
EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de 

Muscadet op de achterkant)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 Vanaf  60 f lessen 5%
Vanaf   120 f lessen 10%

Bij Okhuysen waren we, niet omwille van de ‘hype’, maar 

toch vooral om het lichtvoetige en elegante karakter van 

de wijn, al geruime tijd op zoek naar een Prosecco van 

hoge kwaliteit. Maar zoals wel vaker het geval is wanneer 

de vraag naar een soort wijn opeens explodeert, werd het 

steeds moeilijker om een producent te vinden die ons 

met zijn wijnen écht wist te raken. Deze winter waren we 

eindelijk gelukkig, en heeft ook Okhuysen nu dan toch zijn 

Prosecco; misschien wel een van de allerbeste!

De Faveri, Frizzante Nera Spago
Prosecco dei colli Trevigiani 

Deze Frizzante Nera Spago komt van de hoger gelegen 

wijngaarden bij Valdobbiadene en Vidor, die gelden als 

de beste van het gebied. De Faveri maakt zowel 

spumante als frizzante, waarbij de laatstgenoemde 

een fi jnere, lichtere mousse heeft, die wordt verkre-

gen door aan de basiswijn geconcentreerde most 

en gisten toe te voegen. Het alcoholpercentage 

blijft hierbij vrij laag (11% Vol.).

Proefnotitie: De kleur is bleekwit. De mousse is 

mooi licht en parelend. De geur doet denken aan 

witte bloemen, bloesem, suikermeloen en iets 

peer. De smaakaanzet is heerlijk fris, met een 

mooi wit fruit, iets honing, lychee en met zachte 

bitters en fi jne zuren in de afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij het ontbijt, 

de brunch, de lunch en als aperitief!

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2009

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

Al vele jaren is de licht bruisende Prosecco, gemaakt van 
de gelijknamige druif en afkomstig uit het heuvelachtige 
gebied van Veneto, een zéér gewaardeerd aperitief in 
Italië. De wijn wordt niet alleen in het noorden - in en 

rond Veneto - gedronken, maar ook in de rest van Italië. 
Ook in Nederland werd deze ‘frivole’ wijnsoort vorig jaar 
plots immens populair. Mensen vroegen niet meer naar 
een mousserende wijn, maar slechts om Prosecco. 
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Al vele jaren is de licht bruisende Prosecco, gemaakt van rond Veneto - gedronken, maar ook in de rest van Italië. 

Eindelijk een Prosecco van topniveau!
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2007 Godeval - Valdeorras
Bodegas Godeval

Een bekende wijn in een nieuw jasje. Van de 

groenste hellingen uit Galicië in Spanje komt 

deze heerlijk frisse en elegante wijn. 

De wijn is gemaakt van de eeuwenoude 

en bijna vergeten godello-druif.    

Proefnotitie: Verfi jnde neus van zachtgeel 

fruit en tonen van bloemen. De smaak is fris 

met sappige zuren, zeer elegant en met een 

complexe en lange afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij Spaanse hammen, 

schaal- en schelpdieren en asperges.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,80 per fl es (normaal € 11,20)

2007 Abadal Picapoll 
Bodegas Masies d’Avinyó

De picapoll (in Frankrijk ‘picpoul’) is een 

typisch voorbeeld van een druivenras dat 

zelfs in het warme mediterrane klimaat een 

ongekende sappigheid en frisheid aan de 

wijn weet te geven. Dit is een ongekend 

culinaire wijn, waar menig toprestaurant de 

mooiste gerechten bij creëert.

Proefnotitie: Het parfum is expressief, met exo-

tisch fruit en iets fl oraal. De smaak is heel sap-

pig met prettige zuren en een milde afdronk. 

Schenkadvies: combineert mooi met inge-

maakte sardientjes, gefrituurde inktvis met 

citroen of grote groene olijven en asperge-

punten.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,85 per fl es 

(normaal € 7,95)

2006 Roussanne 
Verget du Sud

De roussanne wordt in de Rhône meestal 

niet als ‘monocépage’ verwerkt. Verget du 

Sud dacht hier anders over en maakte een 

verrukkelijke wijn van deze delicate druif. 

40% rijpte op eiken en 60% in inoxtanks. 

Het resultaat: diepgang met prachtig fruit.

