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Geachte relatie, beste wijngenieter,

We investeren nu minder in aandelen en meer in familie en vriendschap, waarvan het 

‘rendement’ onovertroffen blijft. We hebben elkaar weer een beetje nodig en dat voelt 

eigenlijk wel goed. Iets basaals als het in alle rust samen genieten van lekker eten en 

drinken, speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kerstdagen zitten we ouderwets 

met elkaar aan een met zorg bereide dis, nabij een aangenaam knapperende openhaard, 

in een prachtig versierd huis. 

In deze Vinée Vineuse aan het eind van het jaar bieden we een aantal heerlijke klas-

siekers aan, vaste waarden die zich al generaties lang bewijzen. Verrukkelijke wijnen uit 

gerenommeerde wijngebieden, natuurlijk uit Frankrijk, maar ook uit Spanje en Italië. 

Een goede prijs-kwaliteitverhouding speelt hierbij zoals altijd een belangrijke rol. 

Wijnen waarvan u intens zult genieten en die deze donkere dagen kleur zullen geven!

Wij wensen u een heerlijke Kerst en een vineus einde van het jaar toe!

Xavier & Louis Kat en alle medewerkers van Okhuysen

23ste jaargang nummer 4
winter 2008/2009
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Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.

Tekst  Louis Kat,  Xavier Kat en Marc Keulen
Vormgeving  Anker Media, Lelystad
Fotografie  Louis Kat, Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe 
en Lex Beers

Druk/Lithografie
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 flessen en 
24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
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
27 februari 2009.

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

colofon

Inhoud

2008 zal voor veel mensen een jaar zijn geweest dat ze niet snel zullen vergeten. 

Het was op zijn zachtst gezegd een roerig jaar. Veel van onze zekerheden van de laatste 

jaren begonnen te wankelen. Vadertje Staat deed noodgedwongen van zich spreken. 

Hoogmoed maakte plaats voor nederigheid en overvloed voor gematigdheid. 

 Bonbanyuls
4 Pure chocolade gevuld met zachtzoete Banyuls.

 Wijnadvies
5 Drie topsommeliers proefden onze wijnen en doen u een  

 suggestie wat hierbij te eten.

 Loire
6-7 Zes heerlijke witte wijnen uit Pouilly-Fumé, Sancerre,  

 Vouvray, Savennières, Saumur en Touraine.

  
 Witte Bourgogne
8-9 Een selectie witte Bourgogne-wijnen van drie 

 buitengewone producenten.

 Proefschrift Wijnconcours
10-11 GOUD voor de Grüner Veltliner en de SOMMELIERPRIJS  

 voor de Tandem.

 Rode Bordeaux
12-13 Klassieke weelde uit Bordeaux, met onder andere wijnen  

 uit Saint-Emilion, de Haut-Médoc en Pomerol.

 Rode Bourgogne
14-15 De schoonheid van Bourgognes proeft u in deze selectie  

 van beroemde wijnen uit de Côte de Nuits en Côte 

 de Beaune.

 Champagne en mousserende  
 wijnen
16-17 Drie prachtige Champagnes Devaux, de Prosecco van  

 Faveri, de Vouvray Brut van Brisebarre en de Crémant 

 de Limoux van Laurens.

 Rhône
18-19 Noordelijke en Zuidelijke Rhônewijnen om intens 

 van te genieten.

 Italië
20-21  Een bekoorlijke selectie rode wijnen uit Toscane, 

Piëmonte, Veneto en Valcalepio.

 Pauillac
22-23 Het vermaarde Château Pichon Longueville Comtesse  

 uit Pauillac deed ons een uniek voorstel.

 Spanje
24-25 Het Iberisch schiereiland doet de smaakpapillen steeds  

 weer op hol slaan. Twee verrassende witte en twee 

 imponerende rode wijnen.

 Bianco uit Italië
26-27 De mooiste en meest delicate witte wijnen van Friuli  

 worden gemaakt door Azienda Agricola Jermann.

 Oostenrijk, Nieuw Zeeland, Chili  
 en Australië
28-29  Een selectie van witte en rode wijnen uit sterk 

 opkomende wijnlanden.

 Natuurlijke zoetigheden
30-31  Bij een toetje hoort een zoetje. Zes zalige dessertwijnen 

van demi-sec tot liquoreux.

 Zuidwijnen
32-33 Een palet van smaken uit het zuiden van Frankrijk.

 Port en nog wat sterkers
34-35  Quinta do Tedo tekent voor verrukkelijke Portwijnen, 

Paul Beau voor Cognac en Château de Lacquy voor 

Armagnac

 Wijnen voor alledag
36-37  De HUISWIJNEN VAN HET JAAR, ofwel de meest 

gevraagde en verkochte wijnen van 2008.

 Wijnig Nieuws
38-39  Uitnodiging voor een speciale decemberproeverij ter 

 ere van het met pensioen gaan van Sander Odekerken. 

  Presentatie van net uitgekomen wijnboeken en de 

nieuwe GaultMillau.

 Cadeau voor u
Achter  Een klassiek kistje met een prachtige rode Bordeaux en 

een mooie witte Bourgogne.

Bestellen kan op de volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier (en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

Foto v.l.n.r.:

Achter: Vincent Oostlander, Willem Koper, Niels Ypenburg, Jabik van der Goot, 

Unico Wilkens, Roy van Veenendaal, Bob Zwitser, Richard Crombeen

Midden: Stefan Flaton, Cock Flaton, Maarten Brouwer, Peter Ruiken, Ton Alting, 

Marc Keulen, Isaac Kaemingk, Yves van Maren, Bas Kastelein

Vooraan: Larry Renardel de Lavalette, Louis Kat, Tess Schuurman-Visser, 

Brenda ten Brinke-Bernard, Fanny Hopman, Annemiek Ceelaert-van Woerkom, 

Job Joosse, Xavier Kat

Voor aangepaste openingstijden Gierstraat en Küppersweg, 

zie pag. 38 Wijnig Nieuws.



Noël Vanwittenbergh, 
Restaurant Ciel Bleu, Okura Hotel, 
Amsterdam
In 2006 winnaar van de Diamand Award, 

als talentvol proever en onvermoeibaar 

professional als het gaat om het uitdragen 

van zijn métier, vakman en idealist inéén. 

“De gerechten die onze keuken serveert zijn 

perfect in balans. In mijn wijnadvies probeer 

ik hier wat extra’s aan toe te voegen. 

De juiste wijn kan het gerecht soms nog 

spannender maken, nog complexer. 

Het komt ook voor dat ik één wijn moet 

aanbevelen bij twee verschillende gangen 

of gerechten. Hij moet dan zodanig uitgekozen 

worden dat hij met beide kan fl irten.”

Ronald Opten, 
Restaurant La Rive, Amstel Hotel, 
Amsterdam
Ronald is SVH Meestergastheer, met als 

specialisme Wijnkunde. In 2007 werd hij door 

GaultMillau uitgeroepen tot beste sommelier 

van Nederland. “Het spel tussen eten en drin-

ken is fantastisch. Het kan een avond verder 

verrijken. Veel facetten zijn hierbij belangrijk: 

de structuur van het eten, het mondgevoel, 

de zoet-zuur-balans, tanninen en nog veel 

meer. 

Als de richting van de combinatie goed is, 

valt er veel meer te beleven, vooropgesteld 

dat de gasten hier ook voor openstaan.”

Robin Overdreef, 
Restaurant de Zwethheul, 
Schipluiden
In de wijn/eetgids Grootspraak werd Robin 

in 2008 uitgeroepen tot beste sommelier van 

Nederland.

“In de Zwethheul proef ik veel met de Chef 

(Mario Ridder red.) erbij. Alles wordt voor-

geproefd om zodoende te komen tot de meest 

interessante combinaties. 

Het verwachtingspatroon bij onze gasten is 

hoog en bovendien willen wij vooruitstrevend 

zijn. Wij voeden onze gasten op het gebied 

van wijn-spijs graag een beetje op. 

Toonaangevend bezig zijn, daar draait het 

bij ons om!”

B O N B A N Y U L S  &  B A N Y U L S
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Pure chocola met een zachtzoete vulling van Banyuls

Bonbanyuls

Wat als een zoet vineus grapje begon, 

groeide uit tot een van de meest gevraagde 

eindejaars-heerlijkheden van onze Wijn-

koperij. Vele duizenden doosjes Bonbanyuls 

vinden rond de feestdagen namelijk hun 

weg naar al die liefhebbers van een bonbon 

gemaakt van pure chocolade, gevuld met 

een crèmevulling van zoete, rode Banyuls. 

‘Le mariage ideal’ noemden wijn- en 

chocoladeliefhebbers in Frankrijk indertijd 

deze unieke bonbon. Het is november, dus 

zijn ze weer verkrijgbaar!!

Prijs: € 8,50 per doosje
(inhoud 12 stuks)

Per drie doosjes: € 25,00

Lekkernij voor de feestdagen

Banyuls is een ‘vin doux naturel’ en komt 

uit de Côtes du Roussillon ter hoogte van 

het gelijknamige stadje Banyuls en het 

nabijgelegen Collioure.

Banyuls is een op Port lijkende edelzoete 

rode wijn, gemaakt van de grenache-noir.

2006/2007 Banyuls Muté sur grains
Domaine de la Rectorie

Proefnotitie: Een prachtig geurende wijn met een 

hoge concentratie van fruit (zwarte bessen, rijpe 

bramen) dat perfect harmonieert met de lichte 

tonen van hout. De smaak is krachtig en vol, 

maar tegelijk ook fris met een prachtig zoete en 

zwoele fi nale.

Schenkadvies: voortreffelijk bij chocolade-

desserts, natuurlijk bij onze Bonbanyuls, 

maar ook bij rijpe kazen en als slaapmutsje.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,15 per fl es van 0.5 liter
(normaal € 14,95)

U kunt uw doosje Bonbanyuls ook samen 

met een fl esje Banyuls laten verpakken in 

een speciaal houten kistje.

Speciale prijs kistje Bonbanyuls 
& Banyuls: € 25,75 per kistje
(normaal € 28,75) S

Traditiegetrouw vervult wijn & spijs in de laatste Vinée Vineuse van het jaar een centrale rol. 

Dit jaar kozen we ervoor om drie echte kenners aan het woord te laten, drie van Nederlands 

grootste specialisten op het gebied van wijn-spijs, te weten: Noël Vanwittenbergh, 

Ronald Opten en Robin Overdreef. 

S
42 wijn-spijsideeën 
van drie topsommeliers
Samen met deze drie heren trokken we ons terug op een rustige 

plek om uitgebreid met elkaar te proeven, te praten over wijn & 

spijs en om uiteindelijk te komen tot 42 passende aanbevelingen 

bij een selectie van evenzovele wijnen. Van tevoren kozen we een 

zevental thema’s uit om mee aan de slag te gaan: witte Loires 

(pag. 6 & 7), witte Bourgognes (pag. 8 & 9), rode Bordeaux 

(pag. 12 & 13), rode Bourgognes (pag. 14 & 15), witte en rode 

Rhônes (pag. 18 & 19), rode Italianen (pag. 20 & 21) en ten slotte 

dessertwijnen (pag. 30 & 31). Laat u zich inspireren door deze 

drie sommeliers!

V.l.n.r.: Noël Vanwittenbergh, Ronald Opten en Robin Overdreef.



Noël Vanwittenbergh 
2007 Sancerre blanc: “De wijn heeft veel sap en een mineralige structuur. Ik denk 

als combinatie aan een terrine van groene asperges, met een kwarteleitje en wat 

amandelschaafsel. Een hele pure en zuivere combinatie.”

2007 Saumur Blanc, Elégance: ”Bij deze wijn van 100% chenin denk ik aan een 

mooie gepocheerde tongfi let, gevuld met wat kreeft en met een mousse van rode 

paprika. Die laatste pakt het karakter van de chenin fantastisch op.”

Ronald Opten

2007 Pouilly-Fumé: ”Kernwoorden voor deze wijn zijn: zilt, mineraal, sap. Ik kies hier voor een Zeebaars, 

gemarineerd in olijfolie, wat kaviaar of kuit, en een crème van waterkers. Houd de vis puur, subtiel, geen 

zware bereiding als grillen.”

2007 Savennières: “Kernwoorden voor deze wijn zijn: complex, zacht-zalvend, frisheid, mooi glas! Vanwege de 

romigheid kies ik voor zeeduivel, licht gegrild, met daarop wat geschaafde zwarte olijf, een crème van 

maïs, beignets van slakken en een vinaigrette van rode biet - voor het aardse karakter”.

Robin Overdreef 
2007 Sauvignon Touraine: ”Bij deze frisse en fruitige wijn kies ik voor naturel gebakken 

langoustines, met daarbij een salade van rijpe avocado (die neutraliseert de zuren van de 

wijn) en een vinaigrette van paddestoelen, of liever nog: truffel.”

2005 Vouvray blanc sec: ”Hier denk ik aan een simpel gerecht van rode mul. Een vis die 

nogal wordt ondergewaardeerd, maar die, wanneer hij vers wordt gekocht, heerlijk is. 

De mul wordt gebakken en geserveerd met een vinaigrette van olijfolie en paddestoelen - 

de brug naar het aardse karakter van de wijn.”

Pouilly). Niemand weet zoveel sappig fruit uit 

een druif te halen als Marteau. 

2007 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

Proefnotitie: Het fruit in de neus is stuivend en 

knalt het glas uit. In de smaak opnieuw fruit, 

heerlijke, frisse zuren en een lekker sappige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Delicate, droge Savennières
Een unieke appellation in de Loire-streek is 

Savennières. De beste wijnen worden hier 

gemaakt van druiven die gelegen zijn op de 

zuidhelling van de zo karakteristieke granieten 

en kalkrijke bodem. Een heel beroemde wijn 

is Château d’Epiré van eigenaar Luc Bizard. 

Zijn wijnen behoren tot de top en worden 

beschouwd als de meest gastronomische van 

de Loire.

2007 Savennières Sec 
Château d’Epiré

Proefnotitie: Zeer fi jne neus met iets ingetogen 

tonen van fruit en walnoten. De smaak is zeer rijk, 

maar tegelijk delicaat en verfi jnd met een lange 

fi nale. Een echte eetwijn die groeit in het glas!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,65 per fl es (normaal € 12,20)

Verrassende mildheid van Vouvray
In de ‘Vallée Chartier’ ligt het wijndomein 

van Philippe Brisebarre. Zijn wijngaarden zijn 

gelegen op de krijthoudende en tufsteenrijke 

heuvels. De druiven worden traditioneel 

gevinifi eerd en de wijn rijpt in de grotkelders in 

gebruikte vaten, want nieuw hout is taboe. 

De wijnen van Brisebarre munten uit in 

verfi jning en mildheid. Topwijn!

2005/2006 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre

Proefnotitie: Heerlijk neus van rijp fruit en iets 

noten. De aanzet van de smaak is mild en ele-

gant en bezit een verfi jnd droge, zachte fi nale. 

Zéér gastronomisch!!

Op dronk: tussen nu en 2011

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

tonen en sappige zuren met in de fi nale een 

verrukkelijk fruit.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,85 per fl es (normaal € 13,50)

Elegantie uit Saumur
Ter hoogte van het stadje Vaudelnay liggen 

de wijngaarden van de gepassioneerde Bruno 

Albert. Ongeveer de helft van de chenin-oogst 

wordt direct na de pluk geperst en de andere 

helft ondergaat eerst een koude weking om 

zoveel mogelijk smaak- en reukstoffen aan de 

schil te onttrekken. Na de gisting rijpt de wijn 

kort ‘sur lie’ en wordt dan gebotteld.

