakke, zurige witte wijnen die

“droog” worden genoemd, omdat ze
naar niets smaken, of die wijnen waar

de suikerpot een belangrijke rol bij
heeft gespeeld? Wij prefereren

witte wijnen met spanning, frisse zuren
en een stuivende neus, waarbij de rijpe,

sappige druif een hoofdrol vervult.
Proef dit verleidelijke zestal en geniet

van al die verrukkelijke smaken.
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Spanje presenteert zich de laat-
ste jaren steeds nadrukkelijker 

als een belangrijk wijnland. Met 
veel nieuwe DO’s en een groei-

end aantal topwijnen is dat goed 
verklaarbaar. Wat opvalt, is dat 

de verhouding prijs-kwaliteit hier 
nog steeds aantrekkelijk is. Alleen 
daarom al is het de moeite waard 

aandacht te besteden aan die 
betaalbare en boeiende wijnen 

van het Iberisch schiereiland.

Proefpakket Spanje
U kunt deze zes wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.
Speciale prijs: €85,00
(normaal €97,10)
(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2005 Zeta Garnacha
Navarra

Een paar talentvolle jonge wijnmakers, 

werkend in verschillende wijngebieden van 

Spanje, besloten tijdens een reünie van de 

oenologische faculteit van de universiteit 

van Pamplona hun passie en krachten te 

bundelen. Ze noemden hun bedrijf Bodegas 

España Auténtica en de wijn ZETA. Ieder zou 

zijn of haar eigen wijn maken van de druif 

die bepalend is voor de streek waar hij of zij 

werkt. Wij kozen voor de Garnacha 2005 uit 

Navarra, gemaakt door de vrouwelijke wijn-

maker Charo Moriones. Een topwijn!

Proefnotitie: Heerlijke, kruidige neus met 

tonen van rood fruit als rijpe aardbeien en 

frambozen. De wijn proeft sappig en rond, 

heeft een goede balans en een pittige fi nale.

Schenkadvies: bij vleesgerechten, gegrild of 

gebakken, en ook heerlijke als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€8,60 per fl es (normaal €9,90)

2005 Abadal cabernet-franc/
tempranillo Pla de Bages

Een zeer originele assemblage, gemaakt 

van de bekende Spaanse druif tempranillo 

(40%) en de Bordelaise druif cabernet-

franc (60%). Deze laatste geeft de wijn

een bijna klassieke structuur, terwijl de

tem  pranillo zorgt voor kruidigheid en 

rijpheid. De druiven worden traditioneel 

gevinifi eerd en na de assemblage rijpt 

de wijn gedurende 4 maanden op vat en 

vervolgens op fl es.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Mooie neus 

met aroma’s van rood en zwart fruit en iets 

kruidigs. De smaak is rijk met een lichte toets 

van hout en de afdronk plezierig met zachte, 

rijpe tanninen.

Schenkadvies: echte tafelwijn, bij vlees 

van de grill, klein wild en bij gerijpte 

schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2005 Abadal blanc 
Pla de Bages

De nieuwe stijl witte Abadal is 

werkelijk subliem. Werd de wijn vroeger 

gemaakt van 100% chardonnay, vanaf 

dit oogstjaar is het percentage 

chardonnay 70, aangevuld met 

20% sauvignon en 10% picapoll. 

Juist die laatste twee rassen geven de 

wijn een heerlijke spanning. Een zeer 

originele en onweerstaanbare wijn.

Proefnotitie: Mooie bleekwitte kleur. 

Het parfum is explosief met tonen van 

rijp wit en geel fruit en bloemen. 

De smaak is heel zuiver en fi jn met 

natuurlijk een chardonnay-accent en 

met sappige zuren in de fi nale.

Schenkadvies: goed als aperitief, 

bij salades, lichte lunch en wit vlees 

of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2005 Can Feixes blanc Selecció
Penedès

In de streek waar met name de Cava een 

hoofdrol vervult, worden ook buitengewoon 

charmante en stijlvolle stille wijnen gemaakt. 

Zo maakt Can Feixes een verrukkelijke 

witte wijn van de druiven parellada (50%), 

macabeo (25%), chardonnay (18%) en het 

witte sap van de pinot noir (7%). Voor alle 

druiven geldt dat zij op lage temperatuur 

worden vergist. De wijn rijpt ‘sur lie’, niet 

op hout, maar uitsluitend op tank.

Proefnotitie: Mooi licht van kleur. 

Heel frisse neus, fi jn mineralig en mooi fruit. 

