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Het is opvallend hoeveel er in
de media in 2007 over wijn
werd gesproken. Voornamelijk in
de lifestyle- en opiniehoek bleek het
een gewild onderwerp. Er was zelfs een
rode draad te ontdekken in de vele
stukjes die over het onderwerp verschenen. De diverse auteurs – sommigen
bekend, anderen minder – waren in hun
columns en culinaire rubrieken onvermoeibaar in hun pogingen om wijn
verder te democratiseren.

Alhoewel we de bedoelingen van deze schrijvers begrijpen en het met een aantal
beschreven zaken best eens zijn, zien we de versimpeling van zoiets moois
als wijn met lede ogen aan. Wijn is voor iedereen, maar zeker niet simpel.
Het is bij uitstek een product dat je moet leren waarderen. Wijnen die u jaren
geleden (nog) niet lekker vond, drinkt u nu misschien met groot genoegen.
En andersom overkomt het u natuurlijk ook: uw lievelingswijn van toen, daar moet u
nu echt niet meer aan denken.
De beginnende wijndrinker kiest veelal voor zachte, rijpe en iets zoetere tonen,
terwijl de geoefende liefhebber vaker kiest voor meer kracht of misschien juist voor
elegantie en complexiteit. Er is zo’n verscheidenheid van wijnen dat het drinken ervan
kan leiden tot een eindeloze ontdekkingstocht. Educatie kan hierbij zéér stimulerend
werken. Een beter begrip van hoe een wijn gemaakt wordt, wat de karakteristieken zijn
van het herkomstgebied, welke druiven hier worden gebruikt enzovoort, kan een
enorme bijdrage leveren aan een grotere waardering voor die wijn. Dit gaat veel verder
dan ‘lekker’, ‘niet zo lekker’ of ‘vies’. Niets is leuker dan om uw mooie wijnervaringen
met gelijkgestemden te delen. Voor onervaren drinkers lijkt het al snel dat u in een
soort ‘dure’ geheimtaal spreekt, maar dit komt slechts voort uit onwetendheid
(en wellicht zelfs een beetje jaloezie...). Iedere liefhebber zal u moeiteloos
kunnen volgen. Maar in welke taal we ook spreken, de essentie zit hem uiteindelijk
voor ons allen in het genieten van wijn. Deze speciale Vinée Vineuse voor de feestdagen
speelt daar dan ook volop op in met een fantastische serie wijnspijs-pagina’s, waarbij
de wijnen werden geselecteerd rondom de receptuur van enkele van Neerlands
beste Chefs. Ook komen de ﬁnalewijnen van het Proefschrift Wijnconcours aan bod,
waarbij de Guilhem rouge uitgebreid in de schijnwerpers staat. Deze superwijn van
Aimé Guibert werd voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot ‘wijn van het
jaar’, een prestatie van formaat! Daarnaast vindt u nog vele andere pagina’s vol
feestelijke wijnen en aanbiedingen.
Wij wensen u een heerlijke kerst en een vineus einde van het jaar toe.

Xavier & Louis Kat

Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv
Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
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Vormgeving Anker Media, Lelystad
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Druk/Lithografie
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810
Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden
met de verpakking van 6 of 12 hele flessen en
24 halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van €350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
1 maart 2008.
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
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12-13

14-15

16-17

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

18-19

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.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen
worden bijgepakt)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

20-21

22-23

24-25

hoe te bestellen?
Bestellen via bestelformulier.
Zend dit in bijgesloten envelop naar:
Antwoordnummer 480, 2000 wc Haarlem
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Bonbanyuls
Pure chocolade met een vulling van Banyuls

26-27

Proefschrift Wijnconcours
Veertien wijnen genomineerd en Guilhem opnieuw
Wijn van het Jaar

28

Champagne en Mousseux
Feestelijke wijnen om uw feestelijke dis mee te openen.

Schaal- en schelpdieren

29

Fijne, droge witte wijnen ter begeleiding van “fruits de
mer”.

Bourgogne blanc

Een zestal heerlijke rode Bourgognes van drie topdomeinen voor de feestdagen of voor uw kelder.

Wildschotels
Groot en klein wild en smeuïge rode wijnen.
Een prachtselectie!

Huiswijnen

34

De mooiste port van het kleine kwaliteitshuis
Quinta do Tedo, Cognac Paul Beau en Armagnac
van Château de Lacquy.

35

Een kistje met daarin zes weelderig smakende crianza’s
2004 van Palacio Quemado. Uniek aanbod.

36-37

Vier fluweelzachte rode en twee rijke witte wijnen bij
licht gevogelte.

Bourgogne rouge

Onze witte en rode jubileumwijn met een gratis
Okhuysenkaraf (waarde € 39,00).

Een selectie uit onder andere de Haut-Médoc,
Saint-Estèphe, Margaux en Saint-Emilion.

Buitengewoon mooie rosé-wijnen tussen het voor- en
hoofdgerecht.

Gevogelte

Jubileumwijnen

32-33

Een grote Pomerol uit een heel groot wijnjaar, verpakt in
een Châteaukist.

Tussengerecht

Een bijzonder aanbod van een fruitrijke “Crianza” en
een lang gerijpte “Reserva” van Bodegas Valduero.

Onze meest gewaardeerde huiswijnen van 2007 op
een rijtje.

Een breed scala van zeer originele witte wijnen om van te
smullen.

Château de Sales 1998

Ribera del Duero

30-31

Een prachtige selectie witte Bourgognes uit de Côte d’Or
en Mâconnais.

Viswijnen

Vleesgerechten
Rode ‘tafelwijnen’ met karakter bij een mooi stuk vlees.
Een keuze uit Frankrijk, Spanje en Italië.

38-39

Achter

Bordeaux
Port, Cognac en Armagnac

Ribera del Guadiana
Dessert
Een verrassend mooi zoetje aan het einde van een feestelijk lunch of diner.

Wijnig Nieuws
Aardige wijnweetjes, GaultMillau, 140 jaar Okhuysenlunch in La Rive.

Cadeau
Een vineus geschenk voor u als goede klant.

Wijn en Chocola
Bonbanyuls

14 wijnen in de ﬁnale!
Elk najaar valt ‘Nederland’ massaal
voor de Bonbanyuls, die we reeds
in 1994 samen met Chocolaterie
Lagosse ontwikkelden. Mede dankzij
de vulling - een crème, gebaseerd
op de Banyuls - vormt deze
‘Okhuysen-bonbon’ een hemelse
combinatie met de edelzoete rode
wijn uit het gelijknamige dorp.
Dat we bij de combinatie van
deze twee heerlijkheden van
‘le mariage ideal’ spreken, zal u
dan ook niet verbazen. Op het
Proefschrift Wijnconcours van
oktober jongstleden mocht
de Banyuls zich verheugen in een
nominatie voor de ZOETE WIJN
VAN HET JAAR, waarover

De ﬁnalisten

Bonbanyuls
Chocolaterie Lagosse

Prijs € 8,25 per doosje
(inhoud 12 stuks)

Per drie doosjes: € 23,25
(normale prijs per doosje € 9,25)

2005/2006 Banyuls le Muté
sur Grains
Domaine de La Rectorie
Proefnotitie: Het schitterende
geconcentreerde fruit van rijpe bessen
van de grenache-noir harmonieert
prachtig met de lichte tonen van hout,
de zacht aanwezige tanninen en het
schitterende zoet. Een zalige fraîcheur
in de afdronk vervolmaakt deze
verrukkelijke, zuivere wijn!
Schenkadvies: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per ﬂes van 0.5 liter

Okhuysen Vinée Vineuse

(normaal € 14,75)

Bonbanyuls samen met een ﬂes
Banyuls verpakt in een kistje:
Prijs € 24,75 per kistje

▶

1

2

3

4

Guilhem rouge opnieuw
de beste rode wijn!

u op pagina 6 meer kunt lezen.
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1 2006 Colagon Rueda

H

et wijnconcours van het
wijntijdschrift Proefschrift
bestaat sinds 1989 en werd
dit jaar voor de 19de maal
georganiseerd. Ooit kleinschalig
gestart om de consument meer
inzicht te geven in het gevarieerde
aanbod op de Nederlandse
wijnmarkt, is het vandaag de dag
hét jaarlijkse podium om als
importeur een selectie van je
wijnen te laten keuren.
Het concours van 2007/2008
wasvoor Okhuysen wederom
zéér succesvol en bijna een kopie
van de vorige editie. Terwijl er
maar liefst 4000 wijnen werden
ingezonden, tegenover 3000 vorig
jaar, hadden wij met veertien
(stuks) precies hetzelfde aantal
wijnen in de ﬁnale en exact
dezelfde eindwinnaar:
de Guilhem rouge!
Een fantastische prestatie,
want het is in de geschiedenis
van het wijnconcours bijna niet
voorgekomen dat dezelfde
wijn tweejaar achter elkaar
de hoofdprijs pakt!

3 2005 Saumur Champigny

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Domaine des Roches Neuves

Wederom genomineerd, hoe kan het

Ook deze ‘basiswijn’ van Thierry

ook anders. Onze meest verkochte witte

Germain was op herhaling. Als je de

wijn biedt namelijk een perfecte prijs-

2004 lekker vond, dan is deze 2005

kwaliteit-verhouding en is bovendien

helemaal spectaculair.

zéér origineel.

Een spetterende cabernet-franc.

Proefnotitie: Een frisse en sappige

Proefnotitie: Een prachtig puur

witte wijn, met een stuivend parfum

fruit van zwarte bessen en bramen,

vol exotische fruittonen en citrusfruit.

ook iets peper en tabak. De smaak is

De smaak is spannend en rijp, met

heel zuiver, met rijp fruit, mooi aards

lekkere, verfrissende zuren.

en met prachtige frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Op dronk: tussen nu en 2010

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

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

2 2006 Palacio de Bornos

4 2006 L’Argile blanc, Collioure

Verdejo, Rueda Supérior

Domaine de La Rectorie

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Deze wijn is zo bijzonder en schaars

Nog zo’n kanjer van de Bodegas de

dat we hem meestal alleen in de

Crianza die met grote regelmaat in de

toprestaurants aanbieden. Vanwege zijn

prijzen valt en één van de mooiste witte

nominatie hielden wij een gedeelte van

wijnen uit Rueda is. In de stijl van

onze voorraad apart. Wacht u echter

Colagon, maar dan net iets intenser.

niet te lang!

Proefnotitie: de exotische, frisse geur stuift

Proefnotitie: op de neus vinden we een

het glas uit. Heerlijk in de smaak is het

zoetig parfum van bloesem, honing, rijp

tropisch fruit, in combinatie met het knis-

geel fruit en brioche. De smaak is vol,

perend frisse fruit van citrus en appel.

breed, elegant, spannend en in balans.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,45 per ﬂes (normaal € 19,70) ▶
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BONBAN Y ULS

5

5

14 wijnen in de ﬁnale!
6

5 2005 Saint-Joseph blanc

Okhuysen Vinée Vineuse

7

7 2005 El Regajal Selección

8

9

10

11

9 2003 Bandol rouge

11 2005 Ballet d’Octobre

12

13

13 Vouvray brut

Domaine Bernard Gripa

Especial, Vinos de Madrid

Château de Pibarnon

Jurançon moelleux

Vignobles Brisebarre

Wij zijn liefhebbers van goede witte

Viñas de El Regajal

Ook Pibarnon dankt zijn nominatie

Domaine Cauhapé

Zijn karakter dankt de wijn aan de chenindruif die in

Rhônewijnen en daarmee dol op de

Omdat onze allocatie door de jaren heen

aan de toevoeging van een hogere

De wijnen van dit domein blijven maar in

het koele klimaat van de Loire uitstekend geschikt is

wijnen van Gripa. Wij waren dan ook

iets is gegroeid, konden wij deze grote

prijscategorie aan het concours.

de picture staan. Het vakmanschap van

voor het maken van mousserende wijnen. Brisebarre

zéér verheugd met de uitverkiezing

charmeur eindelijk eens inzenden – het

Deze fameuze Bandol mocht op de

Ramonteu en de originaliteit van de druiven

is een topper in de streek!

van deze prachtwijn, gemaakt van de

hebben van voorraad is immers een ver-

ﬁnaledag dan ook niet ontbreken!

gros en petit manseng zijn hier verantwoor-

Proefnotitie: een frisse geur van bloemen, mineralen,

druiven marsanne en roussanne.

eiste. Wij hielden dus iets achter de hand.

Proefnotitie: de rijpe mourvèdre geeft

delijk voor.

iets brioche en wat citrusfruit. De smaak is fris en sappig,

Proefnotitie: De neus biedt een heerlijk

Proefnotitie: de vlinderwijn is inmiddels

tonen van rood en wit fruit, leer, teer,

Proefnotitie: Een heerlijk frisse en exotische

mooi droog en met een prachtige ﬁjne mousse.

rijp wit fruit van peer, meloen en ook iets

een begrip. De wijn is complex en bezit

kreupelhout en wat tabak. De smaak is

wijn, met tonen van ananas en grapefruit en

Op dronk: tussen nu en 2009

acacia. De smaak is vol en sappig, met

naast perfecte rijpheid een prachtige fris-

geconcentreerd, met mooie tanninen en

een prachtig delicaat zoet.

frisse witte en gele fruittonen, bloemen

heid, donker, zoetig fruit, kruiden,

veel elegantie.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

en lichte bitters.

bloemen en chocola.

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per ﬂes (normaal € 21,70)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,00 per ﬂes (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,85 per ﬂes (normaal € 25,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per ﬂes (normaal € 14,25)

6 2006 Vin de Pays de

6
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8 2005 Coté Mer rouge

10 2005 Banyuls -

12 2005 Cairanne rouge

Cuvée Prestige

Le Muté sur Grains

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Wijn van het jaar:

l’Hérault blanc

Collioure

Domaine de La Rectorie

De broers Alary maken een serie

2006 Guilhem Rouge, Moulin de Gassac, ‘Un vin comme autrefois’

Mas de Daumas Gassac

Domaine de La Rectorie

De derde ﬁnalist van dit domein!

zéér betaalbare topwijnen. Wij kozen dit jaar

Begin jaren negentig startte Aimé Guibert, eigenaar van het wereldberoemde wijndomein

Door een toegevoegde prijscategorie

Deze wijn van La Rectorie vervangt

La Rectorie laat hiermee zijn pure klasse

voor de Cuvée Prestige en die werd prompt

Mas de Daumas Gassac, het project Guilhem. Hij contracteerde wijnboeren die mee

aan het concours konden wij eindelijk

de Séris en/of de Coume Pascole en

en potentieel zien. Zowel met wit, rood

genomineerd. Prachtige assemblage van

wilden werken aan de creatie van een originele wijn, gemaakt van traditionele druiven,

ook Daumas Gassac insturen.

komt van een selectie van percelen die

als zoet behoren zijn tot de beste wijnen

grenache en mourvèdre.

afkomstig van de coteaux. Zijn idee was eigenlijk heel simpel en duidelijk: zoek in iedere

Wij waren natuurlijk verheugd met de

vlak aan zee liggen en de druiven een

van het concours!

Proefnotitie: een zéér harmonische wijn

vallei, bergplooi en op elke heuvel naar kleine wijngaarden met een goed terroir,

nominatie, al had hij wat ons betreft

ander karakter geven.

Proefnotitie: de geur biedt een heerlijk

met een uitstekende balans tussen kracht

viniﬁeer de verschillende druiven apart en maak er een wijn “zoals vroeger” van.

ook mogen winnen.