2007 Saumur ‘Cuvée Elégance’
Domaine du Vieux Pressoir

Proefnotitie: Frisse, verfi jnde neus met heerlijke 

fruittonen. De smaak is plezierig en elegant met 

zachte zuren en dat heerlijke bittertje van de 

chenin.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Sappig fruit uit Touraine
Langs de rivier de Cher ligt bij het stadje Saint-

Aignan een kalkrijk plateau waar de allerbeste 

Touraine-wijnen vandaan komen. Misschien 

wordt de beste Sauvignon hier wel gemaakt 

door Jacky Marteau die wijngaarden bezit bij 

het gehuchtje Pouillé (niet te verwarren met 

Explosieve neus van Pouilly-Fumé
Bij het gehucht Tracy-sur-Loire ligt het wijn-

domein van Jean-Pierre Bailly. Het bestaat uit 

ruim 12 hectare wijngaarden, die gelegen zijn 

op de kalkrijke kiezelgrond van ‘la Côte’. 

De druiven worden gevinifi eerd op lage 

temperatuur in roestvrijstalen tanks. Daarna 

rijpt de wijn gedurende zes maanden ‘sur lie’.

2007 Pouilly-Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly

Proefnotitie: Heerlijke sauvignon-neus met frisse 

tonen van fruit. De smaak is spannend met 

opnieuw fruit, mooie zuren en een zalige 

fraîcheur in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fl es (normaal € 12,95)

Karakteristieke charme van Sancerre
Naast het sauvignon-geweld uit Nieuw-Zee-

land, Zuid-Afrika en Chili weet Sancerre zich 

nog steeds staande te houden. Al vele jaren 

werken wij hier met Bernard-Noël Reverdy van 

Domaine de la Garenne. De druiven groeien 

hier op de witte kalkrijke heuvels van Sancerre 

en ondergaan eerst een koude weking voordat 

tot persen wordt overgegaan.

2007 Sancerre
Domaine de la Garenne

Proefnotitie: Fijne, elegante buxusneus met 

fl orale tonen. De smaak is verfi jnd met frisse 

LOIRE LOIRE

DDe Loire-streek is een van de meest gevarieerde wijngebieden van Frankrijk. Door haar uitgestrektheid 

zijn er veel verschillende terroirs en zijn de klimatologische omstandigheden per appellation 

verschillend. Ook de druivenaanplant is gevarieerd. In wijngebieden als Sancerre en Pouilly-Fumé is de 

sauvignon bepalend, omdat de kalkrijke ondergrond haast vraagt om deze druif. Zo ook in het westelijk 

deel van de Touraine-streek. In Vouvray is de delicate chenin bepalend. Deze druif vraagt om een iets 

warmer klimaat en door de vele microklimaatjes langs de Loire en haar zijriviertjes lopen de stijlen 

Vouvray-wijnen hier dan ook sterk uiteen, van verfi jnd droog tot edelzoet. In de omgeving van Saumur 

is het niet anders. In de steenachtige kalk- en kleigrond doet de chenin het uitstekend, evenals in het 

kleine wijngebiedje Savennières met die zo karakteristieke granieten bodem.

Loirewijnen zijn boeiend en… ontzettend lekker.

DDDStuivend en ingetogen

gemarineerd in olijfolie, wat kaviaar of kuit, en een crème van waterkers. Houd de vis puur, subtiel, geen 

 “Kernwoorden voor deze wijn zijn: complex, zacht-zalvend, frisheid, mooi glas! Vanwege de 

romigheid kies ik voor zeeduivel, licht gegrild, met daarop wat geschaafde zwarte olijf, een crème van 

maïs, beignets van slakken en een vinaigrette van rode biet - voor het aardse karakter”.

 ”Bij deze frisse en fruitige wijn kies ik voor naturel gebakken 

langoustines, met daarbij een salade van rijpe avocado (die neutraliseert de zuren van de 

”Hier denk ik aan een simpel gerecht van rode mul. Een vis die 

nogal wordt ondergewaardeerd, maar die, wanneer hij vers wordt gekocht, heerlijk is. 

De mul wordt gebakken en geserveerd met een vinaigrette van olijfolie en paddestoelen - 

fi nale. Een echte eetwijn die groeit in het glas!

Op dronk:

Speciale prijs bij doos van 6:Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,65

Verrassende mildheid van Vouvray
In de ‘Vallée Chartier’ ligt het wijndomein 

van Philippe Brisebarre. Zijn wijngaarden zijn 

gelegen op de krijthoudende en tufsteenrijke 

heuvels. De druiven worden traditioneel 

gevinifi eerd en de wijn rijpt in de grotkelders in 

gebruikte vaten, want nieuw hout is taboe. 

De wijnen van Brisebarre munten uit in 

verfi jning en mildheid. Topwijn!

2005/2006 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre

Proefnotitie:

noten. De aanzet van de smaak is mild en ele-

gant en bezit een verfi jnd droge, zachte fi nale. 

Zéér gastronomisch!!

Op dronk:

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fl es

Touraine-wijnen vandaan komen. Misschien 

wordt de beste Sauvignon hier wel gemaakt 

door Jacky Marteau die wijngaarden bezit bij door Jacky Marteau die wijngaarden bezit bij 

het gehuchtje Pouillé (niet te verwarren met 

2007 Sancerre
Domaine de la Garenne

ProefnotitieProefnotitie: : Fijne, elegante buxusneus met Fijne, elegante buxusneus met 

fl orale tonen. De smaak is verfi jnd met frisse 
romigheid kies ik voor zeeduivel, licht gegrild, met daarop wat geschaafde zwarte olijf, een crème van 
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BOURGOGNE BLANC BOURGOGNE BLANC
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Noël Vanwittenbergh 
2006 Chablis: ”Bij deze wijn denk ik direct aan drooggebakken coquilles, met een 

coulis van erwten en zeekraal. De erwten zijn ruller, terwijl de zeekraal het minerale 

accent van de wijn mooi oppakt.”

2006 Pouilly-Vinzelles: ”De wijn heeft mooie frisse fruittonen, is fi jn en bezit veel 

lengte. Hierbij kies ik voor een langzaam gegaarde zeebaars, afgewerkt met een 

klein beetje laurierblad en een bouillon van vis.”

Ronald Opten

2006 Bourgogne Blanc Grand Elévage: “De wijn is licht gesloten, mooi mineraal, fi jn en elegant. Ik denk 

hierbij aan langoustines in twee stijlen: een tartaar van langoustine met gezouten citroen - fi jn gebruikt - en 

gebakken langoustines, met een crème van venkel en een saus van bouchon mosseltjes.”

2005 Pouilly-Fuissé, Terroir de Vergisson: ”Geweldig glas, mooi gerookt, mineraal, roostertonen, vulling. 

Ook hier kies ik voor een bereiding met langoustines, maar ditmaal ingepakt in kadaifi deeg; 

krokant gebakken aan de buitenkant en zacht van binnen, met gecarameliseerd buikspek en 

een saus van gerookte spek.” 

Robin Overdreef 

2006 Montagny 1er Cru Cuvée Selection: ”Ik zoek hierbij naar een gerecht dat speels zowel 

de mineraliteit als de zuurgraad oppakt. Ik denk hierbij aan een tarbot, kort geroosterd met 

daarop wat fi jngehakte sjitake of paddenstoeltjes en daaroverheen ansjovisboter. Daarbij een 

coulis van kalf jus en groene kruiden.”

2005 Saint-Véran: ”Bij deze Saint-Véran denk ik aan een subtiel vleesgerecht. Bijvoorbeeld 

een in een wildbouillon gepocheerde ossenhaas, met paddenstoelen of truffel. Voor de 

extra bite voeg ik een prutje van stoofvlees (ossenstaart) toe onder de ossenhaas.”

Nergens komt het begrip terroir beter tot uiting dan in de Bourgogne. Ondanks dat er in bijna het gehele 

gebied slechts één enkele druif voor het maken van rood - de pinot noir - en één druif voor het maken van 

wit - de chardonnay - wordt gebruikt, wordt het gebied gekenmerkt door een enorme variatie in smaken en 

stijlen. Niet alleen is een chardonnay uit bijvoorbeeld Chablis totaal anders dan die uit de Côte d’Or, de 

Chalonnais of Mâconnais, maar zelfs twee naast elkaar gelegen wijngaarden kennen vaak al een groot 

verschil. Dit is wat de Bourgogne zo ingewikkeld maakt, zo ongrijpbaar, maar tegelijkertijd zo boeiend 

en spannend. De allermooiste wijnen van de wereld komen hiervandaan. Bovendien vervelen Bourgogne-

wijnen nooit en geven ze altijd zin in nog een glas. Ze zijn namelijk nooit te zwaar en te alcoholisch, 

wat ze extra drinkbaar maakt.

NNNGul en indrukwekkend

Ook hier kies ik voor een bereiding met langoustines, maar ditmaal ingepakt in kadaifi deeg; 

krokant gebakken aan de buitenkant en zacht van binnen, met gecarameliseerd buikspek en 

 ”Ik zoek hierbij naar een gerecht dat speels zowel 

de mineraliteit als de zuurgraad oppakt. Ik denk hierbij aan een tarbot, kort geroosterd met 

daarop wat fi jngehakte sjitake of paddenstoeltjes en daaroverheen ansjovisboter. Daarbij een 

”Bij deze wijn denk ik direct aan drooggebakken coquilles, met een 

coulis van erwten en zeekraal. De erwten zijn ruller, terwijl de zeekraal het minerale 

 ”De wijn heeft mooie frisse fruittonen, is fi jn en bezit veel 

lengte. Hierbij kies ik voor een langzaam gegaarde zeebaars, afgewerkt met een 

”Bij deze Saint-Véran denk ik aan een subtiel vleesgerecht. Bijvoorbeeld 

een in een wildbouillon gepocheerde ossenhaas, met paddenstoelen of truffel. Voor de 

extra bite voeg ik een prutje van stoofvlees (ossenstaart) toe onder de ossenhaas.”

krokant gebakken aan de buitenkant en zacht van binnen, met gecarameliseerd buikspek en 

 ”Ik zoek hierbij naar een gerecht dat speels zowel 

de mineraliteit als de zuurgraad oppakt. Ik denk hierbij aan een tarbot, kort geroosterd met 

daarop wat fi jngehakte sjitake of paddenstoeltjes en daaroverheen ansjovisboter. Daarbij een 

”Bij deze Saint-Véran denk ik aan een subtiel vleesgerecht. Bijvoorbeeld 

De kalkgrond van Chablis
Chablis, nabij de stad Auxerre, is het meest 

noordelijke gedeelte van de Bourgogne. 

Eigenlijk ligt het geïsoleerd ten opzichte van de 

rest van de Bourgogne, aangezien het dichter 

bij de Champagne-streek dan bij de Côte d’Or 

ligt. Het terroir wordt gekenmerkt door een 

kalkrijke bodem en een wat koeler klimaat. 

2006 Chablis
Verget

De neus is stuivend en fris met geuren van 

citrusfruit en peer, maar ook iets van vuur-

steen en veldbloemen. De smaak is rijk, maar 

ook elegant, met een goede fruitconcentratie, 

mineralen en fi jne zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 13,95 per fl es (normaal € 16,10)

Het goud uit de Bourgogne 
De Côte d’Or brengt vele beroemde witte 

wijnen voort. Wijndorpen als Meursault, 

Chassagne-Montrachet en Puligny-Montrachet 

genieten een grote aantrekkingskracht op 

wijnliefhebbers in de hele wereld. 

2006 Bourgogne blanc 
Grand Elevage
Verget

Gemaakt van druiven uit Meursault, Chas-

sagne- en Puligny-Montrachet. Een heerlijke 

wijn met een duidelijk ‘Côte d’Or-karakter’. 

Opvallend zijn het rijpe fruit, een lekker sap 

en een vette structuur. De afdronk heeft een 

aangename toast van het hout. 

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Veelzijdig Mâconnais
Ten noorden van de Beaujolais, de zuidelijke 

grens van de Bourgogne, ligt de Mâconnais. 

Lange tijd heeft dit gebied in de schaduw 

gestaan van de Côte d’Or. Inmiddels hebben 

de wijnen aan status gewonnen en kunnen 

de toppers zich meten met de toppers uit 

Beaune.

2006 Pouilly-Vinzelles 
Domaine La Soufrandière

Dé referentiewijn van de broertjes Bret. 

Op de neus heeft hij een verrukkelijk rijp 

fruit van zuidvruchten en citrus, dat het glas 

uitknalt. Ook in de smaak veel fruit, met een 

prachtige structuur, veel lengte, mooie zuren 

en iets hout.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fl es (normaal € 18,65)

2005 Saint-Véran
Verget

Het jaar 2005 valt op door zijn mineraliteit en 

complexiteit. Het parfum is heel fl oraal met 

goed rijp fruit en bezit ook mooie houttonen. 

De smaak is rijk, vol sap en biedt prachtige 

zuren, houttonen en een mooie mineraliteit. 

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 12,40 per fl es (normaal € 14,10)

2005 Pouilly-Fuissé 
Terroir de Vergisson
Verget

Een indrukwekkende wijn uit een topjaar met 

een ideale prijs-kwaliteitverhouding. Prachtige 

mineraliteit in de neus, met nuances van wit 

fruit als peer, meloen en iets lychee. De smaak 

is rijp, bezit een klein vetje, is mooi mineraal 

en heeft prima zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 19,50 per fl es (normaal € 22,00)

Tussen Beaune en Mâcon
Montagny maakt onderdeel uit van de Côte 

Chalonnaise, gelegen tussen de Côte de 

Beaune en de Mâconnais. De wijnen vallen op 

door hun structuur en uitstekende zuurgraad.

2006 Montagny 1er Cru 
Cuvée Sélection
Domaine Stéphane Aladame

Aladame is een kleine topproducent die 

karaktervolle wijnen maakt van een zeer hoog 

niveau. Deze 1er cru heeft een prachtige neus 

van citrusfruit, fl orale aroma’s en geel fruit als 

perzik en abrikoos. De smaak is rijp en vol, 

met prachtige zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fl es (normaal € 16,90)
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2005 Cava Huguet Gran Reserva
Bodegas Can Feixes, Penedès

Wie deze fantastische Cava heeft ontdekt, wil 

eigenlijk niet anders meer. Hij heeft een prachtige 

fi jne mousse, een heerlijke frisse neus, een mooie 

fruitige en zuivere smaak met een verfi jnde, elegante 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,55 per fl es (normaal € 15,50)

2007 Palacio de Bornos Sauvignon
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja, Rueda

Sauvignon zoals Sauvignon bedoeld is! Het parfum is 

stuivend, met een grassig en exotisch karakter. 

De smaak is strakdroog, maar wel met een tropische, 

bloemige mildheid. De verfi jnde zuren maken de 

wijn compleet.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 7,95 per fl es (normaal € 9,15)

2007 l’Argile Blanc
Domaine de la Rectorie, Collioure

Een overrompelend, complex glas! De neus is rijk en 

geurt naar abrikoos en perzik, iets mandarijn, 

meloen, ananas en citrusfruit en een aantrekkelijke 

toast. De smaak is krachtig en vol, maar tevens 

elegant, met rijpe fruittonen en een intense afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 19,50 per fl es (normaal € 21,90)

2006 Mâcon-Pierreclos ‘En Crazy’ 
Domaine Guffens-Heynen

Een buitenkansje voor de liefhebber! Een complexe 

geur met minerale tonen, iets van grapefruit, wit fruit 

en bloemen, daarnaast wat van vers brood, koffi e en 

iets nootachtigs. Mooie structuur, elegante zuren en 

met een fantastische lengte.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 22,75 per fl es (normaal € 25,70)

2006 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Drie jaar achter elkaar de hoofdprijs zou te veel 

gevraagd zijn, maar natuurlijk ook dit jaar in de fi nale! 

