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Regelmatig verschijnen er boeken van elBulli op de markt, maar voor het eerst is er 

ook een boek in het Nederlands vertaald - Een dag bij elBulli (Un dia en elBulli). 

De verschijning van dit boek heeft ervoor gezorgd dat men ook in Nederland inmiddels 

niet raakt uitgepraat over het culinair bijzonderste plekje op aarde.

Het restaurant elBulli, gelegen nabij het dorpje Roses aan de Spaanse noordoostkust, 

is slechts zes maanden per jaar geopend en dan nog alleen voor lunch of diner. 

Naar zeggen is er een wachtlijst van één miljoen mensen, terwijl er jaarlijks nog geen 

achtduizend mensen terechtkunnen. Iedere gast die een tafeltje in het restaurant weet 

te bemachtigen, wordt door Adrià persoonlijk welkom geheten in zijn schitterende keuken, 

waar hij geholpen door veertig chefs ongeveer 32 gerechtjes per gast vervaardigt. 

Deze 32 hapjes worden vervolgens op kundige wijze door nog eens dertig obers aan de 

gasten geserveerd, waarbij ieder gerechtje vergezeld gaat van een eetinstructie. 

Fijnproevers en liefhebbers kunnen echter ook dichter bij huis genieten van één van 

’s werelds allerbeste keukens. Want met alle respect voor Ferran Adrià… ook in ons eigen 

Nederland hebben wij een ster van het hoogste kaliber: Sergio Herman is zijn naam, van 

Restaurant Oud Sluis! Goed, ook Sluis ligt voor de meeste Nederlanders niet echt om de 

hoek, maar voor een bezoek aan dit ‘adresje’ ga je graag een paar uurtjes in de auto zitten. 

Bovendien is een tafeltje hier ook net iets gemakkelijker te bemachtigen. 

Een bezoek aan Oud Sluis betekent dat je van de eerste tot en met de laatste minuut 

verwend wordt. De gerechten van Sergio zijn verfijnd, evenwichtig, complex en origineel. 

Ook de wijnselectie is exquis en sluit naadloos aan bij de keuken. Wij mogen hier tot ons 

grote genoegen al jaren onze bijdrage aan leveren. Het leek ons daarom een goed idee - 

crisis of niet - om dit geweldige Nederlandse restaurant en zijn bijzondere chef-kok eens 

extra in het zonnetje te zetten. Op bladzijden 4 t/m 7 vindt u een uitgebreid interview met 

Sergio Herman en gastheer Geoffrey Hendrikse, voor een kijkje in de beste keuken van 

Nederland. Daarnaast maken we kennis met de creativiteit van dit koningskoppel bij het 

combineren van wijn en spijs; Sergio en Geoffrey komen met boeiende spijssuggesties 

bij meerdere wijnen die we u in deze Vinée Vineuse aanbieden. Zo komt de magie van 

Oud Sluis wel heel dichtbij…

Xavier & Louis Kat
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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 
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Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst een 
creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere 
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de 
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze 
retourflessen van ons 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.

 Restaurant Oud Sluis
4-5-6-7 Sergio Herman en Geoffrey Hendrikse van het 

 driesterrenrestaurant Oud Sluis spelen een centrale 

 rol in deze Vinée Vineuse.

 Domaine Dirler
8-9-10 Al meer dan tien jaar werkt de familie Dirler volledig  

 ‘biologisch-dynamisch’. Een serie buitengewoon mooie  

 wijnen uit het voor de Elzas sublieme jaar 2007.

 Vlinderwijn
11 De oogst 2007 van de vermaarde El Regajal is onlangs  

 binnengekomen. Ook nu weer een wijn met een zeer  

 hoog smul-gehalte.

 Verkoelende rosé
12-13 Op zomerse dagen en zwoele avonden schenkt u een  

 ‘natuurlijke’, ongecompliceerde, droge, frisse en 

 fruitrijke rosé. 

 Loire rouge
14-15 De meest verrukkelijke rode zomerwijnen worden  

 gemaakt van de druif cabernet franc en komen uit de  

 Loire-streek.

 Taste of Amsterdam
16-17-18 Op 25, 26, 27 en 28 juni bent u van harte welkom op  

 een voor Nederland uniek gastronomisch evenement:  

 ‘Taste of Amsterdam’. 

 Vin de Pays uit Châteauneuf-
 du-Pape
19 De oogst van jonge aanplant komt bij Chante Cigale niet  

 in aanmerking voor de assemblage van de echte 

 châteauneuf. Ontdek dit verrukkelijk rood en wit!

 Bordeaux
20-21 Fontenille blanc 2008 en Fontenille rouge 2006 

 proefden onweerstaanbaar.

 Terecht worden de wijnen van Stéphane Defraine tot 

 ver buiten Bordeaux bejubeld.

 Toprosé aan tafel
22-23 Echt grote roséwijnen komen uit Frankrijk. 

 Hier een selectie uit Sancerre, Tavel, Bandol en drie 

 uit de Côtes de Provence.

 Côtes du Roussillon
24-25 Naast La Rectorie bezit de familie Parcé sinds een paar  

 jaar ook het wijndomein La Préceptorie. Opnieuw een  

 serie verbazingwekkende wijnen.

 Sappig wit uit ‘la douce’
26-27 Het jaar 2008 leverde een breed palet aan 

 verrukkelijke, droge witte wijnen op. Onze selectie: 

 Les Sarments  van Laplace, Faune van Moulin de 

 Gassac, Saumur Elegance van Vieux Pressoir en de witte  

 laudun van Pélaquié.

 Huiswijnen
28-29  Vier witte en vier rode wijnen met een uitstekende 

 verhouding prijs-kwaliteit. Dit zijn de visitekaartjes van  

 Okhuysen. (Voor rosé-huiswijnen zie pagina 12 en 13)

 Wijnig Nieuws
30-31  Een vaste rubriek met wijnwetenswaardigheden van  

 uiteenlopende aard.

 Rosé frizant 
Achter  Een opmerkelijke creatie van Mas de Daumas Gassac 

 is deze zalige, mousserende rosé.

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

Volgens de kenners voeren één restaurant en één man al jaren de ranglijst aan 
als zijnde de beste ‘eettempel’ en beste chef-kok ter wereld. We hebben het hier 
over chef Ferran Adrià van Restaurant elBulli. Adrià is de grondlegger van het 
moleculaire koken en zijn kookstijl wordt - voor zover zoiets überhaupt mogelijk 
is - door vele chefs wereldwijd geïmiteerd. 

Heeft u behoefte aan hulp bij het inloggen op de website, 
dan kunt u contact opnemen met Yves van Maren 
via 023-531 22 40.

Dicht bij huis
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Totale perfectie!
Het beste restaurant van Nederland zit nu niet bepaald om de hoek, maar is de omweg meer 

dan waard! Nee sterker, iedere liefhebber van mooi eten moet hier geweest zijn!

Ook in Sluis wordt Vinée Vineuse gelezen. Dat bleek toen 

patron-cuisinier Sergio Herman en maître-sommelier 

Geoffrey Hendrikse van Restaurant Oud Sluis ons vertelden 

dat zij tot tweemaal toe in de kersteditie van Vinée Vineuse 

de mooiste restaurants de revue hadden zien passeren. 

Sergio: “Nu wordt het tijd dat jullie eens een dagje naar Sluis 

komen!” Als Sergio Herman je uitnodigt, laat de reactie zich 

raden. Agenda’s werden getrokken en enkele maanden later 

reisden wij af naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen voor een kop 

koffie, een goed gesprek en een uitgebreide proefsessie. 

Schoonheid en perfectie

Wat we deze dag ook te proeven krijgen, het is van een ongekende 

schoonheid en perfectie. De balans in de gerechten en de opbouw 

van het menu zijn uitmuntend. De gerechten zijn zeer complex, 

elegant, evenwichtig, verfijnd en in geen enkel opzicht overdadig. 

Ook de bediening heeft zijn rol in deze volmaakte harmonie. 

De mensen zijn hier vriendelijk, aandachtig en uitermate kundig. 

De energie van Sergio, Geoffrey en de rest van zijn team 

inspireerde ons dusdanig dat wij besloten Restaurant Oud Sluis in 

deze zomerse Vinée Vineuse eens goed in het zonnetje te zetten!

Dichter bij zichzelf

Als we op een doordeweekse dag begin mei iets voor elven bij het 

restaurant aankomen, gaat een Belgisch stel net voor ons naar 

binnen. Of ze nog een tafeltje voor de lunch kunnen reserveren. 

Dat kan volgens maître Geoffrey. Op de dag zelf nog een tafeltje in 

Oud Sluis bemachtigen, kan dat echt? Het stel heeft geluk, er is er 

net één vrijgekomen. Anderhalf uur later zit het restaurant bomvol.

Sergio Herman meldt zich spoedig zelf bij ons. Hij is druk, legt 

de laatste hand aan een nieuw boek en kookt die dag creaties die 

hiervoor gefotografeerd zullen worden. Ook is hij samen met die 

andere topchef, Jonnie Boer (Restaurant De Librije), bezig met een 

kookboek voor thuisgebruik. Bovendien gaat hij tijdens het servies 

zelf de keuken in om ook deze dag weer een perfecte lunch af te 

leveren.

Sergio vertelt: “Natuurlijk heb ik een opleiding, ik heb Hotelschool 

gedaan en verschillende stages gelopen bij bekende restaurants. 

Toch heb ik relatief weinig met andere chefs gewerkt. Vanaf het 

eerste begin heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Inspiratie vind ik 

overal, maar het zit vooral in jezelf. Natuurlijk probeer ik bij te 

blijven met nieuwe technieken. Zo was ik een van de eersten die bij 

Ferran Adrià ging kijken om te leren over moleculair koken en het 

ook ging toepassen in zijn keuken. Momenteel haal ik veel 

inspiratie uit mijn eigen omgeving. Ik heb geleerd dat je het niet 

allemaal ver weg hoeft te zoeken. Ons Zeeland heeft zoveel te 

bieden. Momenteel ben ik bezig met het onderzoeken van allerlei 

kruiden, inheemse bloempjes en eetbare grassoorten. Ik heb daar 

een stukje grond voor, waar we van alles op laten groeien. 

