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Okhuysen
Special

Een meesterlijke Bordeaux

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de 

Domaine Lalanne op de achterpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 60 f lessen 5%
120 f lessen 10%

Als trotse importeur zagen wij de wijn vele malen 
genomineerd worden op het Proefschrift Wijnconcours 
en nog altijd prijkt hij als huiswijn bovenaan de wijnkaart 
van enkele van de meest gerenommeerde restaurants
in ons land. Château Labatut-Bouchard is een begrip
in Nederland en wij al 25 jaar de trotse importeur!

2005 Château Labatut-Bouchard
Premières Côtes de Bordeaux

Proefnotitie: 2005 is natuurlijk een voortreffelijk

jaar in Bordeaux en dat is goed te proeven! 

De neus is heerlijk geurig, met tonen van rijpe 

aardbeien, zwarte kersen en iets laurier. De smaak 

biedt een vol en rijp fruit, met uitstekende tanninen, 

een frisse zetting en een lange, zuivere afdronk. 

Op en top Bordeaux!

Schenkadvies: breed inzetbaar, van boerenkool

tot eend of bijvoorbeeld rood vlees.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Ons jubileumjaar willen wij niet laten passeren zonder 
een van de meest gezichtsbepalende wijnen uit ons 
assortiment van de laatste 25 jaar weer eens goed
in het zonnetje te zetten. In het begin van de jaren 

tachtig maakten wij kennis met de voortreffelijke 
wijnen van de familie Bouchard en hun prachtig 
gelegen domein, hoog op de heuvel bij Saint-
Maixant. Château Labatut was ‘ontdekt’.
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2006 Zeta Garnacha 
Bodegas España Auténtica, Navarra

Het verhaal van Zeta begon enkele jaren 

geleden, toen vier jonge wijnmakers uit

vier verschillende wijnproductiegebieden 

in Spanje gingen samenwerken om hun 

wijnen onder de aandacht van het publiek 

te brengen. Inmiddels sloten enkele 

enthousiaste wijnmakers zich bij hen aan

en begint het succes van Zeta echt vorm

te krijgen. Deze 100% garnacha is één 

van onze persoonlijke favorieten uit de

Z-reeks.

Proefnotitie: een heerlijke pure wijn vol rijp 

rood fruit van aardbeien en frambozen op de 

neus. De smaak is kruidig met een vriendelijk, 

sappig fruit, zachte tanninen en een aan-

gename kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2005 Zoé rouge 
La Préceptorie de Centernach 

Vin de Pays des Côtes Catalanes

De broers Parcé zijn ware artiesten die zich 

graag laten inspireren door hun omgeving. 

Voor het maken van hun wijnen geldt dit in 

het bijzonder. Zij behandelen de natuur met 

veel respect en verheugen zich ieder jaar 

op de nieuwe oogst met zijn eigen unieke 

kenmerken. Deze oogstkenmerken proberen 

zij in hun prachtige wijnen tot uitdrukking

te laten komen. 

Proefnotitie: de neus is zéér aantrekkelijk, 

met zwoele rijpe fruittonen en iets kruidigheid. 

De smaak is harmonisch, elegant en fris, 

vol klein rood fruit, soepele tanninen en 

heeft een smeuïge afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)

2003 277 Mereaux Red
La Couronne, Franschhoek, Zuid-Afrika

De wijngaarden van La Couronne zijn 

prachtig gelegen op de oostelijke heuvels

van het wijngebied Franschhoek. Door de

ligging zijn de wijngaarden beschermd 

tegen de warme middagzon en profiteren

ze optimaal van de koele zeewind die hier 

door de vallei blaast. De druiven komen 

hierdoor langzaam tot een perfecte rijpheid, 

wat de kwaliteit van de wijnen ten

goede komt.

Proefnotitie: Een voortreffelijke assemblage 

van merlot, cabernet-sauvignon en iets syrah. 