Een heerlijke neus van fruit en kruiden als tijm en roze-

marijn. Een lekkere sappige structuur in de mond, met 

een aantrekkelijk kruidig fruit en frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Vin de Pays de Vaucluse
‘Mon Petit Pétrus’, Domaine du Pesquier

Door het gebruik van merlot werd deze wijn gedeclas-

seerd tot landwijn. Het gaf hem tevens zijn geuzen-

naam. De wijn ruikt naar zwarte bessen, rijpe bramen, 

iets tabak en wat leer. De smaak is intens rijk, mooi 

kruidig, met opnieuw dat schitterende fruit.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Cairanne rouge, Cuvée Prestige
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Met stokken mourvèdre en grenache van 103 jaar oud 

is dit een unieke wijn die zijn gelijke niet kent. Prachtig 

is het elegante fruit, met een mineraal en bloemig 

karakter. De smaak is harmonieus en elegant, maar 

met een intens en geconcentreerd donker fruit.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,90 per fl es (normaal € 15,75)

2006 Banyuls Cuvée Léon Parcé
Domaine de la Rectorie

Een topcuvée uit Banyuls! Een complexe neus van rijp 

rood en zwart fruit, iets tabak en chocola. De smaak 

is zeer rijk en geconcentreerd, maar biedt tevens 

een mooie mineraliteit en fl orale tonen. Het zoet is 

verfi jnd, de zuren in de afdronk verfrissend.

Op dronk: tussen nu en 2014 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 15,85 per fl es (normaal € 17,95)

Prix du Sommelier Rouge 

2006 Tandem - Syrah du Maroc
Alain Graillot/Thalvin

De koning van de syrah maakt nu ook furore in 

Marokko. De wijn heeft een aromatische neus die 

doet denken aan rijpe bramen en zwarte bessen met 

ook iets peper en laurier. De smaak zit barstensvol 

rijp fruit, heeft een prachtige frisse zetting, met iets 

aardse tonen, een perfecte balans en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

PROEFSCHRIFT WIJNCONCOURS PROEFSCHRIFT  WIJNCONCOURS

Beste Witte Wijn én de ‘Prix du Sommelier’!

Beste Witte Wijn
Prijscategorie € 5,00 - € 7,50

2007 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems 

De wijn is prachtig rijk en heel aromatisch, met rijp 

wit en geel fruit, witte peper, mineralen, bloesem 

en iets rokerigs. De afdronk valt op door zijn prach-

tig harmoniërende zuren. Heel puur en zuiver!

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Op 5 oktober jl. vond alweer voor de 20ste keer het Proefschrift Wijnconcours plaats. Ongeveer 4500 
wijnen werden ingezonden door importeurs uit Nederland en België. 300 hiervan werden uiteindelijk 
geselecteerd voor de grote fi nale, waar Okhuysen ook dit jaar weer een prominente plek innam. 
In de fi nale werden wij getrakteerd op twee hoofdprijzen, waarbij wij vooral zéér vereerd waren met 
de Prix du Sommelier, de meest culinaire rode wijn van het concours, volgens een breed panel van 
topsommeliers.

Tien Finalewijnen



dan een schuur, maar de wijngaarden zijn van 

topniveau, evenals de wijn. Een Saint-Estèphe 

Cru Bourgeois met een verrassende kwaliteit.

Proefnotitie: In de neus komt het bessenfruit 

van de cabernet prachtig door. De wijn smaakt 

stevig en het rijpe fruit harmonieert met de 

zachte tonen van het hout. Top!

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Speciale prijs bij kist van 12:
€ 17,75 per fl es (normaal € 20,10)

2005 Clos de May
Haut-Médoc, Cru Bourgeois

Jaren geleden werd de wijngaard Clos de May 

apart gevinifi eerd en onder die naam ook 

verkocht. Tegenwoordig is Clos de May de 2de 

wijn van Château Maucamps. Een uitstekende 

wijn, gemaakt door Claude Gaudin, die naast 

Maucamps en Lescalle de vinifi catie begeleidt 

van meer dan honderd andere châteaus.

Proefnotitie: Mooie fi jne neus van rood en 

zwart fruit en een lichte houttoets. De smaak 

is  plezierig met zachte tanninen, die prachtig 

samengaan met het fruit. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 12,95 per fl es (normaal € 14,95) 

2004 Château La Grave
Pomerol

Naast Pétrus, Latour en Trotanoy bezit de 

familie Moueix ook het Château La Grave 

(voorheen La Grave Trigant de Boisset 

genoemd), de buurman overigens van Château 

Latour. Zoals bij alle grote pomerols is ook 

hier de merlot met 85% de belangrijkste druif, 

aangevuld met 15% cabernet-franc. Een grote 

pomerol voor een redelijke prijs!!

Proefnotitie: Prachtige neus vol rijp fruit van de 

merlot. De wijn proeft gul en romig met opval-

lend zachte tanninen en opnieuw veel fruit. 

De afdronk is fl uweelzacht en lang nablijvend.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs per kist van 12:
€ 26,80 per fl es (normaal € 30,10)

en smeuïg, met een uitstekende concentratie, 

fi jne tanninen, een goede structuur en een 

krachtige afdronk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 14,75 per fl es (normaal € 16,70)

2004 Château Clos Chaumont 
Premières Côtes de Bordeaux

De grote wens van de Nederlander Pieter 

Verbeek was (en is nog steeds) om een grote 

wijn te maken. Dàt is gelukt! Werden de eerste 

oogsten gevinifi eerd door de vermaarde 

oenoloog  Kees van Leeuwen, door gebrek 

aan tijd volgde Hubert de Boüard, eigenaar 

van Château Angélus, hem op. De kwaliteit is 

onberispelijk!

Proefnotitie: Een prachtige, bijna klassieke neus 

met tonen van rijp zwart fruit en iets hout. 

De smaak is zeer volwassen en breed van 

structuur en met zachte rijpe tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2005 Château Bel-Air
Saint-Estèphe, Cru Bourgeois

Temidden van illustere wijngaarden als Cos 

d’Estournel en Montrose liggen de vijf hectare 

wijngaard van Château Bel-Air van Jean-Fran-

çois Braquessac. Het château is niet meer 

2005 Cru Monplaisir
Bordeaux Supérieur

De wijn met de vrolijke naam Cru Monplaisir 

is een creatie van Château des Eyrins, een 

uiterst boeiende wijn uit de AC Margaux. Net 

buiten deze appellation ligt een wijngaard die 

genoegen moet nemen met de AC Bordeaux 

Supérieur. Met dezelfde toewijding als bij de 

Margaux maakt men hier ook deze Monplaisir. 

Zéér verrassend!

Proefnotitie: Prachtige, dieprode wijn met een 

imponerende neus van zwarte bessen, rijpe 

bramen en kersen. Een wijn met een smeuïge 

textuur, een heerlijke frisheid en met mooi 

geïntegreerd eikenhout.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fl es (normaal € 10,70)

2005 Quintessence du Château 
Roc de Boisseaux
Saint-Emilion - Grand Cru

Vanwege onze bijzondere relatie maakt 

François Brissot sinds 2003 deze speciale 

cuvée voor ons. De wijn kreeg de naam

‘Quintessence du Château Roc de Boisseaux’, 

wat vrij vertaald ‘het beste van Roc de 

Boisseaux’ betekent.

Proefnotitie: In de neus vinden we een rijk bou-

quet van rood en zwart fruit en iets van mokka 

en toast van het nieuwe hout. De smaak is rond 

BORDEAUX BORDEAUX

MMMMVerrukkelijke klassiekers 
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Noël Vanwittenbergh 

2005 Quintessence du Château Roc de Boisseaux: ”Mooie concentratie, primair fruit, 

souplesse. Een wijn die het prima doet bij een gerookte duivenborst, licht gelakt, geserveerd 

met een crunch van noten, opgemonteerd met een saus van steranijs. Daarbij het pootje 

licht paneren en frituren.”

2005 Clos de May, Cru Bourgeois: ”Een mooi open glas, sappig, rond, smeuïg. 

Deze wijn zal prima smaken bij gebakken kalfsvlees, in een kalfsjus, met geroosterde

pistachenootjes en gnocchi van spinazie.”

Ronald Opten

2004 Château La Grave à Pomerol: “Bij deze topwijn heb ik zin in een Gascognekalf. Houd het vlees 

mooi puur. Kies bijvoorbeeld een ribstuk of rib eye en serveer het met een laurierjus en wat schorseneren 

om de aardse tonen te ondersteunen.”

2004 Château Bel-Air, Saint-Estèphe: “Een wijn met veel sap, tanninen en iets van kruidnagel. 

Ik denk hierbij aan een gerecht met ree, gebraden, eventueel met een kruidenkorstje, met wat zwarte 

olijven, in een jus van rode wijn, gecarameliseerde (zonder suiker) witlof en wat gnocchi.”

Robin Overdreef 

2005 Cru Monplaisir: ”Mooi sappig, goed fruit en uitstekende tanninen. Bij een dergelijke wijn 

kies ik voor een sappige, mooie steak, van bijvoorbeeld wagyurund. Mooi in zijn eigen braadjus, 

met wat uitgebakken kaatjes. Serveer hierbij een kleine lauwwarme salade. 

Eenvoud kan heerlijk zijn!”

2004 Château Clos Chaumont: ”De wijn is prachtig op dronk, met rijp rood fruit en 

iets cacao. Een dergelijke wijn combineert uitstekend met een hazenrugfi let, met 

daarbij een wildfond, met een beetje chocola, met daarbij wat stevige spruitjes.”

Met de feestdagen in zicht mogen Bordeauxwijnen natuurlijk niet ontbreken. Deze beroemdste wijnstreek 

van de wereld heeft namelijk zo ongeloofl ijk veel te bieden. Het vreemde is dat de bekendheid van 

Bordeaux weliswaar groot is, maar het imago tegelijkertijd negatief vanwege het prijskaartje dat vaak aan 

de wijnen hangt. Dit imago van kostbaarheid wordt veroorzaakt door een beperkt aantal châteaus, 

dat vindt dat ze zich kunnen permitteren absurde prijzen te vragen. Maar gelukkig heeft Bordeaux veel 

meer te bieden dan alleen deze over het paard getilde elite. 

Wij selecteerden voor u een zestal uitstekende wijnen met een correcte prijsstelling.

genoemd), de buurman overigens van Château 

Latour. Zoals bij alle grote pomerols is ook 

hier de merlot met 85% de belangrijkste druif, 

aangevuld met 15% cabernet-franc. Een grote 

pomerol voor een redelijke prijs!!

Proefnotitie:

merlot. De wijn proeft gul en romig met opval-

lend zachte tanninen en opnieuw veel fruit. 

De afdronk is fl uweelzacht en lang nablijvend.

Op dronk:

Speciale prijs per kist van 12:
€ 26,80 per fl es

souplesse. Een wijn die het prima doet bij een gerookte duivenborst, licht gelakt, geserveerd 

 ”Mooi sappig, goed fruit en uitstekende tanninen. Bij een dergelijke wijn 

kies ik voor een sappige, mooie steak, van bijvoorbeeld wagyurund. Mooi in zijn eigen braadjus, 

Latour. Zoals bij alle grote pomerols is ook 

hier de merlot met 85% de belangrijkste druif, 

aangevuld met 15% cabernet-franc. Een grote 

pomerol voor een redelijke prijs!!

Proefnotitie:

merlot. De wijn proeft gul en romig met opval-

lend zachte tanninen en opnieuw veel fruit. 

De afdronk is fl uweelzacht en lang nablijvend.

Op dronk:

Speciale prijs per kist van 12:
€ 26,80 per fl es

 ”Mooi sappig, goed fruit en uitstekende tanninen. Bij een dergelijke wijn 

kies ik voor een sappige, mooie steak, van bijvoorbeeld wagyurund. Mooi in zijn eigen braadjus, 



2006 Givry 1er Cru Clos Choué
Domaine Choffl et-Valdenaire

Een zeer aantrekkelijk geprijsde 1er cru, die 

uitblinkt in elegantie en fruitigheid. De neus is 

uitbundig, vol rood fruit van kersen en frambo-

zen. De smaak is heerlijk sappig, vol rood fruit, 

met veel kern en elegante zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,85 per fl es (normaal € 17,95)

2005 Chorey-les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut

Ondanks de kracht en de structuur die het 

oogstjaar bracht, is deze wijn buitengewoon 

elegant. Hij heeft een prachtige fruitneus, met 

iets vanille, veldbloemen en chocola. 

De smaak is sappig, met veel vulling en 

elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,70 per fl es (normaal € 21,10)

2005 Savigny-les-Beaune 1er Cru 
Les Peuillets
Maison Camille Giroud

Een formidabele wijn van Giroud. De neus 

biedt een donker fruit van kersen en bramen, 

iets chocola en mineralen. De smaak is gecon-

centreerd, met veel structuur, een sappig fruit, 

mooi complex, maar tegelijkertijd prachtig 

elegant!

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2004 Pommard Vieilles Vignes
Domaine Voillot

Het oogstjaar 2004 opent zich momenteel 

uitstekend. De kracht van Pommard en de 

elegantie van het jaar komen hier prachtig 

samen. De wijn is vlezig, iets animaal, met 

mooi ontwikkelde tonen, iets van kruidnagel, 

herfstblad, laurier en frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2004 Volnay 1er Cru Les Champans
Domaine Voillot

Een op en top klassieker van Voillot. Opvallend 

zijn de frisse zuren en de fi jne tanninen. Deze 

1er cru heeft een mooie ontwikkelde neus, met 

tonen van rood en zwart fruit, iets leer, tabak 

en herfstblad. De smaak is complex, elegant 

en lang.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,85 per fl es (normaal € 35,70)

2004 Vosne-Romanée
Maison Camille Giroud

Het opulente, volle karakter van Vosne-

Romanée komt er in deze spectaculaire 

Giroud-wijn op schitterende wijze uit. 

De geur biedt een intens fruit van zwarte 

kersen en aardbeien, met iets vanille. 

De smaak is vol en krachtig, met fl uwelige 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 37,45 per fl es (normaal € 41,95)

BOURGOGNE ROUGE BOURGOGNE ROUGE

ZZZZ
Trakteer uzelf op een grote 
Bourgogne
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Noël Vanwittenbergh 
2004 Volnay 1er Cru Les Champans: “De wijn is mooi aards, mineraal, soepel in de 

zuurgraad en met rode fruittonen. Mooi te combineren met licht aangezet kalfsvlees, 

geserveerd met trompettes de la mort en een puree van kastanje.”

2004 Vosne-Romanée: “Een zéér intense wijn, met veel sap en mooi mineraal. 

Hier zie ik een gerecht met Maas-Rijn weiderund, aangezet, geserveerd met licht 

krokant gebakken zwezerik, die wordt ingestoken met gefrituurde rozemarijn.” 

Ronald Opten

2005 Chorey-les-Beaune: “Prachtige wijn, mooi vlezig, veel sap, iets rokerig. Deze wijn 

combineert prachtig met kooieend, waarbij ik het boutje zou konfi jten en de borst serveer 

met wat cantharellen en een vinaigrette van rode biet, met daarnaast wat linzen.”

2004 Pommard Vielles Vignes: “Mooi klassiek glas, met secundaire aroma’s en elegantie. Ik kies 

hier voor een gerecht met duif, licht gerookt en gebraden. Serveren met wat paddenstoelen en 

truffel, misschien wel met een saus op basis van foie gras.”

Robin Overdreef 
2005 Givry 1er Cru Clos Choué: “Mooie frisse wijn, met veel fruit, een klein bittertje en 
goede zuren. Wat mij betreft een ideale combinatie met een Spaans Ibérico-varken op 
drie manieren: de ham, geserveerd met rode bessen, de secréto (fi let) met een vulling en 
ten slotte de kaatjes, uitgebakken en geserveerd met een saus van witte port.”
2005 Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Peuillets: “Waarom deze elegante pinot niet 
serveren in combinatie met vis? De wijn dan wel koelen naar 14 à 15°C? Mooi bij een op 
het huis gebakken zeebaars, met wat kort gewokte haricots verts en groene asperges. 
Voor de bite, geserveerd met een beurre rouge (twee delen rode wijn, 1 deel port).”