Proefnotitie: het terroir geeft een wijn met

zwart en rood fruit, met iets tabak,

en ﬁnesse. Rijp fruit, lekker kruidig, breed,

Proefnotitie: We ruiken en proeven in deze wijn de ‘garrigues’, de ruige bossages die hier

Proefnotitie: Jong domineert de viognier

zoetige, rijpe fruittonen, met iets tabak en

mineralen en een verﬁjnd zoet.

zwoel, fris en met ﬂuwelige tanninen.

het landschap domineren, afgewisseld met wilde bloemen en kruiden als tijm en rozemarijn.

altijd, later de chardonnay. Mooi geel en wit

Provençaalse kruiden, maar daarnaast ook

De smaak is geconcentreerd, met

Op dronk: tussen nu en 2012

De wijn bezit een aantrekkelijk kruidig fruit, een vlezige structuur en elegante, frisse

fruit, iets citrus, mooie bitters, uitstekende

een frisse elegantie door de invloed van de

een prachtig zoet fruit en lengte.

tanninen in de afdronk. Een wijn die nooit gaat vervelen, zo moge duidelijk zijn!

zuren en een lange intense afdronk.

zee.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per ﬂes (normaal € 15,30)

Op dronk: tussen nu en 2010 (en langer)

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,25 per ﬂes (normaal € 29,50)

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

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

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 4,60 per ﬂes (normaal € 5,40)
(zie voor extra korting ook onze ‘huiswijnen’ op pag. 30-31)

Okhuysen Vinée Vineuse
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& MOUSSEUX

CHAMPAGNE

Restaurant
Beluga

Champagne en mousserende wijn vormen
de ideale opening voor een mooi diner.
Het is een feestelijk aperitief, verfrist en neutraliseert
het palet en het wekt de eetlust op.
Daarnaast is het een fantastische wijn voor aan tafel.

Eten bij Beluga is een feest. Het moderne gebouw is prachtig gelegen
aan de Maasoever in Maasstricht. Het interieur is al even modern als de
buitenkant, maar uiterst stijlvol en levendig. Hans van Wolde kookt hier al jaren
de sterren van de hemel en staat met zijn restaurant steevast bij de beste vijf
van Nederland. De Lekker zette hem zelfs op plaats 1!
Hans koos voor Vinée Vineuse voor een prachtige canneloni van coquilles.

Zodoende kan de wijn desgewenst na het aperitief
bij het voorgerecht doorgeschonken worden.
Eigenlijk kunnen champagne en mousseux
de hele maaltijd begeleiden. U zult zien dat deze
verrukkelijke belletjes niet gaan vervelen!

De ﬁjnste belletjes voor bij het eten
Champagne & Mousseux
Grande Réserve

Recept:

Grandes Marques uit de Champagne. Daarnaast is het huis uniek te noemen door het grote aandeel pinot noir in de assemblages, wat voort komt uit de ligging in de
Côte des Bar, thuishaven van deze nobele druif. Het specialistische en het unieke
karakter van de wijnen spreekt ons zéér aan en dit is dan ook de reden dat wij Devaux
al jaren volgen. Het parfum bezit rijp fruit en iets toast. De belletjes zijn zéér ﬁjn.

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

Ingrediënten
voor 4 personen:
8 coquilles

Blanc de Noirs
Champagne Veuve A. Devaux
Deze specialiteit van Devaux is een champagne gemaakt van 100% pinot noir. Door de druiven

150 gram
gekookte ham
150 gram

direct na het oogsten te persen. blijft het sap blank van kleur. De pinot noir geeft een champagne

parmaham

met tonen van rode vruchtjes in de neus en ook iets van brioche. De smaak valt op door een ver-

2 dl

rukkelijke rondeur, subtiele impressies van rood fruit, een volle, brede structuur, elegante belletjes
en een krachtige afdronk. Een champagne die uitstekend is te severen bij vettere visgerechten of
zelfs bij gevogelte en wit vlees.

kippenbouillon
3 dl room
2 blaadjes gelatine

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 26,75 per ﬂes (normaal € 30,15)

Cuvée D
Champagne Veuve A. Devaux
Keer op keer bewijst de D van Devaux te behoren bij de beste speciale cuvées
uit de Champagne. De wijn scoort hoog bij vergelijkende proeverijen van bladen

Okhuysen Vinée Vineuse

als Perswijn, La Revue du Vin de France en Wine Spectator. De wijn bezit een ideale

8

balans tussen kracht en verﬁjning. De geur biedt nuances van meloen, peer, citrus,
honing, bloemen en getoast brood. De smaak is intens, met veel structuur, mooie,
frisse fruittonen, bloemen, iets boter en verﬁjnde zuren in de afdronk.
Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, visgerechten en gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 35,50 per ﬂes (normaal € 39,90)

Chefkok Hans van Wolde (GM 2008: chef van het jaar)
Michelin 2007: ★★
GaultMillau 2008: 19 punten
Lekker 2008: plaats 1

Bodegas Can Feixes

Canneloni van
coquilles en
coquilles gelei,
mousse van
parmaham en
broccoli crème

De smaak is elegant en bezit een heerlijke fraîcheur.
Op dronk: tussen nu en 2009

Restaurant Beluga
Plein 1922 – Nr. 12
6221 JP Maasstricht
T 043 321 3364

2004 Huguet Gran Reserva Brut Classic

Champagne Veuve A. Devaux
De productie van Devaux is klein en specialistisch in vergelijking met de andere

& MOUSSEUX

Bereidingswijze:
De hamsoorten klein
snijden en in de cutter
ﬁjn cutteren met de
kippenbouillon. Dit
vervolgens door een
pureezeef wrijven.
De gelatine oplossen in
een klein beetje bouillon, de hammassa toevoegen. De room half
opslaan en door de
hammassa spatelen.
Dit vervolgens laten
opstijven.

Coquilles:

Deze Cava Gran Reserva van Can Feixes behoort tot de beste mousserende wijnen

De coquilles schoonmaken en spoelen.
De baarden opzetten
met visbouillon. De
coquilles inrollen en
in de vriezer leggen.

van Spanje en geldt als een zéér hoogwaardig alternatief voor champagne. De wijn werd

Als de bouillon 1 uur
getrokken heeft, per
liter 8 gram agaragar
toevoegen. Dit
vervolgens heet op
platen storten.
(zo dun mogelijk)
Koud zetten.
De coquilles uit de
vriezer halen en vervolgens dun snijden en
dakpansgewijs op een
plastiekje leggen.
Hier vervolgens een
dunne baan hammousse in spuiten en
het geheel oprollen
tot één dunne lange
rol. Dit vervolgens
invriezen.
De licht aangevroren
coquillerol op maat
snijden, evenals de
gelei. De coquille in
de gelei rollen. Dit
vervolgens langzaam
laten ontdooien.

meerdere malen op het Proefschrift Wijnconcours genomineerd en was overall winnaar
in 2005 en 2006. De wijn is prachtig droog, met een bloemig karakter, verﬁjnde
fruittonen en aangename bitters, is loepzuiver, heeft een prachtige balans en mooie
frisse zuren in de afdronk. Heerlijk als aperitief of bij een plateau fruits de mer.
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,95 per ﬂes (normaal € 14,90)

2004 Crémant de Limoux Les Graimenous
Domaine J. Laurens
Onlangs werd deze heerlijke cuvée van Laurens nog bejubeld door de Engelse
wijnschrijfster Jancis Robinson vanwege zijn rijke karakter en zijn ’pleasure per pound and
pleasure per sip’. De wijn is een assemblage van chardonnay, chenin, mauzac en pinot noir
en heeft zowel een rijk als een fris karakter. De neus bezit een heerlijke geur van wit fruit,
vers brood en iets citrus. De smaak is breed, sappig en rond,
met rijpe fruittonen en een klein, verfrissend bittertje in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2009

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

Zeta Cava Reserva Brut
Bodegas España Auténtica
Zeta is een samenwerking van enkele jonge zelfstandige wijnboeren uit verschillende
wijngebieden in Spanje, die voor een gezamenlijke marketing kozen. Deze Cava Reserva
draagt pas twee jaar het jasje van Zeta, maar maakt nu al furore. Zo verkoos het blad
Perswijn deze Cava vorig jaar tot beste mousserende wijn van het jaar en werd hij ook
dit jaar opnieuw genomineerd. Hij is heerlijk lichtvoetig, waarbij het frisse fruit de
boventoon voert. Zeer elegant en met heel ﬁjne belletjes. Bijzonder verrassend!!
Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 9,50 per ﬂes (normaal € 10,90)

Okhuysen Vinée Vineuse
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SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

De wijn-spijscombinatie tijdens de komende feestdagen

Manoir
Inter Scaldes

baart sommige gastvrouwen en gastheren zorgen.
Wij worden dan ook vaak geraadpleegd over welke wijn
waarbij het best is te schenken. In zijn algemeenheid kan men
stellen dat droge witte wijnen goed combineren met

Jannis Brevet van Manoir Inter Scaldes in Zeeland behoort tot de beste chefs
van Nederland en geldt als dé specialist op het gebied van gerechten
met zeefruit en vis. Na de tragische brand in 2003 gingen in mei 2004
de deuren van een volledig nieuw restaurant open. In de GaultMillau
van 2007 werd Jannis verkozen tot chef van het Jaar. Voor Vinée Vineuse
koos hij voor een gerecht met kreeft en groene kool.

schelp- en schaaldieren. Toch wordt de uiteindelijke keuze
vooral bepaald door de bereidingswijze van het zeefruit.
Zijn de crustacés en de coquillages puur bereid, zijn ze gekookt,
gegrild of gegratineerd. Grote invloed hebben ook het sausje,
de kruiden, de olie, het snufje en het druppeltje citroen.
Wij bieden u zes verschillende wijnen aan, voorzien van een
korte beschrijving en proeﬁmpressie en enkele
suggesties waar ze bij te schenken.

Lichte, fruitrijke en droge witte wijnen

Manoir Inter Scaldes
Zandweg 2
4416 NA Kruiningen
T 0113 381 753

Chefkok Jannis Brevet (GM 2007: chef van het jaar)
Michelin 2007: ★★
GaultMillau 2008: 19 punten
Lekker 2008: plaats 19

Schaal- en schelpdieren

Recept:

2006 Terramaior

Valdeorras
Uit het groene Galicië komen zeer originele witte wijnen zoals deze uit de
DO Valdeorras. Een klein wijngebied waar met name de godello-druif een hoofdrol
vervult. Een van de topwijnen hier is de Viña Godeval, die u aantreft op de

Rias Baixas

Kreeft met
groene kool,
girolles en macvina

wijnkaarten van menig toprestaurant in Spanje en die door de sommeliers vooral wordt
aanbevolen bij coquilles Saint-Jacques, gegratineerde oesters, kreeft en gegrilde gamba’s.
Proefnotitie: Mooie, fruitige en mineralige neus, een rijke en frisse aanzet van de smaak
en met een overweldigende afdronk. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 8,65 per ﬂes (normaal € 9,95)

Ingrediënten
voor 4 personen:
4 kreeften,
± 200 gram per stuk

2006 La Couronne Chardonnay
Zuid-Afrika
De beste wijnen van Zuid-Afrika komen uit de driehoek Stellenbosch, Paarl

1 groene kool
1,5 dl room

en Franschhoek. Hier bevindt zich ook het kleine La Couronne met wijngaarden op de
koele heuvels van Franschhoek. Op La Couronne maken ze een pure Chardonnay
waar geen spaander hout aan te pas komt. De verﬁjnde strakheid van deze zuivere
Chardonnay harmonieert dan ook uitstekend met de puurheid van het zeefruit.

100 gr girolles
1 sjalot
25 gr boter

Proefnotitie: Frisse citrus-neus en iets mango. Sappige smaak, rijke structuur en verﬁjnde
zuren in de ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: € 6,80 per ﬂes (normaal € 7,90)

40 gr wortel
40 gr prei
40 gr ui

2006 Mas des Dames blanc
Vin de Pays d’Oc
De rode wijnen van Mas des Dames zijn inmiddels bekend en pronken terecht

Okhuysen Vinée Vineuse

op menige wijnkaart. Dat Aad en Lidewij Kuijper ook een fabelachtige witte wijn maken
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40 gr bleekselderij
40 gr venkel
500 gr ﬂauwe kreeft
2,5 dl visfumet

is minder bekend. Zij bezitten namelijk ook een kleine wijngaard, aangeplant met

2,5 dl macvin

witte grenache . De grond is er rijk aan kalk en klei, vuurstenen en opvallend veel

1 takje dragon

fossiele schelpen. Het resultaat is geen ‘fruitwijn’ maar een verﬁjnde, complexe
witte wijn die zich prachtig presenteert bij schelp- en schaaldieren gecombineerd
met een rijke, milde saus.
Proefnotitie: Verﬁjnde, ingetogen geur. Mooie milde aanzet in de smaak,
rijke structuur en breed uitwaaierend in de ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs per doos van 6: € 8,90 per ﬂes (normaal € 10,40)

2 blaadjes laurier
25 gr boter
25 gr olijfolie

Voor de saus:

Langs de noordwestkust van Spanje zijn de wijnen uit Rias Baixas een begrip.

Kreeft met de groenten
zacht aanbakken in
de boter en olie, afblussen met de macvin
en visfumet.
Dit alles ± 1 uur
zachtjes laten koken.
Passeren door een
ﬁjne zeef en de saus
zachtjes laten inkoken
tot ± 2 dl.

De wijnen hier vandaan worden gemaakt van de originele albariño-druif, die goed

De groene kool
plukken en de harde
nerf er uit snijden.
Goed wassen en
blancheren, af koelen
in wat ijswater.
Voor het dresseren
nog even met de room
inkoken en op smaak
brengen met zout.

Misschien is Sancerre niet de meest voor de hand liggende keus, maar onlangs

De girolles met een
borsteltje schoonborstelen en de sjalot
snipperen.
Eerst de sjalot zachtjes
gaar laten worden en
dan de girolles erbij,
op smaak brengen met
peper en zout.
De saus afmaken met
50 gr boter en wat
gehakte dragon.

bestand is tegen de warmte en door zijn dikke schil ook tegen de regen. Galicië is niet
voor niets de groenste streek van Spanje. Heerlijk bij ‘fruits de mer’ in de ruimste zin
van het woord, wel of niet gegratineerd, gebakken of gewoon puur met een rijke saus.
Proefnotitie: Uitbundige neus van citrus en ananas. Rijke smaak, mooie zuren
en een frisse ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: € 8,60 per ﬂes (normaal € 9,90)

2006 Sancerre
Domaine de la Garenne
mochten wij zelf ervaren hoe prachtig Sancerre harmonieert met coquilles en gamba’s.
De knisperige frisse stijl van onze Sancerre, afkomstig van de kalkrijke heuvels rondom
het stadje Sancerre, speelt hierbij een belangrijke rol. En als u voor Sancerre kiest,
dan moet het wel een heel goede zijn.
Proefnotitie: Een explosief parfum van buxus en vuursteen.
Sappige smaak vol fruit en een twinkelende fraîcheur in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2009

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

2006 Can Feixes blanc selecció
Penedès
Net als de beroemde Cava Huguet Grand Reserva is ook de Can Feixes blanc selecció
ontzettend lekker. Deze witte wijn, gemaakt van de druiven parellada (50%), macabeo
(25%), chardonnay (18%) en pinot noir (7%), is een heerlijk aperitief, maar begeleidt
ook uitstekend schelp- en schaaldieren. De wijn proeft heel puur (geen hout dus),
heeft een ﬁjn klein licht prikje en een heerlijke fraîcheur in de ﬁnale.
Proefnotitie: Frisse, licht mineralige neus met mooi fruit en iets bloemigs.
In de smaak is er opnieuw fruit, sappige zuren en een verrukkelijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2009

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

Okhuysen Vinée Vineuse
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BOURGOGNE BLANC

W

BOURGOGNE BLANC

Waar wit verandert in goud
Net als met Bordeaux hebben velen een haat-liefde-verhouding
met de Bourgogne. Controverses vinden er hun oorsprong
meestal in de prijzen, want dat er veel wijnen van bijzondere
kwaliteit worden gemaakt, is onomstreden. Daarnaast zijn er

genoeg wijnen van topkwaliteit te vinden, waarvoor je een goede
prijs betaalt. Als je goed zoekt – of de prijs er überhaupt niet toe
doet - dan kun je hier de hemel ontdekken zoals nergens anders.
Achter vele witte Bourgognes zitten ware kunstenaars die het
als een roeping zien mensen een blijvende herinnering mee
te geven. Wij nemen u die zoektocht uit handen en selecteerden
een aantal prachtwijnen voor u.