De wijn geurt naar rijp rood fruit, met ook iets 

van peper en kreupelhout. De smaak is smeuïg, 

met mooie fruittonen, en tevens een bepaalde 

elegantie en frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2005 Grenache-Shiraz
Neagles Rock, Clare Valley, Australië

Clare Valley krijgt de laatste tijd steeds meer 

aandacht als kwaliteitsgebied uit Australië en 

Neagles Rock speelt hier zeker een belang-

rijke rol in. Deze assemblage van de druiven 

grenache en shiraz is verrukkelijk en bezit 

een uitmuntende prijs-kwaliteit-verhouding. 

Hoewel rijp van karakter, geven het koelere 

jaar en de gisting op lage temperatuur de 

wijn ook veel elegantie en frisheid. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar donker fruit 

als rijpe bramen en zwarte bessen, met iets 

van mint, laurier, zwarte peper en kaneel. 

De smaak bezit een romig donker fruit, veel 

sap, frisse zuren en perfecte, zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Na een sombere zomer waarin het nooit 

zomer werd, richten we ons nu met 

volle kracht op de herfst en de winter. 

In die jaargetijden mag het buiten 

van ons best kil zijn, hard waaien, met af

 en toe een flinke regen- of sneeuwbui. Binnen is 

het immers behaaglijk, brandt de kachel of 

knappert het vuur in de openhaard. De avonden

 zijn lang en gezellig en laten ons weer volop 

genieten van die volle, krachtige wijnen.

2005 Poggio alla Badiola
Fonterutoli, Toscane, Italië

Castello di Fonterutoli is de laatste jaren 

uitgegroeid tot een van dé smaakmakers 

van Italië. Zo staat het bedrijf in de gids 

Gambero Rosso inmiddels op de vijfde

plek op de lijst van beste producenten van 

Italië en oogsten de wijnen internationaal 

ook veel lof. Belangrijker is dat hun wijnen 

gewoon verrukkelijk zijn en dat geldt zelfs

al voor deze ‘instapper’.

Proefnotitie: De geur is heerlijk kruidig, 

met zoete fruittonen van kersen en aardbeien, 

iets laurier en cacao. De smaak is vol en 

genereus, vol rijp fruit, kruiden en aan-

trekkelijke zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,55 per fles (normaal € 10,95)

2005 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns 
Domaine de la Gineste

Vin de Pays de l’Hérault

Oorspronkelijk was deze hommage aan 

Saint Saëns een 100% merlot, maar om de 

wijn net wat meer energie en complexiteit 

te geven, koos Henri Fabre Luce voor de 

toevoeging van een klein beetje hout-

opgevoede cabernet-sauvignon. De altijd al 

verrukkelijke wijn steeg hierdoor alleen maar 

verder in kwaliteit en is beslist een aanrader!

Proefnotitie: De wijn is mooi donker van

kleur. De neus is puur, met tonen van rood

en zwart fruit en laurier. De smaak biedt 

een puur en sappig fruit en de afdronk 

heeft een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

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

Proefpakket  
Herfstwijnen
U kunt deze 6 flessen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee flessen.
Speciale prijs: € 88,50
(normaal € 98,60)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Herfstwijnen
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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 Italië
U kunt deze zes flessen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 89,00
(normaal €  99,70)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2006 La Bocara 
Azienda Agricola Cavazza

Gambellara Classico

Hoe ingewikkeld de Italiaanse wijnwetgeving 

in elkaar steekt blijkt hier. De rode Cavazza 

heeft de DOC Colli Berici, terwijl deze witte 

variant de herkomst Gambellara draagt. 

De wijn wordt gemaakt van de locale druif 

garganega, aangevuld met een beetje

chardonnay.

Proefnotitie: de neus is heerlijk fris, met een 

aangenaam wit fruit en bloemig. De smaak

is zuiver, met een mooie mineraliteit, een

iets vette structuur, frisse zuren en lichte 

bitters in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2006 Colle della Luna
Monzio Compagnoni

Valcalepio Bianco

Marcello Monzio Compagnoni is de 

eigenaar van dit alleraardigste wijnbedrijfje 

in de prachtige heuvels van Lombardije. 

Het relatief koelere klimaat is uiterst geschikt 

voor de Franse druivenrassen cabernet-

sauvignon, merlot en chardonnay. 

