
EXTRA KORTING
(ook in combinatie met de Les Sarments, 

Tannat & Cabernet op de achterkant)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

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

Naast hun activiteiten in Madiran maakt de familie Laplace 

ook landwijnen van een bijzonder hoog niveau, waarvoor 

zij in 1995 op zo’n 25 kilometer buiten Madiran een 

uitstekende wijngaard aankochten. François Laplace wilde 

wijnen maken die veel drinkplezier geven, maar ook het 

karakter van de streek laten zien. Hij koos daarom 

voor het gebruik van inheemse druivensoorten in 

combinatie met ultramoderne vinificatiemethoden. 

Het resultaat mag er zijn: een witte en een rode 

(zie achterzijde) variant, beide met een geheel 

eigen gezicht, om intens van te genieten !

2007 Les Sarments 
Ugni-Blanc & Colombard
Vin de Pays du Comté Tolosan

Het parfum van deze wijn stuift het glas uit, 

heerlijk exotisch met tonen van wit fruit, citrus, 

buxus, en vers gesneden gras. In de mond biedt 

hij veel spanning, met een goede ‘bite’, uitstekende 

rijpheid en heerlijk frisse zuren.

Schenkadvies: een ideaal aperitief om eventueel 

door te drinken bij een zomerse salade, een visje 

of bij schelpdieren.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Frankrijk is als wijnland helemaal terug en er is weer volop 
ruimte voor die vele prachtige, nogal eens vergeten wijngebieden. 
Wij beleefden dit jaar enorme successen met onze aanbiedingen 
uit Muscadet, Corbières, Vaucluse en de Elzas. Hoog tijd om het 

Zuid-Westen van Frankrijk eens in het zonnetje te zetten. We doen dit 
met twee wijnen (zie ook de achterpagina) van een heel bijzondere 
wijnmakersfamilie, de familie Laplace, die al vele decennia de grote 
motor is van het illustere herkomstgebied Madiran.
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Wat was het vroeger overzichtelijk.! Je kocht een Sauvignon uit de Loire of 

een Chardonnay uit de Bourgogne, en de echte liefhebber had voor witte wijn 

ook nog wel een adresje in Duitsland en de Elzas. Tegenwoordig vinden we 

overal boeiende witte wijnen, ook waar we het niet verwachten. 

Het overzicht is weg… en is dat eigenlijk niet heerlijk.? 

Prikkelend wit 
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2007 Verdicchio dei Castelli di Jesi
Conti di Buscareto

Onze prikkelende ervaring van vorig jaar 

met dit domein in de Marken hebben wij 

op u over weten te brengen. Deze heerlijk 

stuivende Verdicchio heeft velen enthousiast 

gemaakt voor de wijnen uit dit gebied. De 

nieuwe oogst is binnen en vraagt erom in het 

zonnetje gezet te worden.

Proefnotitie: In de neus vinden we bloemen en 

tonen van rijp wit fruit. De smaak is tintelend 

fris, met weer dat heerlijke fruit en mooie zuren 

in de afdronk.

Schenkadvies: goed als aperitief, bij vlees- en 

vissalades, schelp- en schaaldieren en ook 

als frisse avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Zeta Viura-Chardonnay
Bodegas España Auténtica

De wijngaard waar deze Zeta-loot vandaan 

komt, profiteert optimaal van de koele Mid-

dellandse Zee-wind die de wijn zijn frisheid 

geeft. Deze originele assemblage van viura 

(80%) en chardonnay (20%) toont de veel-

zijdigheid van de Zeta-familie. Een glas om 

niet aan voorbij te gaan!

Proefnotitie: De neus biedt veel fruit, met tonen 

van perzik, peer en lycheefruit. De smaak 

heeft een frisse en zuivere aanzet, een licht 

vette structuur, tonen van rijp wit fruit en een 

zuivere finale.

Schenkadvies: mooi bij wat vettere vis-

soorten, schaaldieren, vis- en vleessalades.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,10 per fles (normaal € 7,10)
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Proefpakket 
‘Prikkelend wit’
U kunt deze zes flessen ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan van 
iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 92,50
(normaal € 104,50)

(slechts één pakket ‘Prikkelend wit’ 

per bestelling mogelijk)

2007 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior

De albariño-druif is dankzij zijn kleine 

omvang en dikke schil goed bestand tegen 

de moeilijke omstandigheden van het grillige 

zeeklimaat in het noordwestelijk deel van 

Spanje. Hij geeft daar heerlijke, frisse en 

gestructureerde wijnen, die zowel delicaat 

als intens zijn.

Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, 

bloemen en mineralen. De smaak is mooi fris, 

delicaat, met een licht vette structuur, prach-

tige zuren, iets wit fruit en veel lengte. 

Schenkadvies: heerlijk bij ‘fruits de mer’.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2005 Weissburgunder, Spätlese 
Trocken, Weingut Bastenhof

Zo oud als de weg naar Rome is onze samen-

werking met de sympathieke Herman Basten. 

Deze heerlijke Weissburgunder (Duits voor Pinot 

blanc) is gemaakt van druiven afkomstig van 

wijngaarden gelegen op de prachtige oevers van 

de Moezel en de Ruwer. 

Proefnotitie: Een heerlijk frisse en exotische 

neus met tonen van citrus, iets appel en zuid-

vruchten. De smaak is rijk en heeft een sappig 

fruit, maar is ook elegant, met een goede 

mineraliteit, frisse zuren en een lange finale.

Schenkadvies: heerlijk bij rauwe ham of bij 

diverse (gerookte) vissoorten.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Chardonnay-Viognier
Domaine Pélaquié 

Volgens diverse grote wijnmakers is Luc 

Pélaquié in de Zuidelijke Rhône de meester 

onder de meesters op het gebied van witte wijn. 

Wie zijn wij om hen tegen te spreken. Deze ver-

rukkelijke assemblage moet u beslist proeven.

Proefnotitie: Een heel complexe neus met 

het delicate fruit van de viognier en de rijke 

en licht vettige tonen van de chardonnay. De 

frisse smaak biedt nuances van peer, meloen, 

zuidvruchten, honing en witte bloemen.

Schenkadvies: heerlijk bij salades en ook als 

aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Chardonnay
Domaine Dupont-Fahn

Michel Dupont-Fahn bracht met deze wijn 

de Bourgogne in de Languedoc. Deze Vin de 

Pays d’Oc onderging dezelfde vinificatie en 

opvoeding als zijn Meursaults; acht maan-

den op eikenhouten barriques. De wijn vaart 

er wel bij en is prachtig in balans.

Proefnotitie: De neus is verrukkelijk met tonen 

van rijp fruit, bloemen en iets brioche. De 

aanzet van de smaak is rijk, maar tegelijk ook 

fris met goede zuren. 

Schenkadvies: zalig als aperitief, of bij vettere 

vissoorten.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,50)
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De zomer in uw glas

We kunnen er niets aan doen, maar wij zijn gewoon gek op rosé. Met een glas 
rosé in de hand lijkt het allemaal net wat zonniger en vrolijker. Dat is dan 
ook de reden dat we zo’n breed rosé-assortiment hebben, dat bovendien een 
heerlijke variatie biedt. En ook daar zijn wij gek op, van verfijnde Provence, via 
intense Languedoc en stijlvolle Bordeaux, naar fruitig Spanje. Heerlijk.! 
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2007 Synera rosado
Masies d’Avinyó

Op deze beroemde bodega in Pla de Bages 

wordt van de jonge aanplant cabernet-

sauvignon een uitstekende rosado gemaakt. 

In de vroege ochtend wordt er geoogst, 

gevolgd door een koude weking en een 

vergisting van de druiven op lage tempera-

tuur. Het resultaat is een heerlijk frisse rosé 

vol fruit.

Proefnotitie: De kleur is roodroze. Het parfum 

biedt een explosief fruit van frambozen, 

aardbeien en iets citrus. In de smaak 

keert het fruit terug, met lichte tonen van 

frisse peredrup.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,50 per fles (normaal € 5,35)

2007 Bordeaux rosé
Château Labatut-Bouchard

De wijnen van Labatut-Bouchard vormen een 

vaste waarde in ons assortiment. De witte 

wijn werd meerdere malen uitgeroepen tot 

Wijn van het jaar en ook de rode wijn heeft 

vele fans. Een onbekendere wijn van het 

château is hun rosé. De 2007 is zo lekker dat 

het hoog tijd werd om hem weer eens in het 

zonnetje te zetten.