2005 Viré-Clessé ‘Sous Les Plantes’

2005 Montagny 1er Cru Cuvée Quintessence

2005 Bourgogne blanc

Maison Verget
Jean-Marie Guffens is een van de meest door ons geprezen

Bret Brothers

Domaine Stéphane Aladame

Domaine Tollot-Beaut

Jong, getalenteerd en gepassioneerd zijn de kenmerken van de

“Stephane, le petit jeune qui monte“, schreef het blad La Revue

Deze prachtige onderhouden wijngaard werd volledig opnieuw aan-

wijnproducenten. Halen zijn eigen wijnen van Domaine

broers Jean Philippe en Jean Guillaume Bret. De dorpjes Viré en

du Vin de France al enkele jaren geleden over de nog zeer jonge

geplant voor het maken van een Bourgogne blanc van topniveau.

Guffens-Heynen een ongekend hoog niveau, de wijnen van

Clessé kregen in 1998 vanwege hun onderscheidende kwaliteit hun

Aladame en gaf zijn Montagny 1er Cru de maximale vijf sterren.

En top is hij zeker. De wijn wordt op precies dezelfde wijze gemaakt

zijn handelshuis Verget doen daar nauwelijks voor onder.

eigen appellation. De cuvée Sous les Plantes komt van een perceel

Nog altijd staat hij midden in de belangstelling en worden zijn

als hun Corton-Charlemagne en daar heeft hij dan ook iets van

Ze kennen altijd een opvallende frisheid en bezitten een minera-

met prachtige oude stokken. Een heerlijke stijl wijn met een bijna

wijnen bejubeld. Deze “Quintessence” komt van een wat oudere

weg....en dat betreft niet de prijs. De neus presenteert een mooi

lige ondertoon. Zijn Bourgogne Grand Elevage is een assemblage

frivool fruit van kweepeer, meloen, abrikoos en perzik. Ook iets van

aanplant wat de complexiteit ten goede komt. Hij heeft een goede

tropisch fruit met ook iets van groene appel, wat vanille en een

van druiven uit zowel de Mâconnais als de vermaarde wijndorpen

honing, een lichte toast en aantrekkelijke, frisse zuren en met de

neus van rijp geel en wit fruit met licht minerale tonen. De aanzet

prachtige toast van het hout. Op de tong weer veel rijp fruit, prach-

Meursault, Puligny en Chassagne. In de neus presenteert hij

nodige complexiteit en structuur. Heerlijk!

van de smaak is rijk, met een prachtige droge zetting en een mooie

tige zuren en een heerlijke afdronk met subtiele tonen van het hout.

prachtige fruittonen en ook iets toast-achtigs van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2010

mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2010

Hij is daarbij breed van smaak, iets vettig, heeft mooie zuren

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

Op dronk: tussen nu en 2010

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

en een prachtige ﬁnale.
Op dronk: tussen nu en 2010

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 12,75 per ﬂes (normaal € 14,50)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per ﬂes (normaal € 16,75)

2005 Pouilly-Vinzelles ‘Les Quarts’

2005 Meursault, Tête de Cuvée

Domaine La Soufrandière

2005 Saint-Véran

Maison Verget

Pouilly-Vinzelles is een kleine appellation, grenzend aan die van het

Maison Verget

Kenmerkend voor Meursault zijn de wat dikkere structuur en de

2005 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’

bekende Pouilly-Fuissé. La Soufrandière is het eigen domein van de

Steeds meer koopt Jean-Marie Guffens zijn druiven voor Verget in

boterachtige vetheid, waar de (kalkhoudende) kleigrond verant-

Maison Verget

gebroeders Bret en les Quarts een van hun ‘troetelwijngaarden’.

zijn geliefde Mâconnais, dus ook in Saint-Véran. Kenmerkend voor

woordelijk voor is. Toch slaagt Guffens er in de mineraliteit en

Voor Verget contracteerde Guffens boeren voor het kopen van hun

Op de neus bezit deze wijn een intens en rijk fruit met tonen van

Saint-Véran is het ﬂorale karakter van de wijnen. Jean-Marie laat dit

levendigheid in deze wijn te behouden.

druiven, met als voorwaarde dat zij volgens zijn instructies zouden

nectarine, peer, meloen, honing, mooie mineralen en iets getoasts.

op meesterlijke wijze in zijn wijnen naar boven komen.

De neus biedt een mooi rijp fruit met nuances van lychee en

werken, waarbij kwantiteit ondergeschikt zou worden gemaakt

In de mond is hij zeer rijk, gul en complex, met een prachtig rijp

Het parfum is heel ﬂoraal, met goed rijp fruit en bezit ook mooie

abrikoos. In de smaak komt dat heerlijke fruit terug en harmonieert

aan kwaliteit. Vlak onder de beroemde rots van het dorpje Vergis-

fruit, elegante bitters en een indrukwekkende, lange afdronk.

houttonen. De smaak is rijk, heeft een goede kern vol sap en biedt

prachtig met de aanwezige maar mooi verweven houttonen en het

son liggen de wijngaarden van deze Mâcon. Omdat Guffens zelf in

Op dronk: tussen nu en 2011

prachtige, zachte zuren, uitstekend met de wijn verweven hout-

wat vettige karakter. Een dijk van een wijn!

Vergisson woont, weet hij als geen ander waar de beste wijngaarden

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,65 per ﬂes (normaal € 29,95)

tonen en een mooie mineraliteit. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 25,20 per ﬂes (normaal € 28,30)

liggen. De wijn biedt een heerlijke neus met tonen van meloen,
citrusfruit, groene appel en vers brood. De smaakaanzet is rijk met
opnieuw een fris fruit en heeft een mooie structuur, die zich in de
afdronk voortzet. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,95 per ﬂes (normaal € 15,90)

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

Okhuysen Vinée Vineuse
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VISGERECHTEN

VISGERECHTEN

Restaurant
Apicius

Nogal wat consumenten besteden
meer aandacht aan de keuze voor hun rode wijn
dan aan die voor hun witte wijn. Met deze laatste
kiest men vaker voor een persoonlijke voorkeur

De broers Gaylord (gastheer, GM: Sommelier van het jaar 2008) en
Thorvald (chefkok) zijn de eigenaars van dit restaurant, dat is gelegen aan
het dorpsplein van Bakkum. Aan de buitenkant zie je het misschien niet
helemaal, maar dit is een ‘culinaire eettempel’ die staat als een huis. De broers
zijn perfectionisten, weten wat ze willen en wat ze kunnen; en dat is heel veel!
De wijnkaart is bovendien om van te smullen en het aanbod is nog goed betaalbaar ook. Michelin verraste het restaurant vorig jaar met een tweede ster.

dan voor een op het gerecht afgestemde wijn.
Wit bezit evenwel op zijn minst evenveel variatie als rood
en ook hier is de wijn-spijs combinatie doorslaggevend
voor het succes. Op deze twee pagina’s selecteerden wij
enkele prachtige complexe en aromatische witte wijnen,
die uw diner zeker zullen verrijken!

Aromatische, brede en complexe witte wijnen
Visgerechten

Recept:

2005 Vouvray sec

Staete Landt
Evenals de Pinot Noir (pag. 20) werd ook de Sauvignon uit 2006 door het Amerikaanse
blad Wine Spectator gekozen in de top tien van beste wijnen uit Nieuw-Zeeland.
Een opmerkelijke prestatie van de Nederlanders Ruud Maasdam en Dorien Vermaas.
Deze Sauvignon blinkt uit in complexiteit, waardoor hij ook zeer breed inzetbaar is,

Vignobles Brisebarre

Kabeljauw met
schuim van witte
boontjes en
Vadouvanroom.

van zeefruit tot een vettere vis.
Proefnotitie: het parfum is explosief met tonen van citrus, vers gesneden gras,
Op dronk: tussen nu en 2010

Ingrediënten voor
vier personen:

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

4 stukjes kabeljauw

lychee en ananas. De smaak is exotisch en in het bezit van een rijke structuur.

zonder vel van

2006 Semillon-Sauvignon, Clare Valley

ongeveer 100 g

Neagles Rock
De gevarieerde bodem en de vele microklimaten zorgen ervoor dat verschillende
druivenrassen het in Clare Valley uitstekend doen. Dit geldt voor zowel witte als

175 gram room

blauwe druiven. Deze wijn van hoofdzakelijk semillon en een beetje sauvignon is

100 gram melk

verrukkelijk en bovendien origineel. De structuur en het gele fruit van de sémillon
is in perfecte harmonie met de nervositeit en frisheid van de sauvignon.
Proefnotitie: Een neus van passievrucht, rijpe peer, groene appel en iets vanille.
In de mond heeft hij een vette structuur, heerlijke witte fruittonen en uitstekende zuren.

50 gram
witte martini
30 gram vadouvan

20 gram geroosterde
cashewnootjes

2006 Chardonnay, Vin de Pays de Vaucluse

Okhuysen Vinée Vineuse

Verget du Sud
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Bereiding:

Tot ons grote genoegen komen de wijnen uit de Loire weer wat meer in trek.

Voeg voor de saus alle
ingrediënten samen
en laat ongeveer 15
minuten zachtjes
doorkoken.
Zeef de saus door
een ﬁjne puntzeef en
maak luchtig met een
staafmixer.

De laatste oogstjaren waren hier dan ook zéér goed en bovendien sluit het aan

De witte boontjes mengen met warme room
en knoﬂook.
Maak met een keukenmachine een gladde
massa van de boontjes.
Zeef door een ﬁjne
puntzeef en vul een
kiddespuit met de
bonenmousse.
Voeg 1 kiddepatroon
toe.

1 stronk witlof
1 stuks courgette

bij de vraag naar meer originele wijnen, met een duidelijke expressie van het terroir.
De chenin werd in 2005 prachtig rijp en geeft een krachtige, brede wijn, waarin het
kalkrijke terroir ook mooi tot uiting komt. Heerlijk bij rijkere visgerechten.
Proefnotitie: een rijke neus met wit fruit, aardse tonen en witte bloemen. De smaak is
mooi gestructureerd met goede zuren, rijpe fruittonen en aangename bitters.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 8,50 per ﬂes (normaal € 9,75)

2006 Zoé blanc, Vin de Pays des Côtes Catalanes
La Préceptorie de Centernach
De topwijnen van La Préceptorie zijn fantastisch, maar ook schaars en relatief kostbaar.
Met de Zoé-wijnen probeert Marc Parcé te voorzien in een behoefte van de consument om
betaalbare wijnen te kunnen kopen. Deze zéér originele Zoé blanc werd gemaakt van de
schaarse carignan blanc en macabeu, en werd op eiken vaten opgevoed. Mooi bij kruidige
visgerechten, of bij vis met een pittige saus.
Proefnotitie: een geur van rijpe zuidvruchten, met wat kruidigheid en iets citrusfruit. De smaak
is fris, met een volle structuur en aangename bitters. Op dronk: tussen nu en 2009

Peper en zout

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: € 7,95 per ﬂes (normaal € 9,50)

Chefkok Thorvald de Winter
Michelin 2007 ★★
GaultMillau 2008: 17 punten
Lekker 2008: plaats 30

Bestrooi de vis met
peper en zout .
Bloem de vis lichtjes en
bak deze in olijfolie
Werk het gerecht af
met krokante witlof ,
courgette-lintjes en wat
segmenten uitgesneden
grapefruit.

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

2004 Condrieu
Domaine Cristophe Pichon
Pichon geldt als een van onze nieuwe ontdekkingen in de Noordelijke Rhône. Niet dat wij

Naast zijn prestigieuze Château des Tourettes maakt de ‘koning van de chardonnay’,

1 stuks pompelmoes

Jean-Marie Guffens, hier ook enkele aantrekkelijke cépagewijnen onder de naam

200 gram gekookte

Verget du Sud. Deze serie wijnen blinkt uit wat betreft prijs-kwaliteit-verhouding.

witte boontjes

maar tegelijkertijd enorm veel frisheid en elegantie bezitten. Een type wijn die zich

1 teentje knoﬂook

uitstekend laat combineren met rijke visgerechten, maar ook met gevogelte.

150 gram room

Proefnotitie: hij heeft een geur van bloesem, acacia, honing en wit en geel fruit.

Het is moeilijk om een dusdanig goede Chardonnay voor zo’n mooie prijs te vinden!
Proefnotitie: de geur is delicaat, met tonen van bloemen, mineralen en wit fruit.
In de smaak vinden we een mooie structuur, rijpe fruittonen, opnieuw een mooie
mineraliteit en verﬁjnde zuren in de afdronk. Op dronk: tussen nu en 2009

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

op zoek waren naar nog een Condrieu, naast die van Perret, maar als liefhebbers konden
wij gewoonweg niet om deze topwijn heen. Christophe maakt wijnen die prachtig rijk zijn,

De smaak begint elegant en fris, maar rolt zich uit in een brede structuur, met rijp fruit.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 27,50 per ﬂes (normaal € 34,70)

Okhuysen Vinée Vineuse

2006 Sauvignon, Marlborough

Restaurant Apicius
Ven der Mijleweg 16
1901 KD Bakkum
T 0251 676760
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POMEROL

POMEROL

V.l.n.r.: Xavier Kat, Christian Moueix, Louis Kat

Prestigieuze wijn uit een groot jaar
Met 47,5 hectare wijngaard is Château de Sales verreweg
het grootste wijndomein van Pomerol. Ook het kasteel
is indrukwekkend en behoort ontegenzeglijk tot de mooiste
bouwwerken van de streek. Al meer dan vijf eeuwen is dit
een familiedomein, met als huidige eigenaar Bruno de Lambert
die in 1982 de leiding van zijn vader, Henri de Lambert
overnam. Het was deze Bruno (afgestudeerd oenoloog),
die de wijn Château de Sales naar een hoog plan bracht.
De wijngaarden van Château de Sales zijn zeer kiezelhoudend
met een ijzerrijke onderlaag, de zogenaamde ‘crasse de fer’.
Zoals gebruikelijk in Pomerol is de merlot met 70% de
belangrijkste druif, gevolgd door de cabernet-franc en
cabernet-sauvignon met ieder 15%. De gemiddelde leeftijd
van de wijnstokken is momenteel ongeveer dertig jaar.
De druiven worden met de hand geplukt en na het ontstelen
en het persen wordt het sap geviniﬁeerd in cementen cuves.
Vervolgens worden voor de assemblage van hun topwijn
Château de Sales de beste cuvées geselecteerd. Om het pure
fruit van de druiven zoveel mogelijk te behouden kiest eigenaar
Bruno de Lambert voor een relatief korte houtlagering.
Deze is gemiddeld niet langer dan zes maanden en het
percentage nieuwe vaten blijft hier beperkt tot vijf.