Zowel het Noorden als het Zuiden van de Bourgogne presteert beter in wit dan in rood. Voor rood 
richten we ons dus op de kern van het gebied, de Côte d’Or. Alles draait hier om een enkele blauwe 
druif, de pinot noir. Deze druif brengt, in het bijzonder in de Bourgogne, wijnen voort die delicaat zijn, 
elegant, subtiel en complex. Het Noordelijk gebied van de Côte d’Or, de Côtes de Nuits, brengt daarbij de 
meer gespierde varianten voort en de Côtes de Beaune wijnen met meer rondeur en souplesse. In de 
Bourgogne vinden we geen ‘blockbusters’, waar de wijnmarkt helaas nog altijd mee wordt overspoeld, 
maar wijnen die met ieder glas lekkerder worden in plaats van vermoeiender… Wij selecteerden voor u 
de klassieke stijl van Voillot, de elegantie van Tollot-Beaut en de gulheid van Giroud; een perfect trio!

 “De wijn is mooi aards, mineraal, soepel in de 

zuurgraad en met rode fruittonen. Mooi te combineren met licht aangezet kalfsvlees, 

Hier zie ik een gerecht met Maas-Rijn weiderund, aangezet, geserveerd met licht 

 “Prachtige wijn, mooi vlezig, veel sap, iets rokerig. Deze wijn 

combineert prachtig met kooieend, waarbij ik het boutje zou konfi jten en de borst serveer 

met wat cantharellen en een vinaigrette van rode biet, met daarnaast wat linzen.”

“Mooi klassiek glas, met secundaire aroma’s en elegantie. Ik kies 

hier voor een gerecht met duif, licht gerookt en gebraden. Serveren met wat paddenstoelen en 

 “Mooie frisse wijn, met veel fruit, een klein bittertje en 
goede zuren. Wat mij betreft een ideale combinatie met een Spaans Ibérico-varken op 
drie manieren: de ham, geserveerd met rode bessen, de secréto (fi let) met een vulling en 

 “Waarom deze elegante pinot niet 
serveren in combinatie met vis? De wijn dan wel koelen naar 14 à 15°C? Mooi bij een op 
het huis gebakken zeebaars, met wat kort gewokte haricots verts en groene asperges. 
Voor de bite, geserveerd met een beurre rouge (twee delen rode wijn, 1 deel port).”

“Mooi klassiek glas, met secundaire aroma’s en elegantie. Ik kies 

hier voor een gerecht met duif, licht gerookt en gebraden. Serveren met wat paddenstoelen en 



CHAMPAGNE & MOUSSEUX CHAMPAGNE & MOUSSEUX
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Niets zo feestelijk als een glas champagne, cava of andere mousserende wijn. Het zijn 

bij uitstek wijnen die je, al voor het bereiken van je smaakpapillen, compleet van je stuk 

kunnen brengen. 

De onverstoorbaar rijzende belletjes, het subtiel fl uisterende geluid ervan en het 

fi jne vocht dat ze je toewaaien dagen je uit en dwingen je tot overgave. Of je het nou 

zomaar tussendoor, bij een feestelijke aanleiding of bij welke gerecht dan ook drinkt, 

de wijn laat zich altijd gelden en past zich moeiteloos aan.

2005 Crémant de Limoux brut 
Les Graimenous, Domaine J. Laurens

Deze Crémant uit Limoux is gemaakt van de 

druiven chardonnay, chenin, mauzac en pinot 

noir. Kenmerkend zijn z’n rijke en frisse karak-

ter en de uitmuntende prijs-kwaliteitverhou-

ding. In de neus vinden we tonen van wit fruit 

en iets citrusfruit, en vers brood. De smaak is 

breed, sappig en rond, met rijpe fruittonen en 

een frisdroge fi nale met een klein bittertje.  

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fl es (normaal € 11,30) 

Vouvray brut 
Domaine Brisebarre

De veelzijdige chenindruif leent zich uitstekend 

voor het maken van mousserende wijnen. Het 

koele klimaat en de kalkgrond in de Loirestreek 

brengen een ideale zuurgraad met zich mee, 

basiselement voor een goede mousseux. Dat 

Philippe Brisebarre een specialist is, wist u al. 

Heel fi jn parfum en kleine belletjes. Mooie, 

frisdroge aanzet, met mooi fruit, bloemen en 

licht aardse tonen. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fl es (normaal € 12,45)

Cuvée D
Champagne Veuve à Devaux

De Cuvée D behoort tot de top van wat de 

Champagne ons te bieden heeft. 30% van de 

chardonnay (ca 30%) werd op eikenhout op-

gevoed. Na de assemblage rijpte de wijn nog 

eens vijf jaar met gistcellen op fl es wat voor 

een prachtige, fi jne en delicate mousse zorgt. 

De kleur is goudgeel. Het bouquet is elegant 

en complex, met fl orale tonen en tonen van 

meloen, peer, citrus, iets honing en getoast 

brood. De smaak is krachtig, iets fl oraal, met 

mooie frisse fruittonen, een botertje en ver-

fi jnde zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 39,65 per fl es (normaal € 44,40)

Blanc de Noirs
Champagne Veuve à Devaux

Dé specialiteit van het huis, gemaakt van 

100% pinot noir. De druiven wordt direct na 

de oogst geperst, waardoor het sap blank van 

kleur blijft. De champagne is rijk en krachtig, 

met een heerlijke rondeur en in het bezit 

van subtiele aroma’s van rode vruchtjes. Een 

heerlijke champagne om te drinken aan tafel, 

bij gevogelte en rijkere visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 28,25 per fl es (normaal € 31,70)

Grande Réserve Brut  
Champagne Veuve à Devaux

De pinot noir-druif is de meest gebruikte druif 

in de assemblages van het specialistische 

huis Devaux. In de Côte des Bar voelt deze 

druif zich op haar best. Hij geeft diepgang en 

charme aan de wijnen. In deze champagne 

voert hij met 70% de boventoon, terwijl de 

30% chardonnay zorgt voor de nodige elegan-

tie en frisheid.

In de neus vinden we rijp wit fruit van meloen 

en appel en iets vers brood. De smaak is 

elegant en heerlijk fris.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,85 per fl es (normaal € 31,25)

Prosecco di Valdobbiadene 
De Faveri, Spumante Nera Brut

Lucio and Mirella De Faveri maken sinds 

30 jaar op gepassioneerde wijze prosecco. 

Deze spumante komt van de hoger gelegen 

wijngaarden bij Valdobbiadene en Vidor, die 

gelden als de beste van het gebied. De wijn 

is een assemblage van de druiven prosecco, 

verdiso, perera en bianchetta en werd gemaakt 

volgens de traditionele methode (net als 

champagne). In de neus vinden we bloemen, 

meloen en peer. De smaakaanzet is heerlijk 

fris, met tonen van wit-geel fruit, iets honing 

en met een klein bittertje en aangename zuren 

in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fl es (normaal € 13,90)

Lang leve de belletjes!

Dergelijke wijnen creëren echter ook een 

hoog verwachtingspatroon en dan kun je 

nogal eens van een koude kermis thuiskomen. 

Zo op het oog hetzelfde, is de ene mousserende 

wijn de andere niet. De verschillen in kwaliteit 

zijn namelijk groot en vaak niet af te lezen aan 

de prijs. 

Als liefhebbers van goede mousserende wijnen 

zijn wij continu op zoek naar de kwaliteit die er in 

de verschillende productie-gebieden voorhanden 

is. Zo maakten we kennis met de indrukwek-

kende Champagnes van Veuve A. Devaux, 

de vaak bejubelde Crémant de Limoux Les 

Graimenous, de overheerlijke Vouvray brut 

van Philippe Brisebarre uit de Loire en - hij kon 

natuurlijk niet uitblijven - onze fantastische 

Prosecco. Deze prachtige selectie zal u niet 

onberoerd laten.

zomaar tussendoor, bij een feestelijke aanleiding of bij welke gerecht dan ook drinkt, 



topdomein hier is Domaine du Pesquier. De 

druiven grenache, syrah en mourvèdre worden 

apart gevinifi eerd. De wijn rijpt 12 maanden 

op cuve en vervolgens 12 maanden op eiken 

foeders.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Mooie krachtige 

neus met tonen van bramen en frambozen en 

iets kreupelhout. De smaak is rijk, biedt mooi 

fruit, fi jne kruiden en rijpe tanninen. 

Een topper!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,50 per fl es (normaal € 16,45)

2006 Cairanne Haut Coustias Blanc
Domaine l’Oratoire Saint-Martin

Cairanne is een van de zestien dorpen uit de 

Zuidelijke Rhône die de naam van het dorp op 

het etiket mogen dragen. Een topdomein hier 

is L’Oratoire Saint-Martin van de gebroeders 

Alary. Hun wijngaarden voor witte wijnen 

bevinden zich op de koele heuvels van ‘les 

Douyes’, die door hun ligging op het oosten 

wijnen voortbrengen met een ongekende 

frisheid.

Proefnotitie: Prachtige fl orale en fi jne neus 

met een klein vleugje hout. De smaak is rijk, 

iets mollig met fi jne honingachtige tonen in de 

afdronk. Prachtwijn!

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fl es (normaal € 15,75)

2007 Laudun Blanc
Domaine Pélaquié

Ten westen van Châteauneuf-du-Pape liggen 

een paar boeiende wijngemeenten als Lirac, 

Tavel en het kleine Laudun. In dit laatste 

gebied, bij het dorpje Saint-Victor-la-Coste, ligt 

het domein van Luc Pélaquié. Hij maakt hier 

een buitengewone witte Laudun, die in vak-

kringen wordt beschouwd als een van de beste 

witte Rhônewijnen.

Proefnotitie: De kleur is lichtgeel met een 

groene glans. De neus is fl oraal en fris tegelijk 

met tonen van acacia, meloen en peer. 

De smaak is zalig met sappige zuren en een 

elegante fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

zachte, harmonische tanninen in de afdronk. 

Een echte klassieker!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,50 per fl es (normaal € 22,00)

2002 Cornas
Domaine Clape

De meest zuidelijke cru van de Noordelijke 

Rhône is Cornas, genoemd naar het gelijk-

namige dorp dat letterlijk ‘verbrande aarde’ 

betekent. Producent Pierre Clape oogst laat, 

ontsteelt niet, laat de wijn 20 maanden op 

foeders en kleine vaten rijpen (nieuw hout is 

hier taboe, evenals fi lteren) en maakt vlak voor 

botteling pas zijn defi nitieve assemblage.

Proefnotitie: Een dieprode wijn met een rijpe 

neus vol fruit van zwarte bessen en bramen. 

De wijn proeft indrukwekkend, is prachtig op 

dronk en bezit een fl uwelige afdronk. Top!!

Op dronk: tussen nu en 2012

Special prijs bij doos van 6:
€ 39,95 per fl es (normaal € 44,70)

2005 Gigondas
Domaine du Pesquier

Een van de stevigste wijnen van de Zuide-

lijke Rhône is Gigondas, genoemd naar het 

gelijknamige dorpje, dat aanleunt tegen de 

bergketen ‘Les Dentelles de Montmirail’. Een 

2006 Crozes-Hermitage
Domaine Alain Graillot

Tegen de beroemde Hermitageheuvel aan ligt 

Crozes-Hermitage. Sinds 1986 importeren wij 

hier de wijnen van Alain Graillot, volgens des-

kundigen een van de beste wijnmakers van de 

Noordelijke Rhône. Hij vinifi eert traditioneel, 

ontsteelt de druiven niet en fi lteren is taboe. 

Hij leerde het vak bij Chave en Clape. En dat 

zegt genoeg!

Proefnotitie: Mooie, elegante neus. De smaak 

biedt een verfi jnde structuur met dat verruk-

kelijke syrah-fruit. De afdronk is zacht en rijk 

tegelijk. Een absolute topwijn!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 14,95 per fl es (normaal € 17,10)

2005 Châteauneuf-du-Pape
Domaine Chante Cigale

De diversiteit van terroirs in Châteauneuf-

du-Pape is zeer groot. Daarom koos Chante 

Cigale voor meer dan vijftien percelen. Het 

maken van een grote klassieke wijn is vooral 

afhankelijk van de juiste assemblage van de 

wijnmaker. De jonge Alexander Favier is hierin 

een meester gebleken. Een heel grote wijn!

Proefnotitie: Mooi geschakeerd parfum van 

rood fruit, specerijen, noten, pruimen en iets 

hout. De smaak is breed en krachtig met 

CÔTES DU RHÔNE CÔTES DU RHÔNE

AAAAVorstelijke wijnen met karakter
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Noël Vanwittenbergh 
2006 Cairanne Haut Coustias blanc: “Een prachtige rijke, geconcentreerde witte wijn, die 

vraagt om wat tegenspel. Hierbij serveer ik graag een op boerenbrood gebakken tarbot in 

de oven. Deze afwerken met wat pata negra. Van het vetspek van de ham maak je een 

lauwwarme saus op basis van amontillado-sherry. Niet te zwaar.”

2005 Gigondas: ”Vanwege het mooie primaire fruit in deze wijn kies ik voor wagyu- rund. 

Het vlees even aanzetten, van het vet dobbelsteentjes snijden, bakken in eigen jus, met 

wat kruidnagel. Als garnituur een aardappel in zijn eigen jasje met iets wortelkruid.”

Robin Overdreef 

2007 Laudun blanc: “Deze zuivere, exotische en iets aardse wijn zal wat mij betreft prachtig 

smaken bij een bereiding van coquilles. Ik serveer ze dan graag lauwwarm, met wat zeezout, 

verder puur. Voor het aardse karakter van de wijn en voor het contrast, serveer ik hierbij een 

puree van kastanjes.”

2005 Châteauneuf-du-Pape rouge: ”Bij deze wijn kies ik voor kalfsschenkel aan het bot, dat 

op lage temperatuur in het braadvocht gegaard wordt in de oven. Het vlees mag goed gekruid 

worden met peper, zout, tijm en rozemarijn. Serveer hierbij wat geglaceerde worteltjes.”

Al meer dan dertig jaar komen wij in de Rhônestreek, praten met de boeren, proeven 

hun wijnen en maken onze selectie. Wij zijn dan ook vertrouwd geraakt met dit gebied 

waar kwaliteit voorop staat en waar wijnboeren met soms maar enkele hectare wijn-

gaard wereldvermaard zijn. Speciaal voor de feestdagen selecteerden wij twee rode 

wijnen uit ‘les vignobles septentrionales’, oftewel de Noordelijke Rhône, en twee witte 

en twee rode uit ‘les vignobles méridionales’, de Zuidelijke Rhône.

afdronk. Prachtwijn!

Op dronk: 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fl es

2007 Laudun Blanc
Domaine Pélaquié

Ten westen van Châteauneuf-du-Pape liggen 

een paar boeiende wijngemeenten als Lirac, 

Tavel en het kleine Laudun. In dit laatste 

gebied, bij het dorpje Saint-Victor-la-Coste, ligt 

het domein van Luc Pélaquié. Hij maakt hier 

een buitengewone witte Laudun, die in vak-

kringen wordt beschouwd als een van de beste 

witte Rhônewijnen.

Proefnotitie: 

groene glans. De neus is fl oraal en fris tegelijk 

met tonen van acacia, meloen en peer. 

De smaak is zalig met sappige zuren en een 

elegante fraîcheur.

