
Deze bodega onderscheidt zich namelijk al vele jaren 

door het maken van de zeer bekoorlijke witte Palacio de 

Bornos-wijnen, onze witte huiswijn Colagon en deze 

onweerstaanbare rosé Huerta del Rey.

Is de Colagon de meest gevraagde witte wijn, de Huerta 

del Rey is de meest gevraagde rosé. Terecht wordt deze 

wijn jaarlijks bejubeld en werd hij meerdere malen 

door een professionele jury uitgeroepen tot ‘Rosé 

van het Jaar’. 

2008 Huerta del Rey Rosado
Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja

Dit is DE huisrosé van Okhuysen, een wijn 

die vrienden maakt, een enorme schare liefheb-

bers kent en zelfs de ‘niet-rosé-drinker’ weet te 

bekoren.

Hij werd gemaakt van de druiven tempranillo en 

garnacha, die een korte weking ondergingen en 

op lage temperatuur werden gevinifieerd.

Proefnotitie: Al bij het inschenken ruik je het fruit van 

aardbeien, frambozen en kersen. De neus is stuivend 

met frisse aroma’s. De smaak is sappig, bezit frisse 

zuren en heeft een verrukkelijke tinteling in de afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij zomerse 

gerechten, bij vlees en vis en als avondwijn.

Op dronk: tussen nu en najaar 2010

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

De ontdekking van Bodegas de Crianza  in Rueda 
leverde onze wijnkoperij begin jaren negentig zoveel 

verrukkelijke originele wijnen op dat deze door ons wel 
als de beste vondst ooit wordt beschouwd.
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Onweerstaanbare rosé uit de tuin van de koning

EXTRA KORTING
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Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting



Rosés in het zonnetje 
en in de prijzen 

2

O
kh

u
ys

en
 S

pe
ci

al

Op het 21ste Proefschrift Wijnconcours van vorige maand stond 

Okhuysen bij de verkiezing ‘Rosé van het jaar’ met liefst twaalf wijnen 

in de finale. Drie daarvan viel zelfs de hoofdprijs ten deel! Rosé is de hype 

voorbij en wordt tegenwoordig voor vol aangezien. Dat wij rosé een warm 

hart toedragen, wist u natuurlijk al langer en kon u jongstleden mei nog 

ervaren. Wij presenteerden u tijdens onze grote voorjaarsproeverij een 

brede selectie rosés van grote diversiteit, die u reacties van verbazing en 

verrukking ontlokte. Hieronder bieden wij u een aantal van deze rosés aan, 

alle finalisten van het concours, waaronder één van de prijswinnaars!
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Proefpakket 
‘Rosés in het zonnetje’ 
U kunt deze zes rosés ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 99,50
(normaal: € 113,00)

(slechts één pakket ‘Rosés in het zonnetje’ 

per bestelling mogelijk.)

2008 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

Zodra de eerste lentezon zich aandient, 

is deze heerlijke rosé van Lidewij van 

Wilgen niet meer weg te branden uit onze 

aanbiedingen. Deze biologische rosé, 

gemaakt van grenache, syrah en mourvèdre, 

laat zich heerlijk drinken als aperitief, maar 

heeft bovendien de benodigde structuur 

om de maaltijd te kunnen begeleiden.  

Proefnotitie: Een kruidige neus met tonen van 

bessig fruit en rode grapefruit. De smaak is breed 

en pittig, met opnieuw kruiden, en eindigt in een 

heerlijk lange frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Syrah rosé
Domaine Terres Noires

De modernste technieken worden gebruikt 

om deze zuivere rosé te maken. Om ze fris 

te kunnen vinifiëren werden de druiven in 

de vroege ochtend geplukt en zodoende 

beschermd tegen de hitte van het 

mediterrane klimaat.

