
Een van de interessante jonge wijngebieden die sterk in 

opkomst is, is de DO Montsant, voorheen bekend als Falset, 

gelegen in het zuiden van de autonome regio Catalonië. 

Sinds 2001 heeft dit gebied zijn eigen herkomstaanduiding. 

In het centrum van Montsant ligt de beroemde DO Priorat, 

waar het veel overeenkomsten mee heeft. Het gebied 

heeft een interessant klimaat met zowel continentale als 

mediterrane invloeden. Ook de bodem van kalksteen, 

graniet en leisteen is uiterst boeiend.

2007 Mas dels Mets 
Els Guiamets - Montsant

Els Guiamets is een samenwerkingsverband van kleine 

wijnboeren die hierdoor de gewenste schaalgrootte 

verkregen om zowel de kwaliteit van de wijnen als 

die van de distributie verder te verbeteren, wat in 

deze Mas dels Mets goed is terug te zien. 

De druiven garnacha, cariñena en tempranillo werden 

op lage temperatuur op roestvrijstalen tanks vergist 

en vervolgens geassembleerd.

Proefnotitie: de neus heeft een aantrekkelijk zwoel, 

rijp fruit van rode kersen en rijpe bramen en mineralen. 

De smaak bezit een heerlijk fris rood fruit, is mooi rijp, 

licht kruidig en met zachte, zoetige tanninen.

Schenkadvies: heerlijke wijn voor alledag, bij diverse 

vleesgerechten en pasta’s of een stukje harde kaas.

Op dronk: tussen nu en 2010

Iedere keer als wij Spanje bezoeken, ontdekken we een 
wijn waar we niet omheen kunnen. Wijnland Spanje 
is het laatste decennium in een enorme stroomver-
snelling geraakt. Traditie maakt plaats voor innovatie. 

Jonge goed opgeleide wijnboeren richten zich vol passie 
op het maken van kwaliteit in plaats van volume. 
En interessante inheemse druivenrassen winnen daarbij 
aan populariteit.
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rijp fruit van rode kersen en rijpe bramen en mineralen. 
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Jonge goed opgeleide wijnboeren richten zich vol passie 
op het maken van kwaliteit in plaats van volume. 
En interessante inheemse druivenrassen winnen daarbij 
aan populariteit.
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opkomst is, is de DO Montsant, voorheen bekend als Falset, 

gelegen in het zuiden van de autonome regio Catalonië. 

Sinds 2001 heeft dit gebied zijn eigen herkomstaanduiding. 
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op het maken van kwaliteit in plaats van volume. 
En interessante inheemse druivenrassen winnen daarbij 
aan populariteit.

EXTRA KORTING
Vanaf  60 f lessen 5%

Vanaf   120 f lessen 10%
Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

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



Met de korter wordende dagen en de kachel die tevreden brandt, is het weer tijd 

voor het drinken van enkele hartverwarmende klassiekers uit wijnland nummer 

één, Frankrijk. De grote diversiteit in stijlen en de hoge kwaliteit staan garant 

voor volop drinkgenot !

Klassieke smaken 
uit la Douce France 
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2006 Cuvée Terroir, Chinon
Domaine Charles Joguet

De beste wijngaarden van Chinon bevinden 

zich ter hoogte van het dorpje Sazilly. 

Toonaangevend hier is Domaine Joguet met 

beroemde akkers als Clos de la Dioterie, Clos 

du Chêne Vert en Les Varennes du Grand Clos. 

Deze basiswijn ‘verraadt’ de hoge kwaliteit van 

het domein. Prachtig!

Proefnotitie: De neus biedt een combinatie van 

zwart en rood fruit als bosbessen en frambozen, 

met tevens licht aardse tonen. In de mond proeven 

we rijp fruit, perfect rijpe tanninen en een 

uitstekende frisheid.

Schenkadvies: prachtig bij duif, fazant, eend 

en klein wild.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fl es (normaal € 10,80)

2006 Fitou rouge
Domaine Champs des Sœurs

Jean-Philippe Bret uit Pouilly Vinzelles tipte ons 

een paar jaar geleden het Domaine Champs des 

Sœurs van Laurent Maynadier. Kort daarop 

werd deze door La Revue du Vin de France 

uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar. 