Natuurlijk, voor bepaalde vruchten en specerijen moet je verder 

van huis, maar m’n vis haal ik het liefst uit de zee voor de deur en 

niet uit exotische oorden ver weg. Mijn keuken draait steeds meer 

om balans. Noem mijn kookstijl maar vrouwelijk. Ik werk bijvoor-

beeld veel en graag met vinaigrettes, voor een mooie frisheid in de 

gerechten. Eigenlijk vind ik mijn eigen kookstijl pas twee à drie 

jaar echt volwassen”.

De gast verwacht een wijnarrangement

Wat opvalt als we met het team van Oud Sluis over wijn praten, is 

dat wijn een belangrijke rol speelt in de totale beleving, maar niet 

wordt benaderd als een exacte wetenschap. Al pratende met 

Sergio, Geoffrey en sommelier Benjamin hoor je dat de heren het 

liefst één mooie fles wit en rood uitkiezen, wanneer ze zelf uit eten 

zijn. Sergio: “Ik wil gewoon genieten van een mooie fles en alle 

smaken op me af laten komen. Een mooie complexe wijn zal in 

combinatie met veel verschillende gerechten wat te bieden hebben 

en zich steeds anders gedragen. Een wijnarrangement vermoeit me 

al snel en vind ik vaak minder spannend”. Toch heeft ook Oud Sluis 

bij de geserveerde menu’s mooie bijpassende wijnarrangementen. 

De gast van vandaag verwacht dit immers. De hiervoor geselecteer-

de wijnen worden niet uitgebreid voorgeproefd. Veel gaat op het 

gevoel. Het belangrijkst is dat de ingekochte wijnen in stijl perfect 

aansluiten bij de keuken van Sergio.

Minder uitsloven

Maître-sommelier Geoffrey Hendrikse heeft in de loop der jaren 

geleerd dat het in een wijnarrangement vooral om de opbouw 

draait. Die moet perfect zijn. De precieze match tussen het gerecht 

en de wijn is hierin voor hem ondergeschikt. “Het plezier staat 

altijd voorop, de techniek komt op de tweede plaats. Ik kies wat dat 

betreft regelmatig voor wat ‘gekke’ en originele wijnen, maar ben 

ook weer niet té vooruitstrevend. Vroeger deed ik dat wel; wilde ik 

me waarschijnlijk wat meer uitsloven. Ik kies tegenwoordig toch 

voor de gemene deler en niet voor de paar wijnkenners die er 

misschien tussen zitten. Wij realiseren ons dat de mensen primair 

voor de keuken van Sergio komen. Om daar optimaal van te 

kunnen genieten, speelt de algemene beleving een belangrijke rol. 

Harmonie is het sleutelwoord. Dat geldt dus ook voor de wijnen. 

Negen jaar met iemand samenwerken, betekent dat zijn smaak 

ook de jouwe wordt. In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan 

houden van wijnen met verfijning, niet te zwaar, maar juist fris en 

met een goede balans”.

Prijs-kwaliteit geldt ook voor drie sterren

Op de vraag waar de ambities liggen en waar nog verdere 

vooruitgang te behalen is, antwoorden Sergio en Geoffrey 

onafhankelijk van elkaar in dezelfde lijn. Beide heren geven aan 

Sergio Herman en Geoffrey Hendrikse

Benjamin de Buck Geoffrey Hendrikse
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Proefpakket Oud Sluis
Speciale prijs per pakket van 6 flessen: 
€ 75,00 (normaal: € 84,45)

(Slechts één pakket per bestelling mogelijk)  

2008 Bandol rosé 

Château de Pibarnon, (blz. 22 & 23)

2007 Riesling Belzbrunnen
Domaine Jean Dirler ( blz. 9 & 10)

2008 Laudun blanc 

Domaine Pélaquié (blz. 26 & 27)

2007 Terres Nouvelles blanc
la Préceptorie de Centernach (blz. 24 & 25)

2007 2006 Chinon Cuvée Terroir
Domaine Charles Joguet (blz. 14 & 15)

De Coup de Cœur van Benjamin:

2007 Tandem - Syrah du Maroc
Thalvin/Alain Graillot

(normale prijs: € 12,10)

dat de vooruitgang zit in de ‘harmonie’. Sergio laat weten dat de 

aanstaande verbouwing dit gevoel van eenheid moet gaan 

versterken. Niet alleen zijn keuken, de wijnen en de bediening 

spelen een rol, maar ook het interieur, tot aan de keuze voor het 

servies en glaswerk toe. Daar komt nu de volgende focus voor 

hem. Volgens Geoffrey brengen ervaring en rust nu verbetering. 

Steeds veranderen is volgens hem geen vooruitgang, continuïteit 

kan dat wel zijn. Op de vraag of het hebben van drie Michelin-

sterren nog een extra druk geeft, antwoordt Geoffrey dat deze 

druk vooral in het voortraject zit: het toewerken naar de derde 

ster. Nu gaat het meer om de prestatie in het algemeen. Een juiste 

interpretatie door je gasten van het product dat je levert, is hierbij 

belangrijk. Ook de prijsstelling speelt daarin mee. De gast heeft 

een tevreden gevoel als de prijs en de kwaliteit zich goed tot 

elkaar verhouden. 

Geoffrey: “Sergio en ik bepalen de sfeer en die is daarom niet stijf. 

Gasten komen hier om te genieten. Bij uit eten gaan, draait het in 

de eerste plaats om gastvrijheid en natuurlijk om kwaliteit. 

Bij Oud Sluis is alles daarop gebaseerd, tot aan de keuze voor de 

wijnleverancier toe!”.

Een Belg met bagage

De 21-jarige Belg Benjamin de Buck werkt inmiddels drie jaar als 

sommelier bij Oud Sluis. Ondanks zijn jeugdige leeftijd verstaat hij 

het vak van sommelier als geen ander. “In zijn vrije tijd zit hij het 

liefst in het café of staat hij op een feestje”, vertelt Geoffrey, “maar 

waar hij ook is, hij is altijd met wijn bezig. Niet door met zijn neus 

in de boeken te zitten, maar door te proeven en erover te praten. 

Benjamin wil alles weten en stelt altijd vragen. Bovendien kan hij 

ervan genieten en dat is het allerbelangrijkst”. Door een tomeloze 

inzet, veel te werken (zelfs tijdens zijn vakanties loopt hij stages bij 

buitenlandse toprestaurants) en veel te proeven is de jonge Benja-

min nu al een interessante gesprekspartner die weet waarover hij 

praat en een uitgesproken mening blijkt te hebben. Ook hij is 

inmiddels besmet met ‘de stijl Oud Sluis’: Benjamin houdt van 

frisse tonen. “Een wijn mag van mij nooit overheersen”, vertelt 

Benjamin, “het gaat immers om het eten en de wijn moet dus 

ondersteunend zijn. In mijn wijnkeuzes heb ik inmiddels de vrije 

hand. Ik doe wat dat betreft veel op gevoel en probeer de wijnen 

op de keuken af te stemmen, maar ook op de gasten. De gasten 

voorzien me van veel feedback. Juist de variatie van gasten zorgt 

voor een prachtige uitdaging”.

Voorafgaand aan onze afspraak kreeg Benjamin van ons vijf wijnen 

uit deze Vinée Vineuse toegestuurd, waaromheen hij een menu 

heeft gecreëerd. De wijn-spijs-combinaties kunt u op de betreffen-

de bladzijden terugvinden. De vijf wijnen tezamen vormen met één 

van de favoriete wijnen van Benjamin het ‘proefpakket Oud Sluis’. 

Sergio Herman in actie
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1   2007 Riesling Belzbrunnen
De riesling wordt beschouwd als de nobelste druif van de Elzas. 

Het is tevens de meest aangeplante variëteit in deze regio en 

behoort tot één van onze favorieten. Deze Belzbrunnen profiteert 

van het terroir van de wijngaarden welke net onder de grand cru 

Kessler zijn gelegen.

Proefnotitie: In de neus ontdekken we vooral veel tonen van citrus, 

met een hoofdrol voor de grapefruit. Verfijnde smaak, kruidig, veel sap 

en een aangename lange afdronk. 

Schenkadvies: Heerlijk bij bijvoorbeeld vis met een Hollandaise saus.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 13,95 per fles (normaal € 15,85)

2   2007 Riesling Grand Cru Spiegel 
De Spiegel-wijngaard ligt deels op het zuiden, deels op het zuid-

oosten. De riesling is voornamelijk geplant aan de zuidkant waar 

hij prima gedijt op de steenachtige bodem.

Proefnotitie: Indrukwekkende neus met mooie, frisse fruittonen en 

een hint van kruiden. De smaak is rijp en gestructureerd, met 

terugkeer van het fruit en een lange expressieve finale.  

Schenkadvies: Uitstekende combinatie met rivierkreeft of 

gegrilde langoustines.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 19,05 per fles (normaal € 21,50)

3   2007 Riesling Grand Cru Kitterlé
Guebwiller is de enige gemeente in de Elzas waaronder vier grand 

crus vallen: Kessler, Saering, Spiegel en Kitterlé. De riesling, 

gelegen op de zuidoostelijke en zuidelijke hellingen van Kitterlé, 

vangt als eerste de zonnestralen op. Het resultaat: een absolute 

topwijn!

Proefnotitie: In de verfijnde geur ontdekken we iets rokerigs met tonen 

van anijs en wit fruit. De aanzet van de smaak is mooi rijk, harmonieus, 

met vervolgens fruit van mandarijn en een verfrissende afdronk. 

Schenkadvies: Combineert prachtig met gegrilde tonijn en riviervis.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 20,65 per fles (normaal € 23,25 )

4   2007 Pinot Gris Schwarzberg
De pinot gris is lang ondergewaardeerd in de Elzas. Ten onrechte, 

want de pinot gris combineert het kruidige van de gewürztraminer 

met het aromatische van de riesling. In zijn jonge jaren kenmerkt 

de pinot gris zich door aroma’s van perzik en abrikoos en een 

rokerige hint. Naarmate de pinot gris zich verder ontwikkelt, zullen 

ook tonen van biscuit, brioche en boter waarneembaar zijn.

