
De Australische wijngoeroe James Halliday 
gaf ‘onze’ winery uit Clare Valley, Neagles Rock, 
voor het vierde achtereenvolgende jaar de hoogst 
mogelijke score van vijf sterren. Voor ons een 
reden om twee van hun prachtige wijnen weer eens 
goed in het zonnetje te zetten.

2006 Semillon-Sauvignon Blanc, Clare Valley  
Een fantastisch uitgebalanceerde wijn, gemaakt van

voor namelijk semillon, met een kleine toevoeging van 

sauvignon om de wijn wat extra pit te geven. 

Proefnotities: De neus wordt geprikkeld door een aangename geur 

die associaties oproept met passievrucht, rijpe peer, ananas, iets 

vanille en ook wat groene appel. In de mond heeft de wijn een mooie 

vette structuur, heerlijke witte fruittonen en uitstekende zuren.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een visje, wit vlees of zelfs 

bij meer gekruide gerechten. Op dronk: tussen nu en 2010

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

2005 Grenache-Shiraz, Clare Valley
Een verrukkelijke en spannende wijn. Hoewel rijp van karakter, 

geeft het relatief frisse microklimaat van Clare Valley de wijn elegantie 

en frisheid. De grenache rijpte op Frans eiken, de shiraz op Amerikaans. 

De assemblage vond plaats vlak voor de botteling. 

Proefnotities: De wijn geurt naar donker fruit als rijpe bramen en zwarte 

bessen, met iets van mint, laurier, zwarte peper en kaneel. De smaak bezit 

een romig donker fruit, veel sap, frisse zuren en perfecte, zachte tanninen.

Schenkadvies: heerlijk bij rood vlees en wild, maar ook bij diverse pastage-

rechten. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 8,45 per fl es (normaal: € 9,70)
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Wijnen gemaakt van 100% chardonnay zijn de laatste jaren zo sterk 
naar voren geschoven, dat we allemaal een beetje ‘chardonnay-moe’ 
zijn geworden; zo zeer zelfs dat mensen tegenwoordig in restaurants 
een abc bestellen: alles behalve chardonnay.
Wat ons betreft is dit doodzonde, want deze witte druif biedt naast 
kwaliteit ook een grote mate van diversiteit en zou hierdoor nooit 
hoeven te vervelen. Klimaat speelt een grote rol bij de grote 
verscheidenheid van stijlen, maar ook de bodem en de wijnmaker 
hebben hierop hun invloed. Wij selecteerden vier prachtige stijlen 
Chardonnay voor u, alle afkomstig uit het zuiden van Frankrijk.

Wijnen gemaakt van 100% chardonnay zijn de laatste jaren zo sterk 
naar voren geschoven, dat we allemaal een beetje ‘chardonnay-moe’ 

Verrassend gevarieerde
    Chardonnays uit
  Zuid-Frankrijk

Proefpakket 
Verrassende
Chardonnays
U kunt deze vier wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt

dan van iedere wijn drie fl essen.

Speciale prijs: € 79,50 

(normaal €  88,50)

(slechts één pakket ‘Verrassende 

Chardonnays’ per bestelling mogelijk)

2006 Chardonnay, Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud

Jean-Marie Guffens liet voor het maken van een witte Vin de Pays 

de Vaucluse zijn keuze vallen op de Bourgogne-druif chardonnay. 

Dat hij voor deze druif koos ligt voor de hand, want Guffens is 

vermaard om zijn witte Bourgognes die door deskundigen worden 

beschouwd als de beste van Frankrijk. Na uitgebreid onderzoek van 

percelen in het warme Vaucluse-land viel zijn oog op relatief hoog 

gelegen wijngaarden, waar de druif zijn frisheid zou blijven behouden. 

Door bijtijds te oogsten en de druiven optimaal te vinifi ëren slaagde 

hij erin een zeer karaktervolle witte Chardonnay te maken.