Proefnotitie: De kleur is donkerroze, het parfum 

heel fris en stuivend met tonen van kersen en 

bessen. Hij proeft rijk en bezit daarbij goede zuren, 

die hem extra frisheid en pit geven in de finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2007/2008 Coume Marie rosé 
La Préceptorie de Centernach

Grenache, syrah en carignan van oude 

stokken en een prachtige koele bodem 

zijn essentiële ingrediënten bij de 

totstandkoming van deze heerlijke 

complexe rosé met spanning. De vinificatie 

op deels nieuwe vaten geeft deze wijn 

extra body, met behoud van elegantie.

Proefnotitie: De neus is zéér complex met een 

heerlijk fris, bessig fruit, iets citrus, chocola en 

vanille. De smaakaanzet is zwoel, vol rijp fruit 

en zoetige tanninen, gevolgd door een 

verkwikkend frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011/2012

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

2008 Zoé & Cie rosé 
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Heerlijk, dat fruit van de syrah en dat 

mooie kruidige van de grenache in één glas. 

De hogergelegen percelen garanderen 

voldoende frisheid. Een rosé met karakter 

die het absoluut verdient om genuttigd te 

worden bij de maaltijd.

Proefnotitie: De neus biedt een breed palet aan 

fruitaroma’s als framboos, wilde aardbei en wat 

citrus. In de smaak zwoel fruit, veel sap en 

specerijen. Lange, pittige afdronk met een 

aangename frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Auxey-Duresses - Cuvée Rosé 
‘Rosé van het jaar’!

Domaine Dupont-Fahn

Deze unieke rosé van pinot noir maakte 

Michel Dupont-Fahn ooit speciaal en alleen 

voor zijn vrouw. Toen we hem proefden, 

waren we direct verkocht en bewogen 

Michel een groter publiek van deze rosé te 

laten genieten. Hij ging overstag, met als 

voorlopig hoogtepunt de uitverkiezing tot 

‘Rosé van het jaar’!

Proefnotitie: Een delicaat geurende rosé met 

een fruitparfum van frambozen en kersen en een 

lichte toets van het hout. De smaak is rijk, zelfs iets 

vettig, maar ook elegant, bezit karakter en is in de 

afdronk mooi rijp en zwoel.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,55 per fles (normaal € 16,50)

2008 Bacasis rosado - 
Pla de Bages
Bodegas Roqueta

De druiven voor deze rosé werden na een 

handmatige oogst licht gekneusd, waarna 

de schillen een koude weking van vijftien 

uur in het vrijgekomen sap ondergingen om 

de lichtrose kleur te verkrijgen. Zijn pittige 

karakter dankt hij aan de cabernet-sauvig-

non, waarvan hij voor 100% gemaakt is. 

Proefnotitie: In de neus vinden we mooi fruit van 

kleine rode vruchtjes. De smaak is lekker pittig, 

mooi droog, heeft sappig rood fruit met een beetje 

peredrup, gevolgd door een zuivere afdronk met 

uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fles (normaal € 5,50)
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Een witte waaier 
van zomerse smaken 

De zomer vraagt natuurlijk om een ‘Special’ met 

heerlijke witte wijnen. We lieten ons dit keer 

leiden door de grote verscheidenheid aan witte 

wijnen die Okhuysen al jaren voert. Deze keer dus 

geen thema van een druivensoort, of wijngebied, maar 

een selectie van verrassende en origineel gemaakte 

wijnen uit zeer verschillende landen en wijnstreken.   

De kwaliteit van deze wijnen is buitengewoon hoog, 

terwijl de prijs in veel gevallen laag te noemen is.
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2008 Verdicchio
Castelli di Jesi Conti di Buscareto

Een van de populairste witte wijnen van 

Italië is de heerlijk geurende Verdicchio 

bianco uit de Marken. Het heuvelige 

wijngebied kent een tamelijk mild klimaat 

omdat de Apenijnen koude luchtstromingen 

in de winter temperen en de Adriatische zee 

in de zomer voor verfrissing zorgt. 