Proefnotitie: Deze pinot gris, afkomstig van de akker Schwarzberg, 

een lieu-dit, gelegen aan de achterkant van de grand cru Kessler, is 

tegelijkertijd fijn en krachtig. Complexe, rokerige neus met tonen van 

geconfijte abrikoos en perzik. Het rijpe fruit keert terug in de smaak en 

het geheel eindigt in een weelderige finale. Goed bewaarpotentieel. 

In één van de meest pittoreske wijnstreken van 

Frankrijk, de Elzas, zijn wij al ruim twintig 

jaar gecharmeerd van de prachtige wijnen van 

Domaine Dirler. Gelegen in het uiterste zuiden 

van de ‘Haut-Rhin’, in de gemeente Bergholtz, 

maken vader en zoon zuivere, elegante wijnen 

die uitstekend culinair inzetbaar zijn. Met 

respect voor de natuur, wat resulteert in  

een biodynamische certificering, en door 

te profiteren van een ideaal microklimaat 

verrassen zij ons ieder jaar weer met complexe, 

uitgebalanceerde wijnen. 

Zo ook met het oogstjaar 2007, dat in de Elzas 

een groot jaar is.

Schenkadvies: Veelzijdig inzetbaar bij gevogelte, foie gras en 

gegrilde visgerechten of als ‘vin de réception’, zoals de 

wijnmaker doet.  

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 16,15 per fles (normaal € 18,25 )

5   2007 Pinot Gris Grand Cru Kessler
Sinds 1830 gebruikt men officieel de naam ‘Grand Cru Kessler’, 

maar de goede reputatie van deze akker vindt men reeds terug in 

een geschrift uit de 16de eeuw waarin het gebied ‘Wanne’ wordt 

genoemd. Men beschrijft dat de beste wijn van het land hier te 

vinden is. De wijnen afkomstig van de grand cru Kessler, gelegen 

op zo’n 300-400 meter hoogte, staan garant voor harmonie en 

verfijning. 

Proefnotitie: Complexe en tegelijkertijd elegante wijn. In de neus 

ontdekken we aroma’s van (gele) pruimenjam, iets rokerigs en wat 

kruiden. De smaak biedt een breed palet, variërend van prachtig rijp 

fruit in de aanzet tot minerale, frisse tonen in de finale. Een wijn van 

grote klasse! 

Schenkadvies: Ideaal in combinatie met magret de canard, foie 

gras of een kruidig gegrilde vis. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 18,45 per fles (normaal € 20,85 )

6   2007 Muscat Grand Cru Saering
Rijdend vanuit Bergholtz richting Guebwiller is het de grand cru 

Saering, gelegen op de terrasvormige akker, die het meeste indruk 

maakt. De mergelbodem is er rijk aan kalk en klei en hier komt het 

‘druivige’ aroma van de muscat goed tot zijn recht.

Proefnotitie: Mooi droog gevinifieerd. Ingetogen parfum van 

bloedsinaasappel, mandarijn, pompelmoes en wat bloemen. 

Verfijnde smaak, aromatisch en een lange, frisse, zuivere finale.

Schenkadvies: Uitermate geschikt als aperitief of in combinatie 

met bijvoorbeeld parmaham en meloen.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,90 per fles (normaal € 16,85 )

65432

Wijnspijsadvies Oud Sluis
Jonge makreel gemarineerd 
met salade van Noordzee-krab, 
ziltige scheuten en plantjes, 
frisse smaken als ‘komkommer-
limoen-zure appel’.

2007 Riesling Belzbrunnen
“Rauwe vis, sushimi-achtige gerechten, vragen om Riesling, maar 
dan wel droog en met goede zuren. De vette vis vraagt echter wel 
om een goede vulling van de wijn”.

1

     Complexe uitgebalanceerde wijnen uit een groot jaar
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Vol trots presenteren wij u voor het zesde achtereenvolgende jaar 

El Regajal, beter bekend als de ‘Vlinderwijn’. Ook nu is de beschikbare 

hoeveelheid beperkt, aangezien een groeiend aantal Spaanse toprestaurants 

deze wijn heeft ontdekt. Uiteraard hebben we een zo groot mogelijk 

gedeelte van de oogst gereserveerd om de vele liefhebbers in Nederland 

te kunnen laten genieten van deze bijzondere wijn. 

De ervaring leert echter dat deze Spaanse ‘cultwijn’ zeer snel wegvliegt 

uit onze magazijnen, dus wij raden u aan om niet te lang te wachten 

met uw bestelling.

 7   2007 Gewürztraminer Bux
Bijna ieder jaar selecteren wij de gewürztraminer van de akker 

Bux. De voor de gewürztraminer zo kenmerkende roze druifjes 

profiteren van de zuidelijke ligging en geven rijke, rijpe wijnen die 

zelfs de concurrentiestrijd aan kunnen met die van de grand cru-

wijngaarden.   

Proefnotitie: Complexe neus met kruidige en florale tonen en exotisch 

fruit. Het smaakpalet is evenwichtig, zuiver en harmonieus. Het rijpe 

fruit in combinatie met de kruidigheid en een aangename, frisse finale 

zorgen voor verleiding in het glas.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of met bijvoorbeeld Munster-

kaas en als begeleider van een mediterrane couscousschotel.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,80 per fles (normaal € 15,65)

 
8   2007 Gewürztraminer Grand Cru Kitterlé

De bovenlaag van de akker Kitterlé bestaat ter hoogte van Guebwil-

ler vooral uit vulkanische grond, genaamd ‘grauwackes’. Het terroir 

is er rijk met minerale elementen. De Gewürztraminers afkomstig 

van deze akker zijn hierdoor verfijnd en elegant. 

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus met tonen van ananas, specerijen en 

rozenblaadjes. De smaak is uiterst elegant, fruitig en heeft tegelijk een 

mineraal karakter. 

Schenkadvies: Verfrissend als aperitief of bij eend in sinaasappelsaus.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 19,95 per fles (normaal € 22,50) 

We vinden El Regajal in het gelijknamige natuurgebied in het ten zuiden van 

Madrid gelegen district Aranjuez. Al vanaf de 19de eeuw maakt men hier 

wijn op de hoge hellingen aan de rivier de Tajo. Temidden van olijfbomen, een 

diversiteit aan kruidgewassen en prachtige (rivier)valleien leven zo’n 77 soorten 

vlinders, waaronder enkele zeldzame. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat 

de vlinder een prominente plaats inneemt op het etiket. 

Deze volledig biologische wijn wordt gemaakt door de beroemde Spaanse 

oenoloog Ignacio de Miguel. Uit respect voor de natuurlijke omgeving is vrijwel 

de gehele bodega onder de grond gebouwd en voorzien van de modernste 

apparatuur. Met veel passie en kunde worden alle percelen en alle druivenrassen 

afzonderlijk van elkaar gevinifieerd op kleine roestvrijstalen vaten. Na de gisting 

wordt de wijn - nog altijd gescheiden - op eikenhouten barriques gebracht. Pas 

tijdens de eerste soutirage (het oversteken van de wijn om hem lucht te geven 

en hem van zijn droesem te scheiden) wordt de wijn geassembleerd. In totaal 

blijft hij gedurende dertien maanden op fust.

2007 El Regajal, Selección Especial
Vino de Madrid

Deze beroemde Spaanse wijn is gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 30% 

tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. El Regajal staat ook dit oogstjaar garant 

voor een complexe wijn met een mooi spanningsveld tussen enerzijds kracht en 

anderzijds souplesse en finesse. 

Proefnotitie: De wijn is diep van kleur, bijna paars. De geur is intens en complex, 

met tonen van rijp rood en zwart fruit, kruiden, tabak, chocola en een lichte toast. 

De smaak is smeuïg en rond, maar kenmerkt zich tevens door een opvallende 

elegantie, terugkerende verleidelijke fruittonen en een lichte kruidigheid. De fluwelige 

tanninen en een secondenlange finale maken deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

Heerlijk bij gegrild vlees of als avondwijn met wat ‘tapas’.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,40 per fles (normaal € 15,20)

De beroemdste vlinder 
uit Spanje

9   2007 Gewürztraminer Grand Cru Spiegel
De grond van de zuidoostkant van de Spiegel-wijngaard is 

zwaarder dan die van de zuidkant, waar men vooral riesling vindt, 

en is daarom geschikter voor de gewürztraminer.

Proefnotitie: Het parfum biedt florale aroma’s gecombineerd met 

fruittonen als perzik, grapefuit en lychee. In de smaak ontdekken we 

complexiteit, een iets vette structuur en rijp exotisch fruit. De kruidige, 

intens lange afdronk maakt deze wijn zeer indrukwekkend! 

Schenkadvies: Heerlijk bij diverse rijke lamsschotels zoals 

‘blanquette d’agneau’.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs per doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 22,50)

10   2007 Crémant d’Alsace
Een schitterende mousserende wijn, gemaakt volgens de méthode 

traditionnelle (zoals champagne), van de druiven pinot noir, pinot 

gris en auxerrois.

Proefnotitie: De wijn geurt naar fris, wit fruit, bloemen en iets van 

brioche en toast. De mousse is mooi zacht. In de smaak is de wijn 

mooi fris en elegant, met tonen van wit fruit, iets citrusfruit en met 

een aangenaam sappige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of bij een zomerse salade.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs per doos van 6:
€ 14,35 per fles (normaal € 16,25)

         Complexe uitgebalanceerde wijnen uit een groot jaar
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Rumoer in de wijnwereld! In het traditionele wijnland Frankrijk wordt gemorreld 
aan de vinificatie van rosé. In onze snel veranderende wereld vol experimenteerdrift 
lijkt bijna alles mogelijk en daarin past klaarblijkelijk ook deze verruiming van de 
productiewijze van rosé. In Frankrijk zelf, het land van de ‘terroir’ en de appellation 
controlée, stuit een en ander op groot verzet. In onze visie staat kwaliteit centraal, 
dus voorlopig houden wij ons graag bij ‘klassiek’ gemaakte rosés, rosés die zich 
al jaren bewijzen. Onderstaande serie heerlijke zomerrosés zal zijn weg naar vele 
tuintafels en terrasjes weer weten te vinden. Nu al klassiekers! 