Proefnotitie: De neus is fi jn mineralig met lichte tonen van citrus 

en een subtiele toets van hout. De smaak is rijk en bezit een brede 

structuur met fi jne zuren. Een spannende wijn met veel lengte.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een visje, wit vlees en

rijke salades. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,55 per fl es (normaal € 8,70)

2006 Chardonnay, Vin de Pays d’Oc         
l’Orangerie de Pennautier

Het geheim van deze wijn, een der kroonjuwelen van Okhuysen, 

zit hem onmiskenbaar in de kalkrijke bodem van de heuvels rondom 

Carcassonne, het mediterrane klimaat en de hoge ligging van de 

wijngaarden,.. en natuurlijk de deskundigheid van het domein. 

Een koude weking van de druiven haalt de smaak- en geurstoffen 

optimaal naar voren, met als resultaat een wijn met een verrukkelijke 

expressie en een zuivere, pure chardonnay-smaak.

Proefnotitie: Een stuivende neus van geel fruit en bloemen. 

De smaak is rijk, zelfs iets vettig met lichte tonen van zuidvruchten, 

en presenteert zachte zuren in de afdronk. Een zeer mooie balans 

tussen rijpheid en frisheid.

Schenkadvies: Een stijlvol en elegant aperitief, maar ook ideaal 

als tafelwijn bij vis en gevogelte. Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,30 per fl es (normaal € 6,20)

2007 Chardonnay, Vin de Pays d’Oc
Terres Noires

Het wijndomein Terres Noires, gelegen bij het wijndorp Vias, 

is met name bekend om zijn cépage-wijnen. Naast een verrukkelijke 

rode Merlot en een stuivende Sauvignon, maakt men hier ook een 

imponerende Chardonnay. Zijn de omstandigheden hier iets minder 

gunstig dan in Carcassonne, toch wordt hier een Chardonnay gemaakt 

waar je als wijnkoper niet aan voorbij kunt gaan. De oogst start hier 

meestal al eind augustus, wanneer de druiven net voldoende suikers 

bezitten en tegen rijpheid aanzitten, met bovendien goede zuren. 

Daarom proeft de Chardonnay van Terres Noires spannend.

Proefnotitie: Heel stuivende en frisse neus met licht groenige tonen 

maar toch ook een zekere vettigheid. In de smaak keert het frisse fruit 

terug en treden ook de sappige zuren op de voorgrond.

Schenkadvies: Zalig als fris aperitief en bij een visje in het algemeen.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,25 per fl es (normaal € 6,15)

2005 Chardonnay, élevé en fût de chêne 
Vin de Pays d’Oc, Domaine Lorgeril

Nicolas Lorgeril, eigenaar van Château de Pennautier, waartoe ook 

onze ‘Orangerie-wijnen’ behoren, maakt in goede jaren een speciale 

witte wijn die hij op eiken vaten laat rijpen en die menig proever 

doet denken aan een mooie witte Bourgogne. De wijngaard ligt op 

een plek, waar een ideaal microklimaat heerst. De druiven worden in 

alle vroegte geplukt en vervolgens zacht geperst. Na een vergisting 

van het sap in roestvrijstalen tanks rijpt de wijn gedurende tien 

maanden op eiken vaten. 

Proefnotitie: Het parfum biedt een fris aroma met tonen van 

abrikoos, ananas en passievrucht. De smaak is heel rijk en complex, 

met aangename fruittonen en frisse zuren in de fi nale. Prachtig!

Schenkadvies: Past goed bij gevogelte met een rijke saus, 

vette vissoorten en een vlees- of vissalade.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
 € 7,30 per fl es (normaal € 8,45)
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2006 Vin de Pays de Vaucluse 
‘Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier

Dit experiment van eigenaar Guy Boutière 

met de druiven syrah en merlot leidt al jaren 

tot verbluffende resultaten. Als bijen op 

honing komt men jaar in jaar uit af op deze 

‘mon petit Pétrus’. Met deze 2006 zal 

dat niet anders zijn.

Proefnotitie: In de neus vindt u zwarte 

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer; 

de smaak is intens rijk, met een mooie kruidig-

heid en opnieuw dat schitterende fruit.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, maar 

ook bij rood vlees en kruidige schotels.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fl es (normaal € 6,45) 

2006 Fleurie ‘Les Roches
du Vivier’, Domaine Berrod

De appellation Fleurie is de allerbekendste 

onder de crus van de Beaujolais. Hier werkt 

Okhuysen al jaren samen met het familie-

bedrijf Domaine Berrod. Hun wijnen worden 

op traditionele wijze gemaakt, waardoor ze 

zelfs een klein bewaarpotentieel hebben. 