Zijn wijnen blinken uit in raffi nement, elegantie 

en fruit. Een waar genot!

Proefnotitie: Het parfum wordt gekenmerkt door 

een heerlijk puur fruit van rode vruchtjes en een 

lichte kruidigheid. De smaak is sappig, met een 

aangenaam fris fruit, mooi bessig, goed rijp, zuiver, 

elegant en prachtig harmonieus.

Schenkadvies: bij kruidig rood vlees, lam 

en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,35 per fl es (normaal € 8,50)
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Proefpakket 
‘Klassieke smaken’
U kunt deze zes fl essen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 97,50
(normaal € 108,50)

(slechts één pakket ‘Klassieke smaken’ 

per bestelling mogelijk

2007 Côtes du Rhône
Cuvée des Templiers

Deze Cuvée des Templiers bezit alle mooie 

eigenschappen die je van een goede Côtes du 

Rhône mag verwachten: kruidigheid, souplesse 

en karakter. De biologisch-dynamische aanpak 

maakt deze wijn voor ons extra interessant.

Proefnotitie: De neus is fi jn geparfumeerd met 

een heerlijk bessig fruit en tonen van Provençaalse 

kruiden. De smaak is rijk met opnieuw fruit 

en bezit een opvallende rondeur in de fi nale. 

Een prima glas!

Schenkadvies: uitstekend bij rood en gestoofd 

vlees, gevogelte en bij zachte of pittige kazen.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2004 Château Turcaud
Bordeaux

Een van de beste wijnbouwgronden in het 

prachtige Entre-deux-Mers-gebied is gelegen 

rondom het stadje La Sauve. De familie Robert 

van Château Turcaud maakt hier enkele van de 

beste wijnen uit de streek.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar zwarte 

bessen, peper en iets laurier. In de smaak komt de 

ronde, soepele smaak van de merlot naar boven, 

gecombineerd met de kracht van de cabernet-

sauvignon. De wijn heeft verfi jnde zuren en een 

mooie balans. 

Schenkadvies: mooi bij rood vlees, klein wild, 

eend en harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 per fl es (normaal € 7,65)

2007 Pinot Noir
Collovray & Terrier

Deze echte Bourgogne-specialisten gebruikten 

hun kennis om de unieke klimatologische 

omstandigheden in Limoux te benutten voor 

het maken van enkele fantastische Vins de Pays. 

De Pinot Noir spant wat ons betreft de kroon.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk parfum 

van zoete rode vruchtjes als bosaardbeitjes en 

frambozen, met ook iets peper. De smaak is mooi 

sappig, met een fris rood fruit, lekker pittig en met 

zachte, rijpe tanninen in de afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij lam, of licht gekoeld 

bij wit vlees en gevogelte. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,90 per fl es (normaal € 7,95)

2006 La Dame Rousse, Lirac Rouge
Domaine de la Mordorée

Mordorée geldt als een van de beste 

producenten van Châteauneuf-du-Pape en 

Tavel. Daarnaast maakt Christophe Delorme 

ook prachtige andere wijnen, waaronder deze 

La Dame Rousse uit Lirac, die tot de beste 

van de streek behoort.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe bramen, 

frambozen, kersen, vanille en iets kruiden. De 

smaak is gul, lekker pittig, met zachte tanninen, 

rijpe fruittonen en een uitstekende lange afdronk.

Schenkadvies: mooi bij rood vlees, 

wildgerechten en stukje gerijpte kaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fl es (normaal € 12,90)

aangenaam fris fruit, mooi bessig, goed rijp, zuiver, 

elegant en prachtig harmonieus.

Schenkadvies:

en gevogelte.