Een feest 
in je glas  
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2008 Huerta del Rey
Vino de la Tierra de Castilla Y Léon

Nog altijd dé rosé van Okhuysen, deze 

immer koel ogende, hartveroverende rosé 

uit de ‘tuin van de koning’. Is hij in de 

wintermaanden al lekker, nu de dagen lang 

zijn en zon en warmte vrij spel hebben, 

komt hij optimaal tot zijn recht. 

Proefnotitie: Een schoonheid van een rosé 

met een ideale balans tussen extract en 

verfijning, barstensvol verrukkelijk fruit dat 

doet denken aan frambozen en kersen, met 

een elegante frisse smaak en een sappige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Rosé l’Orangeraie 
Vin de Pays d’Oc

Uw vraag naar de rosé van dit echte 

Okhuysen-domein liet niets aan 

duidelijkheid te wensen over. U proefde de 

jongste oogst van deze stijlvolle rosé van 

de gepassioneerde wijnfamilie de Lorgeril 

misschien vorige maand al… en u krijgt nu 

van ons opnieuw de gelegenheid hem te 

‘ontdekken’.

Proefnotitie: De neus is delicaat met tonen 

van klein rood fruit en bloemen. De smaak 

is fris, met fijne zuren, lekker fruit van rijpe 

aardbei en framboos, en een zachte, ronde 

finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Guilhem rosé
Moulin de Gassac

De maker van deze rosé behoeft geen 

introductie. De familie Guibert maakt al 

jaren prachtige wijnen en enkele jaren 

geleden voegden ze daar deze heerlijke 

rosé voor alledag aan toe. Deze ‘saignée’-

rosé (gemaakt van het eerstweggelopen 

sap) is een assemblage van bijna gelijke 

delen syrah en grenache en werd puur op 

het fruit gevinifieerd. 

Proefnotitie: De wijn heeft een aangename, 

intense neus van rood fruit als aardbei. 

In de mond is hij rond en gul, met weer 

uitgesproken rood fruit en een zalige fraîcheur 

in de afdronk.  

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,80 per fles (normaal € 5,65)

2008 Syrah rosé
Domaine Terres Noires

De cépagewijnen van Domaine Terres 

Noires uit Vias zijn niet alleen van een 

prachtige eenvoud, maar bezitten tevens 

spanning en concentratie. De druiven 

van deze rosé (100% syrah) werden in de 

vroege ochtend geplukt om deze zo fris 

mogelijk te kunnen vinifiëren. 

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)

Proefpakket Klassieke rosés 

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 68,00 (normaal € 77,20)

(slechts één pakket ‘Klassieke rosés’ per bestelling 

mogelijk)

2008 Château Labatut-Bouchard
Bordeaux rosé

Labatut-Bouchard is bekend van zijn witte 

en rode wijn, die wij reeds decennialang 

voeren en die in de loop der jaren 

regelmatig in de prijzen vielen. De rosé is 

minder bekend…, maar o zo lekker. Zijn 

prijs-kwaliteitverhouding is ongekend en hij 

mag zich inmiddels dan ook verheugen in 

een groeiende schare liefhebbers.

Proefnotitie: Mooi bleekroze van kleur. 

De geur is fris kruidig, met klein rood fruit en 

iets citrusfruit. De smaak is prachtig fris en 

droog, met een mooie sappige structuur 

en prachtig elegante zuren. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

Lidewij Kuijper van deze tamelijk jonge 

Mas weet elk jaar weer het niveau van 

haar wijnen verder op te krikken. U wist 

de kleine stijlaanpassing in de rosé - 

toevoeging van mourvèdre aan de syrah 

en grenache voor extra complexiteit en 

diepgang - te waarderen en graag bieden 

wij hem dan ook nogmaals aan.

Proefnotitie: Een kruidige neus met tonen 

van bessig fruit en rode grapefruit. De smaak 

is breed en sappig, met opnieuw wat kruiden, 

en eindigt in een lange, pittige en frisse finale. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,10) 
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2008 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir

De wijnen van Bruno Albert kenmerken zich 

door hun fantastische fruitexpressie. Deze 

100% Cabernet franc is zoals wijn moet zijn, 

gemaakt van fruit, puur, eerlijk en bovenal: 

heerlijk!

Proefnotitie: Expressieve neus, vol frambozenfruit 

dat naar voren komt bij het inschenken. In de 

smaak een schitterende balans tussen het 

heerlijke rijpe rode fruit en een lichte aardsheid, 

met een mooie frisse afdronk. Een absolute 

aanrader!

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,35 per fles (normaal € 7,40)

Zwoele zomer 
met rode loire

2006 Saumur Champigny Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves

De Terres Chaudes is afkomstig van de beste percelen met oudere 

wijnstokken. De natuurlijk lage rendementen zorgen voor zeer 

goede en geconcentreerde druiven. Door een deel te laten rijpen op 

eikenhouten vaten heeft de wijn een rijkere structuur gekregen en 

aan complexiteit gewonnen.

Proefnotitie: Geconcentreerd rood fruit domineert de geur. De smaak 

is stevig, krachtig met een mooie aardse toon en smeuïge tanninen. 

De afdronk is lang en harmonieus. Loire op z’n best!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,45 per fles (normaal € 16,40)

2006 Chinon Varennes du Grand Clos
Domaine Charles Joguet

De wijngaarden van Varennes du Grand Clos zijn direct naast het 

domein zelf gelegen en behoren tot de beste van het huis. Door de 

wijn te laten rijpen op gebruikte eikenhouten vaten, waaronder die 

van Château Margaux, wint de wijn door micro-oxidatie enorm aan 

complexiteit, zonder dat het hout een dominante smaak afgeeft.

Proefnotitie: Het begrip terroir komt bij deze wijn extra goed naar 

voren. De geur is complex, met tonen van bramen, zwarte bessen, 

laurier en iets peper. De smaakaanzet valt op door opnieuw rijpe 

fruittonen, gevolgd door een uitstekende concentratie, een romige 

structuur en mooi rijpe tanninen. Complex en subtiel.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,90)

2007 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves

Vigneron Thierry Germain zorgde ervoor dat Saumur 

Champigny wereldfaam kreeg. Zijn visie is dat tegengas 

moet worden gegeven aan de eenheidsworsten. 

Hij kiest voor een biologisch-dynamische aanpak en 

houdt de rendementen in de wijngaarden bewust laag. 

Zijn wijnen bezitten rijpheid, met behoud van elegantie 

en mineraliteit.

Proefnotitie: In de neus komt het kenmerkende rode fruit 

van frambozen en bramen duidelijk naar voren. De smaak 

is fris met mooie aardse tonen, iets van paddenstoelen, 

bloemen en in de afdronk weer de rijpheid van het rode fruit.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,80 per fles (normaal € 10,10)

2006 Chinon rouge ‘Cuvée Terroir’
Domaine Charles Joguet

De Cuvée Terroir wordt zo genoemd omdat in 

deze wijn het terroir van Chinon maximaal tot 

uitdrukking wordt gebracht. De druiven worden 

puur op het fruit gevinifieerd en de wijn krijgt 

geen opvoeding op eiken vaten. Zo is er alle 

ruimte voor de druif om het karakter van het 

terroir in de wijn naar voren te brengen.

Proefnotitie: De neus is vol expressief fruit en een 

tikje mineraal. De smaak is weldadig vol, rijk aan 

rood en zwart fruit, een tikje aards en heerlijk 

fris in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,45 per fles (normaal € 10,80)

Het patent op ’zomerse wijnen’ rust niet alleen op wit en rosé, ook een aantal rode wijnen 
valt in deze categorie. De lichtgekoelde wijnen van de cabernet franc-druif zijn uitermate 
geschikt voor lange zomeravonden. Wij hebben voor u een drietal karaktervolle zomerse 
loirewijnen geselecteerd uit de wijngaarden rond de schitterende stadjes Chinon en Saumur.

de topcuvées:
De potentie van de cabernet franc wordt 
bewezen door de twee beroemdste wijnen 
uit Saint-Emilion. Zowel Château Ausone als 
Château Cheval Blanc bestaan voor meer 
dan 50% uit cabernet franc. Ook in de Loire, 
bakermat van de cabernet franc, bij 
Domaine des Roches Neuves en Domaine 
Charles Joguet, weten ze complete en 
complexe topwijnen te maken van 
100% cabernet franc !

 loire loire

Wijnspijsadvies Oud Sluis
Kalfszwezerik
krokant gebakken 
met witte 
asperges, crème 
van artisjok en 
jus van morilles.

2006 Chinon Cuvée Terroir
“De jus van morilles geeft een aardse dimensie aan het 
gerecht, de krokante zwezerik is dierlijk. In combinatie 
met de rijpe en sappige, maar frisse cabernet franc is 
dit prachtig”.
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Blanc de Noirs
Champagne Veuve A. Devaux

Een echte specialiteit van Devaux, vol spanning 

en met een uitstekende structuur, gemaakt 

van 100% pinot noir, die de wijn een prachtig 

fruit geeft.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 28,75 per fles (normaal € 32,25)

Prosecco Spumante Nera Brut
De Faveri

Prosecco is inmiddels zeer populair in 

Nederland. Dit komt door zijn elegantie en 

lichtvoetigheid. Deze spumante van De Faveri 

is een topper. Genieten geblazen!

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

Voor het programma van het wijntheater, het 

inschrijven op proeverijen en het bestellen 

van toegangskaarten, verwijzen wij u graag 

naar de speciale pagina’s op onze website: 

www.okhuysen.nl/taste. U vindt hier tevens 

de lijst van deelnemende restaurants. 

Tijdens het festival schenkt Okhuysen een 

aantal wijnen, die speciaal geselecteerd zijn 

bij de verschillende gerechten die hier te 

proeven zullen zijn. Tezamen vormen deze 

wijnen het Taste-proefpakket. Daarnaast 

kozen we twee voortreffelijke mousserende 

wijnen, die het festival van een extra feestelijk 

tintje zullen voorzien

t a s t e  a m s t e r da m t a s t e  a m s t e r da m

Taste of Amsterdam
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Het culinaire topevenement van deze zomer!