Marcello maakt formidabele wijnen voor 

een zéér aantrekkelijke prijs.

Proefnotitie: de assemblage van chardonnay, 

pinot grigio en pinot bianco geeft een heerlijk 

geurige wijn met tonen van meloen, perzik en 

iets citrus. De smaak is mooi rond, licht kruidig 

en in het bezit van heerlijk frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2004 Colle della Luna
Monzio Compagnoni 

Valcalepio Rosso

Deze wijn gemaakt van cabernet-sauvignon 

en merlot, blijft ons iedere keer weer

verrassen vanwege zijn uitzonderlijke

kwaliteit. Hij heeft karaktertrekken van

een uitstekende Bordeaux, maar verloochent 

zijn Italiaanse afkomst niet. De wijn kreeg 

een opvoeding van twaalf maanden op 

Franse eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood fruit 

van aardbeien en kersen, iets vanille en een 

aangename kruidigheid. De smaak is mooi 

ontwikkeld, met rijpe fruittonen, zachte 

tanninen en mooie zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,25)

2005 Cornole 
Azienda Agricola Gillardi

Vino da Tavola (Langhe – Piemonte)

Giacolino Gillardi werd als jonge, zéér 

talentvolle oenoloog direct vanuit de 

schoolbanken door Bruno en Marcello 

Ceretto ingelijfd om het traditionele wijnhuis 

Ceretto een nieuw elan te geven. Giacolino 

boekte samen met de twee broers grote 

successen en maakte van Ceretto een 

topbedrijf. Dat Giacolino zelf ook een 

fantastisch wijnbedrijfje heeft, weten maar 

weinigen. Daarvan is dit zijn ‘basiswijntje’.

Proefnotitie: de assemblage van de druiven 

dolcetto, merlot en cabernet-sauvignon geeft 

een heerlijke pure wijn vol fruit van kersen, 

bramen en bessen. De wijn heeft daarnaast

dat typische kruidige Italiaanse karakter.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fles (normaal € 7,75)

2006 Pinot-Grigio 
Casòn Hirschprunn (A. Lageder) 

Südtirol/Alto Adige

Aloïs Lageder is één van de grondleggers 

van het moderne Italië. Hij zette eigenhandig 

het onbekende wijngebied Alto-Adige op 

de kaart, enerzijds door de introductie van 

andere druivenrassen, anderzijds door het 

invoeren van verbeterde wijnbouw- 

en keldertechnieken. Sinds enkele jaren 

werkt het bedrijf volledig biologisch-

dynamisch, wat vanaf 2007 ook op de 

etiketten vermeld mag worden.

Proefnotitie: de geur is bloemig, licht

kruidig en bezit tonen van wit fruit. 

De smaak is prachtig zuiver, met een frisse 

zetting en heeft een uitstekende structuur.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2005 Cabernet
Azienda Agricola Cavazza

Colli Berici

Veneto was al het grootste gekwalificeerde 

herkomstgebied van Italië, maar de kwaliteit 

van de wijnen wordt hier nu ook steeds inte-

ressanter. Het wijndomein Cavazza is hier 

een treffend voorbeeld van. Vele jaren werd

er geïnvesteerd in de kelders en de wijn-

gaarden. De wijnen die zij vandaag de 

dag maken, zijn uitmuntend te noemen.

Proefnotitie: een heerlijk geurende, pittige 

cabernet, mooi bessig en fris. De smaak is ele-

gant, met mooie rijpe fruittonen, zachte 

tanninen en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

Er is geen land ter wereld waar zo veel 

verschillende druivenrassen staan aangeplant 

als in Italië. Bovendien zijn er heel veel kleine 

wijnproducerende bedrijfjes, zo’n 35.000 in totaal.  

Dit is de rijkdom van dit oude wijnland, al bevordert 

het de overzichtelijkheid niet. De variatie in stijlen, 

smaken en kwaliteiten is enorm. Op deze  

pagina’s presenteren wij u een zestal wijnen  

uit het Noorden van Italië, gelegen aan de voet  

van de Alpen, van Alto Adige in het noordoosten  

tot Piemonte in het noordwesten. 