Proefnotitie: De geur is weelderig en fl oraal 

met een licht minerale toets. De smaak is fris 

en zuiver, waarbij het heerlijke rijpe fruit goed 

in balans is met de tamelijk pittige minerale 

afdronk.

Schenkadvies: gaat goed samen met gebak-

ken riviervis of Hollandse asperges met zalm

Op dronk: tussen nu en 2008

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

2007 Grüner Veltliner 
Lössterrassen, Stadt Krems

De druif grüner veltliner wordt tegenwoordig 

gezien als een van de meest gastronomische; 

zo ook deze wijn van Stadt Krems die door 

zijn frisheid en ronde stijl uitstekend is te 

combineren met vele gerechten.

Proefnotitie: Een fi jne minerale neus, vol 

expressief fruit en een hint van ananas en 

grapefruit. De smaak is fris met een mooie 

kruidigheid en een volle ronde afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij asperges à la 

Flamande of een salade met gerookte vis.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fl es 

(normaal € 7,25)

2007 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

Al vijf generaties is Domaine du Vieux Pres-

soir in bezit van de familie Albert. Op de 

kalkrijke gronden van Saumur weet de hui-

dige eigenaar Bruno van de chenin-druif een 

wijn van zeer hoge kwaliteit te maken met 

een opvallende prijs. Absoluut een topwijn!

Proefnotitie: Een rijke minerale neus met wit 

fruit en iets aards. De smaak is mooi fris en 

zuiver met zachte zuren en heeft een verfris-

sende afdronk.

Schenkadvies: probeert u hem bij paling in 

het groen of klassiek bereide asperges.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Riesling - Clare Valley
Neagles Rock

In het hart van Clare Valley bevindt zich het 

fantastische estate Neagles Rock, gelegen 

op de gelijknamige heuvel. Steve Wiblin en 

Jane Willson maken hier sinds 1997 wijnen, 

die Europese invloed verraden, maar die 

toch die typische en exotische stijl van een 

Australische wijn hebben. Het terroir en het 

zachte klimaat zorgen voor mineraliteit en 

weelderigheid.

Proefnotitie: Heerlijke minerale geur gecombi-

neerd met citrusfruit, lychee en passievrucht. 

De smaak biedt een mooie balans tussen frisse 

zuren en zwoel exotisch fruit. 

Schenkadvies: prachtig bij wit gevogelte of 

visgerechtjes met asperges uit de wok.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,50 per fl es (normaal € 10,95)
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Op deze pagina’s bieden wij u zes wijnen die allemaal optimaal combineren met 

deze delicatesse. Of deze nu uit Frankrijk, Oostenrijk, Spanje of zelfs Australië 

komen, het zijn stuk voor stuk heerlijke en originele asperge-begeleiders. 

Zes delicatessen 
voor bij asperges
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Proefpakket 
Aspergewijnen
U kunt deze zes fl essen ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan van 
iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 96,00
(normaal € 106,70)

(slecht één pakket ‘aspergewijnen’ per 

bestelling mogelijk)

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

€ 6,25 per fl es
(normaal € 7,25)

visgerechtjes met asperges uit de wok.

Op dronk: 

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,50 per fl es

Proefpakket 
Aspergewijnen
U kunt deze zes fl essen ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan van 
iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 96,00
(normaal € 106,70)

(slecht één pakket ‘aspergewijnen’ per 

bestelling mogelijk)
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2004 Côtes du Rhône rouge 
Château Gigognan

Eloi Dürrbach maakt hier een schitterende 

Côtes du Rhône, deels van enkele topwijn-

gaarden net buiten de AOC Châteauneuf-du-

Pape, deels van nieuwe aanplant.

Proefnotitie: In de neus aantrekkelijk klein 

rood fruit en een lekkere kruidigheid. De smaak 

is levendig en fris, met een intens fruit en 

uitstekende, zachte tanninen.

Schenkadvies: mooi bij rood en gegrild vlees, 

met Provençaalse kruiden of een pittig vis-

gerecht. Ook licht gekoeld heerlijk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,75 per fl es (normaal € 8,95)

2006 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau

In sommige streken van de Touraine is de 

gamay favoriet. Jacky Marteau maakt bij het 

dorpje Pouillé een Gamay die proeft als een 

Cru uit de Beaujolais!

