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1  2008 Les Sarments, Vignobles Laplace
Vin de Pays du Comté Tolosan
De familie Laplace is beroemd om zijn 
madiranwijnen. Deze ‘instapwijn’ is met 
dezelfde overtuiging gemaakt. Hij is pittig, 
zuiver en vol sappig fruit.
Zuidwest-Frankrijk, wit,  nu tot najaar 2010
nu bij 6 flessen € 4,45 per fles   € 6,25 

Wijnen tussen € 5,00 en € 7,50

2  2008 Rivaner trocken
Weingut Bastenhof
Hermann Basten uit Trittenheim maakt al vele 
jaren prachtige wijnen. Nu Duitse wijnen in 
opkomst zijn, is dit hét moment om deze 
heerlijk frisse en fruitige wijn te ontdekken!
Duitsland, wit,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 4,95 per fles  € 6,90 

3  2008 Chardonnay, Collovray & Terrier 
Vin de Pays d’Oc
Deze trouwe leverancier van prachtige 
bourgognewijnen is inmiddels even bekend 
om de prachtige wijnen die zij in de Languedoc 
maken. Super prijs-kwaliteitverhouding!
Languedoc, wit,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 5,25 per fles  € 6,90 

4  2008 Chardonnay
Bodegas Señorio de Sarria
Onze nieuwe ontdekking uit Navarra sloeg dit 
jaar in als een bom. Zowel rood, rosé als wit 
zijn fantastisch. In het relatief koele klimaat 
wordt een heerlijke Chardonnay gemaakt! 
Spanje, wit,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 5,60 per fles  € 7,80 

5  2008 Chardonnay Unwooded 
La Couronne, Franschhoek
Veel Zuid-Afrikaanse Chardonnays vallen op 
door het overdadige houtgebruik. Zo niet 
deze van La Couronne, die prachtig rijp fruit 
combineert met frisheid. Heerlijk!
Zuid-Afrika, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 6,20 per fles  € 8,60 

9  2006 Château Haut-Pasquet
Bordeaux
Deze exclusieve huiswijn van het Amstel Hotel 
werd ons met een verkeerd etiket geleverd. 
Een buitenkansje voor u om hem tijdelijk als 
uw eigen huiswijn te schenken!
Bordeaux, rood,  nu tot 2012
nu bij 12 flessen  € 5,35 per fles  € 7,45 

8  2008 Bouderry rosé
Domaine La Bernarde
Voor veel mensen wordt de beste rosé in de 
Provence gemaakt. Helaas zijn ze vaak ook 
kostbaar. Deze Bouderry van Domaine la 
Bernarde biedt een grootse smaak voor 
een kleine prijs.
Provence, rosé,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 5,90 per fles   € 8,20 

7  2007 Riesling
Neagles Rock, Clare Valley
Clare Valley is beroemd om zijn Riesling en 
deze van Steve Wiblin geldt als een van de 
allerbeste. Het frisse fruit harmonieert prachtig 
met de zuren, de afdronk is heerlijk droog.
Australië, wit,  nu tot 2012
nu bij 12 flessen  € 7,50 per fles  € 10,95 

6  2007 Semillon Sauvignon
Neagles Rock, Clare Valley
Deze beproefde assemblage uit Bordeaux doet 
het ook meer dan uitstekend in Clare Valley. 
Door de structuur van de semillon rijpt de 
wijn prachtig. Het ontdekken meer dan waard!
Australië, wit,  nu tot 2011
nu bij 12 flessen  € 6,60 per fles  € 9,50

11  2005 Colle della Luna Rosso 
Valcalepio
Monzio Compagnoni 
Deze rode wijn uit Lombardije wordt gemaakt 
van cabernet-sauvignon en merlot. Hiermee 
heeft hij iets weg van een bordeaux, maar de 
wijn behoudt zijn eigen Italiaanse karakter.
Italië, rood,  nu tot 2012
nu bij 12 flessen  € 5,95 per fles   € 8,45