1998 Château de Sales

De smaak van een grote Pomerol

Pomerol
Proefnotitie: Prachtige, dieprode kleur en mooi aanhangend
in het glas. Het parfum is in eerste instantie iets ingetogen,
maar komt snel los met tonen van rijp zwart fruit als bramen
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fruit, een ﬁjne kruidigheid en prachtige, zachte tannines.

Pomerol is misschien wel de bekendste wijnstreek van Bordeaux en ligt in het

Een goede Pomerol is dieprood van kleur,

gebied rond de stad Libourne. De wijnen die hier worden gemaakt zijn altijd rood

bezit fruit, is geurig en krachtig maar is

Op dronk: Nu al erg lekker maar zeker nog vele

en voor veel wijngenieters de beste van heel Bordeaux. Het landschap toont hier

ook elegant. Een grote Pomerol biedt alles

jaren te bewaren.

wat saai en ook de dorpjes zijn nauwelijks het bezoeken waard. Op enkele na

wat je in een wijn wilt proeven.

missen ook de châteaux hier allure. Het draait hier alleen om wijnen, en wat voor wijnen.

Het was Maison Jean-Pierre Moueix,

Château Pétrus komt hier vandaan, maar ook beroemdheden als Laﬂeur, La Conseillante

onder andere eigenaar van Pétrus en

Speciale prijs:
Bij 1 kist met 12 ﬂessen: € 27,50 per ﬂes
Bij 2 kisten:
€ 25,00 per ﬂes
Bij 3 kisten of meer:
€ 22,50 per ﬂes

en Trotanoy. Het bijzondere van Pomerolwijnen is dat ze in het algemeen wat meer rondeur

Trotanoy, die ons Château de Sales van

(normale prijs € 31,50)

en souplesse bezitten dan de wijnen uit Saint-Emilion en de Médoc.

het topjaar 1998 tipte.

Een juweel van een wijn, een grote Pomerol!

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

en bessen.De smaak is stijlvol, niet te zwaar, met opnieuw
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TUSSENGERECHT

TUSSENGERECHT

Een feestelijk diner of lunch bestaat meestal

Restaurant
deBokkedoorns

uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en ten slotte
een dessert, met een kopje kofﬁe toe, zoals u weet ligt dat in
zuidelijke landen wat anders. De Fransman slaat een kaasje
na het hoofdgerecht zelden over, de Spanjaard neemt na het

Lucas Rive is al vele jaren een van de toonaangevende chefs van ons land.
Samen met de meesterlijke gastheer Peter Bruins en eigenaar John Beeren
vormt hij een drie-eenheid die elkaar jaar in jaar uit weet te inspireren om op
het hoogste niveau te presteren. De keuken van Rive is traditioneel, maar kent
bovendien ruimte voor vernieuwing. Niet voor niets vinden we de Bokkedoorns
al vele jaren bovenaan de lijsten van de vooraanstaande culinaire gidsen.

voorgerecht een tussengerecht en vervolgens een wat steviger
hoofdgerecht. De Italiaan weet er ook raad mee; zo begint hij
met ‘antipasti’, vervolgens een ‘primo piatto’, daarna een ‘secondo
piatto’ en natuurlijk een ‘dolce’ ter afsluiting. Gelukkig komt deze
eet- en genietcultuur de laatste tijd ook meer bij ons voor, dit
dankzij het fantastische werk van de vele topchefs die Nederland
Daarom deze supermooie rosé-wijnen, die het tussengerecht
accentueren en ook nog een lust zijn voor het oog.

2006 Rosé d’une Nuit

Rosé voor tussen wit en rood
Tussengerecht

Recept:

Domaine du Deffends
In de Coteaux Varois ter hoogte van Saint-Maximin in de Côtes de Provence worden
spannende wijnen gemaakt. Domaine du Deffends van de familie De Lanversin maakt
hier bijvoorbeeld een rode wijn met de naam Clos de la Trufﬁère (hier meer bekend

Tartaar van rund
met brunoise van
oesters

Proefnotitie: Elegante neus met iets rood fruit en kruiden. De smaak is verﬁjnd droog
met zachte zuren en heeft een frisse afdronk. Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 6: € 7,95 per ﬂes (normaal € 9,50)

Castilla y León
De Zeta-wijnen zijn het resultaat van een samenwerkingsverband van zes talentvolle

De wijnen die zij maken zijn een streling voor de tong en blijven altijd maar weer verbazen.

Ingrediënten
voor 4 personen:

met zout, oesters zijn

Zo ook deze verrukkelijke licht kruidige rosé. Heerlijk bij salades en andere tussengerechtjes.

zilt van smaak)

Proefnotitie: Een neus vol rode vruchtjes en met een beetje kruidigheid. De smaak is pittig

160 g doorgedraaid

scheutje Chinese

en fris met opnieuw dat rode fruit en een ﬁjn droge ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2009

rundvlees

oestersaus

Speciale prijs bij doos van 12: € 6,95 per ﬂes (normaal € 8,25)

grof gehakt
1 eetl. augurken,
brunoise

bedrijf Bodegas España Auténtica. Een van hen maakte een werkelijk sublieme rosado

ﬁjn gesnipperd
1 eetl. bieslook,
ﬁjn gesneden
3 stuks eidooier

en sappig met opnieuw dat rode fruit en een zachtdroge afdronk.

zout + peper

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

naar smaak
2 stuks ansjovisﬁlet,
ﬁjn gehakt

2006 Rosa Marche Rosato
Conti di Buscareto
In Italië zie je niet zoveel rosé’s. De Italiaan drinkt namelijk liever rood.
In De Marken bij het huis Buscareto werden wij echter verrast met een prima ‘rosato’.

Okhuysen Vinée Vineuse

Hij bleek gemaakt te zijn van de druif lacrima nera, die maar heel even weekte om

Worcestershire saus
naar smaak
Tabasco naar smaak
alle ingrediëntenmengen
en op smaak brengen

een bleekroze kleur te krijgen. Het lichte sap gistte daarna op lage temperatuur

8 stuks platte Zeeland

om zoveel mogelijk fris fruit in de wijn te bewaren. Dit is dan ook een prima

oesters, grof gesneden,

begeleider van allerlei tussengerechtjes op basis van vlees of vis.
Proefnotitie: De neus is heel ﬂoraal met iets van kersen en pruimen. In de smaak
keert het fruit terug en de ﬁnale is fris met goede zuren. Op dronk: tussen nu en 2009

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

Iets ten noordwesten van Béziers ligt het wijngebied Saint-Chinian. Vurige rode wijnen
bestaat de aanplant voornamelijk uit mourvèdre, grenache, syrah en een beetje cinsault.

van de tempranillo, de druif die ook verantwoordelijk is voor al die prachtige wijnen uit

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

Domaine des Jougla

peper en zout (pas op

1 eetl. sjalotten,

Ribera del Duero en Rioja. Rosado wordt ook in Spanje steeds populairder.

Oestercrème:

2 platte oesters + vocht

jonge wijnmakers, werkend in verschillende wijnstreken van Spanje. Ze noemden hun

Proefnotitie: Een ﬁjne neus met rood fruit zoals framboos en aardbei. De smaak is mild

2006 Saint-Chinian Rosé ‘Initiale’

worden hier gemaakt, maar ook pittige rosé’s. Op het wijndomein van de familie Jougla

1 eetl. kappertjes,

2006 Zeta Tempranillo rosado

Chefkok Lucas Rive
Michelin 2007: ★★
GaultMillau 2008: 18 punten
Lekker 2008: plaats 9

2 dl slagroom

als de truffelwijn). Een andere specialiteit is de bleekroze Rosé d’une Nuit. De druiven
grenache en cinsault weekten slechts één nachtje; vandaar dat prachtige, ﬁjne kleurtje.

Restaurant de Bokkedoorns
Wethouder van Gelukpark
Zeeweg 53
2051 EB Overveen
T 023 526 36 00

20 g Aquitaine kaviaar
(= kweekkaviaar of Sevruga
kan natuurlijk ook)
een paar blaadjes

Bereidingswijze:
Oesters + vocht m.b.v.
een staafmixer in de
room ﬁjn draaien, door
een bolzeef zeven en op
smaak brengen met de
oestersaus en eventueel
peper en zout
Presentatie:
Verdeel de tartaar
met behulp van een
rechthoekige steker
(en andere vorm kan
natuurlijk ook) over 4
koude borden. Verdeel
hierover de oester
“brunoise” (zonder het
vocht van de oester),
kaviaar en wat winterpostelein.
Verdeel hierbij wat van
de oestercrème.
Let op dat de tartaar
niet ijskoud is, maar
enigszins op kamertemperatuur!

2006 Zoé Rosé
La Préceptorie de Centernach
Vincent Legrand van Domaine de La Rectorie ontdekte het bijzondere terroir van het
achterland van de Roussillon en startte hier een wijndomein, La Préceptorie genaamd.
De eerste oogst was al veelbelovend, maar met het jaar 2006 bewijst hij dat zijn keuze
voor de ‘carrigues’ van dat pure achterland terecht was. Hij voorspelde dat hij hier
topwijnen zou gaan maken. Inmiddels is hij hard op weg dit ook waar te maken.
Proefnotitie: Het parfum is gevuld met rood fruit als framboos en aardbei,
maar biedt ook ﬁjne kruiden. De smaak is mild met veel sappig fruit en een ﬁjne,
zacht-zoete fraîcheur in de ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 7,50 per ﬂes (normaal € 8,70)

2006 Auxey-Duresses Cuvée Rosé
Domaine Dupont-Fahn
Naast wijngaarden in Meursault en Puligny-Montrachet bezit Michel Dupont ook een klein
perceel pinot noir in de gemeente Auxey-Duresses. Het maken van een rosé begon als een
grapje, maar deze is inmiddels een der beroemdste van de Bourgogne. De rijpe druiven gisten
in kleine vaten, waarin het jaar daarvóór het Meursault en Puligny-Montrachet rijpten.
Een unieke rosé, prachtig bij allerlei tussengerechtjes op basis van vis en/of schaaldieren.
Proefnotitie: Spectaculaire neus van rood en geel fruit, een vleugje hout en ﬁjne kruiden.
De smaak bezit een unieke structuur met rijke, witte Bourgogne-achtige trekjes en delicate
milde zuren. Haast u, want de voorraad is beperkt. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: € 14,75 per ﬂes (normaal € 16,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

naar een hoger gastronomisch niveau hebben getild.

gewassen winterpostelein
18

19

GEVOGELTE

GEVOGELTE

Restaurant
de Leuf

Er gaat niets boven een heerlijk stukje gevogelte
tijdens het diner. Wilde eend, patrijs, duif, fazant of
bijvoorbeeld kwartel vormt een ideaal tussengerecht of
lichter hoofdgerecht. Ook qua wijnkeuze vinden wij dit soort

Paul en Sandra van de Bunt zijn al vele jaren in het vak bezig. Zij deden
dit altijd al op hoog niveau, maar het lijkt wel of hun ster alsmaar verder
blijft stijgen. De prachtige hoeve op het platteland van Ubachsberg in Limburg
is smaakvol ingericht. Paul is een gedreven en artistieke chef die de gasten
graag verrast met originele gerechten. De Leuf is dit jaar een grote kanshebber
op een tweede Michelinster. We hopen dat hij inmiddels binnen is!

gerechten interessant. Gevogelte laat zich namelijk uitstekend
combineren met lichtere rode wijnen en krachtigere
witte wijnen. In de opbouw van een diner kan dit vaak
goed uitkomen. Ook bij een niet al te zware lunch
is de combinatie van gevogelte en een lichtere rode wijn
of krachtige witte wijn vaak een goede keus.

Restaurant de Leuf
Dalstraat 2
6367 JS Ubachsberg
T 04557 50 226

Krachtig wit en ﬂuwelig rood
Gevogelte
Recept:

Elevé en barrique, Vin de Pays d’Oc
Domaine Lorgeril is een van de topdomeinen van de familie Lorgeril. Het domein ligt nabij het
Middeleeuwse stadje Carcassonne, aan de voet van de Montagne Noire. Onder andere als gevolg

Wilde kooieend
& ganzenlever

van de hogere ligging wordt het klimaat hier deels beïnvloed door de Middellandse Zee en deels
door de Atlantische Oceaan. De grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur bieden ideale
omstandigheden voor het maken van witte wijnen op basis van chardonnay.
Proefnotitie: de geur is intens met tonen van zuidvruchten, citrus en iets vanille. De smaak is rijk, vol
fruit, bloemig en met een lichte toast in de afdronk. Op dronk: tussen nu en 2009

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

Ingrediënten
voor 4 personen:
2 Kooieenden
Maltose
100 gram
ganzenlever

2006 Terres Nouvelles blanc, La Préceptorie de Centernach
Côtes du Roussillon
Deze cuvée dankt zijn naam aan de ‘nieuwe grond’ die hier voor het eerst werd ontgonnen in het
begin van de 20ste eeuw, net nadat de allesverwoestende druiﬂuis verdreven was. De wijnstokken

100 gram
eekhoorntjesbrood
100 gram
tapiocakorrels

die hier nu staan, zijn nog altijd de oude oorspronkelijke aanplant en zijn ruim tachtig jaar oud. Het

100 gram geredu-

gaat hier om grenache gris, die werd geviniﬁeerd en opgevoed op eikenhouten vaten. Een bijzonde-

ceerde bietenjus

re en krachtige witte wijn van één van Frankrijks meest interessante wijnmakers, Vincent Legrand.
Proefnotitie: de neus is complex met impressies van citrus, peer en meloen. De smaak is fris en levendig,
rijp en zuiver, met een rijke structuur en een heerlijke afdronk. Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,95 per ﬂes (normaal € 14,70)

100 gram geblancheerde bleekselderij
50 gram kleine
cantharellen
Kidde met espuma

2005 Pinot Noir, Staete Landt

van bladselderij

Marlborough, Nieuw-Zeeland
Eerder dit jaar selecteerde het blad Wine Spectator de Pinot Noir van Staete Landt
bij de beste tien wijnen van Nieuw-Zeeland. Hij was daarmee één van de acht
Pinot Noirs, het druivenras dat zo goed gedijt in de koelere groeiomstandigheden

Okhuysen Vinée Vineuse

en hier dan ook de hoogste ogen gooit. Wij vinden het prachtig om te zien hoe dit
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domein, waar wij zo ontzettend in geloven, binnen tien jaar is doorgestoten
naar de top van dit kwalitatief zo grote wijnland. Deze Pinot Noir is dan ook
zéér boeiend en doet menig Bourgogne verbleken.
Proefnotitie: Op de neus een zoetig fruit van kersen, viooltjes, tabak en aardse tonen. De smaak
is ﬂuwelig, met heerlijk elegante fruittonen, maar ook kracht. Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: € 16,30 per ﬂes (normaal € 18,50)

Bereidingswijze:
Haal de boutjes van
de eenden af en konﬁjt
deze op lage temperatuur in ganzenvet.
Braad de eenden
rondom mooi goudbruin en smeer deze in
met de maltose. Maak
de gekonﬁjte boutjes
schoon en snij deze
met de ganzenlever
en eekhoorntjesbrood
in mooie blokjes en
vermeng deze met

gereduceerde eendenbouillon en breng op
smaak met peper en
zout.
Kook de tapioca in
ruim water met zout
ongeveer 8 minuten
en spoel af. Breng de
gereduceerde bietenjus
op smaak met zout,
wat suiker en frambozenazijn.
Maak van de helft
een gelei met Agar en
maak daar mooie ovale
plakjes van. Vermeng
de tapioca met de
overige op smaak
gebrachte bietenjus,
Lakkeer de eend onder
de salamander en snij
de borsten er uit en
kruid ze met grof peper
en zeezout.
Presentatie:
Neem rechthoekige
zeer warme borden,
drapeer de bietenkaviaar op het midden van
het bord, leg daarop de
eendenborst met zijn
binnenkant naar boven
en leg hierop een plakje
bietengelei, leg hieromheen de bleekselderij en
cantharellen.
Strijk linksonder van
het bord een druppel
knolselderijzalf. Vul de
cocotte met de ragout
van eekhoorntjesbrood
en ganzenlever en spuit
af met espuma van
bladselderij.