Proefnotitie: In de neus vindt men een aan-

trekkelijke geur van rode vruchtjes. De smaak is 

soepel en fris met een aangenaam bessig fruit, 

mooie zuren en vriendelijke tanninen. 

De afdronk heeft een mooie fraîcheur.

Schenkadvies: licht gekoeld heerlijk als 

aperitief of bij wat tapaatjes, een visje van 

de gril, gebakken tonijn en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,25 per fl es (normaal € 7,10)

2007 Cabernet Colli Berici
Azienda Agricola Cavazza

Uit de DOC Colli Berici, met een sub-DOC 

voor onder andere Cabernet, komt deze wijn 

met ‘bordelaise’ trekken, maar ook onmis-

kenbaar Italiaans temperament.

Proefnotitie: een heerlijk geurende, pittige 

cabernet, mooi bessig en fris. De smaak is 

elegant, met goede rijpe fruittonen, zachte 

tanninen en een uitstekende lengte.

Schenkadvies: licht gekoeld als aperitief, bij 

gegrild vlees en harde, iets belegen kazen.

Op dronk:  tussen nu en 2011

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

2006 Terrasses d’Elise
Moulin de Gassac

Deze wijn is ontsproten aan de wens om 

een ‘vin comme autrefois’ te maken. Deze 

Terrasses d’Elise werd uit een selectie van 

wijngaarden met stokken van 50 jaar en 

ouder geboren. Hij is de perfecte expressie 

van de Méditerranée.

Proefnotitie: Heerlijk zijn de kruidige rijpe neus 

met aroma’s van donker fruit. De smaak is 

aangenaam kruidig, met aardse tonen, iets van 

leer en een frisse afdronk met soepele tanninen.

Schenkadvies: combineert prachtig met 

allerlei mediterrane gerechten, maar ook 

heerlijk bij een lekker kaasje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,00 per fl es (normaal € 8,15)
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Lentekriebels 
met een rode wijn
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2006 Zeta Monastrell - Alicante
Bodegas España Auténtica

Een van de wijnmakers van de ‘Zeta-familie’ 

maakt in het Spaanse zuiden een 100% 

Monastrell. Deze druif voelt zich uitstekend 

thuis in het warme, soms hete klimaat. De 

wijn ademt het specifi eke karakter van deze 

streek en heeft inmiddels velen van u weten 

te veroveren.

Proefnotitie: De neus biedt een vol rijp fruit 

van zwarte bessen en pruimen. De smaak is 

mooi kruidig, met rijpe tanninen en een 

uitstekende balans. 

Schenkadvies: heerlijk bij gegrild vlees, 

mediterrane schotels, maar ook bij 

pasta-gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2005 Coteaux du Languedoc rouge
Mas des Dames

De wijngaarden van dit sympathieke domein 

liggen op de ‘coteaux’ en zijn omringd door 

een natuurlijke bossage van ondermeer 

geurige kruiden, ‘garrique’genaamd. Het 

devies van de Nederlandse eigenaren Aad 

en Lidewij Kuijper is het bewaren van de 

authenticiteit van de wijnen uit deze streek.

Proefnotitie: De neus is zeer verleidelijk met 

tonen van aardbeien, kersen, viooltjes, kruiden 

en iets bosgrond. In de mond vinden we heel 

veel wijn, met veel rijp fruit, iets zoetige tan-

ninen en een heel zuivere en frisse zetting.

Schenkadvies: heerlijk om iets gekoeld te 

drinken bij vlees- en visgerechten uit de 

mediterrane keuken.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,20 per fl es (normaal € 8,30)

Proefpakket 
‘Lente Rood’
U kunt deze zes fl essen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 84,00
(normaal € 93,80)

(slechts één pakket ‘Lente Rood’ per 

bestelling mogelijk)

Na de sombere wintermaanden geeft de lente op alle fronten verlichting. 
We zoeken dan graag weer naar wijnen die heerlijk wegdrinken in de warme 
lentezon en passen bij de typische geuren van het voorjaar. Op deze 
pagina’s vindt u zes diverse rode wijnen, vriendelijk van karakter, die aan 
het lente-gevoel net dat kleine beetje extra geven.  

drinken bij vlees- en visgerechten uit de 

mediterrane keuken.