De smaak biedt opnieuw fruit en heeft een 

heel klein verfrissend prikje met sappige 

zuren. Zeer boeiend glas.

Schenkadvies: als aperitief, bij schelp- 

en schaaldieren en een gegrild of 

gebakken visje.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€7,35 per fl es (normaal €8,50)

2005/2006 Palacio de Bornos 
Sauvignon Rueda Superior

Begin jaren negentig plantte Antonio 

Sanz, de grote man van Bodegas de 

Crianza Castilla la Vieja, een wijngaard aan 

met de druif sauvignon. De wijn van deze 

akker met een vuursteenachtige bodem 

is inmiddels vermaard en wordt wel ‘de 

Sancerre’ van Spanje genoemd. De druiven 

ondergaan eerst een koude weking en 

worden daarna op lage temperatuur 

gevinifi eerd.

Proefnotitie: Het parfum is heel stuivend 

sauvignon met tonen van citrus, wit fruit, 

gemaaid gras en lychee. De smaak is iets 

exotisch, vol sap en met een verrukkelijke 

frisheid in de afdronk.

Schenkadvies: prima als aperitief, 

bij schapen- en geitenkaas en vis 

van de grill.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€7,70 per fl es (normaal €8,95)

2003 Javier Asensio tinto
Navarra

Was de garnacha vroeger de belangrijkste 

druif voor Navarra, de nieuwe stijl Navarra 

wordt tegenwoordig vooral gemaakt van 

de druiven cabernet-sauvignon, merlot 

en tempranillo, soms aangevuld met wat 

garnacha. Al enkele jaren kopen wij de 

wijnen van Javier Asensio. Een talent-

volle, jonge wijnmaker, die niet, zoals zijn 

vader deed, de druiven aan de Coöperatie 

verkoopt, maar nu zijn eigen wijn maakt. 

Sublieme stijl met een beetje hout.

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur. 

Prachtig fruitparfum met een lichte 

toets van hout. De smaak is rijk, zacht 

en smeuïg en de afdronk elegant en rond. 

Verrassend lekker.

Schenkadvies: op ieder uur van de dag, 

vóór, aan en na tafel.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

Spanje presenteert zich de laat-

Geweldige Spaanse wijnen
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Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
bij een minimale afname van 24 fl essen of een 
minimum factuurwaarde van € 175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt 
met eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 fl essen en een
minimum factuurwaarde van € 350,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot en met 10 maart 2007.

Okhuysen wijngarantie
Voldoet een wijn niet aan uw verwachtingen, dan 
wordt deze door ons retour genomen en krijgt u 
desgewenst een creditnota of uw geld terug.

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea  Haarlem
t  023  531 22 40
f  023  532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belangrijk!!
Gelieve uw bestelling zo mogelijk 24 uur
van tevoren aan ons door te geven.

colofonOpnieuw 
geselecteerd

Tijdens de afgelopen Openfl essendagen 
had u de gelegenheid om de Cornole 
van het oogstjaar 2005 te proeven. 
Eigenaar Gillardi (al meer dan twintig 
jaar de wijnmaker van het tophuis 
Ceretto te Alba) was zelf aanwezig 
om de wijn in te schenken en u te 
vertellen over zijn wijngaard bij het 
dorpje Farigliano in Piemonte.

2005 Cornole
Vino da Tavola del Piemonte

Selezione Gillardi

Zijn Cornole is gemaakt van de bekende dolcet-

to-druif, aangevuld met een beetje cabernet-sau-

vignon en merlot. De dolcetto zorgt altijd voor 

een opvallend rood fruit en de wijn wordt dan 

ook weleens als grapje ‘de Beaujolais’’van Italië 

genoemd. In het geval van deze Cornole gaat de 

gelijkenis met Beaujolais zeker niet op. Het is 

echt een wijn uit Piemonte, typisch Italiaans en 

zeer origineel. 

Proefnotitie: De kleur is diepdonkerrood, tegen 

cassis aan. Het parfum is geconcentreerd met 

tonen van rijp fruit als kersen, zwarte  bessen 

en bramen. In de smaak keert het fruit terug en 

harmonieert mooi met een zekere kruidigheid. 

Schenkadvies: ideale wijn aan tafel bij 

een Italiaanse schotel.

Op dronk: tussen nu en 2009.

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,50 per fl es (normaal €7,75)

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Carchelo 

op de voorpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 vanaf   60  f lessen   5%
 vanaf  120  f lessen 10%