Proefnotitie: Mooi bleekroze van kleur. De 

geur is fris kruidig, met klein rood fruit en iets 

citrusfruit. De smaak is prachtig fris, met een 

mooie vette structuur, en prachtig elegante 

zuren. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Proefpakket 
‘De zomer in uw glas’
U kunt deze zes flessen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 85,00
(normaal € 95,80)

(slechts één pakket ‘De zomer in uw glas’ 

per bestelling mogelijk)

2007 Zeta Tempranillo rosado
Bodegas España 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 fles (normaal € 6,95)

2007 Zoé & Cie rosé
Vins & Vignes Orientales

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 Vincent 

Legrand er toe aangezet een samenwerking 

met de beste boeren uit de streek aan te 

gaan. Inheemse druivensoorten als syrah, 

grenache, carignan (en iets merlot) worden 

hiervoor streng geselecteerd en zorgvuldig 

geassembleerd. 

Proefnotitie: De neus biedt een zoetig fruit van 

frambozen en aardbeien en iets citrusfruit. 

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 fles (normaal € 7,90)

2007 Côtes de Provence rosé
Domaine La Bouderry

Ingenieur Guy Meulnart is een gepassioneerde 

wijnmaker die op zijn Domaine de la Bernarde 

en Domaine La Bouderry topwijnen maakt. 

Dankzij een uniek microklimaat is hij in staat 

wijnen te produceren die uitblinken in zowel 

finesse en elegantie als intensiteit. Bouderry 

moet gezien worden als het ‘kleine’ Bernarde, 

met wijnen met een unieke prijs-kwaliteit-

verhouding.

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtoranje. De 

geur doet denken aan aardbeien, bloemen en 

kruiden. De smaak is elegant, bezit nuances 

van wit fruit en heeft frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,10 per fles (normaal € 8,20)

2007 Coume Marie rosé
La Préceptorie de Centernach

Deze prachtige rosé verrast menig liefhebber. 

Het is dan ook een unieke wijn, gemaakt van 

100% grenache van 90 jaar oude wijnstokken 

op een prachtige koele bodem. De wijn biedt 

hierdoor een schitterende combinatie van 

rijpheid en frisse zuren. De vergisting op 

hout geeft hem een extra sensueel karakter.

Proefnotitie: De neus is zéér complex met een 

heerlijk fris, bessig fruit, iets citrus, chocola 

en vanille. De smaakaanzet is zwoel, vol rijp 

fruit en zoetige tanninen, gevolgd door een 

verkwikkend frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,20 per fles (normaal € 12,80)



Wijnen met een 
uitgesproken 
eigen karakter

Het verband tussen de zes rode wijnen op deze pagina’s is moeilijk te leggen. 
Daarvoor zijn de verschillen tussen de wijnen te groot. Wat ze echter zéér 
zeker met elkaar gemeen hebben, is hun uitgesproken eigen karakter en het 
feit dat ze alle zes fantastisch lekker en betaalbaar zijn.!
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2006 Zoé rouge
La Préceptorie de Centernach

Voor de rode Zoé selecteerde wijnmaker 

Vincent Legrand in de omgeving van Maury 

enkele percelen met prachtige oude stokken. 

De natuurlijke lage rendementen en het 

koelere microklimaat maken van deze 

assemblage van grenache, carignan, syrah 

en merlot een schitterende wijn!

Proefnotitie: De neus is rijp en licht kruidig met 

tonen van zwarte kersen, pruimen, laurier en 

tijm. De smaak is geconcentreerd, met opnieuw 

rijpe fruittonen, zoetige tanninen en een frisse 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

2006 Côtes du Rhône Mon Cœur
JL Chave Sélection

Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat 

Jean-Louis Chave tot de meest gerenommeer-

de en gewaardeerde wijnboeren ter wereld 

wordt gerekend. Helaas is zijn beroemde 

Hermitage dan ook schaars. Gelukkig maakt 

hij ook wat ‘négoce-wijn’ van gekochte 

druiven, waardoor we toch wat vaker van hem 

kunnen genieten.

Proefnotitie: De neus is rijk met mooi kruidige 

tonen, rood en zwart fruit, iets peper en laurier. 

De smaak is geconcentreerd, met rijpe tanninen, 

kruiden, leer, iets stal, een uitstekende balans 

en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2006 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Natuurlijk staat deze grote winnaar (Wijn van 

het jaar 2007&2008, beste huiswijn van het jaar 

2008) er weer tussen. Iedereen moet immers 

onafgebroken van deze verrukkelijk wijn 

kunnen blijven genieten, of - zo u dit nog niet 

had gedaan - ermee kennis kunnen maken.