12  2007 Chant des Vignes, Jurançon sec
Domaine Cauhapé  
Een unieke witte wijn van de hand van één van 
Frankrijks beste wijnmakers, gemaakt van de 
gros manseng-druif. Loepzuiver, stuivend, met 
exotische tonen.
Zuidwest-Frankrijk, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 9,80 per fles  € 13,40 

16  2006 ‘Haut-Coustias’, Cairanne blanc 
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin
Wijngaarden op de coteaux, zéér oude stokken, 
lage rendementen en een biologische aanpak 
staan hier al jaren garant voor topwijnen. 
Een krachtige en complexe wijn. Fantastisch!
Rhône, wit,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 11,55 per fles € 15,75 

17  2006 Blanc ‘bien entendu’
Guffens, Vin de Pays de Vaucluse
Na zijn successen in de Bourgogne breidde 
Jean-marie Guffens zijn expertise uit naar de 
Zuidelijke Rhône, alwaar hij zijn chardonnay 
met typische Rhône-druiven tot ware 
droomwijnen assembleert!
Rhône, wit,  nu tot 2014
nu bij 12 flessen  € 10,95 per fles  € 15,90 

18  2008 Coume Marie blanc
La Préceptorie de Centernach
De familie Parcé maakt wijnen die het 
gemiddelde niveau van de Roussillon ver 
overstijgen. De perfecte rijpheid van de druiven 
is een gevolg van de lage rendementen. 
Kruidig, fris en krachtig.
Roussillon, wit,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 9,70 per fles  € 12,90 

13  2007 Gewurztraminer Bux 
Domaine Dirler
Dit topdomein uit Bergholz werkt al jaren 
volledig biologisch-dynamisch. In dit zuidelijke 
stukje van de Elzas voelt de gewurztraminer 
zich prima thuis, zeker op de schitterende 
wijngaard Bux.
Elzas, wit,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 11,50 per fles  € 15,65 

19  2008 Terres Nouvelles blanc 
La Préceptorie de Centernach  
Vin de Pays Côtes Catalanes
Deze witte topwijn is een welkome aanvulling 
op de schaarse cuvée ‘Argile’ die familie Parcé 
in Collioure maakt. Hij bezit diezelfde intense 
stijl, met heerlijke rijpe fruittonen. Prachtig.
Roussillon, wit,  nu tot 2015
nu bij 6 flessen  € 12,45 per fles  € 16,90 

14  2006 Mâcon-Bussières ‘Les Terreaux’
Maison Verget
Jean-Marie Guffens maakt witte bourgognes 
van topniveau. Deze cuvée werd voor 25% op 
barrique opgevoed. Heerlijk is de geur van 
witte bloemen, wit fruit en iets van vuursteen.
Bourgogne, wit,  nu tot 2012
nu bij 12 flessen  € 11,90 per fles € 15,45

15  2006 Bourgogne Blanc 
Domaine Tollot-Beaut
De familie Tollot maakt vooral rode wijnen in 
de Côte d’Or, maar daarnaast ook een kleine 
hoeveelheid wit van een subliem niveau. 
Deze Bourgogne blanc is krachtig, vol fruit en 
bezit iets hout.
Bourgogne, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 12,30 per fles  € 16,70 

Wijnen tussen € 7,50 en € 12,50

10  2008 Zoé, VdP des Côtes Catalanes
Vins & Vignes Orientales
De ‘negoce-wijn’ van de familie Parcé (Dom. 
La Rectorie) is inmiddels mateloos populair. 
Het gulle karakter van de grenache maakt 
hem zeer aantrekkelijk!
Roussillon, rood,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 5,90 per fles  € 7,90 
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23  2007 Auxey-Duresses - Cuvée Rosé 
Domaine Dupont-Fahn
Ooit maakte de illustere wijnmaker Michel 
Dupont één vaatje van deze wijn speciaal voor 
zijn vrouw. Nu een van de meest gewilde rosés 
bij vele toprestaurants, gemaakt van pinot noir 
en gevinifieerd als zijn Meursault.
Bourgogne, rosé,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 11,95 per fles € 16,50 