2006 Domaine du Clos du Fief (Michel Tête)
Juliénas
De laatste jaren besteedden wij erg weinig aandacht aan de Beaujolais, terwijl er toch vele
uitstekende wijnen vandaan komen. Zij die aanwezig waren op onze grote proeverij op 1 juli jl.
hebben de wijnen van Michel Tête weer kunnen proeven en kunnen constateren dat ze
schitterend zijn. Tête bewaart in zijn wijnen het fruit en de elegantie van de gamaydruif,
maar geeft ze tevens kracht en herkenbaarheid van het terroir mee.
Perfecte wijnen om licht gekoeld bij gevogelte te drinken!
Proefnotitie: De geur is heerlijk fruitig met klein rood en zwart fruit, iets gepeperd
en licht aards. De smaak is fris, geconcentreerd en in het bezit van een intens rijp fruit.
Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Val Viadero joven, Bodegas Valduero
Toro
Dit is de wijn waar we mensen tijdens blindproeverijen altijd mee verrassen. De wijn
is lichtvoetig, maar tegelijkertijd barstensvol rijp fruit. Hij biedt een immens plezier
en gaat niet snel vervelen. De kundige hand van wijnmaakster Yolanda Viadero van
Bodegas Valduero (pagina 28) is duidelijk terug te proeven. Toro wordt algemeen erkend
als een van dé nieuwe kwaliteitsgebieden van Spanje en dat is goed te proeven!
Proefnotitie: de neus is zoetig, met mooie rijpe fruittonen, iets leer en vanille. De smaak is
smeuïg, met zachte, rijpe fruittonen en vriendelijke tanninen. Op dronk: tussen nu en 2009

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

2001 Domaine La Bernarde
Côtes de Provence rouge
Het is heerlijk dat er nog domeinen in Frankrijk bestaan waar je probleemloos wijnen kunt kopen
die de nodige ﬂesrijping achter de rug hebben en perfect op dronk zijn. Het sluit helemaal aan bij
de ﬁlosoﬁe van wijnmaker Guy Meulnart, die zijn wijnen pas op de markt brengt als hij ze lekker
vindt. En deze 2001 is zeker héél lekker, heerlijk zelfs. La Bernarde blinkt uit in verﬁjning, complexiteit, balans en lengte. Heerlijk bij gevogelte, maar ook bijvoorbeeld bij lam of klein wild.
Proefnotitie: kruidige tonen van rijp rood fruit op de neus, met iets van thijm, rozemarijn, laurier
en kreupelhout. Impressies die in de smaak terugkomen. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 11,95 per ﬂes (normaal € 13,60)

Okhuysen Vinée Vineuse

2005 Chardonnay, Domaine Lorgeril

Chefkok Paul van de Bunt
Michelin 2007: ★
GaultMillau 2008: 18 punten
Lekker 2008: plaats 34
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BOURGOGNE ROUGE

BOURGOGNE ROUGE

Misschien is de Bourgogne wel de
mooiste wijnstreek van Frankrijk,

Domaine Joseph Voillot te Volnay

maar zeker ook de meest gecompliceerde.

De grote man hier is Jean-Pierre Charlot,

Wijnen dragen de naam van het dorp

de schoonzoon van de legendarische Marius Voillot,

of de gemeente waar ze vandaan komen,

die naast het kerkje van Volnay zijn kelder heeft.

met eventueel de toevoeging van de naam

Charlot is naast wijnmaker ook docent aan het

van de wijngaard. Heel veel wijnen heten

Lycée Viticole in Beaune. Hij wordt gezien als een

dus hetzelfde. Neem de wijn Savigny-

der grootste specialisten van Volnay en Pommard

les-Beaune bijvoorbeeld. Het wijnblad

en staat een biologisch-dynamische aanpak voor.

“Revue du Vin de France” schatte

Domaine Tollot-Beaut te Choreylès-Beaune

indertijd dat er meer dan 500
verschillende wijnen met de naam Savigny-

De familie Tollot (vijde generatie) bezit

les-Beaune bestaan. Welke Savigny moet

25 hectare wijngaard in Chorey-lès-Beaune,

de consument nu kopen? Wat dat betreft

Aloxe-Corton en Savigny. In de Côte de Baune

is het kopen van een Bordeaux eenvoudig.

is Domaine Tollot-Beaut toonaangevend en
hoort ze terecht bij de top. Op puur natuurlijke

Er is maar één Château Sociando-

wijze wordt hier gewerkt, zonder kunstmest

Mallet, één Château Maucamps en één

of andere onnatuurlijke middelen.

Château Lynch-Bages. Bij het kopen van
Bourgognes is de naam van het

Maison Camille Giroud te Beaune

wijndomein dus heel belangrijk.

Toen de familie Giroud haar oude bedrijf verkocht,

Okhuysen werkt al vele jaren met topdo-

kon iedereen op zijn vingers natellen dat hier een en

meinen als Joseph Voillot, Tollot Beaut en

ander zou gaan veranderen. Oenoloog en wijnmaker

Camille Giroud. De oogstjaren 2003

David Croix werd in 2002 aangetrokken en sindsdien
hebben de wijnen van Giroud zijn signatuur.

en 2004 pakten voor de rode
Mooie, stijlvolle wijnen die zich ook

Okhuysen Vinée Vineuse

jong al heel goed presenteren.

22

Terecht vallen zeer veel wijnliefhebbers op deze

Grandioze wijnen uit de Côte d’Or

2004 Bourgogne Pinot Noir
Vieilles Vignes

2004 Volnay Vieilles Vignes

2004 Pommard Vieilles Vignes

Domaine Joseph Voillot

Domaine Joseph Voillot
Voor het maken van zijn Bourgogne

heel nieuwe stijl!

2003 Beaune 1er Cru
Montrevenots

2004 Santenay

Domaine Joseph Voillot

2004 Aloxe-Corton
1er Cru Les Fournières

In deze beroemde wijngemeente bezit

De grote buurman van Volnay is Pom-

Domaine Tollot-Beaut

Camille Giroud

Iets ten zuiden van Chassagne-Montrachet

Jean-Pierre Charlot negen kleine wijn-

mard. Ook in deze wereldvermaarde wijn-

Een echte specialiteit van Tollot-Beaut is

De akker Montrevenots grenst in het

ligt de wijngemeente Santenay. Hoewel

gebruikt Charlot de druiven van een paar

gaarden met de “villages”-appellatie.

gemeente heeft Charlot wijngaarden,

deze Aloxe-Corton Les Fournières, die in

zuiden aan Pommard en aan de oostzijde

rood hier belangrijk is, wordt er ook wat

wijngaardjes, die net buiten de appellation

Deze worden apart geviniﬁeerd en vlak

zoals op de premier cru akkers Les

zijn jeugd altijd wat gesloten is. De wijn

aan Le Clos des Mouches. Giroud kon

wit gemaakt. Giroud selecteert hier al vele

Volnay liggen, alsmede een paar vaten

voor de botteling geassembleerd. De oogst

Pézerolles en Rugiens, alsmede een ‘villa-

rijpte ruim 16 maanden op 50% nieuw en

slechts vier vaten bemachtigen.

jaren een paar vaten Santenay, die dan

die niet voor zijn Volnay en Pommard in

2004 werd een schitterende assemblage.

ges’-wijngaard Les Combes. De druiven van

50% gebruikt hout.

Wij hadden geluk, twee vaten werden

in de kelders van Giroud rijpen.

aanmerking komen.

Een Volnay vol elegantie en stijl!

met name deze laatste wijngaard werden

Proefnotitie: De kleur is opvallend diep rood.

Okhuysen toegewezen.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Het parfum

Proefnotitie: Helderrode kleur. De neus is

Proefnotitie: Prachtig geurende pinot

geselecteerd voor deze Pommard.

Het parfum is mooi geurig met het ﬁjne rode

Proefnotitie: Goede diepdonkere kleur.

is typisch pinot noir met een lichte toets van

mooi zuiver pinot noir, met tonen van licht

noir, met tonen van gedroogde pruimen,

Proefnotitie: De kleur is dieprood en de wijn

fruit van de pinot noir en een vleugje vanille

De neus is indrukwekkend met rijp rood

hout. De structuur van de smaak is stevig

rood fruit en lichte kruiden.Gemakkelijke,

rijp rood fruit en een lichte toets van hout.

hangt mooi aan in het glas. De neus is licht

van het hout. De smaak is zeer intens,

en donker fruit en ook een lichte toets

en tamelijk vol en met goede harmonische

elegante Bourgogne met een heel klein

Verﬁjnde, elegante smaak en opnieuw

kruidig, met de geur van herfstbladeren,

tamelijk stevig met zachte, rijpe tanninen

van hout. De smaak is complex,

tanninen in de ﬁnale.

beetje hout. Precies goed!

dat zalige fruit van de ‘pinot ﬁne’.

mooi rijp zwart fruit en een beetje hout.

in de ﬁnale. Top!!

goed geconcentreerd en heeft zachte,

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2010

Op dronk: tussen nu en 2010

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2011

De smaak is rijk, bezit een goede structuur

Op dronk: tussen nu (een uur voor het

aangename tanninen in de afdronk.

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per ﬂes (normaal € 23,50)

en heeft een ﬁjn kruidige, zachte ﬁnale.

schenken karaferen) en 2012

Op dronk: Tussen nu (uit karaf) en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per ﬂes (normaal € 19,90)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,00 per ﬂes (normaal € 34,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 26,45 per ﬂes (normaal € 29,75)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,70 per ﬂes (normaal € 25,50)

Camille Giroud

Okhuysen Vinée Vineuse

Bourgognewijnen heel goed uit.
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WILDGERECHTEN

WILDGERECHTEN

Restaurant
de Zwethheul

Er is wild en wild. Bij klein wild, zoals haas, konijn, gans
en eend, moet je je tegenwoordig wel afvragen in hoeverre wild
nog wild is, want niet al het wild komt uit de natuur.
Bij groot wild ben je daar in ieder geval zekerder van.

Mario Ridder leverde vorig jaar een formidabele prestatie. Hij is de oude
souschef van driesterrenchef Cees Helder en nam bij Restaurant De Zwethheul
de plaats in van tweesterrenchef Eric van Loo, die op zijn beurt Restaurant
Parkheuvel van Helder overnam. Het hele restaurant werd verbouwd.
Daarnaast behield hij probleemloos de beide sterren voor De Zwethheul...
Eigenaar Cees Wiltschut kan dus een zonnige toekomst tegemoet zien.

structuur, maar die ook smeuïg en niet te tannineus zijn.
Klein wild verdraagt ook een lichtere rode wijn, hoewel een
wilde eend prachtig smaakt bij een rijke Saint-Emilion
of Madiran. Wij selecteerden in dit geval wijnen met een rijke
en stevige structuur, dus voor echt wild.

Zwoele, kruidige en krachtige rode wijnen
Wildgerechten
2003 Coma Vella, Priorato

Recept:

Mas d’en Gil
Misschien komen de beste wijnen van Spanje wel uit Priorato. Veel deskundigen vinden
dat ook, met als gevolg dat de prijzen jaarlijks stijgen. De kracht uitstralende grenache
doet het uitstekend in dit ruige stuk Spanje. Een van die tophuizen hier is Mas d’en Gil,
dat een wijn maakt die op fruit geviniﬁeerd is, maar ook structuur en kracht bezit.
Proefnotitie: Dieprood is de kleur. Het parfum is heel geconcentreerd met tonen van zwarte

Reerug gepaneerd
met gedroogde
sinaasappel, zwarte
peper en een jus
van peperkoek

bessen en rijpe bramen. De aanzet van de smaak is rijk, met bijna zoete tanninen. Een prachtige wijn bij hert of eend.
Op dronk: tussen nu en 2010

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

Ingrediënten
voor 4 personen:
4 x reerugﬁlet à 150 gr.
1 knolselderij

2004 Gigondas
Domaine Raspail-Ay

1 sinaasappel
50 gr. zwarte peper-

Een van de paradepaardjes van Okhuysen is deze puur traditioneel gemaakte wijn van

korrels, gekneusd

Dominique Ay. De druiven worden hier nog steeds niet ontsteeld en de wijn rijpt altijd

100 gr. amandelpoeder

minimaal 24 maanden op grote eiken foeders. Gigondas ligt in het departement Vaucluse
en de wijn bezit net zoals Châteauneuf-du-Pape de status van Cru Classé.
Proefnotitie: De neus is kruidig en fruitig met tonen van leer, herfstblad en tabak. De smaak

1 eidooier
suiker, boter
8 kleine stoofperen

is buitengewoon rijk, bezit een stevige structuur, maar proeft zacht. Ideale wijn bij allerlei
soorten groot en klein wild.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 15,40 per ﬂes (normaal € 17,45)

Voor de reesaus
met peperkoek:
2 kilo reekarkassen
1 ui, 1⁄2 winterpeen

2005 Grenache-Shiraz, Clare Valley

Okhuysen Vinée Vineuse

Neagles Rock
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1⁄4 knolselderij
10 zwarte peperkorrels

Het domein Neagles Rock is gelegen in de wijnstreek Clare. Deze streek maakt deel uit

1 blad laurier

van het gebied Mount Lofty Range, ten oosten van Adelaide en bestaat uit allerlei ver-

1 teen knoﬂook

schillende valleien. De bodem is hier rotsachtig met een bovenlaag van kalksteen.
Prachtige wijnen worden hier gemaakt, zoals deze assemblage van grenache en shiraz.
Proefnotitie: De kleur is mooi diep donkerrood. Hij geurt naar donker fruit als bramen,
bessen en iets van laurier en zwarte peper. De smaak is rijk, heeft ook iets romigs met
opnieuw fruit en zachte tanninen in de afdronk. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: € 7,95 per ﬂes (normaal € 9,50)

5 deciliter jus de veau
100 gr. boter
100 gr. peperkoek
Bereiding:
Zet voor de saus de reekarkassen aan samen met
de ui, knoﬂook, wortel en

knolselderij. Blus af met
water, het geheel moet net
onder staan. Breng aan de
kook en schuim af. Voeg
laurier en peperkorrels toe
en laat vier uur trekken.
Passeer door een ﬁjne zeef
en laat met de jus de veau
reduceren tot de juiste
dikte.
Los de peperkoek in de
saus op en monteer met
boter. Schil de sinaasappel met een dunschiller
en laat de schil ongeveer
30 minuten drogen in
een oven op 80 °C. Maal
de schil vervolgens in een
mixer ﬁjn en meng met de
gekneusde zwarte peperkorrels en amandelpoeder.