Proefnotitie: De wijn geurt naar donker fruit, 

garrigues (de ruige bossages kenmerkend voor 

het gebied rond de Mediterranée), tijm en 

rozemarijn. De smaak is aantrekkelijk kruidig, 

bezit een vriendelijke structuur en heeft frisse 

tanninen in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Eigenaar Henri Fabre Luce is trots op de 

stevige band die zijn grootvader onderhield 

met de componist Camille Saint-Saëns. Zijn 

prachtige, pure Merlot draagt dan ook al vele 

jaren de naam Saint-Saëns. Een heerlijk glas 

om met een mooi stuk klassieke muziek op 

de achtergrond even bij weg te dromen.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart 

en rood fruit, iets laurier en licht aardse tonen. 

De wijn is rijp en vol en bezit mooie harmo-

nieuze zuren. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

Wijnen met een 
uitgesproken 
eigen karakter

2006 Château Labatut-Bouchard
Premières Côtes de Bordeaux

Al vele decennia volgen wij de wijnen van 

Château Labatut. Het is perfect gelegen 

bovenop een heuvel bij Saint-Maixant, vlak bij 

de rivier de Garonne en bezit enkele prachtige 

wijngaarden. De rode wijn die hier wordt 

gemaakt biedt een voortreffelijke prijs-

kwaliteitverhouding! 

Proefnotitie: De wijn heeft een aangename 

geur van rood en zwart fruit, iets drop en vanille. 

De smaak biedt goed rijp fruit, mineralen, 

bloemen, elegante tanninen, iets hout en een 

goede lengte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,70 per fles (normaal € 7,45)

2006 Tandem
Alain Graillot / Thalvin

De eerste Tandem kwam uit 2005 en 

plezierde meteen al vele liefhebbers van de 

nobele syrah-druif. In 2006 doet wijnmaker 

Alain Graillot uit Crozes-Hermitage er nog 

een schepje bovenop. De wijn heeft verder 

aan precisie gewonnen en biedt nog meer 

frisheid dan de 2005. Een spectaculaire wijn 

uit Marokko!

Proefnotitie: De wijn heeft een prachtige 

‘syrah-neus’ met een gepeperd, bessig zwart 

fruit. In de smaak is hij mooi geconcentreerd, 

vol zwart fruit, met rijpe tanninen, iets aards 

en een frisse, minerale afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,20 per fles (normaal € 11,70)

Proefpakket 
‘Uitgesproken karaktervol’

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

Speciale prijs: € 91,50
(normaal € 103,10)

(slechts één pakket ‘Uitgesproken karaktervol’ 

per besteling mogelijk)
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EXTRA KORTING
(ook in combinatie met de Les Sarments, 
Ugni-Blanc & Colombard op de voorkant)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

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

De vier kleinkinderen en hun vader Pierre hebben allen veel 

gedaan aan de verdere verbetering van de wijngaarden, maar 

daarnaast ook aan de innovatie van het vinificatieproces en de 

kelder. De inheemse druiven bezitten hier namelijk veel 

tanninen, die de wijnen niet toegankelijk maken. 

Dankzij een verbeterd wijngaardbeheer en het 

toepassen van de modernste technieken, maakt de 

familie Laplace hier wijnen die heerlijk drinkbaar 

zijn, zonder het karakter van de streek uit het oog 

te verliezen!

2007 Les Sarments  
Tannat & Cabernet
Vin de Pays du Comté Tolosan

De neus is heerlijk pittig met tonen van donker 

fruit, zoals bosbessen en zwarte kersen, met 

ook iets laurier en een pepertje. De smaak is vol 

donker fruit, met veel sap, mooi frisse zuren en 

prachtig rijpe en zachte tanninen.

Schenkadvies: lekker als aperitief bij wat 

tapaatjes, maar ook bij pastagerechten of 

bij rood vlees.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

De naam Les Sarments is een hommage aan Frédéric Laplace, de opa 

van François, Jean-Luc, Bernard en Marie, die samen Vignobles Laplace 

bestieren. Hun grootvader, die het oorspronkelijke 

domein erfde, was een man van het terroir. Voor 

hem was de wijngaard belangrijker dan de wijn zelf. 

Sarments zijn de uitlopers van de wijnstok, die de 

bladeren en ook de druiven dragen; een naam die 

dus uitstekend past bij de wijnen van de familie.

Terroir en techniek
Okhuysen Special 
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