Proefnotitie: De kleur is mooi dieprood. 

De geur is typisch Fleurie met klein rood fruit 

als aardbei, framboos en kers. De smaak is 

vol fruit met een licht kruidige toets. 

Schenkadvies: Heerlijk bij gevogelte, licht 

belegen kazen en ook ideaal als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2006 Côtes du Rhône P’tit Martin
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

P’tit Martin is er weer! Zij die de wijnen 

van dit familiedomein, geleid door de broers 

Alary, eenmaal hebben geproefd, raken er 

voorgoed aan verslingerd. Hun benjamin, 

P’tit Martin, is van relatief  ‘bescheiden 

komaf’, maar absoluut onweerstaanbaar.

Proefnotitie: een parfum van donker fruit, 

met fl orale tonen en iets laurier. De smaak 

biedt een goed sap, met mooie zoetige fruit-

tonen en een aangenaam frisse afdronk.

Schenkadvies: licht gekoeld heerlijk bij 

een licht vleesgerecht of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2005 Coume Marie
Vin de Pays des Côtes Catalanes
La Préceptorie de Centernach

Oorspronkelijk een zeer oude cave, 

in 2000 door La Rectorie gekocht, maakt 

La Préceptorie ondermeer deze voor-

treffelijke Vin de Pays. Hoewel traditioneel 

gevinifi eerd, is hij jong al prettig drinkbaar. 

Proefnotitie: Een heerlijk soepele wijn met een 

aantrekkelijk zoetig rood fruit in de neus. De 

smaak bezit een smeuïge structuur, met mooie 

rijpe en zachte tanninen, een lichte kruidigheid 

en zeer elegante zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Iets gekoeld heerlijk bij 

mediterrane en Provençaalse gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,25 per fl es (normaal € 12,80)

2006 Fitou rouge 
Château Champ des Soeurs 

In 2005 werd Laurent Maynadier uitgeroepen 

tot wijnmaker van het jaar. In tegenstelling 

tot het voor deze streek kenmerkende hout-

gebruik en de doorgaans hoge alcoholgraad 

in de wijnen, zoekt Laurent naar raffi nement, 

elegantie en fruit. 

Proefnotie: De wijn heeft een heerlijk puur fruit 

van rode vruchtjes en een lichte kruidigheid 

in de neus. De smaak is sappig, met een 

aangenaam fris fruit, lekker bessig, goed rijp, 

zuiver en elegant. Prachtig harmonieus!

Schenkadvies: Bij kruidig rood vlees en lam.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2004 La Réserve 
Côtes du Roussillon
Domaine Sarda-Malet 

Jérome Malet en zijn moeder Suzy zwaaien 

de scepter op dit zeer vooraanstaande 

domein. Deze wijn bezit een perfect 

evenwicht tussen kracht en elegantie. 

De druiven groeien op een klein kalkrijk 

plateau van kleigrond, dat van nature lage 

opbrengsten genereert. Een grote wijn!

Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door 

een explosief karakter van zwart fruit en 

kruidigheid. De smaak is eveneens fruitrijk en 

kruidig, met verder licht zoete tanninen, alles 

ondersteund door een mooie houttoets.

Schenkadvies: Heerlijk om iets gekoeld

te drinken bij vlees- en visgerechten uit 

de mediterrane keuken.

Op dronk: tussen nu en 2012 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,40 per fl es (normaal € 11,90)

In de hele wereld worden tegenwoordig 
prachtige wijnen gemaakt. Waarom echter ver 
weg zoeken als Frankrijk ons wijnen kan bieden 
die nooit lijken te vervelen. Op deze pagina’s vindt 
u zes wijnen die allemaal heerlijk doordrinken, 
over een fl inke dosis karakter beschikken en 
bovendien uitstekend zijn geprijsd; Franse rode 
wijnen die getuigen van goede smaak en waar u 
uzelf en uw gasten mee zult verrassen.

‘mon petit Pétrus’. Met deze 2006 zal 

dat niet anders zijn.