Op dronk:

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,20 per fl es 

Proefpakket 
‘Lente Rood’
U kunt deze zes fl essen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 84,00
(normaal € 93,80)

(slechts één pakket ‘Lente Rood’ per 

bestelling mogelijk)
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2007 Mas des Dames
Coteaux du Languedoc

Bij Aad en Lidewij Kuijper kunnen we het 

nauwelijks meer hebben over hun ‘nieuwe’ 

avontuur. Mas des Dames staat inmiddels 

breed op de kaart, niet alleen in Nederland, 

maar ook in vele andere landen. Met enorm 

veel gevoel, passie en vlijt maken zij wijnen 

die een unieke balans bezitten tussen kracht, 

elegantie en karakter. 

Proefnotitie: De neus is vrij explosief met tonen 

van klein rood en zwart fruit en ook iets citrus. 

De smaak bezit een frisse structuur, een kruidig 

fruit en zachte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fl es (normaal € 8,10)

 

2007 Abadal Rosado 
Bodegas Masies d’Avinyo

Ook Abadal, uit Pla de Bages, is inmiddels in-

ternationaal doorgebroken. De wijnen worden 

geproefd en beoordeeld door grootheden als 

Peñin, Parker, Tanzer en anderen. Gelukkig 

voor ons en voor u richten deze wijnjournalis-

ten zich voornamelijk op de geconcentreerde 

rode wijnen. De rosé is dus nog lekker ano-

niem, van topniveau en toch betaalbaar!

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bes-

sen, kersen en frambozen. Het fruit stuift het 

glas uit. De smaak is pittig, mooi fris, met veel 

structuur en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fl es (normaal € 8,30)

2007 Huerta del Rey rosado 

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

De Huerta del Rey is onze huisrosé met de 

meeste en trouwste vrienden. Hij is dan ook 

verrukkelijk en verveelt nooit. Soms lijkt het 

wel of we in ons assortiment kunnen volstaan 

met deze ene rosé. De druiven tempranillo en 

garnacha kregen een korte weking en werden 

op lage temperatuur gevinifi eerd, waardoor 

de wijn zo’n ontzettend lekker fruit bezit.

Proefnotitie: Prachtige rijpe en zuivere neus 

met tonen van aardbeien, frambozen en kersen. 

De smaak is sappig met zachte zuren en de 

fi nale biedt een verrukkelijke tinteling.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,75 per fl es (normaal € 6,70)

2007 Zoé & Cie rosé
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Het enorme succes van de Zoé-wijnen, 

afkomstig van La Préceptorie de Centernach, 

in combinatie met de wens om de Roussillon 

meer op de kaart te zetten, heeft wijnmaker 

Vincent Legrand er toe aangezet een samen-

werking met boeren uit de streek aan te gaan. 

Net als Mas de Daumas Gassac doet met 

Guilhem, worden alleen druiven van oude 

stokken van mooie percelen en van de beste 

boeren afgenomen.

Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit 

van frambozen en aardbeien en iets citrus. De 

smaak bezit een zwoel fruit, met daarnaast 

goede frisse tonen en veel structuur.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

De Huerta del Rey is onze huisrosé met de 

meeste en trouwste vrienden. Hij is dan ook 

verrukkelijk en verveelt nooit. Soms lijkt het 

wel of we in ons assortiment kunnen volstaan 

met deze ene rosé. De druiven tempranillo en 

garnacha kregen een korte weking en werden 

op lage temperatuur gevinifi eerd, waardoor 

de wijn zo’n ontzettend lekker fruit bezit.

Proefnotitie:

met tonen van aardbeien, frambozen en kersen. 

De smaak is sappig met zachte zuren en de 

fi nale biedt een verrukkelijke tinteling.

Op dronk:

Genieten was nog 
nooit zo gemakkelijk

2007 Zeta Rosado 
Bodegas Auténtica

Het verhaal van Zeta mag bekend zijn: 

een aantal jonge wijnmakers, werkzaam in 

verschillende wijnstreken in Spanje, sloeg 

de handen ineen. Elk van hen maakt een 

hoogwaardige wijn, van een locaal druiven-

ras, die zij als compleet pakket gezamenlijk 

aanbieden. Een toprosé mocht in deze serie 

natuurlijk niet ontbreken.

Proefnotitie: Het parfum is rijk aan rode 

vruchtjes als frambozen en aardbeien. 