Proefnotitie: Heel florale en tevens minerale neus 

met tonen van rijp wit fruit. De smaakaanzet is 

spannend, knisperend fris en met goede zuren. 

Schenkadvies: Bij schelp- en schaaldieren, 

frisse vis- en vleessalades.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Marsanne - Viognier
Verget du Sud

De wijnen van Verget du Sud worden 

gemaakt op het schitterende domein van 

Jean-Marie,  Château des Tourettes, in de 

Lubéron in de Zuidelijke Rhône. Deze 

Marsanne - Viognier werd deels op eiken-

houten vaten en deels op roestvrijstalen 

cuves gevinifieerd. Het resultaat: een 

droomwijn!

Proefnotitie: De geur is heel delicaat met tonen 

van bloemen, mineralen en wit fruit. De smaak is 

zuiver en fris en verfijnd droog.

Schenkadvies: Stijlvol als aperitief, bij een 

lichte lunch, wit vlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en najaar 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,10 per fles (normaal € 8,20)

2007 Riesling - Clare Valley 

Neagles Rock

Ten oosten van Adelaide ligt het 

wijngebied Clare, waar op de hooggelegen 

(dus koele) heuvels verschillende druiven-

rassen topwijnen opleveren. Een van die 

druiven is de riesling, die hier optimaal 

profiteert van het aanwezige microklimaat. 

De oogst van de riesling was in 2007 

relatief vroeg en daarom munt de wijn uit 

door een heerlijk floraal fruit.

Proefnotitie: Heerlijk mineralige neus met tonen 

van limoen, cytrus en lychée. De smaak is fris met 

mooie zuren in de finale.

Schenkadvies: Prima begeleider van een 

stevige vis, wit gevogelte en licht vlees.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,55 per fles (normaal € 10,95)

2008 Can Feixes Blanc Selecció
Penedès

Wat nog te zeggen van deze elegante, fijn 

mineralige Blanc Selecció, die al meer dan 

twintig jaar een vaste plaats heeft in ons 

assortiment. Hij wordt gemaakt van de 

druiven parellada, macabeo, chardonnay en 

een beetje pinot noir, die groeien op de 

kalkrijke heuvels bij het dorpje Cabrera 

d’Anoia. De broers Huguet maakten ook in 

2008 weer een witte Selecció van topniveau.

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtbleek, naar 

groen neigend. De neus is expressief en mineraal. 

De smaak is al even verrukkelijk met fijne sappige 

zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Als aperitief, bij schaal- en 

schelpdieren, bij vis en salades.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Guilhem Blanc
Vin de Pays de l’Hérault

Begin jaren negentig startte Aimé Guibert 

van Mas de Daumas Gassac met het 

vinifiëren van druiven die groeien op de 

moeilijk te bewerken coteaux van de 

Languedoc. Inmiddels genieten deze 

wijnen grote faam en werd de rode Guihem 

al vele malen uitgeroepen tot Wijn van het 

Jaar. Aanvankelijk maakte Aimé Guibert 

alleen rood, de laatste jaren ook wit, met 

een hoofdrol voor de sauvignon.   

Proefnotitie: Een stuivende wijn met een 

Provençaals karakter. De sauvignon-druif zorgt voor 

een lekker fris fruit met milde zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Prima borrelwijn voor tafel, 

bij een gebakken visje, of bij vissalades.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2007 Palacio de Bornos
Fermentado en Barrica

Het waren de Palacio de Bornos-wijnen die 

naast de Colagon verantwoordelijk waren 

voor het ongekende succes van Bodegas de 

Crianza de Castilla la Vieja. Puur gemaakte 

wijnen op inox tanks zonder rijping op 

hout. Toch maakt deze Bodega ook op 

bescheiden schaal een op eiken vaten ge-

giste wijn van de druif verdejo. Het 

resultaat: een absolute klassewijn!!

Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen 

van fris, exotisch fruit en een heel fijne toets van 

hout. De smaak is sappig en prachtig rijk.