Restaurant De Zwethheul
Rotterdamseweg 480
2636 KB Schipluiden/
De Zweth (Delft)
T 010 470 41 66

Chefkok Mario Ridder
Michelin 2007: ★★
GaultMillau 2008: 17 punten
Lekker 2008: plaats 6

2004 Châteauneuf-du-Pape
Domaine Chante Cigale
De wijngaarden van Chante Cigale beslaan zo’n veertig hectare en zijn verdeeld over meer
dan vijftien percelen. Door die verscheidenheid van terroirs is het samenstellen van een topassemblage de grote uitdaging voor iedere wijnmaker. De talentvolle Alexander Favier is hierin
een meester gebleken. De wijnen van Chante Cigale krijgen sinds zijn komst terecht
veel aandacht in de pers. Deze ‘Châteauneuf’ is dan ook weer verrukkelijk.
Proefnotitie: Prachtige licht kruidige neus met tonen van rijp rood en donker fruit.
De smaak is krachtig, heeft een goede structuur en is tegelijk smeuïg met in de ﬁnale
dat prachtige fruit van de rijpe grenache. Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,95 per ﬂes (normaal € 20,50)

2006 Zeta Monastrel
Alicante
In het warme Spaanse binnenland ter hoogte van de stad Alicante doet de druif Monastrell
het heel goed. Deze druif, die in Frankrijk mourvèdre heet, is goed bestand tegen de warmte

Smeer de reerugﬁlets in
met eidooier en paneer
ze aan een zijde met het
mengsel van sinaasappel en peper. Steek 8
mooie plakken uit de
knolselderij en blancheer
deze. Daarna bakken
en karamelliseren met
suiker. Kook de rest van de
knolselderij gaar en maak
ﬁjn tot een puree. Bak het
vlees aan in boter op de
gepaneerde zijde en maak
het geleidelijk aan gaar.

en de droogte en zorgt uiteindelijk voor een mooie, zondoorstoofde wijn, die naast kracht

Boven aan het bord de
twee stoofperen dresseren. Het vlees in de
lengte doorsnijden en
met de gesneden zijde
naar boven plaatsen in
het midden van het bord.
Aan de onderzijde een
streep knolselderijpuree
trekken en daarin twee
plakken selderij steken. De
saus aan tafel uitserveren
rondom het vlees.

meten met de indrukwekkende Hermitage-wijn, maar de ‘Crozes’ van Alain Graillot komt

ook een opvallende elegantie bezit. Rijke wijn!
Proefnotitie: Zeer donker gekleurde wijn, bijna tegen zwart aan. De geur is heerlijk,
vol rijp fruit zoals bosbessen en kersen, en ﬁjne kruiden. De smaak is breed met opnieuw rijp fruit
en zachte tanninen in de ﬁnale. Op dronk: tussen nu en 2010

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

2005 Crozes Hermitage
Domaine Alain Graillot
Naast die beroemde Hermitage-heuvel, gelegen bij het stadje Tain-l’Hermitage, liggen de
wijngaarden van Crozes Hermitage. De wijnen die hier worden gemaakt kunnen zich niet
toch aardig in de buurt. Alain liep indertijd stage bij Chave en Clape, grootheden in de
Noordelijke Rhône, en leerde zo het vak. 2005 is hier een groot en klassiek jaar!
Proefnotitie: Diep donkerrood is de kleur. Het parfum is heel expressief met een schitterende cassisneus. De smaakaanzet is al even imponerend met al dat prachtige fruit. De structuur is krachtig,
breed en vol en de ﬁnale is rijk en harmonisch. Syrah ten top!! Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: € 14,90 per ﬂes (normaal € 16,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Groot wild vraagt meestal om stevige rode wijnen met
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VLEESGERECHTEN

VLEESGERECHTEN

Restaurant
Parkheuvel

Nog éénmaal zetten we vlees centraal in combinatie
met weer zes andere wijnen uit ons assortiment.
Wild en gevogelte kwamen reeds aan bod, dus deze keer
gaat het om vleesgerechten zoals bijvoorbeeld lam,

Erik van Loo koos voor het avontuur toen hij Restaurant de Zwethheul –
waar zijn keuken twee Michelinsterren bezat – verliet om Restaurant Parkheuvel
in Rotterdam over te nemen, waar vertrekkend topchef en eigenaar Cees Helder
de eerste drie-ster van Nederland werd. Het zou ons niet verbazen als Erik dit
jaar voor het tweede opeenvolgende jaar beloond gaat worden door Michelin,
wat hem wederom zijn tweede ster zou bezorgen. We zijn benieuwd.
Erik koos in Vinée Vineuse voor een heerlijk zuiglam!

rood vlees, stoofvlees, kalfs- of varkensvlees.
Dit zijn gerechten waarbij we voornamelijk naar rode wijnen
zullen kijken, zowel lichtere als krachtigere soorten.
Natuurlijk laat met name kalf zich ook uitstekend combineren
met de wat krachtigere witte wijnen uit de Zuidelijke
Rhône en de Bourgogne.

Restaurant Parkheuvel
Heuvellaan 21
3016 GL Rotterdam
T 010 43 60 530

Volle, intense en karaktervolle rode wijnen
Vleesgerechten
Recept:

2004 Negre Selecció, Can Feixes

Vin de Pays d’Oc
De familie de Lorgeril bezit twee prachtige domeinen in de omgeving van
Carcassonne, Château de Pennautier en Domaine de Lorgeril. Naast hun beroemde
châteauwijnen, maakt huisoenoloog Bertrand Seube ook een prachtige serie
‘monocépages’, wijnen gemaakt van één enkele druivensoort. Zijn Chardonnay is in
Nederland inmiddels een begrip, maar ook deze pure Merlot kent inmiddels

Penedès

Proeverij van
zuiglam uit het
Geuldal met
knoﬂook beignets
en basilicum jus.

vele fans. Heerlijk bij een varkenshaasje of kalfsvlees.
Proefnotitie: op de neus goed rood fruit van kersen en aardbeien. Frisse smaakaanzet,
met een vriendelijke structuur en zacht fruit in de afdronk. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: € 4,85 per ﬂes (normaal € 5,70)

Ingrediënten voor
vier personen:
8 kotelettes
600 gr lamszadel

2005 Syrah d’Endes, Verget du Sud
Vin de Pays de Vaucluse
Met de ‘cépagewijnen’ (wijnen gemaakt van één enkele druivensoort) voegt
Jean-Marie Guffens een nieuw hoofdstuk toe aan zijn indrukwekkende staat van dienst.

2 bot
200 gr croustillade
massa (broodkruim
plus kruiden en

De wijnen zijn van topkwaliteit, zéér origineel en bovendien uitstekend betaalbaar.

dooier)

Deze Syrah bezit een duidelijk Rhône-karakter en is een uitstekende begeleider van

4 pommedori tomaat

kruidige vleesgerechten of bijvoorbeeld een lekkere stoofschotel.
Proefnotitie: een geur van zwarte bessen, laurier en peper. De smaak is mooi fris, met een
geconcentreerd donker fruit en een pittige afdronk. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: € 6,95 per ﬂes (normaal € 8,25)

4 stukjes panchetta
4 pattison
4 eetlepels aardappelgratin
4 lamshamburgers

2005 Rosso Avignonesi

20 knoﬂookteentjes

Knoﬂook blancheren en
door de tempura beslag
halen en frituren.

Proefnotitie: een complexe neus van rood en zwart fruit, met kruiden en iets vanille.

Patisson blancheren en
vullen met aardappelgratin, bestrooien met
kaas en gratineren in
de oven.
Hamburger van lamshaasjes, hiervan gehakt
draaien en aanmaken
met paprikapoeder,
eidooier, peper en zout
en broodkruim. Briochebrood uitsteken op 2 cm
diameter. Plakje brood
hierop gehakt en nu
weer plakje brood mooi
bruin bakken.

3 DL Lamsjus

Dresseren:

Avignonesi is een van de magische namen uit Toscane. Beroemd zijn de Vino Nobile

Basilicumolie

Groot rechthoekig bord
aan de linkerkant, in
een rijtje al de garnituren zetten boven aan
de tomaat, hieronder
de patisson dan de
hamburger en als laatst
de knoﬂookbeignets. Het
vlees snijden en verdelen
over het bord.

naast al dit kostbare ‘geweld’ ook een niet te versmaden entreewijn, die menig producent
Okhuysen Vinée Vineuse

De wijnen van Can Feixes zijn zeer gedistingeerd. Het zijn wijnen waarvan je

IGT Toscana
di Montepulciano Riserva, de 50&50 en de Merlot Toro Desiderio. Gelukkig maakt het bedrijf
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rusten op een temp. van
45 °C. Op het lamszadel de broodkruim
en kruiden strooien en
even bruneren onder de
salamander.

graag als topwijn zou aanbieden. Natuurlijk doet deze wijn het prima bij
pastagerechten, maar ook bij vele vleesgerechten is hij prima inzetbaar.
Proefnotitie: de neus is zwoel en kruidig, met rijpe fruittonen. Ook in de smaak
vinden we een kruidig en rijp fruit, zachte tanninen en mooie zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 9,50 per ﬂes (normaal € 10,90)

Bereiding:
Het vlees peperen, zouten met Provençaalse
kruiden. Mooi bruin
bakken in arachideolie,
op een rooster in de
oven (170 °C) op de
juiste gaarheid brengen
+/- 15 minuten laten

bij het eten intens wil en kan genieten. Al jaren maken de broers Huguet de beste Cava
van Spanje, een buitengewone Chardonnay. Maar ook deze rode klassieker gemaakt van
de druiven merlot en cabernet-sauvignon en opgevoed op deels nieuw eikenhouten vaten, is
indrukwekkend. Prachtig bij rood vlees of bijvoorbeeld bij lamsbout.
De smaak is krachtig, maar tegelijkertijd elegant, zéér harmonisch en met veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,25 per ﬂes (normaal € 13,95)

2005 Coté Mer, Domaine de La Rectorie
Collioure
De gebroeders Parcé zijn trots op hun streek en proberen die dan ook met tomeloze energie
op de kaart te zetten. Ze moedigen hun buren aan om betere wijnen te maken en
hier wordt steeds meer gehoor aan gegeven. Zelf proberen ze duidelijker op hun
bijzondere terroir te communiceren. De Côté Mer – afkomstig van een wijngaard
die pal aan zee is gelegen – is hier een uitstekend voorbeeld van. Een wijn die
prachtig combineert met lam en rood vlees.
Proefnotitie: een geur van bloemen, kruiden, tabak en rijp donker fruit. Een brede,
intense smaak, met rijp rood fruit, verﬁjnde tanninen en het geheel prachtig in balans.
Op dronk: tussen nu en 2012

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

2003 Restanques de Pibarnon
Bandol
Bandol is een van onze favoriete plekjes in Frankrijk. Het is prachtig gelegen aan de
Middellandse zee en er bevinden zich heerlijke authentieke Franse dorpjes. In het
heuvelachtige landschap met zijn unieke microklimaat komt het bijzondere karakter van de
mourvèdredruif het best tot uiting en levert schitterende wijnen. Château de Pibarnon geldt
als één van de allerbeste uit de streek. Ook hier zijn lam en rood vlees ideale begeleiders.
Proefnotitie: een geur van donker fruit, leer en tabak. De smaak is rijp en geconcentreerd,
met ﬁjne kruiden, kreupelhout en iets laurier. Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: € 14,95 per ﬂes (normaal € 17,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

2006 Merlot, L’Orangerie de Pennautier

Chefkok Erik van Loo
Michelin 2007: ★
GaultMillau 2008: 17 punten
Lekker 2008: plaats 17
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BODEGAS VALDUERO

JUBILEUMWIJNEN

Wat Bordeaux is in Frankrijk,
of Barolo in Italië is Ribera
del Duero inmiddels in Spanje;
een gebied waar unieke
klimatologische omstandigheden
samengaan met perfect aan
deze omstandigheden aangepaste
druivensoorten. Mede door de
hoge ligging van de wijngaarden
valt het koude najaar vroeg in
en kunnen de winters bar koud
zijn. Zomers reiken de temperaturen
regelmatig tot 40 °C. Deze extremen,
in combinatie met de speciale bodem
die zowel kalk, klei als kiezels
bevat, bieden gelegenheid tot het
maken van uitermate boeiende wijnen.
Bodegas Valduero is hier een begrip,
dankzij de constant hoge kwaliteit
van hun wijnen.

Crianza 92 en Reserva 94 punten
De in 1983 opgerichte Bodega, die inmiddels zo’n 200 hectare beslaat – buiten Ribera del Duero ook

2005 Château Sipian

2006 Saint-Véran, Les Rives de Longsault

in de wijngebieden Rioja en Toro – wordt geleid door Yolanda Garcia Viadero, een der meest gerespecteerde oenologen

Cru Bourgeois de Médoc

Domaine des Deux Roches

van Spanje, en haar zus Carolina die de commercie voor haar rekening neemt. Of het nu bescheidenheid is, of juist trots,

Expressief parfum van donker fruit als bramen en kersen, met ook

De neus zit barstensvol rijp fruit met een geur van honing en iets

op ons aandringen hun prachtige creaties eens in te sturen om gerenommeerde wijnjournalisten te laten oordelen,

een lichte toets van hout. In de smaak keert het fruit terug, waar

hazelnoot. De smaak is rijk, bezit een goede concentratie van fruit,

werd doorgaans terughoudend gereageerd. Onlangs besloten ze zichzelf toch over de streep te trekken en Robert Parker

het een eenheid vormt met de vette structuur en de rijpe tanninen.

heeft frisse, sappige zuren en een verrukkelijke, mineralige ﬁnale.

kennis te laten maken met hun Valduero Crianza en Reserva. Wat wij al lang vermoedden, werd bevestigd.

Op dronk: tussen nu (uit karaf is aanbevolen) en 2015

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per kist van 6 ﬂessen: € 75,00
Per 12 ﬂessen (of meer): € 140,00

Speciale prijs per doos van 6 ﬂessen: € 75,00
Per 12 ﬂessen (of meer): € 140,00

(ook in combinatie met Saint-Véran)

(ook in combinatie met Sipian)

Robert Parker raakte diep onder de indruk en beloonde de Crianza met liefst 92 punten en de Reserva zelfs

Okhuysen Vinée Vineuse

met 94 punten! (schaal 100), scores die je doorgaans niet tegenkomt in deze prijscategorie...
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Een bijzonder aanbod ter ere van 140 jaar Okhuysen

2003 Valduero Crianza

2000 Valduero Reserva

Ribera del Duero

Ribera del Duero, Bodegas Valduero

De wijn, gemaakt van 100% tinto ﬁno (tempranillo),

Deze wijn heeft ondanks zijn hogere leeftijd bijna

presenteert in de neus een intens fruit van bramen

dezelfde vieve donkerpaarse kleur als de Crianza.

en zwarte bessen, met tonen van kruiden en leer en

Hij bezit nog meer rafﬁnement en presenteert in de neus

aanwezig, maar niet dominant hout. Ook in de smaak

fruit van bosbessen en bramen, cederhout, aardse tonen

valt het aantrekkelijke fruit meteen op, dik en rijk, met

en truffel. In de smaak valt het rijpe zoete fruit op, met mooi

verder rijpe tanninen, verﬁjnde vanilletonen, mooie

geïntegreerde vanilletonen, zachte rijpe tanninen, waarbij

zuren en dit alles in prachtige harmonie met elkaar.

zijn diepgang en complexiteit leiden tot een eindeloze ﬁnale!