De goede smaak van Italië
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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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In de Nederlandse wijnmarkt is er dit jaar 

een omslag waarneembaar. Na alle exotische 

uitstapjes naar de ‘nieuwe wereld’ is er een 

hernieuwde interesse ontstaan naar wijnen uit 

de klassieke Europese wijngebieden. Of de 

nieuwe landen zijn gaan vervelen of dat men 

verlangde naar de vertrouwde namen van weleer 

is moeilijk te bepalen. Persoonlijk zijn wij sinds 

jaar en dag grote fans van de Rhônestreek en 

daarin is nog nooit iets veranderd. 

Sommige wijnen vervelen nu eenmaal nooit!

Proefpakket Rhône
U kunt deze 6 flessen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 87,00
(normaal € 96,90)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2006 Petit Caprice
Vin de Pays de Vaucluse

Deze ‘eenvoudige’ en licht gestructureerde 

wijn heeft in de loop der jaren al menig 

Okhuysen-klant blij gemaakt. De wijn heeft 

geen pretenties, maar biedt volop plezier.

De zwoele grenache en de pittige syrah 

vormen samen een ideaal duo dat nooit lijkt 

te vervelen. Niet voor niets is deze wijn al 

vele decennia een beproefde huiswijn 

van Okhuysen.

Proefnotitie: een aangename neus van 

rood fruit en een lichte kruidigheid. 

De smaak is vriendelijk, met mooie rijpe 

fruittonen van aardbeien en frambozen, 

elegante tanninen en een plezierige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,15 per fles (normaal € 4,95)

2005 Marquis de Fonséguille
Vacqueyras 

Vacqueyras is een van de crus uit de

Zuidelijke Rhône. Qua reputatie staat de 

streek in de schaduw van ‘buurman’ 

Châteauneuf-du-Pape, terwijl hier toch al 

jaren uitstekende wijnen vandaan komen. 

Misschien zijn ze niet van dezelfde klasse 

als de toppers van Châteauneuf, maar wel 

een stuk aantrekkelijker geprijsd en met 

diezelfde zwoele, kruidige typiciteit van 

de grenachedruif.

Proefnotitie: De aantrekkelijke neus geurt naar 

rijpe aardbeien, kersen en kruiden. De smaak

is zwoel en rijp, met opnieuw een kruidig fruit 

en mooie zachte tanninen in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2005 Cuvée “Mon Coeur”
J.L. Chave Sélection, Côtes du Rhône

De invloedrijke Amerikaanse wijnschrijver 

Robert Parker schrijft met veel respect 

over de nog jonge Jean-Louis Chave, 

die hij onlangs omschreef als “misschien wel 

de meest talentvolle wijnmaker ter wereld”. 

De jonge Chave is nu al een levende legende! 

Naast zijn beroemde Hermitages maakt hij 

deze prachtige ‘Mon Coeur’, gemaakt van 

druiven die hij kocht bij wijnboeren die hij 

zelf adviseert. De Wine Spectator gaf deze 

wijn een score van liefst 90 punten. Top!

Proefnotitie: 2005 is met zekerheid de beste 

Mon Coeur tot nu toe. De wijn heeft een 

geconcentreerde neus van rood en zwart fruit, 

kruiden, leer en iets tabak. De smaak is intens 

en geconcentreerd, met frisse fruittonen en 

een zwoele kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,30 per fles (normaal € 11,75)

2006 Roussanne
Verget du Sud, Vin de Pays de Vaucluse

Natuurlijk kennen we van wijnmaker

Jean-Marie Guffens voornamelijk zijn witte 

Bourgognes, maar inmiddels bezit hij 

daarnaast al geruime tijd een prachtig 

domein in de Lubéron. De ‘monocépages’ 

die hij hier onder andere maakt zijn groots. 

Deze 100% Roussanne komt van een 

topwijngaard en kreeg zijn opvoeding deels 

op houten foeders en deels op kleinere 

houten barriques.