Van donderdag 25 juni 

tot en met zondag 28 juni 

vindt voor de allereerste 

keer Taste of Amsterdam 

plaats. Taste is een vierdaags 

culinair festival in het 

Amstelpark in Amsterdam, 

waar een selectie van 

Amsterdams en Nederlands 

meest prestigieuze 

restaurants en chefs 

de bezoekers een unieke 

smaakervaring zal bezorgen. 

U ziet de sterrenchefs live 

in actie, u kunt hun 

gerechten proeven en uw 

kennis verrijken tijdens de 

vele kookdemonstraties.

Een gedeelte van de educatieve proeverijen 

is gratis toegankelijk, terwijl er ook enkele 

zéér bijzondere sessies zullen plaatsvinden 

waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 

Het programma bestaat onder andere uit 

een champagneproeverij met de topcuvées 

van Champagne Devaux, een proeverij 

van witte topbourgognes van Chablis tot 

Mâcon, een bijzondere wijn-spijsproeverij 

in samenwerking met Old Amsterdam en 

zijn kazen, een tocht langs het mooiste van 

Italië, een proeverij van bijzondere 

biologische wijnen en als summum een 

proeverij van meerdere jaargangen Château 

Pétrus uit Pomerol!

1  2008 Viognier de Pennautier
Vin de Pays d’Oc

De viognier is geen gemakkelijke druif om 

te verbouwen en er een écht goede wijn 

van te maken. Op Château de Pennautier 

van de familie De Lorgeril geldt hij als een 

specialiteit. Deze pure viognier, die geurt 

naar honing en bloesem, is bovendien erg 

vriendelijk geprijsd.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2  2008 Grüner Veltliner 
Lössterrassen 

Weingut Stadt Kremms 

De Grüner Veltliner Lössterrassen is voor 

steeds meer mensen een van de meest 

aangename verrassingen uit ons assor-

timent. De wijn is sprankelend fris, met 

goede zuren, maar bovendien mild en 

sappig. Oostenrijk op zijn best!

Op dronk: tussen nu en 2012

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

3  2008 Palacio de Bornos 
Verdejo - Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja 

Voor sommige mensen beter bekend als 

de Johan Cruijff-wijn die deze Bornos 

eens als zijn favoriete wijn aanprijsde. Zijn 

stuivende, exotische en originele karakter 

maakt deze wijn onweerstaanbaar lekker.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

4  2008 Sancerre 
Domaine de la Garenne

Sancerre is nog altijd een van de meest 

geliefde wijnen. De sauvignondruif kan op 

de kalkgrond van Sancerre dan ook perfect 

uit de voeten. De wijn van La Garenne heeft 

een prachtige volle structuur, bezit prachtig 

harmoniërende zuren en heel veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

5  2008 Sauvignon Staete Landt
Marlborough, Nieuw-Zeeland

Opnieuw een Sauvignon van het aller-

hoogste niveau, maar dit keer van onze 

vrienden van Staete Landt. De expressie en 

complexiteit van deze wijn zijn onnavolg-

baar. Het fruit is exotisch en fris, de smaak 

is zéér rijk en complex. Een Sauvignon die 

nooit gaat vervelen!

Op dronk: tussen nu en 2012

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

6  2006 Pouilly Fuissé Vieilles 
Vignes 
Domaine des Deux Roches

Een echte klassewijn van de vrienden 

Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray van 

Domaine des Deux Roches. Jean-Luc en 

Thierry zijn meesters in het maken van 

grote bourgognes. Deze Vieilles Vignes is 

hun topcuvée.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,55 per fles (normaal € 18,70)

Okhuysen Wijntheater

Wie het over Taste heeft, heeft het over proeven. Wie het over lekker eten 

heeft, heeft het ook over mooie wijnen.  Juist voor dit proeven zal 

Okhuysen tijdens Taste of Amsterdam het wijntheater vormgeven. 

Gedurende de vier dagen van Taste worden er in het Okhuysen Wijntheater 

doorlopend wervelende proefsessies georganiseerd. Nederlands beste 

sommelier Edwin Raben helpt ons hierbij! 

2 3 4 5 61



7  2008 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Deze overheerlijke ‘Huerta’ geldt als een 

van de populairste rosés van Nederland. 

De druiven tempranillo en garnacha weken 

slechts kort en worden op lage temperatuur 

gevinifieerd. De wijn zit barstensvol fruit en 

is bovendien heerlijk pittig.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

8  2008 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

Door een iets aangepaste assemblage, 

met meer mourvèdre, bezit de nieuwe rosé 

van Lidewij van Wilgen een nieuwe, meer 

Provençaalse stijl, die richting bandol gaat. 

Heerlijk zijn het subtiele fruit en de aardse 

kruidigheid. 

Op dronk: tussen nu en 2012

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

9  2008 Terres Noires Merlot
Vin de Pays d’Oc

Op Delta Domaines in de Languedoc 

maakt men onder de naam Terres Noires 

een prachtige serie cépagewijnen (wijn 

gemaakt van één enkele druivensoort), die 

ieder jaar in de prijzen valt. De Merlot biedt 

puur sap, vol rood fruit en elegante, zachte 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

10  2007 Arbucala Esencia Joven 
Bodegas Valduero 

Enkele jaren geleden begonnen de zusjes 

Viadero van Bodegas Valduero in Ribera 

del Duero aan een prestigieus project in 

het nabijgelegen Toro. Deze ‘nieuwe’ streek 

is inmiddels sterk in opkomst en de wijn 

van Yolanda en Carolina behoort tot de 

allerbeste. Kracht en elegantie gaan hier 

hand in hand.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

11  2007 Zisola, Mazzei
Sicilië

De familie Mazzei is beroemd om het 

Castello di Fonterutoli in Chianti Classico. 

Van de oude wijngaarden die zij in Sicilië 

kochten, maken ze in de stijl van hun 

Toscaanse wijnen een 100% primitivo die 

van topniveau is. Prachtig rijp fruit, zwoele 

tonen van rijp donker fruit en een mooie 

frisheid!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,40 per fles (normaal € 15,20)

12  2006 Château Maucamps
Cru Bourgeois Supérieur Haut-Médoc

Wijnmaker Claude Gaudin maakt wijnen 

van topkwaliteit. Hij is al jaren dé verant-

woordelijke man van dit château en tilde 

de wijn de laatste jaren naar een steeds 

hoger niveau. De wijngaarden liggen vlak 

naast Margaux en in die stijl maakt hij ook 

de wijn: elegant en met een flinke dosis 

merlot.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 17,20 per fles (normaal € 19,45)

t a s t e  a m s t e r da m

Proefpakket Taste 

U kunt deze twaalf flessen als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn één fles.

Speciale prijs: € 115,00 
(normaal € 129,50)

Voor € 135,00 ontvangt u het pakket 

inclusief twee toegangskaarten.

(normaal € 161,05)

(slechts één pakket ‘Taste’ per 

bestelling mogelijk)
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Vive le Vin de Pays 
uit Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-PaPe

2008 Chante Cigale blanc
Vin de Pays de Méditerranée

Deze gulle en krachtige witte wijn is een assemblage van de druiven 

roussanne (70%) en clairette (30%). De geur biedt wit en geel fruit, 

met iets meloen, peer en citrusfruit. De smaak is rijk, breed en stevig, 

maar kent tevens voldoende frisheid, sap, zuren, een goede structuur 

en een aangenaam bittertje in de afdronk.

Schenkadvies: Mooi in combinatie met stevige visgerechten, wit vlees 

en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Chante Cigale rouge
Vin de Pays de Méditerranée

Deze typische zuid-rhônewijn werd gemaakt van de druiven grenache, 

syrah en cinsault. De wijn is kruidig, zwoel en zéér aantrekkelijk! In de 

neus geuren van rode kersen, aardbeien, iets kruidnagel en laurier. 

De smaak is smeuïg en rijp, met opnieuw veel fruit, frisse tanninen, 

veel sap en een heerlijk kruidige afdronk.

Schenkadvies: Bij een mediterraan vleesgerecht, bij tapas of bij de 

barbecue.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,65)

Op het Domaine Chante Cigale draait alles om de productie van 

châteauneuf-du-Pape. Terwijl de bescheiden prijzen die zij voor 

deze wijnen vragen anders zouden kunnen doen vermoeden, 

behoort het domein tot de allerbeste van de streek. Chante 

Cigale bezit topwijngaarden, gelegen praktisch rondom het dorp 

Châteauneuf-du-Pape. Daarnaast ‘leeft’ Alexandre Favier zo’n 

beetje in de wijngaarden en selecteert hij voor zijn rode en witte 

châteauneuf-du-Pape enkel de beste cuves.

Naast al het ‘AOC-geweld’ maakt Alexandre van iedere oogst een 

kleine hoeveelheid landwijn; een van de leukste aankopen die wij 

jaarlijks doen. Het betreft een Vin de Pays de Méditerranée, gemaakt 

van cuves die de topwijn net niet halen, waaronder jonge aanplant, en 

een perceel dat net buiten de appellation van Châteauneuf-du-Pape 

valt. De productie is helaas klein, het plezier des te groter.



2008 Château de Fontenille blanc
Entre-deux-Mers

Deze wijn was helaas lange tijd onbereikbaar voor ons. De 

opbrengst was te bescheiden en daarom nauwelijks beschikbaar 

voor de export. Stéphane, die we al jaren kennen, reserveert nu 

ieder jaar voor ons een bescheiden hoeveelheid. Deze prachtwijn is 

gemaakt van sauvignon (35%), sémillon (30%), muscadelle (20%) 

en sauvignon gris (15%). De druiven ondergingen voor het persen 

een ‘macération pelliculaire’ (koude weking) en gistten op lage 

temperatuur.

Proefnotitie: Een aromatische neus, met tonen van veldbloemen en 

fruit van citrus, perzik en meloen. De smaak heeft een prachtige frisse 

zetting, is heel zuiver, heeft een brede structuur, lekker rijp fruit en 

aangename zuren in een lange afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij schelpdiertjes, gegrilde vis of een 

frisse salade.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

Stéphane is misschien wel de meest bejubelde château-eigenaar 

uit de ‘kleinere’ Bordeauxgebieden. Met zijn traditionele wijze 

van werken, ondersteund door moderne technologie, zijn tomeloze 

passie en een uiterst verzorgd wijngaardbeheer staat hij jaar in jaar 

uit garant voor hoge kwaliteit. 

Na een studie oenologie en een stage in Vouvray werkte hij bij 

verschillende châteaus alvorens hij in 1982 zijn eigen bureau 

oprichtte dat aan châteaus oenologische adviezen verstrekte. 

Zijn ‘finest moment’ kwam echter in 1989, toen hij het prachtige 

Château Fontenille met 35 hectare wijngaard kon kopen.  

De Entre-deux-Mers is een gebied vol natuurschoon, maar als 

wijngebied leidde het lange tijd een tamelijk ingedut bestaan. 
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f r a n k r i j k

Het gebied, gezegend met een rijke historie, zwichtte in de jaren 

tachtig voor de steeds groter wordende vraag en beantwoordde 

deze met volume, wat ten koste ging van de kwaliteit van de wijnen 

en daarmee de reputatie van de streek. Jarenlang werd het gebied 

geassocieerd met wijnen van inferieure kwaliteit. Zoals ook elders 

voorkomt, kan de ambitie van slechts enkele personen een streek 

een impuls geven. Stéphane was één van de mensen die in dit 

gebied een voortrekkersrol op zich nam en bracht het belang van 

kwaliteit en regulering onder de aandacht. Hoewel hij aanvankelijk 

op weerstand stuitte, trok hij uiteindelijk anderen in zijn kielzog 

mee. Vandaag de dag wordt dit belang weer onderkend. 

Entre-deux-Mers doet hierdoor weer volop mee in Bordeaux en 

brengt wijnen voort met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, 

iets waarin Château Fontenille zelf ook uitblinkt. 

De ware liefde voor Bordeaux

2006 Château de Fontenille rouge
Bordeaux

Mogen witte wijnen gebruik maken van de appellatie Entre-deux-

Mers, voor de rode geldt de appellatie Bordeaux. In jaren dat dit 

wenselijk is, past Stéphane de zogenaamde ‘microbullage’ toe, 

een methode waarbij minibelletjes zuurstof aan de wijn worden 

toegevoegd om de wijn zachter en toegankelijker te maken. Bij de 

druifsamenstelling kiest hij als uitgangspunt behoud van spanning 

en frisheid, wat het relatieve grote aandeel cabernet verklaart. 

50% van de wijn werd op eiken opgevoed.

Proefnotitie: De wijn heeft een mooie geur van kleine rode vruchtjes, 

iets laurier, specerijen en een klein beetje vanille. De smaak is zacht en 

sappig, bezit goede tanninen, heerlijk rood fruit met iets van bessen 

en een mooie, harmonische structuur.

Schenkadvies: Combineert prachtig met gegrild of geroosterd 

vlees, maar ook met gevogelte en stoofschotels.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

We hebben een gelukkige hand, waar het de combinatie Belg, wijn en 
Frankrijk betreft. Prijzen wij nog steeds de dag dat we met Jean-Marie 
Guffens van Verget in contact kwamen, zijn landgenoot Stéphane 
Defraine van Château Fontenille maakt hetzelfde in ons los.

Stéphane Defraine



Er bestaan rosés voor alledag, voor 
als het mooi zonnig weer is, voor 
in de tuin of voor op het terras. 
De beste zijn fris en droog, bezitten 
een explosief karakter, zijn een beetje 
nerveus en bieden spanning. 
Heerlijke doordrinkers dus.

Maar er zijn ook rosés die meer te 
bieden hebben, die zeer complex 
smaken en vooral in combinatie met 
gerechten een streling zijn voor de 
tong. Dergelijke roséwijnen komen 
uit Frankrijk en kunnen zich meten 
met de prachtigste rode en witte 
wijnen uit dit wijnland bij uitstek.
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2007 Tavel La Dame Rousse
Domaine de La Mordorée

Eigenaar Christophe Delorme maakt deze 

unieke rosé van zes druivenrassen. Gre-

nache is met 60% dominant, de druiven 

cinsault, mourvèdre en syrah zijn met ieder 

10% vertegenwoordigd en daarnaast de 

druiven bourboulenc en clairette met 5%.

De wijnstokken zijn gemiddeld 40 jaar oud. 

De druiven ondergaan eerst een koude 

weking van 48 uur en worden daarna pneu-

matisch geperst en op lage temperatuur 

gevinifieerd. 

Proefnotitie: Het parfum is heel floraal met 

tonen van rood fruit en perzik. De smaak is 

rijk, rond en smeuïg met in de finale opnieuw 

dat fraaie fruit. Topwijn!!

Schenkadvies: bij licht gevogelte, gegrilde 

visjes en charcuterie.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

2008 Côtes de Provence rosé
Domaine La Bernarde

Als er één terroir-rosé bestaat dan is dat wel 

deze aristocraat uit de Provence. De kleine 

wijngaardpercelen liggen verstopt tussen 

de bossen, die bijdragen aan een natuurlijk 

evenwicht. Iedere wijngaard heeft daarbij 

zijn eigen microklimaat dat er voor zorgt 

dat de druiven optimaal rijpen. Bernarde 

rosé wordt gemaakt van de druiven 

grenache, tibouren en cinsault, die kort 

weken en daarna zacht worden geperst 

en op lage temperatuur vergisten.

Proefnotitie: De kleur is zalmroze met een 

oranjeachtige gloed. De neus is heel fijn met 

licht kruidige tonen, iets mint en rijp fruit. 

De smaak is delicaat en bezit een 

verrukkelijke fraîcheur.

Schenkadvies: bij Provençaalse visgerech-

ten, kreeft, gevogelte en rijke salades.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,60 per fles (normaal € 13,20)

2007 Sancerre rosé
Domaine de La Garenne

Natuurlijk, als we over sancerre praten, dan 

hebben wij het over die mooi stuivende 

witte wijn met buxusachtige tonen. Toch 

wordt hier ook een beetje rode sancerre 

gemaakt van de pinot noir en ook een heel 

klein beetje rosé, in het geval van Domaine 

de La Garenne slechts een paar duizend 

flessen.

De pinot noir weekte heel kort en werd op 

lage temperatuur gevinifieerd. 

Proefnotitie: Mooie bleekroze kleur. Heel 

frisse, fruitrijke neus met aroma’s van rode 

vruchtjes. In de smaak keren die vruchtjes 

terug en harmoniëren met de fijne frisse 

zuren.       

Schenkadvies: bij een zomerse lunch, vlees- 

en vissalades en schelpdiertjes.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,65 per fles (normaal € 13,30)

2008 Bandol rosé
Château de Pibarnon

De hoogstgelegen wijngaarden van Bandol 

zijn die van Château de Pibarnon van de 

familie De Saint-Victor. Door de hoge 

ligging vlak aan zee zorgt de wind hier 

precies voor de gewenste afkoeling. De 

rosé maakt men van de druiven mourvèdre 

en cinsault (ieder 50%) die apart worden 

geplukt en gevinifieerd en pas later geas-

sembleerd. De weking is kort en de gisting 

vindt plaats op lage temperatuur. 

Het resultaat: een van de mooiste rosé-

wijnen van Frankrijk.

Proefnotitie: De kleur is oranjeroze. Het 

parfum is verfijnd met een ondertoon van 

kruiden en fruit. De smaak heeft een stevige 

structuur, is prachtig droog en de afdronk 

biedt een palet aansmaken. Zéér grote wijn!

Schenkadvies: echte eet-rosé (zie wijn/

spijsadvies Oud Sluis)

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,60 per fles (normaal € 19,90)

2007 Coté Mer rosé
Domaine de La Rectorie

Op de steile heuvels ter hoogte van 

Collioure liggen de wijngaarden van het 

Domaine de La Rectorie. Dit is dé streek 

van de vermaarde banyuls. Naast deze 

verrukkelijke ‘vin doux naturel’ maakt la 

Rectorie ook schitterende ‘normale’ wijnen 

zoals deze Collioure rosé. Hij werd 

gemaakt van de druiven grenache, 

carignan, counoise en syrah. Na een korte 

weking en lichte persing gist het sap op 

eikenhouten barriques, waarna de wijn op 

fijne gistsporen verder rijpt.

Proefnotitie: De kleur is helder lichtrood. 

De neus is complex met tonen van gekonfijt 

rood fruit, citrus, meloen en peer, iets vanille 

en brioche. De smaak is rijp en zwoel en met 

een secondenlange finale.

Schenkadvies: bij Provençaalse schotels, 

gegrilde tonijn en verse anjovis.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,90)

2008 Rosé d’une Nuit
Domaine du Deffends

Dit wijndomein van de familie De Lanversin 

is gelegen bij het stadje Saint-Maximin de 

Provence op de Coteaux Varois. De rode 

‘Clos de la Truffière’ is een topper, maar 

de lievelingswijn van de familie is de Rosé 

d’une Nuit. Deze wordt gemaakt van de 

druiven grenache en cinsault, afkomstig 

van een klein akkertje. De grenache wordt 

na de pluk gevinifieerd ‘par saignée’, terwijl 

de cinsault een korte koude weking krijgt 

om daarna te worden geperst. Na de 

assemblage volgt nog een korte rijping.

Proefnotitie: De kleur is heel bleekroze. 

Het parfum is heel fris met tonen van fruit 

en kruiden. De smaak is delicaat met 

verfrissende zuren en een heerlijk fruit. 

Sublieme rosé!

Schenkadvies: bij schaal- en schelpdieren, 

visschotels en zomerse salades.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles (normaal € 10,60)

Ongekende klasse 
van zes Franse toprosés

Wijnspijsadvies Oud Sluis
Langoustine 
licht gerookt en 
fris gemarineerd, 
Chinees gelakt 
spek, rode biet 
en radijs.

2008 Bandol rosé
“De Pibarnon is elegant, subtiel, met framboosjes, 
kruisbes, iets exotisch en met licht aardse tonen, 
hetgeen ook prachtig combineert met de bietjes”.
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2007 Zoé rouge
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Een relatief koel microklimaat en prachtig 

oude stokken met natuurlijk lage rende-

menten zijn de geheimen achter deze 

schitterende creatie, een assemblage van 

grenache, carignan, syrah en merlot.

Proefnotitie: De neus is rijp en licht kruidig 

met tonen van zwarte kersen, pruimen, lau-

rier en tijm. De smaak is geconcentreerd, met 

opnieuw rijpe fruittonen, zoetige tanninen en 

een heerlijke frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Zoé rosé
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Deze karaktervolle rosé is gemaakt van de 

druiven grenache noir en syrah afkomstig 

van hogergelegen percelen. Na een korte 

inweking van de blauwe schilletjes in het 

sap onderging het donkerroze sap vervol-

gens zijn vergisting op inox-tanks.

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, eindigend in een lange, pit-

tige en frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Zoé Viognier blanc
Vin de Pays des Côtes Catalanes

De viognier gedijt goed in het warme me-

diterrane klimaat. Viognierdruiven mogen 

pas geoogst worden als ze volrijp zijn. De 

timing luistert dus nauw, iets wat je met 

een gerust hart aan Aurélie en haar team 

kunt overlaten.

Proefnotitie: In de neus biedt de wijn delicate 

fruitaroma’s van bloesem en honing, de 

smaak is rijk en mooi geconcentreerd, met 

een lichte kruidigheid, terugkerend geel fruit 

en tonen van acacia, en een subtiel bittertje 

in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Terres Nouvelles blanc
Côtes du Roussillon

Grenache gris van tachtig jaar oude 

stokken - nog stammend uit de tijd 

direct na de verdrijving van de 

allesverwoestende druifluis - werd 

gevinifieerd en opgevoed op eiken-

houten vaten. Een bijzondere en 

krachtige witte wijn!

Proefnotitie: De neus is complex met 

impressies van bloemen, kruiden, peer en 

meloen. De smaak is fris en levendig, rijp 

en zuiver, met een rijke, brede structuur 

en een heerlijke, iets ziltige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,95 per fles (normaal € 15,90)

Het neusje van de zalm 
uit de Roussillon

2007 Coume Marie rosé
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Grenache-stokken van liefst negentig jaar 

oud en een prachtige koele bodem bepalen 

het karakter van deze schitterende rosé. 

Rijpheid en frisse zuren gaan hand in hand, 

de vergisting op hout geeft de wijn extra 

body.  

Proefnotitie: De neus is zéér complex met een 

heerlijk fris, bessig fruit, iets citrus, chocola 

en vanille. De smaakaanzet is zwoel, vol rijp 

fruit en zoetige tanninen, gevolgd door een 

verkwikkend frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Coume Marie rouge
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Omdat deze wijn net iets te weinig syrah 

bevat, voldoet hij niet aan de regels van 

de appellation Roussillon en werd hij ooit 

gedeclasseerd tot landwijn. Als u dit proeft, 

gaat u beslist anders aankijken tegen de 

begrippen ‘declassering’ en ‘landwijn’. 

Proefnotitie: De wijn heeft een intens parfum 

van kruiden, bloemen en een zoetig zwart en 

rood fruit. De smaak is krachtig en intens, 

met prachtig verfijnde tanninen, licht aardse 

aroma’s, zoetig fruit, is zeer harmonisch en 

heeft veel lengte. Prachtig!

Op dronk: tussen nu en 2013

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

De voorspelling van Vincent Legrand, dat hij hier topwijnen zou 

kunnen maken, is uitgekomen. Inmiddels heeft Aurélie Pereira het 

stokje van hem overgenomen, maar het vizier is nog altijd gericht 

op originaliteit, ondersteund door een rotsvast geloof in tradities. 

Zo maakt zij wijnen met een uniek en zeer gastronomisch karakter. 

Op deze pagina’s vindt u een serie grotere en kleinere wijnen van 

La Préceptorie, die stuk voor stuk het ontdekken meer dan waard 

zijn. Bij de prachtige cuvée Terres Nouvelles bedacht het team van 

Restaurant Oud Sluis een voortreffelijke wijn-spijs-combinatie.

De families Parcé en Legrand van het beroemde 

Domaine de La Rectorie ontdekten in 2001 het 

bijzondere terroir van het achterland van de 

Roussillon en startten samen met een aantal 

leden van de plaatselijke coöperatie hier een 

wijndomein, La Préceptorie genaamd, met 

bijbehorende wijngaarden met zeer oude stokken.

Wijnspijsadvies Oud Sluis
Zeebaars met opgevulde 
scheermesjes, jus van 
vissoep-knoflook-
citroen en Marokkaanse 
groenten-emulsie.

2008 Terres Nouvelles blanc
“De stijl is hier mediterraan, naar het aardse toe. 
De scheermesjes zijn bovendien ziltig. De grenache pakt 
dit prachtig op. De wijn maakt de mond van de gast 
prachtig rein.



Lange zomeravonden, schitterende zonsondergangen, diners in 

de tuin of op het balkon, is er een geschikter moment te vinden 

om een heerlijke, gekoelde witte wijn in het glas te hebben? 

Voor al die warme zomeravonden die we in het vooruitzicht 

hebben, zochten wij voor u vier heerlijke verkoelende Franse 

wijnen uit. Allevier de wijnen hebben een totaal eigen karakter, 

maar ook één overeenkomst: de zomer in het glas!

Zonnige witte zomerwijnen

w i t t e  z o m e r w i j n e n 

2008 Les Sarments blanc
Vignobles Laplace

In het gebied van de “strenge” madiran-

wijnen is deze wijn een vreemde eend in 

de bijt. Van lokale druivenrassen en met 

gebruikmaking van moderne technieken 

heeft de familie Laplace een heel toegan-

kelijke wijn gemaakt. Fris, jong en fruitrijk, 

hoe zomers kan het zijn?

Proefnotitie: Mooie expressieve neus met 

heerlijk tropisch fruit. In de aanzet is de 

smaak stuivend en fris, met vervolgens heer-

lijk citrusfruit en een afdronk die lang is, vol 

spanning en met verfrissende zuren. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Faune Vieilles Vignes
Moulin de Gassac

Vorig jaar hebben we de Faune geïntro-

duceerd, de laatste creatie van de nieuwe 

generatie Guiberts. En met succes. Door 

de originele assemblage van de druiven 

viognier, marsanne en een beetje muscat, 

in combinatie met de moderne opvoeding, 

is de wijn niet te versmaden.

Proefnotitie: De geur is rijk en aromatisch 

met rond rijp fruit en hint en van lychee 

en bloesem. De smaak is gul en rijk met 

rijp, exotisch fruit en een harmonische, 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

Dé zomerwijn bij uitstek! Van de groene, 

kalkrijke hellingen in het hartje van het 

Loire-gebied maakt de familie Albert al 

vijf generaties lang schitterende frisse en 

minerale wijnen. Geen houtrijping, maar 

puur op het fruit gemaakt, zuiver, stuivend 

en verfrissend. 

Proefnotitie: De geur is op en top chenin, 

schitterend mineraal met tonen van rijpe 

appels. De smaak is aangenaam fris, met 

verrassend exotisch fruit en wederom die 

mineraliteit in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,35 per fles (normaal € 7,40)

2008 Laudun blanc
Domaine Pélaquié

De witte wijnen van Luc Pélaquié, welke we 

al meer dan twintig jaar in ons assortiment 

hebben, behoren tot de allerbeste uit de 

Rhône-streek. Door gebruik te maken van 

moderne technieken en de kennis van meer 

dan vierhonderd jaar wijnhistorie weet Luc 

het beste uit de druiven te halen.

Proefnotitie: Het parfum is floraal, rijk en 

met mooie tonen van wit fruit. In de mond 

valt het spel van frisse zuren en het rijke rijpe 

fruit op. Een harmonische en complexe wijn, 

absoluut top!

Op dronk: tussen nu en 2011

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

w i t t e  z o m e r w i j n e n
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Wijnspijsadvies Oud Sluis
Zeeuwse kreeft met jonge groene 
lentegroenten, geroosterde ui, 
zurige frisse kruiden en vinaigrette 
van kreeft-chlorofyl-specerijen.

2008 Laudun blanc
“Een kreeft moet boter hebben. Viognier heeft vettigheid. De lente-
groentjes zijn iets melig van structuur. Dit vraagt om een drogere wijn 
met wat meer alcohol, maar wel jeugdig en met nervositeit. De laudun 
is sprankelend en biedt hier een perfecte balans”.



h u i s w i j n e n h u i s w i j n e n 
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Weer of geen weer, winter, lente, zomer of herfst, onze huiswijnen zijn onze 
visitekaartjes en mogen nooit ontbreken. Gevarieerd in stijl, van een onberispelijke 
kwaliteit, eerlijk geprijsd en… vooral erg lekker. 
Ditmaal een selectie van vier witte en vier rode wijnen.

De beste keuze 
voor alledag

2008 Lalanne
Vin de Pays de Côtes de Gascogne

Alain Lalanne is een begrip in de Gascogne-streek, 

een man die weinig vraagt, maar veel biedt. 

Ook deze 2008 is weer ongekend geurig en puur. 

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met een par-

fum van fris en exotisch fruit, goede zuren en een 

frisse, verfijnd droge afdronk. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Chardonnay l’Orangeraie 
Vin de Pays d’Oc 

Deze puur op het fruit gemaakte Chardonnay is 

van een ongekende frisheid, dankzij de hoge 

ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir.

Proefnotitie: In de neus vallen zijn uitstekende rijpe 

fruittonen op. In de smaak een zekere rijkdom, 

terugkerend rijp fruit van zuidvruchten en meloen, 

een lichte vettigheid en veel frisheid. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

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

2008 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Je zou hem ieder jaar apart in het zonnetje willen 

zetten. Zoveel plezier in het glas, je vervelen doet 

hij nooit. De schroefdop blijkt een succes!