De aanzet is heerlijk fris, iets kruidig, met 

veel fruit en een verkwikkende afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Syrah rosé, Terres Noires
Vin de Pays d’Oc

Het domaine Terres Noires geldt als een van 

dé toppers op het gebied van ‘eenvoudige’ 

cépagewijnen. De eenvoud zit hem overigens 

vooral in die éne druif, al doet ook de aantrek-

kelijke prijs eenvoud vermoeden. Verder 

worden de wijnen hier namelijk met veel 

zorg en expertise gemaakt. Zo worden de 

rendementen bij Terres Noires streng 

bewaakt, wat de concentratie van de wijnen 

ten goede komt. 

Proefnotitie: Heerlijk is het pure sap van de 

syrah, die na een korte weking van nog geen 

24 uur al fl ink wat kleur aan de wijn geeft. 

Typisch zijn het fruit van zwarte bessen en 

de pittige, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,75 per fl es (normaal € 5,60)

Proefpakket rosé

U kunt deze zes wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 78,00
(normaal € 87,10)

(slechts één pakket ‘rosé’ per bestelling mogelijk) 7
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Heerlijk met een glaasje in de tuin, op het terras of op de boot, de fl es in de 
koeler, zonder verdere vastomlijnde plannen. Probleemloos laat de rosé zich 
combineren met een toastje, een plakje worst, een stukje kaas, wat tapas of een 
spontaan georganiseerde barbecue. Heerlijk fris, vol fruit en met karakter, 
daar geniet toch iedereen van!
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,75 per fl es 

Proefpakket rosé

U kunt deze zes wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 78,00
(normaal € 87,10)

(slechts één pakket ‘rosé’ per bestelling mogelijk)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fl es (normaal € 7,90)€ 6,80 per fl es (normaal € 7,90)
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Wijn moet tegenwoordig hip zijn en het etiket en de uitstraling 

zijn daarbij de belangrijkste verkoopargumenten. Na jaren van 

afwezigheid herintroduceerden wij in 2005 de fantastische 

Muscadet van de vermaarde Christophe Gadais. Wat wij niet 

hadden verwacht, is dat de wijn uitgroeide tot een ‘ouder-

wets’ groot succes. Het mooiste compliment was, dat 

mensen die de wijn kochten, daarna meer en meer 

wilden. Niet het etiket, maar de kwaliteit bleek de 

doorslaggevende factor voor het succes.

De uitstekende oogst 2007 is net bij ons binnen en 

we weten op voorhand dat we deze lente weer veel 

liefhebbers blij gaan maken met deze zalige wijn! 

Kent u deze “Grande Réserve” nog niet, laat u zich 

dan snel verrassen!

2007 Muscadet de Sèvre et Maine sur lie
La Grande Réserve du Moulin

De wijngaarden van Christophe Gadais liggen in 

de gemeente Saint-Fiacre, waar de allerbeste 

Muscadets vandaan komen. De Grande Réserve 

kreeg een opvoeding van meerdere maanden ‘sur 

lie’, waarbij de wijn door interactie met de be-

zonken vaste delen in het vat, wint aan aroma’s, 

complexiteit en structuur.

Proefnotitie: Een mooie intense, zuivere en frisse 

neus, vol heerlijk wit fruit. De aanzet van de smaak 

is heel fi jn, prachtig droog en met een licht ziltige 

zetting. De afdronk is elegant, met veel fraîcheur 

en een delicaat fruit. 

Schenkadvies: mooi als apéritief, bij asperges, 

oesters, zomerse salades en een gestoomd visje.

Op dronk: tussen nu en najaar 2009

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

Okhuysen Special 
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Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv 

Tekst Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen 
en Niels Ypenburg
Vormgeving Anker Media, Lelystad
Fotografi e Louis en Xavier Kat,
Mariëlle Penrhyn Lowe

Vormgeving & productie
Anker Media, Lelystad

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 fl essen en 24 halve fl essen.

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

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 21 juni 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

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

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

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

colofon

Wijn moet tegenwoordig hip zijn en het etiket en de uitstraling 

“La Grande Réserve du Moulin” van Christophe Gadais 

heeft alles wat een échte Muscadet zo lekker maakt.

EXTRA KORTING
(ook in combinatie met de 

Prosecco van de voorpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 Vanaf  60 f lessen 5%
Vanaf   120 f lessen 10%

Een ouderwets 
lekkere Muscadet
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