22  2007 Bourgogne ‘Gris de Pinot Noir’
Maison Verget
Guffens maakte een sublieme rosé van pinot 
noir, zoals alleen hij dat kan. De wijn bezit veel 
verfijning, met prachtige zuivere fruittonen van 
bessen en framboosjes en heerlijk verfrissende 
zuren. Een indrukwekkend glas om aan tafel 
van te genieten!
Bourgogne, rosé,  nu tot  2011
nu bij 12 flessen  € 9,95 per fles € 13,40 

24  2007 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Nog zo’n toprosé, ditmaal één uit de Zuidelijke 
Rhône. Tavel is beroemd om zijn klasse-rosé! 
Mordorée maakt de beste: intens en krachtig, 
met overheerlijke fruit- en bloemenaroma’s.
Rhône, rosé,  nu tot 2011
nu bij 6 flessen  € 9,95 per fles  € 14,70 

25  2005 Saumur Champigny
Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves
Thierry Germain wordt geroemd als een van 
de beste wijnmakers van Frankrijk. Hij werkt 
volledig biologisch-dynamisch en maakt 
schitterende terroir-gedomineerde wijnen van 
cabernet-franc.
Loire, rood,  nu tot 2015
nu bij 6 flessen  € 11,90 per fles  € 16,40 

29  2006 Bel Amant - Fitou rouge
Château Champ des Soeurs
Enkele jaren geleden door de Revue du Vin de 
France nog uitgeroepen tot ‘beste wijnmaker 
van Frankrijk’. Is de basiscuvée al genieten, 
deze Bel Amant is van een bijzonder hoog 
niveau. Aanrader!
Languedoc, rood,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 8,40 per fles € 11,50 

30  2007 Coume Marie rouge
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach
De familie Parcé kan gezien worden als een 
van de grootste experts (en liefhebbers!) van 
de grenache. Deze Coume Marie laat zien 
waarom: prachtig rijpe fruittonen harmoniëren 
schitterend met een subtiele frisheid.
Roussillon, rood,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 9,45 per fles  € 12,90 

26  2006 Crozes-Hermitage rouge 
Domaine Des Lises
In plaats van meteen bij zijn beroemde vader 
Alain Graillot te gaan werken, koos Maxime 
ervoor om met zijn eigen domein een eigen 
stijl te ontwikkelen. De appel viel echter niet 
ver van de boom. Syrah op zijn best!
Rhône, rood,  nu tot 2014
nu bij 12 flessen  € 12,50 per fles € 16,50 

31  2006 Chablis 1er Cru ‘Fourchaume’
Maison Verget
Een grote premier cru uit Chablis, waar 
Guffens inmiddels een grote voorliefde voor 
heeft ontwikkeld. Rijpheid van de druiven is 
hier voor hem dé voorwaarde voor kwaliteit. 
Prachtige wijn! 
Bourgogne wit,  nu tot 2015
nu bij 12 flessen  € 19,95 per fles  € 26,70 

27  2005 Rouge ’enfin’
Guffens, Vin de Pays de Vaucluse
Guffens wordt internationaal geroemd om zijn 
witte wijnen. Dat hij (natuurlijk) ook fantastisch 
rood kan maken, bewijst hij met deze 2005 
Rouge ’enfin’. Stijlvol, gestructureerd en met 
een kruidig fruit. Heerlijk!
Rhône, rood,  nu tot 2016
nu bij 12 flessen  € 10,95 per fles  € 15,90 

32  2006 Montagny 1er Cru 
‘Les Vignes Derrière’
Domaine Stéphane Aladame
Al vele jaren werken we met deze enorm 
gedreven wijnboer, die inmiddels zijn sporen 
heeft verdiend. Zijn wijnen bezitten een 
prachtige expressie van de kalkgrond en zijn 
tegelijkertijd rijk en complex.
Bourgogne, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 13,15 per fles  € 17,85 

28  2006 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
Na lang ‘zeuren’ krijgen wij van de familie 
Boutière naast hun voortreffelijke Gigondas 
tegenwoordig ook een klein beetje van hun 
schaarse Vacqueyras, afkomstig van een 
schitterende wijngaard met oude stokken.
Rhône, rood,  nu tot 2013
nu bij 6 flessen  € 9,60 per fles  € 13,10 