Op dronk: 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fl es

gelijknamige dorpje, dat aanleunt tegen de 

bergketen ‘Les Dentelles de Montmirail’. Een 

rood fruit, specerijen, noten, pruimen en iets 

hout. De smaak is breed en krachtig met 

 “Deze zuivere, exotische en iets aardse wijn zal wat mij betreft prachtig 

smaken bij een bereiding van coquilles. Ik serveer ze dan graag lauwwarm, met wat zeezout, 

verder puur. Voor het aardse karakter van de wijn en voor het contrast, serveer ik hierbij een 

 ”Bij deze wijn kies ik voor kalfsschenkel aan het bot, dat 

op lage temperatuur in het braadvocht gegaard wordt in de oven. Het vlees mag goed gekruid 

2007 Laudun Blanc
Domaine Pélaquié

Ten westen van Châteauneuf-du-Pape liggen 

een paar boeiende wijngemeenten als Lirac, 

Tavel en het kleine Laudun. In dit laatste 

gebied, bij het dorpje Saint-Victor-la-Coste, ligt 

het domein van Luc Pélaquié. Hij maakt hier 

een buitengewone witte Laudun, die in vak-

kringen wordt beschouwd als een van de beste 

witte Rhônewijnen.

Proefnotitie: 

groene glans. De neus is fl oraal en fris tegelijk 

met tonen van acacia, meloen en peer. 

De smaak is zalig met sappige zuren en een 

elegante fraîcheur.

Op dronk: 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fl es

 “Deze zuivere, exotische en iets aardse wijn zal wat mij betreft prachtig 

smaken bij een bereiding van coquilles. Ik serveer ze dan graag lauwwarm, met wat zeezout, 

Ronald Opten

2006 Crozes-Hermitage: ”Bij deze ‘wilde’ wijn zoek ik een wat ruigere vleessoort. Ik denk bijvoorbeeld aan 

een Simmetaler rund. Kiest u voor een Côtes de Boeuf, geroosterd op de grill of barbecue: aardappels koken, 

halveren en vervolgens met grof zout en rozemarijn in de oven bakken. Serveren met wat van de braadjus.”

2002 Cornas: “De wijn is prachtig ontwikkeld en op dronk, lekker kruidig, met iets drop en specerijen. 

Een feest! Bij een dergelijke wijn zie ik een mooi stuk gebraden haas voor mij. Op smaak brengen 

met wat specerijenen kruidkoek, maar verder simpel. Lekker een garnituur met aardappels 

erbij, en smullen.”



2005 Rosso Avignonesi
Toscana

Dit gerenommeerde huis uit Montepulciano 

maakt gelukkig nog altijd deze heerlijk basis-

wijn. Op en top Toscaans! Het fruit is kruidig 

en zwoel op de neus. In de mond vinden we 

een warm fruit, zachte, frisse tanninen en een 

lekkere romige structuur. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fl es (normaal € 11,10)

2007 Cabernet Colli Berici
Azienda Agricola Cavazza

Een wijn die opvalt door zijn toegankelijkheid 

en z’n enorme fruitexpressie. De geur knalt het 

glas uit en doet denken aan rode en zwarte 

bessen, kersen en bramen, met tevens iets van 

peper. De smaak is zuiver en mooi rijp, met 

goede zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2005 Colle della Luna
Valcalepio Rosso 

Een zogenaamde Bordeaux-assemblage met 

een duidelijk Italiaans karakter. De neus is 

rijp en ontwikkeld, met iets van rijpe aardbei, 

zwarte pruimen, leer en tabak. De smaak is 

vriendelijk en zacht, mooi soepel, met zwoele 

fruittonen en fi jne tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,30 per fl es (normaal € 8,45)

2004 Gradale, Villa Terlina
Barbera d’Asti

Een zeer aantrekkelijke en complexe wijn met 

een parfum van zwart fruit, iets truffel en 

nootachtigs. De smaak is heel rijk, lekker 

vettig en bezit een mooie structuur en een 

perfecte balans, met zachte tanninen en 

een lange fi nale.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,70 per fl es (normaal € 14,45)

2006 Fonterutoli - Mazzei
Chianti Classico

Een van onze favorieten van Mazzei en een 

van de allerfi jnste Chianti’s die we kennen. Het 

parfum is intens, vol bramen, rode bessen, 

kersen en vanille. De smaak is vol sap, zoetige 

tanninen, iets laurier en tabak en met mooi 

frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fl es (normaal € 18,25)

2006 Badiola - Mazzei
Toscana

Een heerlijke zwoele Toscaan, afkomstig 

van wijngaarden net buiten Chianti Classico. 

De wijn geurt uitbundig met impressies van 

aardbeien, laurier, peper en chocola. De smaak 

bezit een intens, kruidig fruit, met aantrekke-

lijke, zoete tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,30 per fl es (normaal € 11,75)

ITALIË ITALIË

DDDDEen bekoorlijke selectie 
Italianen

Noël Vanwittenbergh 
2005 Valcalepio Rosso: ”Licht rood fruit, zwoel, mooi ontwikkeld. Een wijn die het mooi zou 

doen bij een eendenborst, met een ‘sauce à l’orange’, een streepje chocola, als extra bruggetje 

naar de wijn en een canelle van vijgencompote.”

2006 Chianti Classico: ”De wijn is fris, intens, met iets laurier en goed fruit. Ik zoek het hier 

in een klassieke combinatie met osso buco, met daarbij een mousse van tomaat en een coulis 

van basilicum. Op een side plate wat verse pasta.”

Ronald Opten

2004 Gradale Barbera d’Asti: “Bij deze bijzondere wijn serveer ik graag een duif je. Het borstje wordt dan 

gebraden, met daarop wat eendenlever. Het boutje wordt gekonfi jt. Daarbij nog wat linzen en zwarte olijven.”

2006 Badiola IGT Toscana: ”Hier zoek ik een gerecht dat het zwoele fruit van de wijn benadert. Bijvoorbeeld 

kooieend. De borst wordt dan geserveerd met een jus van bosbessen, terwijl het boutje wordt gevuld met wat 

eendenlever. Hierbij bijvoorbeeld wat ravioli van paddestoelen."

Robin Overdreef 

2007 Cabernet Colli Berici: ”Een mooi door fruit gedomineerd glas, dat licht gekoeld prima 

combineert met vis. Ik kies voor zeeduivel, met daaronder een schijf je van gelakt buikspek, 

hierbij wat artisjok en geserveerd met zijn eigen visjus.”

2005 Rosso Avignonesi: “Bij deze rosso eet ik graag een kwarteltje, mooi gebraden, met 

een compote van gewelde pruimen. Doordat de wijn ook iets overrijps heeft, ontstaat er een 

mooie spanning met de kwartel en de pruimen.”

De variatie aan wijnen in Italië lijkt oneindig. Bijna in het gehele land wordt dan ook 

wijn verbouwd, van de Alpen in het noorden tot ver in de laars en op Sicilië, van 

elegant wit tot krachtig rood. De laatste decennia heeft er een grote omslag in het 

land plaatsgevonden van kwantiteit naar kwaliteit, waarbij inheemse druivensoorten 

aan populariteit lijken te winnen. Ook bij Okhuysen neemt de importantie van Italiaanse 

wijnen in het assortiment verder toe (zie ook pag. 26-27). Op deze pagina’s beperken wij 

ons tot een heerlijk zestal rode wijnen uit Toscane, Veneto, Lombardije en Piëmonte.

 “Bij deze bijzondere wijn serveer ik graag een duif je. Het borstje wordt dan 

gebraden, met daarop wat eendenlever. Het boutje wordt gekonfi jt. Daarbij nog wat linzen en zwarte olijven.”

 ”Hier zoek ik een gerecht dat het zwoele fruit van de wijn benadert. Bijvoorbeeld 

kooieend. De borst wordt dan geserveerd met een jus van bosbessen, terwijl het boutje wordt gevuld met wat 

gebraden, met daarop wat eendenlever. Het boutje wordt gekonfi jt. Daarbij nog wat linzen en zwarte olijven.”

 ”Hier zoek ik een gerecht dat het zwoele fruit van de wijn benadert. Bijvoorbeeld 

kooieend. De borst wordt dan geserveerd met een jus van bosbessen, terwijl het boutje wordt gevuld met wat 

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

21

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

20



O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

2322

PAUILLAC PAUILLAC

Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, 

in de volksmond ook wel Pichon Comtesse of Pichon 

Lalande, geldt als een van de allermooiste cru’s uit 

Bordeaux. Het château combineert op een ongeëve-

naarde wijze de masculiene kracht van Pauillac met 

de feminiene elegantie van Saint-Julien, waar een 

deel van de wijngaard aan grenst. Helaas is deze 

topwijn zo ontzettend gewild dat hij voor de meeste 

wijnliefhebbers onbetaalbaar is geworden, met 

prijzen van ruim boven de € 100,00 per fl es.

Ondanks deze hoge prijzen gaan wij ieder jaar bij het château langs 

om de nieuwe oogst te proeven en reserveren wij trouw enkele 

kisten. Toen wij enige jaren geleden het oogstjaar 2004 kwamen 

proeven waren wij zeer onder de indruk. Madame de Lencquesaing 

legde ons uit dat de uitstekende kwaliteit voortkwam uit een over 

een langere periode uitgespreide oogst, waarbij de oogstploeg de 

druiven beetje bij beetje binnenhaalde. Er vond een strenge selectie 

plaats voor de eerste en tweede wijn, terwijl een deel van de 

overgebleven wijn ook van een uitmuntende kwaliteit was. Er werd 

overwogen hier een gelimiteerde hoeveelheid Pauillac van te 

bottelen. Natuurlijk lieten wij weten hier wel oren naar te hebben. 

Blij verrast waren we dan ook toen wij eerder dit jaar van het 

château een seintje kregen dat de wijn te koop werd aangeboden 

aan enkele geselecteerde importeurs. Vol trots bieden wij u dan 

ook deze magistrale wijn aan, tegen een - voor Pichon Lalande-

begrippen - bijzonder aantrekkelijk tarief.

2004 Pauillac de Pichon Lalande
De neus van deze 2004 is al mooi open, met een heerlijk fris fruit 

van zwarte bessen, bramen, laurier, iets vanille en chocola. 

De smaakaanzet wordt gekenmerkt door een aangenaam bessig 

fruit, is mooie elegant, met opnieuw iets laurier, tabak en menthol, 

en de smaak ontwikkelt zich prachtig met een uitstekende vulling 

en mooi gestructureerde tanninen. De afdronk is mooi lang, 

met subtiele bitters en iets rokerig.

Schenkadvies: prachtig bij rode vleessoorten, wildschotels, 

eend en suddervlees.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2012

Speciale prijs per fl es bij kist van 6 fl essen: € 24,50 
Speciale prijs per fl es bij 12 fl essen: € 22,50 
Speciale prijs per fl es bij 24 fl essen: € 19,95
(normaal € 27,50)

Deuxième Grand Cru Classé uit Pauillac

Eenmalig aanbod van Pichon Lalande
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Op hout gegist
Welke Okhuysen-klant kent niet Bodegas de Crianza met zijn 

Palacio de Bornos-wijnen en de immens populaire Colagon en 

Huerta del Rey? Naast deze wijnen wordt op bescheiden schaal 

ook een Rueda gemaakt van verdejo-druiven die op lage tempera-

tuur gedurende ongeveer drie weken hun gisting in eikenhouten 

vaten ondergaan. Resultaat: een absolute klassewijn!

2007 Palacio de Bornos Verdejo
Fermentado en Barrica

Proefnotitie: Mooi expressieve neus met tonen van fris, exotisch fruit 

en een heel fi jne toets van hout. De smaak is verrukkelijk sappig met 

prachtige zuren en lengte in de fi nale.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€  8,20 per fl es (normaal € 9,45)

Indrukwekkend rood
Sinds een paar jaar behoort Bodegas Valduero samen met Bodegas 

Pesquera tot de beste van Ribera del Duero. Na haar studie voor 

landbouwkundig ingenieur studeerde Yolanda García oenologie. 

Ze is ambitieus, gepassioneerd en uiterst deskundig. Terecht  

wordt ze beschouwd als DE ‘wijnbouwSTER’ van Ribera.

2005 Ribera del Duero Crianza
Bodegas Valduero

Proefnotitie: De kleur is dieprood en al bij het inschenken komt het 

rijpe rode fruit je tegemoet. De smaak is heel rijk, met opnieuw fruit, 

een lichte toets van hout en een subtiele kruidigheid. Schitterend!!

Op dronk: tussen nu en 2015  

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,60 per fl es (normaal € 16,55)

Een heel grote PQ

Dankzij fl inke fi nanciële injecties van de Europese Unie is er in Spanje begin jaren negentig 

een totaal nieuwe wijncultuur ontstaan. Dit begon in Ribera del Duero en breidde zich 

als een inktvlek uit naar Rueda, Toro, Priorato, Navarra en Somontano, maar ook naar 

zuidelijker streken als Extremadura. Wijnproducenten begrepen dat alleen kwaliteit de 

wijnbouw kon redden. De hedendaagse jonge Spaanse wijnboer werkt hard, is goed opgeleid 

en maakt ieder jaar betere wijnen.

In het zuiden van Spanje ligt halverwege de 

steden Mérida en Sevilla de Bodegas Palacio 

Quemado. Het is een indrukwekkend landgoed 

met olijfbomen, amandelbomen en wijngaarden. 

Als regisseur en oenoloog  werd indertijd Iñigo 

Manso de Zuñiga (een grootheid in Spanje) 

gecontracteerd om dit wijndomein naar het 

hoogste plan te tillen. Onder zijn leiding werden 

een schitterende vinifi catiehal en een schitterende 

geklimatiseerde chai gebouwd en de wijngaarden 

gereorganiseerd. De aanplant bestaat momenteel 

uit de rassen tempranillo, garnacha, cabernet-

sauvignon en syrah. Naast een crianza maakt 

Inigo sinds de oogst 2005 ook een heel speciale 

wijn, met de naam PQ, van vooral syrah-druiven. 

Een voortreffelijke wijn, die de hoogste waardering 

krijgt, maar waarvan de voorraad jammer genoeg 

zéér beperkt is.  

2006 PQ, Palacio Quemado
Onlangs bezochten wij Palacio Quemado en 

proefden de PQ van 2006. Een indrukwekkende 

wijn, met opnieuw de syrah in de hoofdrol, aange-

vuld met iets cabernet-sauvignon en tempranillo. 

Het maximale lieten wij naar Haarlem komen.   

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood, tegen 

cassis aan. De aroma’s in de neus zijn spectaculair 

met tonen van zwart en rood fruit als rijpe bramen 

en zwarte kersen en een heel fi jne houttoets. 

De smaak is heel rijk met zachte tanninen die 

samensmelten met het overdonderende fruit. 

Schenkadvies: Verrukkelijk bij gegrild vlees, 

wildschotels, gevogelte als duif en eend en bij 

mooi gerijpte harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per fl es:
bij doos van 6: € 10,95  
bij 12 fl essen: € 9,95
(normaal € 12,95)

Ideale visbegeleider
In het wijngebied Valdeorras in het groene Galicië vindt men witte 

wijnen die tot de top van Spanje behoren. Bodegas Godeval maakt 

hier van de plaatselijke godello-druif een schitterende, droge witte 

wijn, die Hubrecht Duijker eens typeerde als een compromis 

tussen een Riesling en een Pouilly-Fuissé. 

2007 Viña Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval 

Proefnotitie: Een heerlijk geurende wijn met tonen van geelgroen fruit 

als appel, perzik en iets abrikoos. De aanzet van de smaak is heel fris 

droog, met prachtige zuren en een sappige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Prachtige stijl
De gebroeders Huguet, eigenaars van Can Feixes, maken ook 

een schoonheid van een rode wijn. Deze wordt gemaakt van vier 

druivensoorten, te weten: cabernet-sauvignon (43%), merlot (31%), 

tempranillo (22%) en petit verdot (4%). Rijping gedurende 

7 maanden op tank, daarna 12 maanden op Frans eikenhout.