Op dronk:

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,35 per fl es

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

Speciale prijs: € 97,50
(normaal € 108,50)

(slechts één pakket ‘Klassieke smaken’ 

per bestelling mogelijk

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 per fl es (normaal € 7,65)

Op dronk:

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fl es (normaal € 12,90)
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Wit met vele 
gezichten

Smaken verschillen en dat is maar goed ook. Dat er tegenwoordig wijnmakers zijn, 
die de smaak leveren die door ‘de markt’ gevraagd wordt, is hooguit gemakkelijk, 
maar niet meer dan dat. Interessant wordt het pas als de wijnmaker en zijn terroir de 
wijndrinker ‘hun wil weten op te leggen’ en de wijndrinker zich gewillig overgeeft. 
Van dergelijke wijnmakers selecteerden wij een aantal heerlijke witte wijnen. 

Smaken verschillen en dat is maar goed ook. Dat er tegenwoordig wijnmakers zijn, 
die de smaak leveren die door ‘de markt’ gevraagd wordt, is hooguit gemakkelijk, 
maar niet meer dan dat. Interessant wordt het pas als de wijnmaker en zijn terroir de 
wijndrinker ‘hun wil weten op te leggen’ en de wijndrinker zich gewillig overgeeft. 
Van dergelijke wijnmakers selecteerden wij een aantal heerlijke witte wijnen. 
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2007 Les Sarments Blanc 
Vignobles Laplace

De familie Laplace is al vele decennia de 

grote motor van het illustere herkomstgebied 

Madiran. Hun landwijn komt van een prach-

tige wijngaard iets buiten Madiran en is 

gemaakt van de inheemse druivensoorten 

ugni blanc en colombard. Hiermee laat 

de familie het karakter van de streek zien. 

Genieten!

Proefnotitie: Het parfum van deze wijn stuift 

het glas uit, met heerlijk exotische tonen van 

wit fruit en citrus. In de mond biedt hij veel 

spanning en een uitstekende rijpheid, met 

heerlijk frisse zuren. 

Schenkadvies: een ideaal aperitief om 

eventueel door te drinken bij een lekkere 

salade of een visje.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein

Wijnland Oostenrijk is hot. Heeft dit land 

onze en uw harten dankzij de wijnen van 

Stadt Krems al eerder veroverd, Birgit 

Braunstein laat zien hoe hoog het niveau van 

wijnland Oostenrijk in de breedte is. Haar 

Pinot Blanc maakt zij geheel in stijl, heerlijk 

zuiver, complex en met een frisse toets.  

Proefnotitie: Een heerlijke intense neus met 

geuren van peer en mango. De smaak is rijk 

en soepel met fris tropisch fruit. De afdronk is 

lang, rond en met subtiele tonen van amandel.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, of bij 

een rijke salade.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fl es (normaal € 9,45)

Proefpakket 
‘Wit met vele gezichten’
U kunt deze zes fl essen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: € 95,00
(normaal € 107,20)

(slechts één pakket ‘Wit met vele gezichten’ 

per bestelling mogelijk) 

2005 Riesling Spätlese trocken
Trittenheimer Altärchen

Het Moezelgebied geniet groot aanzien door 

zijn schitterende Rieslings. Producent 

Hermann Basten maakt hier al vele jaren 

uitstekende wijnen waaronder deze Spät-

lese. De druiven werden pas eind oktober 

geoogst, wat de rijkdom in de wijn verklaart. 

Proefnotitie: De geur is rijk en complex, met 

rijpe fruittonen en prachtige zuren. In de 

smaak biedt de wijn een vol, bijna tropisch fruit 

met tonen van perzik en appel, een prachtige 

structuur en een verfi jnde afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij visgerechten, gevo-

gelte en wat kruidigere oosterse gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2007 Zeta Verdejo - Rueda
Bodegas España Auténtica

‘Zeta’-wijnen worden gemaakt van de be-

langrijkste inheemse druif uit het betreffende 

gebied, in dit geval de verdejo-druif. 

De wijnen moeten toegankelijk en puur zijn. 

Deze Zeta biedt uitermate veel plezier.

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en heeft 

een verrukkelijk fruit. De smaak is fris en 

nerveus, met tonen van zuidvruchten als citrus 

en ananas. Een heerlijke, droge wijn, met 

sappige zuren en een frisse fi nale.