Proefnotitie: In de neus vindt u zwarte 

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer; 

de smaak is intens rijk, met een mooie kruidig-

heid en opnieuw dat schitterende fruit.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, maar 

ook bij rood vlees en kruidige schotels.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fl es (normaal € 6,45) 

2006 Fleurie ‘Les Roches
du Vivier’, Domaine Berrod

De appellation Fleurie is de allerbekendste 

    Frans rood
om iedere dag
    van te genieten

Proefpakket 
Frans rood
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 107,50
(normaal € 119,40)

(slechts één pakket ‘Frans Rood’ 

per bestelling mogelijk)
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Ontdek deze boeiende wijnen!
Als wijnliefhebbers hebben we allemaal zo onze eigen 
voorkeuren, wijnen waar we vaak en graag naar teruggrijpen. 
Op het  moment dat de kelder weer aangevuld moet worden, 
kiezen we al snel weer voor diezelfde bekende lekkere wijn. 
Maar ter afwisseling is het best leuk om af en toe op ontdekkingsreis 
te gaan naar nieuwe wijnen, onder het motto ‘verandering van 
spijs doet eten’. Op deze pagina’s bieden wij u een heerlijke 
diversiteit aan stijlen, stuk voor stuk kanjers bovendien, 
die het verdienen om door u ontdekt te worden!

Spannende
wijnen
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2006 Verdicchio dei Castelli 
di Jesi, Conti di Buscareto 

Een uitgebreide zoektocht naar betaalbare 

Italiaanse wijnen met een goede kwaliteit 

bracht ons bij Conti di Buscareto in 

De Marken. De druif verdicchio brengt hier, 

onder meer geholpen door de zeer gunstige 

klimatologische omstandigheden, heerlijke 

stuivende witte wijnen voort!

Proefnotitie : Mooie, heldere groen-gele kleur. 

Het parfum is heel fl oraal met tonen van wit 

en rijp fruit. De smaak is heel fris en droog, 

met mooie zuren in de fi nale.

Schenkadvies: goed als aperitief, bij rijke 

salades en schelp- en schaaldieren.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,65 per fl es (normaal € 7,70)

2006 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior 

De wijn die in het groene wijngebied Rías 

Baixas wordt gemaakt heeft zijn D.O.-status 

voor een belangrijk deel te danken aan de 

albariño-druif die hier heerlijk frisse en frui-

tige wijnen voortbrengt. Dankzij haar kleine 

formaat en dikke schil is zij goed bestand 

tegen het wisselvallige klimaat van Galicië.

Proefnotitie: Uitbundige neus van citrus en 

ananas. Rijke smaak, met een wat vettige 

structuur, terugkerend exotisch fruit, mooie 

zuren en een frisse fi nale.

Schenkadvies: Heerlijk bij ‘fruits de mer’ 

in de ruimste zin van het woord.

Op dronk: tussen nu en 2009

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

2006 Carchelo tinto      
Bodegas Agapito Rico

Een van de toonaangevende huizen in de 

wijnstreek Jumilla is Bodegas Agapito Rico. 

De druif monastrel is goed bestand tegen 

de zomerse hitte. Dankzij uitgebreide 

investeringen zijn de resultaten van dit 

domein buitengewoon!

Proefnotitie: Mooie, dieprode kleur. In de neus 

heerlijk fruit van rijpe bramen, zwarte bessen 

en frambozen, dat terugkeert in de smaak en 

harmonieert met de zachte tanninen. 

Schenkadvies: Heerlijke wijn voor alledag, 

aan tafel en als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fl es (normaal € 6,40)

2005 Douro rouge
Quinta do Tedo

Naast indrukwekkende portwijnen maakt 

Vincent Bouchard van Quinta do Tedo op 

heel kleine schaal ook een rode wijn met 

de DOC Douro. Hij koos voor authentieke 

rassen, die gevinifi eerd worden in roest-

vrijstalen tanks en daarna een opvoeding 

van negen maanden ondergaan op eiken. 

Het resultaat is imponerend!

Proefnotitie: In de neus rijp donker fruit, met 

iets van tabak, ook wat mokka en chocola. 

De smaak is vol en rijp met smeuïge tanninen 

en de afdronk mooi kruidig en vol souplesse.