2005 Negre Selecció, Penedès
Bodegas Can Feixes

Proefnotitie: Mooie, klassieke neus van rood en zwart fruit 

(frambozen, bramen), kruiden en iets vanille. De smaak is krachtig 

en tegelijkertijd elegant met een zachte, smeuïge afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,45 per fl es (normaal € 14,15)

SPANJESPANJESPANJE

Dit is genieten
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Als Silvio Jermann begint te toveren…

2006 Jermann Vintage Tunina
Venezia Giulia

Dit is het pronkstuk van het domein, één van de grootste witte wijnen 

uit Italië! ‘Tunina’ is een Friulische troetelnaam voor Antonia, verwijzend 

naar de eerste eigenaar van de wijngaarden, maar ook - uit een verder 

verleden - naar een der minnaressen van Casanova. De wijn is een 

assemblage van de druiven chardonnay, sauvignon en de inheemse 

druivensoorten ribolla, malvasia en picolit. 

Wine Specator ontdekte deze hemelbestormer en beloonde 

hem met liefst 94 uit 100 punten!

Wat in de neus direct opvalt is zijn enorme complexiteit 

en concentratie, met tonen van abrikoos, lavendel, een 

zekere romigheid en getoast brood. De smaak is vol en rijk met 

tonen van tropisch fruit, een fi jne kruidigheid, zeer delicaat 

met een uitmuntende balans, aanwezige maar subtiele 

houttonen en een afdronk om nooit te vergeten.  

Schenkadvies: prachtig bij voorgerechten met truffel, 

visgerechten en gevogelte. Probeert u hem in het bijzonder 

eens bij verse zalm met Parmezaanse kaas en artisjokken. 

Een lust voor de zintuigen!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,95 per fl es (normaal € 37,90)

2007 Jermann Pinot Grigio
Venezia Giulia

De druiven zijn afkomstig van twee grote 

wijngaarden met zand- en mergelhoudende 

grond op een rotsachtige onderlaag. De 

pinot grigio werd zoals altijd als eerste 

geoogst. In de neus is de wijn rijk en 

intens, met een delicaat wit fruit en witte 

bloemen. In de smaak is hij volrond, zacht, 

met opnieuw wit fruit van appel, meloen 

en peer, goede zuren, een mooie minerali-

teit en een prachtige balans met een lang 

aanhoudende fi nale. 

Schenkadvies: heerlijk bij een rijke vissoep, 

een gegrild visje of bij lasagna met inktvis. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fl es (normaal € 16,70)

Nieuwe parels uit Friuli

Het maakt deel uit van de regio Friuli-

Venezia Giulia, dat in zijn lange geschiede-

nis door verschillende culturen en religies 

beheerst is. Talrijke overblijfselen zijn 

hiervan te vinden, als ondermeer moskeeën 

en Griekse en Servisch-orthodoxe kerken, 

en imposante paleizen die verwijzen naar 

een Oostenrijk-Hongaars verleden. 

De prachtige natuur, met zijn rijke fl ora en 

fauna, is zeer gevarieerd. In het noorden 

vormen de Alpen een natuurlijke grens, 

in het vlakke zuiden de Adriatische Zee. 

Centraal Friuli is heuvelachtig. Deze 

natuurlijke omstandigheden zijn gunstig 

voor de wijnbouw, aangezien ze tamelijk 

natte winters en droge (na)zomers met zich 

meebrengen. Hier is de afgelopen decennia 

dan ook enorm geïnvesteerd en Friuli heeft 

als wijnstreek de laatste jaren enorm aan 

populariteit gewonnen. In het bijzonder de 

kwaliteit van de witte wijnen is uitstekend, 

dankzij de zanderige en mergelhoudende 

bodem. Naast autochtone druivenrassen 

verbouwt men ook internationale druiven-

rassen als chardonnay, sauvignon en pinot 

grigio, die hier fris fruitige, zuivere wijnen 

voortbrengen.

Urs Vetter van het vermaarde Lageder 

- Casòn Hirschprunn tipte ons onlangs 

de wijnen van Silvio Jermann, een van de 

topproducenten uit Friuli en een van de 

beroemdste makers van Italiaans wit. Het 

familiedomein Jermann is gelegen in de 

DOC Collio en dateert van 1881. Sinds Sil-

vio, de derde generatie, in 1975 aan het roer 

kwam, heeft er een enorme omwenteling 

plaatsgevonden. Dankzij zijn vernieuwings-

drang en de fantastische resultaten waar-

mee dit gepaard ging, groeide hij uit tot een 

wereldwijd fenomeen. Elegantie, diepgang, 

rijkdom, structuur en mineraliteit ken-

merken zijn wijnen. Zijn naam was hem al 

vooruitgesneld en het verwachtingspatroon 

was dan ook hoog. Zijn wijnen beantwoord-

den hier moeiteloos aan…

De streek Friuli is gelegen in het uiterste noordoosten van Italië, 

rond de stad Udine. Zijn naam is afgeleid van ‘Forum Iulii’, dat 

verwijst naar een stad die in 50 voor Christus door Julius Caesar 

werd gesticht en tegenwoordig de naam Cividale del Friuli draagt.

2007 Jermann Chardonnay
Venezia Giulia

Bewust koos Silvio voor een vergisting en 

opvoeding op stalen tanks, om de speci-

fi eke frisheid van de druiven in de wijn naar 

boven te halen. 

De neus is intens en licht aromatisch met 

geel fruit van abrikozen en rijpe appels. De 

mond biedt een opmerkelijke verscheiden-

heid van smaken, met terugkerend geel 

fruit, een lichte romigheid, elegantie en 

uitstekende zuren in een secondenlange 

fi nale.  

Schenkadvies: vooral prachtig in combi-

natie met vis, schaal- en schelpdiertjes en 

groenteschotels. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,70 per fl es (normaal € 17,40)

2007 Jermann Vinnae
Venezia Giulia

Dit is een assemblage van Ribolla Gialla, 

aangevuld met Tocai Friulano en Riesling 

Renano. De eerste oogst werd destijds spe-

ciaal gemaakt ter ere van de geboorte van 

Silvio’s tweede zoon en het honderdjarig 

bestaan van het domein. In de neus vinden 

we diverse fruitaroma’s van ondermeer 

perzik en groene appel, en een minerale 

ondertoon. De smaak is frisdroog en pittig, 

met aangenaam fruit, goede zuren en een 

lichte houttoets en heeft een opvallend 

elegante structuur, met een intense lange 

afdronk.

Schenkadvies: een heerlijk aperitief, maar 

combineert ook prachtig met vele visge-

rechten en wit vlees of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fl es (normaal € 16,70)

Low Res

Dit is het pronkstuk van het domein, één van de grootste witte wijnen 

uit Italië! ‘Tunina’ is een Friulische troetelnaam voor Antonia, verwijzend 

naar de eerste eigenaar van de wijngaarden, maar ook - uit een verder 

verleden - naar een der minnaressen van Casanova. De wijn is een 

assemblage van de druiven chardonnay, sauvignon en de inheemse 

verbouwt men ook internationale druiven-

rassen als chardonnay, sauvignon en pinot 

grigio, die hier fris fruitige, zuivere wijnen 

beroemdste makers van Italiaans wit. Het 

DOC Collio en dateert van 1881. Sinds Sil-

vio, de derde generatie, in 1975 aan het roer 

kwam, heeft er een enorme omwenteling 

plaatsgevonden. Dankzij zijn vernieuwings-

mee dit gepaard ging, groeide hij uit tot een 

wereldwijd fenomeen. Elegantie, diepgang, 

merken zijn wijnen. Zijn naam was hem al 

vooruitgesneld en het verwachtingspatroon 

was dan ook hoog. Zijn wijnen beantwoord-

De streek Friuli is gelegen in het uiterste noordoosten van Italië, 

rond de stad Udine. Zijn naam is afgeleid van ‘Forum Iulii’, dat 

verwijst naar een stad die in 50 voor Christus door Julius Caesar 

werd gesticht en tegenwoordig de naam Cividale del Friuli draagt.

Low Res



2006 Grenache Shiraz  
Neagles Rock
Clare Valley - Australië

De koelere klimaten van Australië, zoals 

hier in Clare Valley, zijn uitermate geschikt 

voor het verbouwen van wijn. De wijngaar-

den zijn gelegen op 400 tot 500 meter 

boven zeeniveau en kennen koele nachten 

en warme zomerdagen. Neagles Rock 

maakt wijnen met diepgang en elegantie. 

De wijn geurt naar donker rijp fruit van 

zwarte bessen en pruimen, met iets van 

mint en zwarte peper. In de smaak keert 

het donkere fruit terug, met tonen van 

zoethout, een fi jne kruidigheid en perfect 

zachte tanninen. De lange afdronk biedt 

een subtiele houttoets en frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,20 per fl es (normaal € 9,50)

2006 Shiraz, Neagles Rock
Clare Valley - Australië

Australische Shiraz laat zich moeilijk verge-

lijken met Syrah uit de Noordelijke Rhône. 

De Australische variant is vaak erg ‘jammy’, 

dik en alcoholisch, met uitgesproken zoete 

tanninen. Bij Neagles Rock blijft hij in onze 

beleving veel eleganter en frisser, zonder 

het Australische accent te verliezen.

In de neus vinden we witte peper, iets men-

thol, kruiden en rijp fruit van zwarte bessen 

en zwarte pruimen. De smaak is prachtig 

complex met een overweldigend fruit, een 

heerlijke kruidigheid, voldoende frisheid en 

mooi verweven vanilletonen van het hout.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,80 per fl es (normaal € 11,25)

2007 El Grano Carmenère
Central Valley, Chili

Denis Duveau verkocht ongeveer tien jaar 

geleden zijn domein in Saumur (Domaine 

Roches Neuves) en vertrok naar het beloof-

de wijnland Chili om daar wijn te maken. 

Denis woont inmiddels weer in Frankrijk, 

maar zijn zoon bestiert nu ter plaatse de 

wijngaard en de kelder. Samen maken zij 

deze fantastische 100% Carmenère.

Een mooi geconcentreerde, donkere wijn 

met tonen van sappig, rijp fruit, dat doet 

denken aan cassis, zwarte bessen en 

bramen. Opvallend zijn de kruidige, licht 

gepeperde tonen en de prachtig rijpe en 

bijna frisse stijl tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Sauvignon Staete Landt
Marlborough - Nieuw-Zeeland

Ruud en Dorien Maasdam zijn inmid-

dels doorgewinterde kiwi’s. Met volledige 

toewijding maken ze sublieme wijnen, die 

tot de beste van het eiland behoren. Mi-

croklimaat en een fantastisch aangelegde 

wijngaard spelen hierbij een belangrijke rol.

Een uitermate complexe en aromatische 

Sauvignon blanc. Het bouquet geurt naar 

tropische vruchten als ananas, passie-

vrucht, mango en lychee. Hij heeft een 

volle structuur, met exotische fruittonen, 

aangename frisse zuren, met iets van vers 

gesneden gras, mineralen en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fl es (normaal € 12,95)

2007 Chardonnay Felsenstein 
Weingut Birgit Braunstein

Birgit is een gepassioneerde vrouw die deel 

uitmaakt van een nieuwe generatie van 

wijnmakers, die veel kennis uitwisselt, de 

gemiddelde kwaliteit ieder jaar verder naar 

boven stuwt en heel bewust kiest voor een 

meer biologisch-dynamische aanpak.

De chardonnay is trouwens een druif die 

hier al decennia staat aangeplant en dus 

niet vanuit commercieel oogpunt werd 

ingezet.

De geur van deze Chardonnay is intens met 

hints van grapefruit en lychee. De aanzet 

van de smaak is fris met tonen van citrus. 

De afdronk is rijk en vol met rijp fruit en 

een klein botertje.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Pinot Blanc
Stadt Krems

Een van de grote talenten in het Oostenrijk 

van vandaag is Fritz Miesbauer. Hij werd 

aangesteld door de gemeente Krems om 

de wijngaarden van de stad nieuw leven in 

te blazen. Binnen enkele jaren, na enkele 

rigoureuze maatregelen te hebben door-

gevoerd op het gebied van wijngaard- en 

kelderbeheer, bracht Fritz Stadt Krems naar 

de top voor witte wijnen in Oostenrijk.

Deze zeer kenmerkende Pinot Blanc geeft 

in de neus rijpe, bijna zoetige aroma’s van 

wit brood, weidebloemen en iets caramel. 

De smaak kenmerkt zich door een fi jn 

sappig, mild fruit dat de wijn in combinatie 

met de aangename, subtiele zuren een ele-

gant karakter geeft en hem geliefd maakt 

bij een breed publiek.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Wijnen vol spanning en kwaliteit

Deze Vinée Vineuse staat vooral 

in het teken van de klassieke 

wijnen, deels vanwege de 

kwaliteit, deels vanwege een 

behoefte om wat dichter bij 

onze basis te komen. Toch 

zouden wij u en onszelf te veel 

schoonheid onthouden als 

we niet verder zouden kijken 

dan onze neus lang is. Op deze 

pagina’s vindt u dan ook een 

selectie van zes niet-klassiekers 

waar wij absoluut niet omheen 

kunnen en willen. 

U hopelijk ook niet.

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

29

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

28



Bugey Cerdon rosé demi-sec
Domaine Renardat-Fache

De geur kenmerkt zich door klein rood fruit, 

met name aardbei en wat framboos. Het rijpe 

rode fruit komt heerlijk terug in de smaak in 

combinatie met een levendige frisheid en een 

zwoele, zoetige afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,60 per fl es (normaal € 11,00)

2007 Muscat de Rivesaltes
Domaine Sarda-Malet

Het parfum geurt naar de druivigheid van 

de muscat, met iets van bloesem, lychee en 

kweepeer, maar ook lichte tonen van karamel 

en chocola. De smaak is geconcentreerd, fris 

zoet, met tropisch fruit en iets mokka.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2006 Jurançon Moelleux, Ballet 
d’Octobre, Domaine Cauhapé

De wijn biedt een explosief parfum met 

heerlijke aroma’s van citrusfruit, gele pruimen 

en passievruchten en een hint van honing en 

caramel. De smaak is edelzoet met frisse zuren 

en een indrukwekkende fi nale.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,70 per fl es (normaal € 14,45)

2008 Moscato d’Asti 
I Vignaioli di Santo Stefano, Ceretto

De kleur is licht met heel fi jne belletjes. Het 

parfum is zuiver en delicaat en biedt zoet wit 

fruit, honing en bloemen. De smaak is al even 

verrukkelijk met een subtiele zoetheid, een 

verkwikkende expressie en een frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fl es (normaal € 13,90)

2003 Château Bastor-Lamontagne
Sauternes

Deze fantastische Sauternes valt altijd op door 

zijn elegantie en frisheid. Zelfs in een warm 

jaar als 2003 blijft deze Bastor verfi jnd en is hij 

in het bezit van verfrissende zuren. Het fruit is 

exotisch, met tonen van bloesem en honing.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2005 Château Labatut-Bouchard 
liquoreux
Cadillac

Een indrukwekkende liquoreuze wijn met 

kenmerken van een grote Sauternes. De kleur 

is goudgeel, het parfum presenteert mooie 

tonen van rijp, geel fruit als abrikozen en per-

zik, met ook iets van honing. De wijn is gul en 

bezit veel rondeur.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fl es (normaal € 13,70)

DESSERTWIJNEN DESSERTWIJNEN
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Noël Vanwittenbergh 
2006 Jurançon Moelleux: ”Deze wijn smaakt heerlijk naar gele pruimpjes. Dit vraagt 

om een combinatie tussen kaas en ijs. Bijvoorbeeld Boerenjongens, met daarbij wat 

Munsterkaas, een beetje zuurkool gemarineerd in witte wijn en daaroverheen wat foie 

gras-schilfers. Serveren in een klein potje."

2003 Bastor-Lamontagne: ”Ik kies hier voor een klein sponsig stukje cake, een rumbaba, 

met wat kweepeer in een au de vie de poire en een lichte coulis van lavendel."

Ronald Opten

2005 Labatut, Cadillac: ”De wijn is gul en vol van zichzelf, ik kies daarom voor een gerecht dat de wijn 

wat ‘slanker’ zal maken. Deze wijn gaat prachtig bij een gerechtje tussen ‘de plat’ en het dessert in, met 

een beetje foie gras, gewelde abrikozen, galets van specerijen (fi ve spices) en een coulis van mango."

2007 Moscato d’Asti: ‘Mooi bij een sabayon van appel, met een gepocheerde en vervolgens 

gecarameliseerde peer (Doyenné du Comice) en wat vers sorbetijs van Granny Smith."

Robin Overdreef 

2007 Muscat de Rivesaltes: ”Bij deze wijn denk ik meteen aan een gerecht met chocola. 

Bijvoorbeeld een chocoladetaartje, een savarin, met een lekkere zachte, lopende kern. 

Daarbij een lekker bolletje kokosijs en wat brunoise gesneden ananas."

2007 Cerdon rosé pétillant demi-sec: ”Om het fruit in deze wijn te laten prevaleren, maak 

ik deze fl es graag tijdig open. Het rode fruitkarakter (aardbeien) komt er dan schitterend 

uit. Het dessert bij deze wijn mag heel naturel. Bijvoorbeeld een coulis van aardbei, met wat 

vanille-ijs, een stukje cheese cake - om de zuren wat terug te dringen - en vooral niet té zoet.”

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fl es (normaal € 13,70)

 ”De wijn is gul en vol van zichzelf, ik kies daarom voor een gerecht dat de wijn 

wat ‘slanker’ zal maken. Deze wijn gaat prachtig bij een gerechtje tussen ‘de plat’ en het dessert in, met 

een beetje foie gras, gewelde abrikozen, galets van specerijen (fi ve spices) en een coulis van mango."

uit. Het dessert bij deze wijn mag heel naturel. Bijvoorbeeld een coulis van aardbei, met wat 

vanille-ijs, een stukje cheese cake - om de zuren wat terug te dringen - en vooral niet té zoet.”

€ 11,95 per fl es

 ”De wijn is gul en vol van zichzelf, ik kies daarom voor een gerecht dat de wijn 

wat ‘slanker’ zal maken. Deze wijn gaat prachtig bij een gerechtje tussen ‘de plat’ en het dessert in, met 

MMMMMMM
Bij ieder toetje 
hoort een zoetje
Met de feestdagen voor de deur - moment van de uitgebreidere diners -  besteden wij altijd graag aandacht 

aan de vele verschillende zoete wijnen die wij in ons assortiment voeren. Wij selecteerden voor u zes 

zalige dessertwijnen van demi-sec tot liquoreux, van sprankelend bruisend tot geconcentreerde nectar. 

Bijna een toetje op zich, maar in combinatie met een mooi dessert zorgen dergelijke bijzondere wijnen 

voor een extra feestelijke afsluiting van een diner. 



ZUID-FRANKRIJK
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Gascogne
Het Domaine Laplace is op de eerste plaats 

bekend vanwege de uitstekende kwaliteit 

van hun Madiran. Toch had de familie 

Laplace ook behoefte aan een eenvoudige 

wijn, zowel rood als wit. Ze kochten een 

paar hectare in de Gascogne, voor wit 

aangeplant met de druiven ugni-blanc en 

colombard en voor rood met tannat en 

cabernet-sauvignon. Voor dit kerstnummer 

kozen wij voor de witte wijn.

2007  Les Sarments Blanc
Vin de Pays du Comté Tolosan

Proefnotitie: Al bij het inschenken stuiven 

de exotische tonen van citrus, buxus en vers 

gesneden gras het glas uit. De wijn proeft 

spannend met een heerlijke rijpheid in de 

smaak en frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Prima wijn als aperitief, bij 

salades, schelpdieren als mosselen, of bij 

een visje.

Op dronk: tussen nu en 2010.

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

Jurançon
Pomerol heeft zijn Pétrus, Sauternes zijn 

Yquem, Hermitage zijn Chave en Jurançon 

zijn Cauhapé. Eens was eigenaar Henri 

Ramonteu veeboer met melkkoeien, maar 

begin jaren tachtig van de vorige eeuw 

startte hij een nieuw leven. Hij verkocht zijn 

koeien, maakte van de stallen een schitte-

rende vinifi catiehal, transformeerde grasland 

in wijngaard en maakte enkele jaren later 

zijn eerste wijn. In 1986 maakten wij voor 

het eerst kennis met Henri en zijn wijnen en 

werden wij zijn eerste exportadres.

2006 Chant des Vignes
Domaine Cauhapé

Proefnotitie: In de neus ervaart men een 

fantastische weelde van fruit, bloemen en 

kruiden. De smaak is opwekkend en sappig 

met een bijna exotische fi nale.

Schenkadvies: Heerlijk bij een gegrild visje, 

carpacho van tonijn en vis- of vleessalade.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fl es (normaal € 13,40)

Limoux
Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray, eige-

naars van het Domaine Deux Roches in de 

Bourgogne, kochten enkele jaren geleden 

een tweede domein bij Limoux. Natuurlijk 

boeide de chardonnay-wijn hen, maar als 

echte Bourgogne-mannen omarmden zij 

ook de pinot-noir. Ze plantten een kleine 

akker aan met deze edele druif en maken nu 

sinds kort hun eigen rode ‘Bourgogne’ met 

de herkomstbenaming Vin de Pays d’Oc.

2007 Pinot Noir
Collovray & Terrier

Proefnotitie: Hij ruikt naar rode vruchtjes 

als aarbeien, frambozen en rode bessen. 

In de smaak keert het fruit terug en proeft hij 

elegant fris met zachte, rijpe tanninen in de 

afdronk.

Schenkadvies: Combineert goed met wit 

vlees, gevogelte en zelfs gegrilde visjes.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Côtes du Roussillon
Op een steenworp afstand van Banyuls 

bevindt zich de AOC Maury, eveneens 

bekend om zijn Vin Doux Naturel. Hier 

kocht de familie Parcé het domaine La 

Préceptorie voor het maken van een heer-

lijke Maury, maar ook voor de vinifi catie van 

elegant witte en rijke rode wijnen met de AC 

Côtes du Roussillon. Een van hun topwijnen 

is deze Coume Marie, gemaakt van 70% 

grenache, 20% syrah en 10% carignan. 

Een grote wijn, die ruim een jaar rijpte

 op eiken vaten.

2006 Coume Marie
Domaine La Préceptorie de Centernach

Proefnotitie: Het parfum is overweldigend 

met tonen van rood en zwart fruit, iets vanille 

en chocola van het hout. De smaak is rijk, 

heeft een smeuïge structuur met zachte 

zoete tanninen.

Schenkadvies: Bij mediterrane schotels, 

wild en geroosterd vlees.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Coteaux du Languedoc
U kent de geschiedenis van het bijzondere 

wijnavontuur van Aad en Lidewij Kuijper die 

enkele jaren geleden een wijndomein 

kochten op de ’Coteaux’ van de Languedoc.

Met grote passie maken zij hier nu wijnen, 

die tot de top van de streek behoren en ook 

buiten Frankrijk grote bekendheid genieten. 

Hoe groot de waardering is moge blijken 

uit de score van 91 punten, die het toonaan-

gevende Amerikaanse wijntijdschrift Wine 

Spectator een van hun wijnen gaf. Deze 

superwijn is gemaakt van de druiven 

grenache, carignan en syrah.    

2006 La Dame
Mas des Dames

Proefnotitie: Prachtige rijke neus vol rood 

fruit en fi jne kruiden. Zachte, volle aanzet 

in de smaak, zeer harmonisch en met een 

zachte, fl uwelige fi nale. Zeer verrassend!

Schenkadvies: Bij rood en gestoofd vlees, 

licht wild en ook ideaal als avondwijn met 

mooie kazen.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

 Languedoc
In de vorige uitgave van Vinée Vineuse 

lanceerden wij deze wijn al onder het 

kopje: ’De Pinard van Aimé Guibert’. Deze 

‘kleine Mas van de opkomende zon’ bleek 

zo’n schot in de roos te zijn dat Daumas 

Gassac ons nog een kleine toewijzing deed 

van deze gelimiteerde wijn. De wijn is een 

assemblage van het sap van oude stokken 

cabernet-sauvignon, grenache en syrah, 

die enkele maanden op eiken vaten rijpten. 

Opnieuw dus een boeiende creatie van 

Moulin de Gassac.

2007 Le Mazet du Levant
Moulin de Gassac

Proefnotitie: Het parfum is rijk aan kruiden 

als tijm en laurier, zwarte bessen, gedroogde 

pruimen en iets chocolade. De smaak is 

harmonisch met zachte tanninen en een 

smeuïge afdronk.

Schenkadvies: Heerlijke doordrinkwijn, aan 

tafel en ’s avonds met mooie, rijpe kazen.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Beroepsmatig komen wij regelmatig in 

Zuid-Frankrijk en steeds weer staan wij 

versteld van wat de verschillende wijnstreken 

hier vineus te bieden hebben. Neem de streek 

Gascogne bijvoorbeeld, waar na het afnemen 

van de vraag naar Armagnac de producenten 

zich steeds meer zijn gaan toeleggen op het 

maken van uitstekende betaalbare witte en 

rode wijnen. En wat te denken van Jurançon, 

ter hoogte van Pau, dat zich inmiddels heeft 

ontwikkeld tot een eigenzinnige appellatie 

met beeldschone droge en zoete wijnen van 

topniveau. 

Rondom Carcassonne, waar de excellente 

witte wijnen van Limoux vandaan komen, 

vestigen zich veel nieuwe, ambitieuze jonge 

wijnboeren, omdat de terroir en het klimaat 

hier ideaal zijn. De Languedoc en Roussillon 

staan natuurlijk al langer in de belangstelling. 

Een grootheid als Mas de Daumas Gassac 

bewees al bijna 30 jaar geleden dat een ‘Vin 

de Pays’ zich kan meten met de beste Grands 

Crus van Frankrijk.

Wat een land…  wat een wijnen

ZUID-FRANKRIJK

De renaissance van veel wijnstreken 

in Zuid-Frankrijk is sinds een paar jaar 

een feit. Onderzoek van het 

terroir heeft ertoe geleid dat 

boeren bewust kiezen voor de 

aanplant van andere druivenrassen 

dan hun voorouders deden om 

uiteindelijk tot een veel betere 

assemblage of eindproduct te komen. 

De wijnen van Zuid-Frankrijk zijn 

veelzijdig en worden steeds boeiender.
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PORT/DIGESTIEVEN

Armagnac, Château de Lacquy
Dit gerenommeerde huis bestaat al sinds 1777 en behoort tot 

de top van de streek. 

Air France selecteerde de verfi jnde Armagnac van Lacquy voor de 

komende drie jaar in hun business class. Kenmerkend voor dit huis 

is dat hun Armagnacs ouder, gerijpter en verfi jnder zijn dan veel 

andere Armagnacs. Oordeelt u zelf.

Bas-Armagnac V.S.O.P., 
Château de Lacquy

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

Bas-Armagnac Hors-d’Age, 
Château de Lacquy

Speciale prijs:  €  41,00 per fl es (normaal € 46,00)

Cognac, Paul Beau
Paul Beau is een klein en exclusief Cognac-merk en is gevestigd in 

het hart van de Cognac-streek, de ’Grande Champagne’ genaamd. 

Ze zijn een van de belangrijkere bezitters van wijngronden hier en 

voorzien dan ook veel grote en bekende merken van pure Grande 

Champagne Cognac. Daarnaast maken ze een aantal speciale 

cuvées onder hun eigen merk Paul Beau. De familie Beau wordt 

beschouwd als de grootste specialist in deze streek. 

Cognac Paul Beau V.S.O.P.
Grande Champagne 

Speciale prijs:  € 20,80 per fl es (normaal € 23,50)

Cognac Paul Beau Vieille Réserve, 
Grande Champagne

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

Cognac Paul Beau Hors d’Age, 
Vieille Grande Champagne

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

Toch is Port een zeer alledaagse drank, en 

niet alleen in Portugal. Deze kan gedronken 

worden als aperitief en combineert subliem 

met een groot aantal kazen, maar ook 

’s avonds na het eten, onderuit met een 

lekker boek, geeft het nippen aan een 

glaasje port net die extra dimensie aan dat 

moment van ontspanning. Voor de prijs of 

een eventueel gebrek aan geduld hoeft u het 

niet te laten, want net als met andere 

wijnen heb je port in allerlei soorten, om 

lang te bewaren en om jong te drinken, voor 

de grote portemonnaie en voor de kleine. 

Voor portwijnen werken wij al jaren samen 

met het bijzondere kwaliteitshuis Quinta 

do Tedo, een kleine onafhankelijke Quinta, 

gelegen in het hart van de vermaarde Alto 

Douro. Naast de spectaculaire Vintage-Ports 

maakt Do Tedo ook een prachtige serie 

andere portwijnen. Alle hebben hun eigen 

stijl, maar ze hebben een grote zuiverheid en 

frisheid gemeen.

Ruby Port
Quinta do Tedo

Deze Port kan licht gekoeld geschonken 

worden als aperitief of bij een chocolade-

dessert (12-14°C.), maar is ook heerlijk voor 

na tafel op een iets hogere temperatuur. 

De neus wordt gekenmerkt door fruit met 

hinten van chocolade en noten. De smaak 

is krachtig met een mooi subtiel zoet en 

rijpe tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs: € 10,00 per fl es 

(normaal € 11,45)

Finest Reserve Port
Quinta do Tedo

Dankzij zijn prachtige fruitexpressie kan 

deze Finest Reserve nu al gedronken wor-

den, maar door zijn enorme concentratie 

en complexiteit is hij ook nog meerdere 

jaren te bewaren. De wijn is een selectie 

van de beste vaten van de ‘gewone’ Ruby 

en rijpte nog net iets langer op hout. Hij 

bezit een rijp rood fruit, met een heerlijk 

kruidige aanzet, een brede structuur, een 

prachtige concentratie en een elegante, 

zoete afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs: € 10,60 per fl es 

(normaal € 12,10)

Fine Tawny Port
Quinta do Tedo

Nadat u de fl es geopend heeft, kunt u een 

Tawny-port gekoeld nog enkele weken 

bewaren. Als aperitief kunt u hem ook licht 

gekoeld drinken (10-12°C.), maar ook enkele 

graden warmer. Mooi ontwikkelde port, met 

tonen van gekonfi jt fruit, iets leer, tabak, 

chocola en een lekker nootje in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs: € 8,50 per fl es 

(normaal € 9,75)

2003 Vintage Port
Quinta do Tedo

Een uitzonderlijke mooie Vintage, deze 

2003! Het jaar koppelt warmte en rijpheid 

aan elegantie en frisheid. Het evenwicht in 

de wijnen is fenomenaal. Als geduld ook 

voor u een schone zaak is, leg hem dan 

weg en laat hem ‘eindeloos’ verder rijpen, 

want dat kan én wil hij hebben. De wijn 

bezit een enorme fruitconcentratie, een 

uitstekende rijpheid, aromatische rijkdom, 

mooie zuren en een eindeloze afdronk.