Proefnotitie: Het parfum ruikt naar wit fruit, 

veldbloemen en citrus. De wijn heeft een 

subtiele aanzet, maar bezit daarnaast een 

brede structuur, met mooie mineralen, goede 

rijpe fruittonen en verfrissende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,35 per fles (normaal € 8,50)

2006 Chardonnay/Viognier
Domaine Pélaquié, Vin de Pays d’Oc

Luc Pélaquié is een boeiende vigneron. 

Hij maakt een verstrooide indruk en kan 

je tijdens het proeven van zijn wijnen het 

idee geven dat alles een beetje per 

ongeluk zo goed heeft uitgepakt. 

Wie hem een beetje kent, weet echter beter. 

Luc blijft zéér bescheiden, maar hij is een 

begenadigd wijnmaker. Zijn witte wijnen 

behoren tot de beste van de streek en 

bovendien zijn ze ontzettend betaalbaar.

Proefnotitie:  Een boeiende combinatie van 

druiven, waarbij de viognier elegantie brengt 

met tonen van bloesem en iets honing. 

De chardonnay geeft de wijn een bredere 

structuur en een uitstekende mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2006 ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

Côtes du Rhône 

Dit domein werd door de kundige

wijnmaker Christophe Delorme op 

de kaart gezet. Zijn Châteauneuf-du-Pape 

behoort tot de beste van de streek en 

hetzelfde geldt voor zijn Tavel rosé. 

Eigenlijk kunnen we zeggen dat al zijn wijnen 

van uitzonderlijke klasse zijn en dat geldt 

zeker ook voor deze fantastische Côtes 

du Rhône!

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe 

aardbeien, frambozen, kersen, iets vanille 

en kruiden. De smaak is zéér harmonisch, 

met fijne tanninen, rijpe fruittonen, en 

een uitstekende, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,65 per fles (normaal € 8,80)

Volop kwaliteit in de Rhône
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Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
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24 uur van tevoren aan ons door te geven.

colofonBeste Witte Huiswijn
Onlangs werd onze Gascogne van Domaine Lalanne tijdens

de regionale Huiswijncompetitie van Noordoost Nederland

door het blad Proefschrift uitgeroepen als beste witte huiswijn. 

Winnend restaurant was Brasserie Square uit Hengelo!

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de 

Château Labatut van de voorpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 60 f lessen 5%
 120 f lessen 10%

Alain Lalanne levert hiermee wederom een prachtige

prestatie. Deze aimabele wijnboer lukt het jaar in jaar 

uit om tegen een kleine prijs een heerlijke witte wijn

te maken, die niet snel gaat vervelen en een verrukkelijk

alternatief biedt voor de meer geijkte en ‘geëikte’ 

Chardonnay’s en Sauvignons uit het zuidelijk halfrond.

De Gascogne komt uit het gebied ten zuiden van Bordeaux, 

vooral bekend om de Armagnac. Het niet al te warme en 

relatief vochtige klimaat is zéér geschikt voor druivenrassen

als colombard en ugni, maar ook sauvignon en gros 

manseng doen het hier – mits op de juiste wijze 

bewerkt – uitstekend.

In tegenstelling tot veel andere boeren in de streek

is Alain streng voor zijn planten. Dat wil zeggen

dat hij de productie laag houdt door streng te 

snoeien en zonodig een teveel aan trossen in een

vroeg stadium wegknipt (groen oogsten). 

Daarnaast past hij een moderne vinificatie toe, 

waarbij hij door een koude inweking zoveel 

mogelijk aromastoffen aan de schillen onttrekt. 

Om hem extra structuur te geven laat hij zijn wijn

rijpen op de gistsporen (sur lie). Zijn assemblage

is afhankelijk van het oogstjaar, maar bevat 

bestanddelen van alle vier de druiven.

2006 Cuvée Première 
Domaine Lalanne

Vin de Pays des Côtes de Gascogne

In de neus presenteert deze topcuvée een zeer 

stuivend parfum van wit fruit, citrus- en zuidvruchten.

De smaak wordt gekenmerkt door een frisse structuur,

is mooi droog en bezit ook veel fruit en een

sappige finale.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een 

carpaccio van zalm of bijvoorbeeld een rijke salade.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 3,95 per fles (normaal €  4,65)