Schenkadvies: Ideaal bij gegrilde visjes, bij 

gevogelte, romige sauzen en wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Proefpakket ‘Witte waaier 
van zomerse smakeń  
U kunt deze zes witte wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 89,50
(normaal: € 101,90)

(slechts één pakket ‘Witte waaier van zomerse 

smaken´ per bestelling mogelijk.)
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gekoeld het lekkerst
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Natuurlijk wordt in de zomer veel rosé en witte wijn geschonken. 

Wat is immers verkwikkender dan een glas koele droge witte wijn 

of een zalmroze rosé? Maar, waarom niet ook een gekoelde rode wijn? 

Zeker, niet alle rode wijnen zijn geschikt, maar puur op fruit gevinifieerde 

wijnen smaken echt verrukkelijk als u deze koel serveert, gewoon een 

uurtje in de koelkast, of direct uit de kelder in het glas. 

We selecteerden een zestal puur op fruit gemaakte rode wijnen, die in 

de zomer pas echt tot hun recht komen als u deze schenkt zo tussen 

de 12 en 14 graden. Keldertemperatuur dus!



Zomers rood 
gekoeld het lekkerst
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2008 Cabernet Colli Berici 
Azienda Agricola Cavazza

Uit het herkomstgebied Veneto komt deze 

100% cabernet. De frisheid van deze 

‘bordelaise druif’, afkomstig van de koele 

heuvels van Berici, zorgt voor een onge-

kend puur fruit. Heerlijk zomers rood dus!

Proefnotitie: Een zalig geurende, pittige cabernet, 

met mooi bessig fruit. De smaak is elegant, met 

rijp fruit, zachte tanninen en een frisse finale.

Schenkadvies: Prima begeleider van vlees 

van de grill, pastagerechten, licht gevogelte 

en een belegen kaasje.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier 

Onze meest bekroonde huiswijn komt uit 

het dorpje Gigondas in de Vaucluse en werd 

gemaakt van 50% merlot en 50% syrah. 

Omdat de merlot volgens de AOC niet is 

toegestaan, is de wijn gedeclasseerd tot Vin 

de Pays. Aanvankelijk werd hij van 100% 

merlot gemaakt en noemde Guy Boutière 

de wijn als grapje “mon petit Pétrus”. 

Proefnotitie: De neus is heerlijk met tonen van 

bramen, zwarte bessen, wat leer en tabak. De 

smaak is stevig en kruidig met heerlijk fruit en 

zachte tanninen.

Schenkadvies: Uitstekend bij mediterrane 

schotels, stoofpot, gegrild vlees en 

rood vlees.

Op dronk: tussen nu en 2010

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

2007 Arbucala Esencia joven
Bodegas Valduero

Een zeer verrassende wijn uit Toro, een van 

de nieuwe kwaliteitsgebieden van Spanje. 

Wijnmaakster Yolanda Viadero van 

Bodegas Valduero in Ribera del Duero 

maakte een meesterlijk rode wijn barstens-

vol fruit, gemaakt van de druif tempranillo. 

Proefnotitie: De neus presenteert een zwoel zoet 

fruit van zwarte bessen, kersen en bramen. 

De smaak is smeuïg met opnieuw dat rijpe fruit 

in de afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij gegrild vlees, lam 

en als avondwijn met een schapenkaasje.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Pinot Noir
Collovray & Terrier

Het is geen nieuwtje meer dat de 

omgeving van Limoux (Carcassonne) ideaal 

is voor de druiven chardonnay en pinot 

noir. Pioniers van het eerste uur waren hier 

Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray uit de 

Mâconnais. Beslist uniek is deze rode wijn 

in Bourgogne-stijl, gemaakt van 100% pinot 

noir-druiven, die voor de vinificatie eerst 

een koude weking ondergingen.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk parfum 

van zoete rode vruchtjes als bosaardbeitjes en 

frambozen. De smaak is sappig met fris rood fruit 

van kersen en aardbeien.