Schenkadvies: heerlijk bij diverse vis-

gerechten, maar ook als aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Chardonnay - Alto Adige
Casòn Hirschprunn (A. Lageder)

Een domein met een lange geschiedenis en 

groot aanzien. Sinds 2007 werken zij volledig 

biologisch-dynamisch. Deze Chardonnay 

is modern gemaakt met de bedoeling een 

goede mineraliteit en frisheid in de wijn te 

behouden. En dat is gelukt ook. Heerlijk!

Proefnotitie: De neus biedt exotische tonen van 

wit en geel fruit en iets van citrusfruit. De smaak 

bezit een uitstekende structuur, bloemen, 

mineralen en prachtige zuren in de afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij lichtere visgerech-

ten, maar ook als aperitief niet te versmaden.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Abadal Blanc - Pla de Bages
Bodegas Masies d’Avinyó

Abadal staat garant voor kwaliteit. Deze 

originele assemblage bestaat uit chardonnay 

(70%), sauvignon (20%) en picapoll (10%). 

De sauvignon en picapoll geven de wijn 

spanning en frisheid. 

Proefnotitie: Een explosief parfum van rijp fruit 

met een verrukkelijke frisheid. In de smaak 

harmonieert het fruit schitterend met de 

uitstekend gestructureerde zuren. De afdronk 

is prachtig zuiver. 

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een 

lichte lunch, wit vlees of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2008 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,05 per fl es (normaal € 8,15)



Prachtig 
Spaans palet
Zoals hiervoor ook al vermeld, blijft Spanje zich als wijnland nog altijd 
ontwikkelen. Nergens gebeurt momenteel zoveel als hier. Voeg daar de enorme 
variatie aan wijnstijlen aan toe en u begrijpt onze aanhoudende interesse in de 
wijnen die hier vandaan komen. Bij de volgende wijnen staat variatie centraal, 
hoewel ze allemaal dat typische Spaanse karakter hebben. 6
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Prachtig 
Spaans palet

2005 Rioja Rincon Navas Crianza
Bodegas Valgrande

Het subgebied Rioja Alta wordt gekenmerkt 

door warme dagen en koele nachten, waar-

door de druiven hier tot een mooie rijpheid 

komen, met behoud van frisse zuren. De 

kalkrijke bodem zorgt juist voor mineraliteit 

en elegantie in de wijn. De wijn krijgt een 

opvoeding van 14 maanden op Amerikaanse 

eiken vaten.

Proefnotitie: Heerlijk is het parfum van fruit 

en lichte houttonen. De smaak is heel rijp en 

rijk, met een harmonische structuur en een 

fl uweelzachte afdronk.

Schenkadvies: combineert goed met allerlei 

soorten wit en rood vlees, met kruidige 

gerechten en pittige kazen.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2005 Palacio Quemado Crianza  
Ribera del Guadiana

Een pracht van een domein, dat onder 

leiding van de beroemde oenoloog Iñigo 

Manso de Zuñiga deze schitterende wijn 

voortbrengt. De wijn is afkomstig van oude 

stokken tempranillo van een apart gelegen 

wijngaard. Een subtiele houttoets 

vervolmaakt de wijn, die een ongekende 

prijs-kwaliteitverhouding heeft. 

Proefnotitie: Heerlijk zijn het fruit van bramen 

en zwarte bessen, de lichte kruidigheid en de 

fl uweelachtige, rijpe smaak. Het hout is net 

voldoende aanwezig. 

Schenkadvies: heerlijk bij stoof- en lamsvlees 

en boerenkazen. 

Op dronk: tussen nu en 2012

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

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

Speciale prijs: € 89,50
(normaal € 101,20)

(slechts één pakket ‘Prachtig Spaans palet’ 

per besteling mogelijk) 7
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2005 Abadal Crianza  
Pla de Bages

Juan Soler bepaalt al sinds het begin van onze 

samenwerking de kwaliteit van de Abadal-

wijnen. Hij ‘speelt’ op gepassioneerde wijze 

met zijn druiven en zijn assemblages hebben 

altijd een hoog niveau. Deze heerlijke ‘borde-

laise’ Crianza is een absolute aanrader.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Zeer complex 

parfum van specerijen en fruittonen als rijpe 

bramen en een heel klein beetje hout. De 

smaak is prachtig open en heel rijk met een 

secondenlange fi nale.