Schenkadvies: te serveren bij vleesgerechten en wild

Schenkadvies: te serveren bij krachtige vleesgerechten

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2011

en groot wild

Speciale prijs bij doos van 6 ﬂessen:
€ 13,95 per ﬂes
Speciale prijs bij 12 ﬂessen:
€ 12,95 per ﬂes (normaal € 15,75)

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

(eventueel in combinatie met de Reserva)

Speciale prijs bij doos van 6 ﬂessen:
€ 19,75 per ﬂes
Speciale prijs bij 12 ﬂessen:
€ 18,75 per ﬂes (normaal € 22,00)
(eventueel in combinatie met de Crianza)

Kristallen karaf cadeau!
Bij aankoop van 24 ﬂessen
(of meer) van één of beide
jubileumwijnen ontvangt u
een ingegraveerde kristallen
‘Okhuysenkaraf’ cadeau.
(winkelwaarde € 39,00)
Voor onze Cuvées Anniversaires hanteren wij
al een gratis bezorging bij aankoop van 12 ﬂessen.
Zie ook onze speciale website: www.140jaarokhuysen.nl

Okhuysen Vinée Vineuse

Robert Parker beloont Valduero
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HUISWIJNEN

HUISWIJNEN

De huiswijnen van het jaar
2006 La Bocara bianco,
Gambellara Classico

2006 Huerta del Rey rosado

2006 Guilhem rouge

2004 Bacasis Crianza

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Moulin de Gassac

Pla de Bages

Cavazza

Ieder jaar is dit weer een van de populairste

Het kleinste broertje van Mas de Daumas

Een heerlijke wijn uit het noorden van

Een originele droge witte wijn uit Italië

rosés van Nederland. De druiven tempra-

Gassac won dit jaar voor de tweede maal op

Spanje met een Bordelais trekje vanwege

en wel uit de provincie Veneto.

nillo en garnacha weken slechts kort en

rij het Proefschrift Wijnconcours als beste

de gebruikte druiven cabernet-sauvignon

wijnen van het afgelopen jaar.

Hij werd gemaakt van de garganega-druif,

worden op lage temperatuur geviniﬁeerd.

rode wijn in zijn prijsklasse. Ongekend!

en merlot.

aangevuld met een beetje chardonnay.

Proefnotitie: De neus is stuivend en

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets

Proefnotitie: Een soepele rode wijn met

Dit waren uw favorieten van 2007!

Proefnotitie: De neus is fris, met wat fruit

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde

van donker fruit en Provençaalse kruiden.

tonen van bessen, laurier, leer, een beetje

en bloemen, en de smaak licht mineralig

explosieve, is sappig en vol rijp rood fruit

De smaak is krachtig met mooi fruit en

hout en een stevige, karaktervolle ﬁnale.

met goede zuren. Heerlijk als aperitief,

met in de ﬁnale heerlijke zuren.

lichtkruidige tonen.

Heerlijk bij pasta’s en vleesgerechten.

maar ook bij schaaldiertjes, vis en salades.

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

Schenkadvies: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en 2009

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

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per ﬂes (normaal € 6,30)

2006 Amant Novillo

2006 Carchelo Joven

In de laatste Vinée Vineuse van het jaar
presenteren wij u graag onze serie best verkochte

2006 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

2006 Chardonnay l’Orangerie
de Pennautier

Voor velen is dit DE lekkerste witte

Vin de Pays d’Oc

huiswijn van Okhuysen. Ook tijdens

Door het kalkrijke terroir en de relatief

Bodegas Toresanas

het Proefschrift Wijnconcours werd hij

hoge ligging van de wijngaarden is men op

2006 Lalanne, Vin de Pays de
Côtes de Gascogne

2006 Vin de Pays de Vaucluse,
“Mon Petit Pétrus”

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op

Domaine du Pesquier

Een opvallend smakelijke wijn uit het

weer goedkeurend begroet.

Château de Pennautier in staat een buiten-

Domaine Lalanne

fruit gemaakt en kwam gedurende de

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze

zuiden van Spanje, die ondanks de

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol

gewoon mooie Chardonnay te maken.

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend

gehele viniﬁcatie en opvoeding dan

wijn “le mariage idéal” tussen de druiven

warme groeiomstandigheden over

exotisch fris fruit als citrus en ananas.

Proefnotitie: Een wijn met een prachtige

geurige en pure wijnen door de druiven

ook geen spaander hout tegen.

syrah en merlot. De merlot is hier niet

een speelse levendigheid beschikt.

De smaak is rijp en rijk, met heerlijke,

balans tussen rijpheid en elegantie. Hij is

eerst een koude weking te laten ondergaan.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige

toegestaan, maar gaf de wijn wel zijn

Proefnotitie: Heerlijk rijpe fruittonen

sappige en verkwikkend frisse zuren.

mooi rijk, met tonen van zuidvruchten en

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met een

geur van rood fruit en iets ﬂoraals.

Geuzennaam.

van kersen en bessen en iets vanille.

Schenkadvies: tussen nu en zomer 2008

meloen, en bezit veel frisheid.

parfum van exotisch fruit, goede zuren en

De smaakaanzet is levendig en fris, gevolgd

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte

De smaak is sappig, mooi rijp,

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

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

een sappige, verﬁjnd droge afdronk.

door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer.

geconcentreerd en lekker fris.

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

Heerlijk als aperitief of bij een salade.

Op dronk: tussen nu en 2009

De smaak is intens rijk, mooi kruidig en

Op dronk: tussen nu en 2009

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,00 per ﬂes (normaal € 5,90)

opnieuw proeft u dat schitterende fruit.

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

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

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

Op dronk: tussen nu en 2009

Bodegas Agapito Rico

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

Speciale korting
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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!

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Bij aankoop van 60 ﬂessen
huiswijn of meer: 5%
Bij aankoop van 120 ﬂessen
of meer: 10%
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Klassiekers voor nu en later

2002 Château Bel-Air

2002 Château Clos Chaumont

2003 Château Maucamps

2004 Château Peyrabon

2003 Château des Eyrins

Saint-Estèphe

Premières Côtes de Bordeaux

Haut-Médoc - Cru Bourgeois Supérieur

Haut-Médoc - Cru Bourgeois

Margaux

2004 Quintessence du Château
Roc de Boisseaux

De betere wijnen van het oogstjaar 2002

Evenals de Bel-Air heeft ook deze wijn

Nog niet alle wijnen uit 2003 laten zich al

Ook 2004 is een jaar met een geheel

Des Eyrins is vanwege zijn zéér beperkte

Saint-Emilion Grand Cru

hebben zich fantastisch goed ontwikkeld

zich prachtig ontwikkeld. 2002 blijkt een

drinken, maar zeker de wijnen met een ﬂink

eigen karakter en laat zich niet vergelijken

omvang nauwelijks bekend en wordt

De speciale cuvée die wijnmaker François

en laten zich momenteel (bovendien)

uitstekend, drinkbaar jaar te zijn. Het is

aandeel merlot zijn al verrassend lekker.

met de jaren 2002 en 2003. Het jaar is

maar aan een paar gelukkige importeurs

Brissot in 2003 voor het eerst voor ons

heerlijk drinken. Ze zijn van hun eerste fase

heerlijk om er zo nu en dan een jaar bij te

Want alhoewel 2003 een zéér geconcen-

klassieker, zonder dat de tanninen fors

verkocht. De wijn wordt gemaakt en

maakte, was een dusdanig groot succes

van primair fruit aanbeland in een tweede

hebben dat zich wat sneller ontwikkelt en

treerd jaar was, bezat het ook veel rijpheid

zijn. Daarnaast bezit het jaar een mooie

opgevoed als een Grand Cru Classé en

dat wij met het Château overeenkwamen

fase met meer leertonen, herfstblad en

dat we niet jarenlang in onze kelder hoeven

en een smeuïg fruit. Maucamps 2003 kan

frisse zetting. Momenteel zitten de wijnen

komt bovendien van een uitstekend terroir.

hem te in ons assortiment op te nemen.

gekonﬁjt fruit. Bel-Air is een absolute

te vergeten. Clos Chaumont laat bovendien

een klein beetje lucht gebruiken, maar laat

uit 2004 in een goede fase om te drinken

Alle ingrediënten voor het verkrijgen van

Ook in 2004 leidde een selectie van vaten

topper, die zich laat vergelijken met een

in dit moeilijke jaar zijn klasse zien. Met

zich met dat kleine zetje in de rug werkelijk

(liefst wel uit karaf), maar zouden zich over

topwijn zijn er dus... en topwijn is het!

tot een cuvée die uitblinkt in stijl. De wijn

Cru Classé, maar hier maar een fractie van

zijn grote aandeel merlot in de assemblage

verrukkelijk drinken. De wijn bezit rijpe

enkele maanden wel weer kunnen afsluiten.

Prachtig is het donkere fruit van kersen,

bezit een mooi rijp fruit van rode en zwarte

kost. Heerlijk is het rijpe fruit, met iets van

proeft de wijn als een grote Saint-Emilion.

fruittonen van zwarte kersen, aardbeien en

Peyrabon is een zéér complete en klassieke

bramen en bessen; daarnaast iets van

vruchtjes, ook iets vanille en cacao.

kersen, pruimen en vijgen. Ook vinden we

De cabernet-franc zorgt voor de nodige

frambozen, ook iets van leer, chocola, vers

Médoc, gelegen op de grens van Pauillac.

viooltjes, vijgen, vanille en cacao. De smaak

De smaak is geconcentreerd, met tonen

tonen van leer, tabak, herfstblad en een

energie en frisheid. Prachtig ontwikkeld

brood, vanille en een mooie toast.

De wijn bezit mooie donkere fruittonen,

is smeuïg, vol en rijp, met uitstekende

van rijp fruit, ﬂuwelige tanninen en een

lichte toast van het hout. Mooi gerijpt,

fruit, uitstekende balans en zachte tan-

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

iets laurier, een goede structuur,

frisse tanninen en een aantrekkelijke toets

uitstekende structuur.

maar kan ook nog even liggen.

ninen. Heerlijk!

van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2012

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,95 per ﬂes (normaal € 19,25)

frisse tanninen en een prima lengte.

Op dronk: tussen nu en 2011

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2016

Speciale prijs bij kist van 12:
€ 15,45 per ﬂes (normaal € 17,50)

Speciale prijs bij kist van 12:
€ 14,95 per ﬂes (normaal € 17,25)

Speciale prijs bij kist van 12:
€ 11,85 per ﬂes (normaal € 13,50)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 23,25 per ﬂes (normaal € 26,50)

Speciale prijs bij kist van 6:
€ 14,90 per ﬂes (normaal € 16,90)

Okhuysen Vinée Vineuse
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Het aanbod uit de wijnwereld
is tegenwoordig gevarieerder
dan ooit. Uit alle windstreken
komen wijnen, die allemaal hun
eigen karakter bezitten.
De wijnprofessional, maar ook
de wijnliefhebber en ‘gewone’
consument, zijn dan ook continue
bezig aan een wijnontdekkingsreis.
Heerlijk is het dan ook om af en
toe terug te kunnen vallen op
het oude vertrouwde en dan te
ontdekken dat er eigenlijk niets
gaat boven datgene wat u al
lang kende: Bordeaux. Bordeauxs
zijn er in vele soorten en maten, van
schandalig duur tot verrassend betaalbaar. Een ding hebben ze
met elkaar gemeen: een assemblage
van cabernet en merlot die perfect
lijkt voor deze streek en die zich
fantastisch laat combineren met
eigenlijk elke vleessoort.
Daarmee is Bordeaux dé ideale
wijn voor aan tafel!

BORDEAUX
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ARMAGNAC, COGNAC

& PORT

R IBER A

DEL

G UADIANA

Spaanse adel
Het wijndomein Palacio Quemado, gelegen in het DO-gebied Ribera del Guadiana
in de provincie Extremadura, werd enkele jaren geleden aangekocht door de bekende
en toonaangevende Bodegas Alvear. Eerst werden de wijngaarden aangepakt en enkele
percelen zelfs gerooid die vervolgens werden heraangeplant met gelijke delen
tempranillo, syrah en grenache. De oenoloog Iñigo Manso de Zuñiga (bekend van
Bodegas Valduero in Ribera del Duero) werd gecontracteerd en de eerste oogst uit
zijn handen was die van het jaar 2000. Deze wijn scoorde hoog, niet alleen in de
Spaanse pers, maar ook internationaal. Voor de distributie in Nederland werd
Okhuysen gevraagd. Sinds het voorjaar van 2003 importeren wij deze wijn,

Armagnac, Cognac & Port

die niet meer uit ons assortiment is weg te denken.

(Per ﬂes te bestellen)

ARMAGNAC, Château de Lacquy

PORT , Quinta do Tedo

Dit gerenommeerde huis bestaat al sinds 1777 en behoort tot de
top van de streek. Air-France zal de komende drie jaar Lacquy in
hun eerste klas gaan schenken. Kenmerkend voor dit huis is
dat hun Armagnacs ouder, gerijpter en verﬁjnder zijn dan veel
andere Armagnacs. Oordeelt u zelf. ▼

Van dit tophuis, gelegen in het hart van de Alto Douro, hoog
uitrijzend boven de samensmeltende rivieren Douro en Tedo,
selecteerden wij vier prachtige ports voor u. ▼

Een super crianza
In eerste instantie koos Bodegas Alvear ervoor alleen
de eenvoudige ‘joven’-wijn alle aandacht te geven.
Dat is dan ook de wijn die wij u tot nu toe aanboden.
Een paar maanden geleden werden wij verrast met een
doosje proefﬂessen, met daarin onder andere de

Ruby Port

Palacio Quemado Crianza 2004 en nog enkele verrassingen.

De neus wordt gekenmerkt door fruit met hinten van chocolade

De proeverij die hier op volgde had één grote winnaar:

Bas-Armagnac V.S.O.P.,

en noten. De smaak is krachtig met een mooi subtiel zoet en

de CRIANZA 2004. Hij is gemaakt van 100% tempranillo,

Châteaux de Lacquy

rijpe tanninen.

ontving een rijping van zes maanden op eikenhout en

Speciale prijs: € 32,90 per ﬂes (normaal € 36,50)

Schenkadvies: tussen nu en 2010

rijpte nog eens twee jaar alvorens in de verkoop te komen.

Speciale prijs: € 9,80 per ﬂes (normaal € 10,95 )

Proefnotitie: Diep donkerrood van kleur, tegen zwart aan.

Bas-Armagnac Hors-d’Age,

Het parfum biedt een explosie van donker fruit met

Château de Lacquy

Fine Tawny

een ﬁjne, lichte toon van hout. De smaak is krachtig

Speciale prijs: € 38,50 per ﬂes (normaal € 46,00)

Mooi ontwikkelde port, met tonen van gekonﬁjt fruit, iets leer,

en vol, met opnieuw dat rijke fruit, en heeft een

tabak, chocola en een lekker nootje in de afdronk.

imponerende, ﬂuweelzachte afdronk. Topwijn!!

Schenkadvies: tussen nu en 2011

Speciale prijs: € 7,95 per ﬂes (normaal € 8,95 )

2004 Palacio Quemado Crianza
Ribera del Guadiana

Een port met een goede structuur, met in de neus een complex

Speciale prijs per kist van 6 ﬂessen:
€ 39,00 per kist

Paul Beau is een klein Cognac-huis en is gevestigd in het hart
van de Cognac-streek, de “Grande Champagne” genaamd.
De familie Beau wordt beschouwd als de grootste specialist
in deze streek. ▼

bouquet van zwarte bessen, kersen, iets chocola en vijgen. De smaak

(normaal € 45,00)

Cognac Paul Beau Vieille Réserve,

1997 / 2003 Vintage

Grande Champagne

Vintage Port uit twee grote jaren! De wijn bezit een enorme

Speciale prijs: € 25,90 per ﬂes (normaal € 28,75)

fruitconcentratie, een uitstekende rijpheid, aromatische rijkdom,

is zeer geconcentreerd, met mooi fruit, goede houttonen en veel lengte.
Schenkadvies: tussen nu en 2015

Speciale prijs: € 16,95 per ﬂes (normaal € 18,85 )

mooie zuren en een eindeloze afdronk.

Cognac Paul Beau Hors d’Age,

Schenkadvies: tussen nu (uit karaf) en 2025 (en langer)

Vieille Grande Champagne

Speciale prijs 1997: € 42,50 per ﬂes (normaal € 47,50)
Speciale prijs 2003: € 44,50 per ﬂes (normaal € 49,00)

Speciale prijs: € 39,10 per ﬂes (normaal € 43,50)

Okhuysen Vinée Vineuse
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COGNAC, Paul Beau
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2000 Late Bottled Vintage
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DESSERTS

DESSERTS

Ron Blaauw
Restaurant

Een zuivere, edelzoete wijn bij een prachtig dessert
is vaak een hoogtepunt van een feestelijk diner of lunch.
Bij een dergelijke combinatie slaan de smaakpapillen

Ouderkerk aan de Amstel is een van de meest culinaire dorpen van ons land.
Deze kleine plaats aan de rand van Amsterdam zit vol met restaurants van
topniveau. De allerbeste is Ron Blaauw Restaurant. Ron zijn kooktalent en zijn
prachtige restaurant werden twee jaar geleden door Michelin beloond met twee
sterren. Dit was een van dé verrassingen van dat jaar, maar hij maakt het met
zijn vernieuwende manier van koken volledig waar.

bijna op hol. Fijn zoete wijnen harmoniëren vaak ook
met hartige gerechten als foie gras, maar combineren
ook prachtig met blauwschimmelkazen als Roquefort,
fazantenbout of gegratineerde schaaldieren.
We selecteerden zes verschillende wijnen en doen u
steeds een suggestie waar deze bij te schenken.

Het lekkerste zoet
Desserts

Recept:

1997 Vouvray Moelleux Grande Réserve

Piemonte
Een opvallende ﬂes vol feestelijke belletjes en een wijn met een laag alcoholgehalte.
Een van de beste Moscato-wijnen is deze van I Vignaioli di Santo Stefano van het
wijnhuis Ceretto. Kenners: de meest ideale opkikker na een uitgebreid diner.
Proefnotitie: Prachtig zuivere muskaatneus met ook iets van peer en meloen.
Zeer verkwikkende smaak en een verrukkelijke fraîcheur in de ﬁnale. Een echte toetjeswijn,
die u kunt schenken bij een zoet dessert op basis van fruit, taart, ijs en zelfs chocolade.
Op dronk: tussen nu en winter 2008.

Speciale prijs bij doos van 6: € 11,25 per ﬂes (normaal € 12,75)

2005 Jurançon Ballet d’Octobre
Domaine Cauhapé
Eigenaar Henri Ramonteu weet het meest verrukkelijke fruit uit de druif gros manseng
te halen, door deze eerst te laten weken. Zijn wijnen worden niet alleen beschouwd
als de allerbeste van Jurançon, maar ook van de gehele Sud-Ouest.
Proefnotitie: Opvallend frisse neus met prachtige fruittonen van ananas en wat grapefuit.
De smaakaanzet is eveneens fris met een prachtig zoetje dat zelfs exotisch overkomt.

Domaine Brisebarre

Ganache van pure
chocolade en sereh,
witte chocoladeparfait
met rozen en een
gepocheerd druifje
ingrediënten
voor 4 personen:
Ganache van pure
chocolade:
20 gr glucose, 20 gr suiker
60 gr room
100 gr pure chocolade,
66 % cacao
20 gr roomboter
4 stengels sereh

Past goed bij eendenlever, wit gevogelte met vijgen en natuurlijk als dessertwijn
bij tarte tatin of crème brûlée. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,50 per ﬂes (normaal € 14,25)

Parfait van witte chocolade met rozenblaadjes:
2 eidooiers, 80 gr suiker

2005 Château Gravas
Barsac-Sauternes
Bijna dertig jaar al importeren wij de buitengewoon boeiende wijnen
van de familie Bernard, eigenaar van Château Gravas in de Sauternes.
Dit kleine domein, gelegen tussen grootheden als Doisy Daëne en Doisy-Vedrines,
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maakt nog steeds een heel goede en betaalbare Sauternes.
Proefnotitie: Rijke neus van rijp wit fruit met iets van verse abrikozen en perzik.

80 ml melk
1 blaadje gelatine
100 gr slagroom
5 rozen
(kleur op eigen initiatief)
Frambozenpoeder

De smaak is edelzoet, niet plakkerig, maar heeft een heerlijke frisheid die volmaakt

Gepocheerde druif:

harmonieert met de zachte, opwekkende zuren. Op dronk: tussen nu en 2013

100 gram witte druiven

Speciale prijs bij doos van 6: € 16,75 per ﬂes (normaal € 18,95)

Chefkok Ron Blaauw
Michelin 2007: ★★
GaultMillau 2008: 16 punten
Lekker 2008: plaats 15

80 gram suiker
200 ml zoete witte wijn
1 vanillestokje, 2 steranijs

Bereiding:

Het kleine wijngebied van Vouvray, gelegen onder de rook van de stad Tours, is vooral

Glucose, suiker en room met
de stengels sereh, gekneusd
in een pan op laag vuur
laten trekken. Passeer de
substantie, voeg de chocolade
toe en roer glad, dan de in
stukjes gesneden roomboter
toevoegen en glad roeren.
Voeg de rozenblaadjes aan
de melk toe en laat deze op
laag vuur zachtjes trekken.

bekend om zijn droge en mousserende wijnen. Toch worden hier ook juweeltjes van

Doe de suiker met een klein
beetje water(20ml) in een
pannetje en laat het koken
tot 121 graden Celsius. Tik
de dooiers op in een keukenmachine met een garde tot
een stevige substantie. Laat
hem heel zachtjes draaien
en voeg de gekookte suiker
toe en laat hem taai en koud
kloppen op lage snelheid.

2003 Rivesaltes La Carbasse

Passeer de melk en voeg de
geweekte gelatine toe. Tik de
slagroom op yoghurt-dikte.
Voeg de melk met de gelatine
toe aan de dooier-suikermassa en meng deze met de slagroom. Zet deze in de vriezer
en laat hem gedurende 3 uur
in de vriezer staan.
Snijd de parfait in blokken
van 2 bij 2 en haal deze ruim
door de frambozenpoeder.
Halveer de witte druiven en
ontpit deze.

rode vruchten. Op dronk: tussen nu en 2015

Voeg alles behalve de druiven
bij elkaar en kook dit. Zodra
het kookt vuur op lage stand.
En druiven toevoegen.
20 minuten zachtjes in laten
koken en in de koelkast
bewaren.
Opmaak naar eigen
initatief.

liquoreuze wijnen gemaakt. Philippe Brisebarre maakte in 1997 een absolute topwijn!
Proefnotitie: Het parfum is indrukwekkend mooi, met rijke tonen van wit fruit, acacia,
honing en iets hout. De smaak is heel rijk, heeft ook iets bloemigs met een lange
verrukkelijke ﬁnale. Top! Zeer mooi bij foie gras, maar ook bij niet te zoete desserts.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6: € 15,80 per ﬂes (normaal € 17,90)

Domaine Sarda-Malet
In het uiterste zuiden van Frankrijk, ter hoogte van Perpignan, worden veel ‘vins doux
naturels’ gemaakt. Een van de bekendste dorpjes is Rivesaltes, met prachtige, ﬁjn kruidige
wijnen. Sarda-Malet is daar een specialist. Vooral de cuvée La Carbasse is indrukwekkend.
Proefnotitie: Zeer geurige, licht kruidige zoete wijn, gemaakt van overrijpe grenache.
Zeer rijk van smaak en heerlijk bij chocolade en mokka en vanzelfsprekend ook bij rijpe,

Speciale prijs: € 18,60 per ﬂes (normaal € 21,00)
(deze wijn is ook per ﬂes te bestellen)

Bugey Cerdon rosé
Vin Mousseux
Dit is een zeldzame, licht mousserende, halfzoete rosé met slechts 8,5% alcohol,
afkomstig uit het wijngebiedje Bugey, dat ligt in het zuiden van het departement Ain,
tussen Lyon en Genève. De wijn wordt gemaakt van de druiven gamay (80%),
poulsard (10%) en chardonnay (10%) volgens de ‘méthode ancestrale’.
Proefnotitie: De kleur is mooi rozerood. Het parfum van rijp rood fruit barst het glas uit
en in de smaak proeft u aardbeien, frambozen en bessen. De mousse is niet agressief,
eerder verfrissend en in de afdronk is het genieten van die verﬁjnde lichtzoete smaak.
Op dronk: tussen nu en najaar 2008.

Speciale prijs bij doos van 6: € 9,50 per ﬂes (normaal € 10,75)
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2006/2007 Moscato d’Asti

Ron Blaauw Restaurant
Kerkstraat 56
1191 JE Ouderkerk a/d Amstel
T 020 496 19 43

4 stukjes kardemom
36

1 kaneelstokje
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WIJNIG NIEU WS

WIJNIG NIEU WS

Haarlem
kookt

Legendarische
wijnverhalen

GaultMillau
2008

Dit leuke boek is vers van de pers.

Gert Crum & Frank Jacobs

Vorig jaar november zag de compleet

Verschenen er eerder al uitgaven in

Het boekje ‘Legendarische wijnverhalen’

herziene GaultMillau|Proefschrift

andere steden, nu is Haarlem aan

van Gert Crum en Frank Jacobs is een leuk

Restaurant & Hotel Jaargids

Met hun tomeloze leergierigheid, inzet

de beurt. Het is geschreven voor de

cadeautje voor de Kerst voor de

Nederland 2007 het levenslicht.

en passie hebben Ruud Maasdam en

kokende consument. U treft er een

wijnliefhebber. Het bevat kleurrijke

Uw belangstelling voor de gids

Dorien Vermaas sinds 1996 iets heel

keur aan specialisten in aan die u

verhalen over wijn en allerlei vermakelijke

was groot, dus ook dit jaar mag

bijzonders neergezet in Marlborough

kunnen voorzien van de mooiste

informatie en wetenswaardigheden

deze grote tegenhanger van de

Nieuw Zeeland. Dat er volgens het alom

ingrediënten voor dat prachtige

die niet zozeer de wijnkennis vergroten,

Michelingids niet ontbreken in

gerespecteerde wijnblad Wine Spectator

diner dat u wilt bereiden.

maar eerder een onder werp van gesprek

Vinée Vineuse. De gids is los

nu al twee wijnen tot de top 10 van

Daarbij mag wijn natuurlijk niet

kunnen zijn tijdens vineus tafelen.

en als relatiegeschenk

Prijs: € 12,50

Nieuw Zeeland zouden behoren,

ontbreken. Dat wij

verkrijgbaar.

hadden ze echter nooit durven bevroeden.

Prijs: € 9,95

graag met u
meedenken, bent

scores, 91 respectievelijk 92 punten

dus ook Okhuysen

(schaal 100). Okhuysen feliciteert

is van de partij.

Staete Landt van harte met dit succes!

Prijs: € 12,50

(zie ook op pag. 14 en 20).

Okhuysen Jubileummenu wegens succes geprolongeerd!

Geschenken

Lunchen in La Rive (Lekker 2008: plaats 4)

Zoals ieder jaar verzorgen wij ook dit jaar weer graag uw wijngeschenken.

u
n
e
m
h
c
n
u
L
Na ‘klachten’ over de te korte termijn van
het Jubileummenu heeft het Amstel Hotel
ons laten weten u de rest van het jaar nog
de gelegenheid te bieden van onderstaand
prachtig menu met bijpassende wijnen te
genieten. Let wel, dit betreft alleen de lunch!
Zie voor nadere informatie onze speciale
website: www.140jaarokhuysen.nl
Adres InterContinental Amstel Amsterdam:
Professor Tulpplein 1, 1018 GX Amsterdam
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Vignobles

Inclusief:
Champagne-aperitief, Wijnarrangement,
Kofﬁe/thee & friandises
€ 140,00 per persoon
Reserveren via InterContinental Amstel Amsterdam
/ La Rive per telefoon op: 020-520 32 64,
via e-mail: evert.groot@ihg.com of via onze
speciale website: www.140jaarokhuysen.nl
Bij uw reservering dient u expliciet aan te geven dat u
gebruik wilt maken van het Okhuysen Jubileummenu.
Er is een beperkt aantal tafels voor dit menu
gereserveerd, uitsluitend nog voor de lunch.

Olie & azijn
Ze zijn er weer!

Graag nodigen wij u uit om eens langs te komen in onze winkel of op ons
kantoor aan de Küppersweg om de mogelijkheden te bespreken en inspiratie
op te doen via een keur aan voorbeeldgeschenken.
Contact via telefoon of e-mail kan

De tongstrelende oli &

natuurlijk ook. Wij garanderen u

agrédolç van het befaamde

een offerte op maat. Wenst u

huis Mas d’en Gil uit

hierover eerst nadere details

Priorat zijn weer in het land.
Hoelang is niet te zeggen,
dus aarzelt u niet.

te ontvangen, dan sturen wij
u graag onze folder
relatiegeschenken toe.
U kunt ons bereiken
per telefoon op nummer

2006 Oli de Oliva Siurana

023-531 22 40

Virgen Extra (0,25 liter)
Mas d’en Gil, Priorat

of per e-mail via
verkoop@okhuysen.nl

Speciale prijs per ﬂesje: € 6,50

Agrédolç (wijn-azijn) Priorat,
Mas d’en Gil (0,25 liter)

Speciale prijs per ﬂesje: € 6,50
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Vijfgangen
Jubileummenu
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Wine Spectator beloonde hun Sauvignon
en Pinot Noir recentelijk met prachtige

u van ons gewend,

38

Wine Spectator
beloont
Staete Landt
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U W CADEAU

Een fantastisch
geschenk voor U
Bij aankoop van minimaal € 275,00

Met veel genoegen houden wij
ook dit jaar vast aan de traditie om
u in de decembermaand met een
bijzondere attentie te bedanken voor
uw mooie bestelling. Wij kozen voor
twee ﬂessen wijn van het hoogste
niveau, afkomstig van Château
des Tourettes van de bijzondere en
gelauwerde wijnmaker Jean-Marie
Guffens. Het zijn wijnen die u met
hun schoonheid zullen verrassen
en die het verdienen om tijdens een
mooi diner geschonken te worden!

2005 Chardonnay
Plateau de l’Aigle
Vin de Pays de Vaucluse
In het herkomstgebied Lubéron is een
wijn, gemaakt van 100% chardonnay,
niet toegestaan. Zodoende werd de wijn
gedeclasseerd tot landwijn. De wijn heeft
een prachtige rijke neus van wit fruit,
bloemen, mineralen en een lichte toast
van het hout. De smaak is breed, met
een rijke structuur, rijpe fruittonen en
een fantastische mineraliteit.
Op dronk: tussen nu en 2010
Schenkadvies: Heerlijk bij rijke
visgerechten, wit vlees of licht gevogelte.

2005 Plateau de l’Aigle
“Grand Rouge”
Vin de Pays de Vaucluse
Ook de rode wijn liet Guffens declasseren
tot landwijn. Hij gebruikte de druiven
grenache en syrah, die afzonderlijk werden
geviniﬁeerd en opgevoed! De wijn heeft
een prachtige geur van zwart fruit,
rozenblad, laurier, peper, iets tabak
en kruidnagel. De smaak is geconcentreerd,
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mooi kruidig, met mooie rijpe fruittonen

40

Wilt u in aanmerking komen voor dit Okhuysencadeau, dan gelden de volgende voorwaarden:

en frisse tanninen in de afdronk.

• Maximaal 1 kistje met 2 ﬂessen
Château des Tourettes per klant
• Besteding ten minste € 275,00
• Alleen aankopen uit Vinée Vineuse
22ste jaargang nummer 4
• Looptijd tot en met 31 december 2007

Schenkadvies: Heerlijk bij wild of rood vlees.

Voldoen uw aankopen aan deze spelregels, dan wordt dit kistje
Château des Tourettes automatisch bij uw bestelling gevoegd.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

(Winkelwaarde van dit kistje: € 31,85)