Schenkadvies: Heerlijk bij lam, bij wit vlees 

en gevogelte en zelfs bij een gegrild visje.

Op dronk: tussen nu en 2012 

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

2006 La Bouderry
Côtes de Provence Rouge

Deze sympathieke wijn wordt ook wel ‘la 

petite Bernarde’ genoemd. Hij wordt namelijk 

gemaakt van jonge aanplant carignan (70%) 

en grenache (30%) van het beroemde 

Domaine la Bernarde. De druiven worden 

eerst ontsteeld, daarna zacht geperst en op 

lage temperatuur gevinifieerd. Vervolgens 

rijpt de wijn twaalf maanden op cuve.

Proefnotitie: De neus presenteert een heerlijk fruit 

van rode bessen en bramen dat harmonieert met de 

kruidige geur van de garrigues. De smaak is zacht 

met opnieuw heerlijke fruittonen.

Schenkadvies: Ideaal bij diverse vleesschotels, 

gevogelte en mediterrane gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,45)

2008 Les Sarments rouge
Vin de Pays du Comté Tolosan

De familie Laplace is vooral bekend om haar 

stevige stoere wijnen uit Madiran, gemaakt 

van de plaatselijk bekende druif tannat. In 

1995 kocht de familie ook een wijngaard net 

buiten Madiran voor het maken van een rode 

plezierwijn. Hiervoor werd gekozen voor de 

druiven tannat en cabernet, die puur op fruit 

werden gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus is pittig met vooral bosbessen 

en zwarte kersen en ook een licht pepertje en wat 

laurier. De smaak is sappig, met opnieuw veel fruit 

en heeft een zachte, rijke afdronk.

Schenkadvies: Zalige tafelwijn bij rood en 

gegrild vlees, stoofschotels en schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Proefpakket ‘Zomers rood´
U kunt deze zes rode wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 79,00
(normaal: € 89,40)

(slechts één pakket ‘Zomers rood´ per bestelling 

mogelijk.)



L’Oratoire Saint-Martin is een domein dat ons ieder jaar 

weer versteld doet staan.

De Cairanne Haut-Coustias is legendarisch, alsmede de 

Cairanne Cuvée Prestige en Réserve des Seigneurs. Alle wijnen die de 

broers Frédéric en Francois maken zijn onweerstaanbaar. Daarom kopen 

wij hier jaarlijks alle cuvées. Sinds een paar jaar is dat ook de uiterst 

interessante côtes du rhône met de naam ‘Le P’tit Martin’. Deze “kleine” 

Martin wordt gemaakt van vooral jonge aanplant grenache, maar wel 

afkomstig van de beste wijngaarden van Cairanne, die op de côtraux 

zijn gelegen. Omdat het de filosofie van de broers is om alleen top 

cairanne-wijnen te maken, declasseren zij de wijn van deze relatief 

jonge stokken tot côtes du rhône.

Inmiddels weten veel wijnliefhebbers dat deze P’tit Martin heel 

veel meer is.

2007 Le P’tit Martin
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Hij werd gemaakt van 60% grenache, 20% cinsault en 

20% syrah. Deze worden apart en op fruit gevinifieerd en 

later geassembleerd. Daarna rijpt de wijn gedurende acht 

maanden op cuves. Geen vatrijping dus.

Proefnotitie: De neus is stuivend met florale tonen, donker fruit 

en iets laurier. In de smaak keert het fijne geconcentreerde zoetige 

fruit terug, met in de finale een verrukkelijke frisheid.

Schenkadvies: Uitstekend bij gegrild vlees, gevogelte en 

ook heerlijk als avondwijn met kaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,25 per fles (normaal € 8,40)
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Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

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

colofon

EXTRA KORTING
(ook in combinat ie  me t de Huer t a de l  Rey Rosado 

op de voorpag ina)

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

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting