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch fris 

fruit als citrus en ananas. De smaak is fris en rijk, 

met heerlijk sappige en verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,95 per fles (normaal € 5,90)

2008 Valençay
Domaine Olivier Garnier

Een nieuw gebiedje ontdekken is altijd leuk. 

Als wijn uit zo’n gebied zich dan ook nog blijkt te 

kunnen meten met een beroemde streekgenoot 

als sancerre, is de vreugde totaal.

Proefnotitie: Een schitterende minerale neus met 

mooi rond fruit. De smaak heeft heerlijk frisse tonen 

van groene appel en een stevige body met een hint 

van vuursteen in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Hij reeg de prijzen de afgelopen jaren aaneen, deze 

originele wijn ‘comme autrefois’. Lokale druiven-

rassen en geurige garrigues zijn zijn geheimen.  

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van 

zwarte bessen en Provençaalse kruiden. De smaak is 

krachtig met mooi fruit, licht kruidige tonen en veel 

souplesse. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,75 per fles (normaal € 5,70)

2007 Vin de Pays de Vaucluse
Mon Petit Pétrus
Domaine du Pesquier

Als je iets prachtigs kunt maken, dan laat je je niet 

belemmeren door regeltjes. En zo maakte Guy 

Boutière deze meesterlijke vin de pays, bekend 

onder zijn geuzennaam ‘mon petit Pétrus’.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte bessen, rijpe 

bramen, iets tabak en wat leer. De smaak is rijk, 

mooi kruidig en opnieuw proeft u dat mooie fruit.

Op dronk: tussen nu en 2011 

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

2007 Amant Novillo
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit 

gevinifieerd, zonder gebruik van hout. Zijn 

concentratie doet een aanmerkelijk grotere wijn 

vermoeden…heerlijk!

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van 

rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig 

en fris, gevolgd door een sensatie van rijp fruit en 

kruiden. 

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2007 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Al sinds jaar en dag een van onze visitekaartjes, 

deze ‘melodieuze’ Merlot van Henri Fabre Luce. 

Een kleine beetje houtopgevoede Cabernet-

sauvignon geeft hem net dat beetje extra spanning.

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 2011

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

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u onze 

‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.



Bordeaux 2008 ‘En Primeur’ biedt 
spectaculaire ‘koopjes’

w i j n i g  n i e u w s

2008 was gemiddeld gezien een koel jaar, maar ook droog. 

Bodemexpert professor Kees van Leeuwen deed jaren geleden een 

onderzoek naar het verband tussen neerslag en kwaliteit van 

bordeauxwijnen en concludeerde hierin dat natte jaren altijd matig 

zijn en droge jaren altijd goed. Een deel van de kwaliteit van 2008 

valt hier dus uit te verklaren. Andere unieke omstandigheden waren 

de extreem lange hangtijd van de druiven, de rijpingstijd, van 130 

dagen en meer ten opzichte van honderd dagen normaal. Daarnaast 

waren de rendementen door de bijzondere weersomstandigheden, 

die leidden tot een slechte bloei en vruchtzetting en tot meeldauw, 

dit jaar extreem laag. Al met al was 2008 een bijzonder jaar met uit-

stekende resultaten tot gevolg. Tel daarbij op dat de prijzen dit jaar 

in Bordeaux door de wereldwijde financiële malaise opnieuw goed 

dalen en u begrijpt dat er voor de liefhebbers de nodige koopjes te 

vinden zijn. Een goed advies blijft hierin wel ons devies!

Voor een advies op maat of om onze primeurlijst aan te vragen, 

belt u met 023-5312240 of mailt u naar verkoop@okhuysen.nl

De internationale pers - van Jancis Robinson tot Robert Parker jr. - is het erover eens: de kwaliteit van 2008 verbaast 

iedereen. Positief dan wel te verstaan. Parker meent dat 2008 in sommige gevallen dicht bij het topjaar 2005 komt en 

zet het jaar van de laatste tien oogstjaren op een derde plaats na 2005 en 2000. Ook wij waren positief verrast door 

de kwaliteit van het nieuwste oogstjaar, al waren we niet over alles wat we proefden even enthousiast. 2008 is wat 

dat aangaat toch behoorlijk heterogeen van kwaliteit. Maar, kwaliteit was wel op grote schaal te vinden.

Wijncursussen
Het animo voor onze wijncursussen blijft maar toenemen. 

Momenteel onderzoeken we daarom ook of we het aantal 

cursusdata voor dit najaar kunnen verhogen. Bent u 

geïnteresseerd in het volgen van een van onze cursussen dan 

verwijzen wij u graag naar onze website www.okhuysen.nl, 

onder Okhuysen Educatie. Wacht u vooral niet te lang met 

zich aan te melden, want ook voor dit najaar stromen de 

aanvragen reeds binnen.

Proeverijen op maat
Wist u dat we voor u ook proeverijen op maat organiseren? 

Dit kan op onze sfeervolle locatie aan de Gierstraat in Haarlem, 

maar ook bij u thuis of op kantoor. Vanaf zes deelnemers is dit 

al mogelijk, maar ook grotere groepen verwelkomen wij graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent 

Oostlander (023-5312240 / vincent.oostlander@okhuysen.nl).O
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Xavier Kat heeft donderdag 14 mei jl. in de Spiegelzaal van het 

Amsterdamse Amstel Hotel uit handen van de Franse ambassadeur 

in Nederland, Jean-François Blarel, de prestigieuze onderscheiding 

Ordre du Mérite Agricole ontvangen. Deze onderscheiding wordt 

uitsluitend uitgereikt aan personen die zich op meerdere vlakken 

verdienstelijk hebben gemaakt voor het Franse landbouwproduct.

Kat ontving de Mérite Agricole vanwege zijn inspanningen als 

Nederlands wijninkoper van Franse wijnen in het algemeen en de 

wijnen uit de Bordeaux in het bijzonder. De uitreiking vond plaats 

tijdens de voor Nederland historische proeverij van meerdere 

jaargangen Mouton Rothschild (2006, 2005, 2003, 2000, 1996, 

1986, 1989 en 1982).

Prestigieuze 

onderscheiding 

voor Xavier Kat

Wijncursussen en 
Proeverijen

w i j n i g  n i e u w s

Olie & azijn
Ze zijn er weer!
De allerlekkerste, tongstrelende oli & 
agrédolç van de beroemde wijnproducent 
Mas d’en Gil uit Priorat zijn weer
 in het land. Hoelang is niet te zeggen, 
dus aarzelt u niet. 

Fantastisch om zelf van te 
genieten, maar ook een 
heerlijk cadeautje!

Oli de Oliva Siurana 
Virgen Extra (0,25 liter)

Mas d’en Gil, Priorat

Speciale prijs per flesje: 
€ 5,80 (normaal € 6,75)

Agrédolç (wijn-azijn) 
Mas d’en Gil (0,25 liter)

Speciale prijs per flesje: 
€ 5,80 (normaal € 6,75)

Als relatie van Wijnkoperij Okhuysen kunt u via onze website toegangs-

kaarten voor Taste of Amsterdam bestellen van € 15,50 voor € 12,50. 

Geeft u hierbij goed aan voor welke dag en welk tijdstip u wilt reserveren.

Ook kunt u zich reeds aanmelden voor de proeverijen.

Voor zowel de speciale toegangskaarten als de 

proeverijen geldt een beperkte beschikbaarheid. 

Zie ook: www.okhuysen.nl/taste

Taste of Amsterdam
Toegangskaarten

Nederlandse topresultaten 
in de internationale wijnpers!

Wine Spectator: A World wide search for Values: 

Recommended values: Staete Landt… ”Sauvignon blanc, 

Chardonnay and Pinot Noir have been consistent winners.”…

Staete Landt, Marlborough
2008 Sauvignon Blanc: 
speciale prijs bij doos van 6: € 11,35 (normaal € 12,95)

2007 Pinot Noir: 
speciale prijs bij doos van 6: € 17,15 (normaal € 19,40)

Chardonnay: tijdelijk uitverkocht

Wine Report 2009 van Tom Stevenson: N°1 Mas des Dames, 

Coteaux du languedoc - New up-and-coming producers! 

N°1 Mas des Dames, Coteaux du Languedoc - Best Bargains!

2007 Mas des Dames rouge, La Dame: 
speciale prijs bij doos van 6: € 7,35 (normaal € 8,50)

2008 Mas des Dames blanc: 
speciale prijs bij doos van 6: € 9,25 (normaal € 10,60) 

2008 Mas des Dames rosé: 
speciale prijs bij doos van 6: € 6,95 (normaal € 8,10) O
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f r a n k r i j k

Bubbels 
om van te 

houden!

We hebben het hier niet over een 

gewone rosé, maar een rosé frizant, 

waarbij door een gisting op gesloten 

cuve het vrijkomende koolzuur in de wijn 

behouden blijft. 

De assemblage bestaat voor 90% uit het 

vrij weggelopen sap van de cabernet-

sauvignon, aangevuld met het exotische, 

frisse sap van de petit manseng. De elegante 

belletjes, het sappige fruit en het bescheiden 

alcoholpercentage (11°vol.) maken deze 

Mas de Daumas frizant een feest om 

te drinken!

2008 Mas de Daumas Gassac 
rosé frizant
Proefnotitie: De kleur is mooi helder, 

oranjerood. De mousse heeft kleine, fijne 

belletjes die de wijn een sprankelend en fris 

karakter geven. Het parfum is heel zuiver met 

tonen van kersen, bessen en frambozen van 

de cabernet en aantrekkelijke, frisse tonen van 

citrusfruit van de petit manseng. De smaak is 

mild, elegant fris en met aantrekkelijk fruit in 

de afdronk. Unieke bubbels om van te houden! 

Schenkadvies: Heerlijk bij de brunch of 

lunch met vers fruit en lekkere broodjes, 

maar ook als aperitief of bij een lekkere 

salade.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,80 per fles (normaal € 16,75 )

Wat ooit begon als een kleine 

productie voor ‘eigen gebruik’ is 

inmiddels uitgegroeid tot één van 

de drie domeinwijnen van Mas de 

Daumas Gassac. Deze rosé wordt 

namelijk voor 100% gemaakt 

van druiven afkomstig van het 

beroemde domein zelf.  