Schenkadvies: Bij rood vlees, stoofschotels, 

mediterrane gerechten en gegrild vlees.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fl es ( normaal € 9,00)

2006/2007 El Grano Carmenère
Rapel Valley, Chili

Denis Duveau, voormalig eigenaar van 

Domaine des Roches Neuves, kwam in Chili  

volledig in de ban van de carmenère-druif. 

Inmiddels maakt hij er verrukkelijke, pure 

Chileense wijnen van.

Proefnotitie: De kleur is cassisrood. Het 

parfum is heel bessig met licht kruidige tonen. 

De smaak zit vol rijp fruit als cassis, bramen en 

bosbessen. Ook de fi nale is verrukkelijk.

Schenkadvies: originele tafelwijn bij stoof- 

en gegrild vlees, maar ook bij pasta’s.

Op dronk: tussen nu en 2011/2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,40 per fl es (normaal € 7,45)

2004/2005 Rioja Crianza
Bodegas Valgrande

In het hart van Rioja bij het wijndorp 

San Vincente de la Sonsierra kocht de familie 

García, inmiddels bekend van Bodegas 

Valduero, indertijd Bodegas Valgrande. 

We herontdekten niet zolang geleden de 

elegante nieuwe stijl van Valgrande, waarvoor 

de talentvolle oenologe Yolanda García 

verantwoordelijk is. Wijnen met een 

aristocratische smaak!

Proefnotitie: Mooie neus met fi jne fruitnuances 

en een vleugje vanille van het hout. De smaak 

is elegant en toch ook rijk met een harmonische 

structuur en een fl uweelzachte afdronk.

Schenkadvies: Prachtige wijn bij allerlei 

vleesgerechten en ook ideaal als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2011/2012

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

Proefpakket 
Spannende
wijnen
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 94,50
(normaal € 105,20)

(slecht één pakket ‘Spannende wijnen’ 

per bestelling mogelijk)   

€ 8,60 per fl es (normaal € 9,90) € 7,80 per fl es ( normaal € 9,00) € 10,65 per fl es 

wijnen
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 94,50
(normaal € 105,20)

(slecht één pakket ‘Spannende wijnen’ 

per bestelling mogelijk)   
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Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening
te houden met de verpakking van 6 of 12
hele fl essen en 24 halve fl essen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
bij een minimale afname van 24 fl essen of een 
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Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met 
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Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 29 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.
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Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.
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Muziek in het glas!
Al vele jaren is deze (bijna) 100% Merlot een begrip bij Okhuysen. 

De kwaliteit van de wijn zit hem in het pure karakter. Je proeft als

het ware de rijpe, sappige druiven in je glas. De wijn wordt dan 

ook puur natuur gemaakt en om zoveel mogelijk

aromastoffen in de wijn te behouden, 

wordt hij voor botteling niet gefi lterd 

en alleen licht geklaard. 

2006 Hommage au Musicien Saint-Saëns, 
Domaine de la Gineste 
Vin de Pays d’oc

Sinds het moment dat de bescheiden wijnmaker 

Henri Fabre Luce aan de assemblage een heel klein 

beetje op eikenhout opgevoede cabernet-sauvignon 

toevoegde, heeft de wijn aan complexiteit gewonnen

en een extra dimensie gekregen.

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige en licht kruidige 

Zuid-Franse Merlot vol bessen en rode vruchtjes. 

Naast het fruit vinden we ook tonen van 

kreupelhout, een vleugje tijm, laurier en 

veldbloemen. In de afdronk vinden we zachte, 

frisse tanninen en een aantrekkelijk bittertje.

Schenkadvies: Een zalig glas voor bij het 

eten, maar ook na tafel met een stukje kaas.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,05 per fl es (normaal: € 5,90)

EXTRA KORTING
(ook in combinatie met de Semillon-Sauvignon en 

Grenache-Shiraz van Neagles Rock op de voorpagina)

 60 f lessen 5%
120 f lessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting

2006 Hommage au Musicien Saint-Saëns, 

Sinds het moment dat de bescheiden wijnmaker 

Henri Fabre Luce aan de assemblage een heel klein 

beetje op eikenhout opgevoede cabernet-sauvignon 

toevoegde, heeft de wijn aan complexiteit gewonnen

Een heerlijke, sappige en licht kruidige 