Schenkadvies: heerlijk bij rood vlees, wild 

en belegen kazen.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2006 Zeta Tempranillo 
Bodegas España Auténtica

Een van de leden van de Zeta-familie heeft 

zijn roots in La Mancha. Op de zondoor-

stoofde vlaktes in dit gebied voelt de 

tempranillodruif zich in zijn element. De 

rijping van een paar maanden op eiken vaten 

geeft deze fruitrijke wijn net wat extra body.

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur. Het 

parfum is aantrekkelijk met veel donker fruit, 

kruiden en iets hout. In de smaak keert het 

fruit terug. De wijn proeft krachtig maar is 

tegelijk heel zacht.

Schenkadvies: bij gegrild vlees, lam, 

schapenvlees en bij schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Carchelo joven - Jumilla
Bodegas Agapito Rico

Met zijn bevlogenheid heeft ‘vernieuwer’ 

Agapito Rico vele collega-wijnmakers in zijn 

kielzog meegetrokken en het niveau van de 

wijnen in deze streek omhooggestuwd. De 

monastrell, waarvan deze wijn voornamelijk 

gemaakt is, gedijt uitstekend in het hete 

Zuid-Spaanse klimaat.  

Proefnotitie: Mooie, dieprode kleur. In de neus 

heerlijk fruit van rijpe bramen en zwarte 

bessen, 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:
€ 5,45 per fl es (normaal € 6,40)

2006 Valviadero joven - Toro
Bodegas Valduero

Deze jonge wijn uit Toro wordt gemaakt door 

het vermaarde Bodegas Valduero, bekend 

van zijn grote wijnen uit Ribera del Duero. 

Yolanda Garcia stopt net zoveel liefde in haar 

kleine als in haar grote wijnen. Deze ‘joven’ 

zag geen spaander hout en verrast je met 

zijn fruitigheid en smeuigheid.   

Proefnotitie: De neus is kruidig zoet met tonen 

van rijp fruit, iets leer en een vleugje vanille. 

De smaak is vol en rond met rijp fruit en zachte 

vriendelijke tanninen in de fi nale.

Schenkadvies: bij lam, klein wild, gegrild 

vlees en ideaal als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2011

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



Château Lescalle behoort tot onze persoonlijke favorieten en is daarom een 

trouw gezicht in ons assortiment. Wij ontdekten deze uitzonderlijke wijn 

reeds jaren geleden op een van onze vele wijnreizen naar Bordeaux.
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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 1 december 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

Het statige château staat aan de oever van de Garonne in het 

uiterste zuiden van de Médoc. De wijngaarden, gelegen ten oosten 

van Macau, aan de rand van het herkomstgebied Margaux, liggen 

er prachtig onderhouden bij. Deze lagere gronden werden ten tijde 

van het bepalen van de herkomstgebieden net niet interessant 

genoeg bevonden, waardoor Château Lescalle het moet doen met 

de ‘simpele’ aanduiding ‘Bordeaux Supérieur’. In het geval van 

Lescalle met vooral veel nadruk op ‘supérieur’.

2004 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur

De wijn wordt gemaakt in de kelders van Château Maucamps, 

zijn grote broer. De assemblage bestaat voornamelijk uit 

merlot (60%), aangevuld met cabernet-sauvignon en 

petit verdot. Een deel van de wijn rijpt op nieuwe 

eikenhouten vaten, terwijl een ander deel wordt 

opgevoed op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen, 

kersen, peper en iets laurier. De smaak is mooi in balans, 

met een aangenaam fris fruit, tonen van laurier, 

kruidnagel, iets peper en lichte vanilletonen. 

Een verrukkelijke wijn met zachte tanninen in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij 12 fl essen: € 8,95 per fl es
Speciale prijs bij 24 fl essen: € 8,45 per fl es
Speciale prijs bij 36 fl essen: € 7,95 per fl es
(normaal € 10,25 per fl es)