Het allermooiste 
digestief

Op dronk: tussen nu - min. 2 uur vooraf 

decanteren - en 2030 (en langer)

Speciale prijs: € 44,10 per fl es 

(normaal € 49,30)

2000 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo

Een LBV is net als een Vintage Port af-

komstig van druiven uit een en hetzelfde 

oogstjaar, alleen rijpte hij langer - vier jaar 

in totaal - op eikenhouten vaten. De meeste 

LBV-Ports zijn al lekker op het moment 

dat ze op de markt komen, maar kunnen 

ook nog wat verder rijpen op fl es. Een port 

met een goede structuur, met in de neus 

een complex bouquet van zwarte bessen, 

kersen, iets chocola en vijgen. De smaak is 

zeer geconcentreerd, met mooi fruit, goede 

houttonen en veel lengte.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2013

Speciale prijs: € 17,50 per fl es 

(normaal € 19,75)

Port zetten we doorgaans pas in het zonnetje als de feestdagen in zicht komen. Mede dankzij 

het specifi eke karakter en zijn bereidingswijze heeft port het imago iets bijzonders te zijn en 

maakt het iets speciaals los. Daarnaast dragen de mooie verhalen over eeuwenoude ports bij 

aan dit imago van exclusiviteit en traditie.

Prachtige Port van Quinta do Tedo



De meest gevraagde wijnen van 2008
HUISWIJNEN HUISWIJNEN

In de laatste Vinée Vineuse van het jaar presenteren 

wij u graag een overzicht van onze meest 

gewaardeerde ‘huiswijnen’ van het afgelopen jaar. 

Dit waren uw favorieten van 2008!

2007 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Voor velen is hij ook dit jaar DE lekkerste 

witte huiswijn van Okhuysen. De Colagon 

is eigenzinnig, toegankelijk, breed inzetbaar 

en verveelt nooit!

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch 

fris fruit als citrus en ananas. De smaak is rijp 

en rijk, met heerlijke, sappige en verkwikkend 

frisse zuren.

Schenkadvies: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,95 per fl es (normaal € 5,85)

2007 Chardonnay l’Orangerie 
de Pennautier 

Vin de Pays d’Oc

Door het kalkrijke terroir en de relatief hoge 

ligging van de wijngaarden is men op 

Château de Pennautier in staat een buiten-

gewoon mooie basis-Chardonnay te maken.

Proefnotitie: Een wijn met een prachtige 

balans tussen rijpheid en elegantie. Hij is 

mooi rijk, met tonen van zuidvruchten en 

meloen, en bezit veel frisheid. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Ieder jaar is dit weer een van de populairste 

rosés van Nederland. De druiven tempra-

nillo en garnacha weken slechts kort en 

worden op lage temperatuur gevinifi eerd.

Proefnotitie: De neus is stuivend en verruk-

kelijk. De smaak heeft datzelfde explosieve, 

is sappig en vol rijp rood fruit met in de fi nale 

heerlijke zuren.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Zeta tempranillo rosado
Bodegas España Auténtica

De groep jonge wijnmakers die zich voor 

het project Zeta vanuit heel Spanje 

verenigden, maakt authentieke Spaanse 

wijnen, in een modern jasje.

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)

2006/2007 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Het kleinste broertje van Mas de Daumas 

Gassac won tweemaal op rij het Proefschrift 

Wijnconcours en werd ook dit jaar 

genomineerd. Ongekend!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets 

van donker fruit en Provençaalse kruiden. 

De smaak is sappig met mooi fruit en licht-

kruidige tonen. 

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2006 Vin de Pays de Vaucluse, 
’Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier

Volgens eigenaar Guy Boutière is deze wijn 

’le mariage idéal’ tussen de druiven syrah 

en merlot. De merlot is hier niet toege-

staan, maar gaf de wijn wel zijn geuzen-

naam.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte 

bessen, rijpe bramen, iets tabak en wat leer. 

De smaak is intens rijk, mooi kruidig en 

opnieuw proeft u dat schitterende fruit.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

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

2007 Amant Novillo
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op 

het fruit gemaakt en kwam gedurende de 

gehele vinifi catie en opvoeding dan ook 

geen spaander hout tegen. 

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige 

geur van rood fruit en iets fl oraals. De smaak-

aanzet is levendig en fris, gevolgd door een 

sensatie van rijp fruit en kruiden. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,20 per fl es (normaal € 6,10)

2006 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een 

fantastische Merlot tegen een zéér aan-

trekkelijke prijs. Het geheim: aan de Merlot 

wordt een heel klein beetje houtopgevoede 

Cabernet toegevoegd.

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 

harmonieuze zuren. Super rood!

Op dronk: tussen nu en 2010

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

Speciale korting
Bij aankoop van 60 fl essen 

huiswijn of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 fl essen

 of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, 

kunt u de “meest gevraagde wijnen van 

2008” in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden
 voor de hoogste korting!

2007 Lalanne, Vin de Pays 
de Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne 

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend 

geurige, pure en stuivende wijnen door de 

druiven eerst een koude weking te laten 

ondergaan. 

Proefnotitie: Een heerlijke frisse wijn met een 

parfum van exotisch fruit, pittig, kruidig, met 

goede zuren en een sappige, verfi jnd droge 

afdronk. Een ideaal aperitief.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,15 per fl es (normaal € 4,95)

2007 Sauvignon Terres Noires
Vin de Pays d’Oc

Het Domaine Terres Noires is een 

specialist in het maken van cépage-wijnen. 

Door vroeg te oogsten en gebruik te maken 

van moderne technieken worden hier 

heerlijke en zuivere wijnen gemaakt.

Proefnotitie: Frisse aromatische neus met een 

geur van veldbloemen, buxus en wit fruit. 

De smaak is mild, met zachte zuren, bloemen 

en een mooi frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,75 per fl es (normaal € 5,60)
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De Nicolaas Klei Wijnagenda
Nicolaas Klei is eigengereid, kundig, wijnkenner, purist en heeft bovendien een heer-

lijk pen, eigenschappen, die hij onlangs in een wijnagenda-op-zakformaat stopte. Niet 

alleen is het een erg leuk cadeautje, maar ook een hebbeding voor iedere wijnliefheb-

ber. Hoeveel afspraken u er ook inzet, de dagelijkse sleur krijgt onmogelijk vat op deze 

informatieve en vrolijke agenda! De vele tips waar Nicolaas mee strooit, 

zullen u bovendien uitrusten voor een geanimeerd gesprek aan tafel…

Prijs: € 14,95 
(ideaal om in een kistje bij te laten pakken!)

Topwijn
“Alweer een nieuwe wijngids?”, was onze eerste reactie toen we 

hoorden van het initiatief van Wijnschrijvers Magda van der Rijst 

en Noële Ruitenberg. Ruit&Rijst, twee meiden die de wijnwereld 

met zachte hand wakker schudden, doen het echter anders dan de 

meeste anderen. Zij selecteerden een kleine 200 wijnen die niet 

in de supermarktsferen zitten met een geforceerde prijsklasse 

tot 5,00 euro. Nee, de dames gingen voor 

leuk en lekker, zuiver en puur, karaktervol 

en persoonlijk, tussen de 7,00 en 15,00 euro. 

Omdat ook wij ons in dit segment als een vis 

in het water voelen, deden we aan dit boekje 

mee en werden zowaar de nodige wijnen van 

ons geselecteerd. 

Een prachtige wijnbundel van 240 pagina’s vol 

goede informatie!

Prijs: € 14,95

Tafelen met Ton
De recensies van Ton de Zeeuw in de zondagse 

Telegraaf worden veel gelezen en zijn voor ieder res-

taurant belangrijk. Een goede waardering van De Zeeuw 

legt de restaurateur geen windeieren. In navolging van deze 

recensies kwam De Zeeuw vorig jaar met zijn eerste editie `Ta-

felen met Ton’, dat een grote hit werd. Het onlangs verschenen 

‘toprestaurants deel 2̀  is het vervolg hierop. In vergelijking met de 

eerste afl evering betrekt Ton de Zeeuw dit keer de grote steden er wat 

meer bij, met als gevolg een nog betere dwarsdoorsnede van het land. 

Nog steeds met dezelfde fi losofi e: “Ieder restaurant kan in dit boek komen. 

Ze hoeven alleen maar aan mijn criterium te voldoen, namelijk een adresje 

zijn waar ik graag eet”. 

Prijs: € 19,95

mee en werden zowaar de nodige wijnen van 

ons geselecteerd. 

Een prachtige wijnbundel van 240 pagina’s vol 

goede informatie!

Prijs: € 14,95

Gault Millau 2009
Eindelijk heeft de Franse 
culinaire gids Gault Millau 
ook in Nederland een vaste 
plek veroverd naast de rode 
Guide Michelin. The Wine & 
Food Association, uitgever 
van de Nederlandse editie 
van de gids, staat voor een 
volledig onafhankelijke,  
(anonieme) en professionele 

beoordeling van de ruim 500 geselecteerde 
restaurants. Bovendien is er in de gids van 2009 
nog meer aandacht voor wijn-spijs, iets dat wij 
natuurlijk toejuichen. 
Wijnkoperij Okhuysen ‘adopteerde’ ook dit jaar 
de prijs van ‘De Meest Talentvolle Sommelier’.

Prijs: € 9,95 

de beste restaurants en 
hotels van Nederland

met onder meer

Wijnbeleving in  
restaurants

GaultMillau Awards

Wijnen van het Jaar

Opvallende restaurants 
uitgelicht 
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Cadeautip
Geef een kistje 
wijn cadeau.

Bel onze verkoop-

afdeling voor een 

vrijblijvende offerte 

of voor een afspraak.

(o23-5312240)

Prijs: € 14,95

Telegraaf worden veel gelezen en zijn voor ieder res-

taurant belangrijk. Een goede waardering van De Zeeuw 

legt de restaurateur geen windeieren. In navolging van deze 

recensies kwam De Zeeuw vorig jaar met zijn eerste editie `Ta-

felen met Ton’, dat een grote hit werd. Het onlangs verschenen 

‘toprestaurants deel 2̀  is het vervolg hierop. In vergelijking met de 

eerste afl evering betrekt Ton de Zeeuw dit keer de grote steden er wat 

Prijs: € 14,95

De Nicolaas Klei Wijnagenda
Nicolaas Klei is eigengereid, kundig, wijnkenner, purist en heeft bovendien een heer-

lijk pen, eigenschappen, die hij onlangs in een wijnagenda-op-zakformaat stopte. Niet 

alleen is het een erg leuk cadeautje, maar ook een hebbeding voor iedere wijnliefheb-

ber. Hoeveel afspraken u er ook inzet, de dagelijkse sleur krijgt onmogelijk vat op deze 

informatieve en vrolijke agenda! De vele tips waar Nicolaas mee strooit, 

zullen u bovendien uitrusten voor een geanimeerd gesprek aan tafel…

Prijs: € 14,95 

Afscheidsproeverij 
Sander Odekerken
Op zaterdag 13 december a.s. organiseren wij een proeverij in 

de kelders van onze winkel in Haarlem. Tijdens de proeverij 

zal een selectie van de wijnen uit deze Vinée Vineuse op de 

proeftafels staan. Tevens wordt dit de laatste proeverij die onze 

trouwe kracht Sander Odekerken voor Okhuysen zal begeleiden. 

Afgelopen zomer ging Sander na ruim dertig dienstjaren met 

pensioen. Een mooie gelegenheid om op deze proefdag afscheid 

van hem te nemen.

Vanwege de te verwachten drukte, is inschrijven noodzakelijk.

Datum, tijdstip en locatie proeverij: zaterdag 13 december van 

11.30 uur tot 16.30 uur in onze kelder in de Gierstraat 34

Inschrijven kan via telefoon (023-5312240) 

of per e-mail (vineus@okhuysen.nl)

Aangepaste openingstijden 
Gierstraat 34 en Küppersweg 19

Extra openstelling Gierstraat:
Zondag 14 december van 13.00 tot 17.00 uur
Zondag 21 december van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag 22 december van 09.30 tot 18.00 uur
Maandag 29 december van 09.30 tot 18.00 uur
Koopavonden op donderdag 4 en donderdag 
18 december.

Op de volgende dagen is het magazijn op de 
Küppersweg gesloten en zijn uw bestellingen 
derhalve niet op te halen: Zaterdag 27 december, 
vrijdag 2 januari en zaterdag 3 januari.

Het ‘proeven tussen de stellingen’ vond voor de derde keer plaats, 

als variant op onze populaire Openfl essendagen. Het betreft een 

meer afgeslankte vorm van deze laatste, minder massaal, zonder 

kaasbuffet en andere verwennerijen, maar met nog meer focus op 

de wijnen. Door de minder massale toestroom van mensen die dit 

met zich meebrengt, is er veel meer tijd voor advies en begelei-

ding; en dat is precies waar wij graag naar toewilden. Achter iedere 

proeftafel stond daarom ook een producent van de wijnen of een 

kundige vinoloog van Okhuysen. De bezoekers waren veelal zéér 

enthousiast; er kon in alle rust geproefd worden (met name op de 

vrijdag) en er werd volop informatie over de wijnen ingewonnen. 

Bovendien zetten de gebruikelijke tombola en de gehanteerde 

aanbiedingsprijzen weer aan tot kopen.

Veel lof voor Proeven tussen de Stellingen

Een van de grote winnaars van de 

tombola was mevrouw Ennes. Haar viel 

een heuse fl es Château Pétrus ten deel!
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Het is een goede traditie om u in de 

decembermaand te verrassen als dank 

voor uw mooie bestelling.

Wij kozen dit jaar voor twee echt 

klassieke wijnen uit Frankrijk: Rode 

Bordeaux en Witte Bourgogne. Beide 

wijnen zijn van hoog niveau en het 

genieten meer dan waard.

Een welkom cadeau dus.

2004 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion

Al vele jaren behoort deze wijn, gemaakt 

van 65% merlot en 35% cabernet-franc, tot 

de beste satellietwijnen van Saint-Emilion. 

Verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit is de 

regisseur en oenoloog van Château Maucamps, 

Claude Gaudin.

De wijn proeft zacht en stevig tegelijk en bezit 

een heerlijk fruit van zwarte bessen, rijpe vijgen 

en pruimen. De afdronk is buitengewoon, met 

tonen van laurier, een beetje hout en zachte, 

bijna romige tanninen.

Schenkadvies: Prachtige wijn bij mooie 

vleesgerechten en klein en groot wild.

Op dronk: tussen nu en 2012

2006 Saint-Véran
Domaine Verget

De grote man achter de Verget-wijnen is de 

in wijnkringen legendarische Belg Jean-Marie 

Guffens, in de Bourgogne ook wel ’Le Roi du 

Chardonnay’ genoemd. Zijn wijnen zijn vermaard 

over de hele wereld . Bij kleine wijnboeren 

sluit hij een contract af voor de levering van 

druiven van verschillende percelen en vinifi eert 

deze vervolgens tot absolute topwijnen. Zijn 

specialisme is het maken van de prachtigste 

Villages-wijnen en wijnen uit Saint-Véran en 

Pouilly-Fuissé.

Deze Saint-Véran is een magnifi eke wijn met 

tonen van rijp wit en geel fruit en iets van honing. 

De smaak is heel complex en breed van structuur 

met licht minerale tonen, iets toast van het hout 

en een heerlijk zuivere, frisse afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij vettere vissoorten, 

geserveerd met een rijke saus, maar ook bij 

vis van de grill, of bij gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2012

(Winkelwaarde van dit kistje: € 33,65)

Wilt u in aanmerking komen voor dit cadeaukistje 
klassieke wijnen, dan gelden de volgende voorwaarden:

•  Besteding ten minste € 275,00
•  Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse 23ste jaargang 
 nummer 4
•  Maximaal één kistje per bestelling
•  Looptijd tot en met 31 december 2008

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan wordt dit 
kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.
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Een fantastisch 
geschenk voor u