33  2006 Pouilly-Loché ‘La Colonge’
Bret Brothers
Zelf bezitten de broertjes Bret een geweldig 
domein in het kleine Pouilly-Vinzelles. Loché is 
zonodig nog kleiner. La Colonge is hier 
de topwijngaard, die wijnen geeft met 
citrusachtige aroma’s en een goede toast.
Bourgogne, wit,  nu tot 2013
nu bij 6 flessen  € 15,90 per fles  € 21,70 

34  2006 Pouilly-Vinzelles ‘Les Remparts’
Bret Brothers
‘Jean-Ghi’ en ‘Jean-Phi’ zijn echte Pouilly-
Vinzelles-experts. De terroir van les Remparts 
geeft een heerlijke expressie van wit fruit en 
veldbloemen. De wijn is heerlijk gul met iets 
toast van het hout.
Bourgogne, wit,  nu tot 2013
nu bij 6 flessen  € 14,85 per fles  € 20,10 

35  2006 Pouilly-Vinzelles ‘Les Longeays’ 
Domaine La Soufrandière
Dit is een van onze favoriete wijnen van de 
broertjes Bret. Hij bezit een prachtige balans 
tussen kracht en frisheid. Wit en geel fruit, een 
opvallende mineraliteit van de stenige grond 
en uitstekende zuren.
Bourgogne, wit,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 16,75 per fles  € 24,25 

39  2007 Chardonnay - Venezia-Giulia
Vinaioli Jermann
Friuli is een heerlijke streek voor witte wijnen in 
het noordoosten van Italië. Jermann is hier een 
toonaangevende figuur. Zijn wijnen bezitten 
spanning en raffinement, en zijn uiterst zuiver.
Italië, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 12,80 per fles  € 17,40 

40  2005 Château des Eyrins
Margaux
Door de geringe omvang van de wijngaard is 
dit château relatief onbekend. De fantastische 
wijnen die hier gemaakt worden, verdienen 
het om ontdekt te worden. Grand cru classé-
niveau wat ons betreft!
Bordeaux, rood,  nu tot 2016
nu bij 6 flessen  € 19,80 per fles  € 26,70 

36  2005 Pouilly-Fuissé 
‘Terroirs de Vergisson’
Maison Verget
Een prachtige assemblage van druiven uit 
wijngaarden bij Vergisson als La Roche, Vigne 
de Dessus en La Crête. Deze rijke wijn werd 
voor 100% gevinifieerd en opgevoed op 
barriques.
Bourgogne, wit,  nu tot 2014
nu bij 12 flessen  € 16,95 per fles  € 22,00 

37  2005 Pouilly-Fuissé 
‘Terroirs de Vergisson’ - La Roche
Maison Verget
De beste vaten van La Roche kregen uiteraard 
hun eigen cuvée. De wijn werd volledig op 
barriques gevinifieerd en opgevoed. 20% van 
de barriques werd nieuw aangekocht. 
Schitterende wijn!
Bourgogne, wit,  nu tot 2015
nu bij 12 flessen  € 17,85 per fles  € 24,10 

38  2007 Lirac blanc ‘La Reine des Bois’
Domaine de la Mordorée
Een geweldige wijn die u moét ontdekken. 
Een absolute topcuvée van Mordorée, die 
zich moeiteloos laat vergelijken met een 
grote châteauneuf-du-pape.
Rhône, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 13,85 per fles  € 18,75 

20  2007 Chardonnay, Alto Adige 
Casòn Hirschprunn 
De vermaarde Aloïs Lageder maakt een 
chardonnay waarin je het frisse en zuivere 
karakter van de bergen terugproeft. Prachtige 
zuren en tonen van wit fruit, veldbloemen en 
citrusfruit. 
Italië, wit,  nu tot 2013
nu bij 6 flessen  € 8,55 per fles   € 11,75 

21  2008 Sancerre rosé 
Domaine de la Garenne
Vanwege de grote vraag naar met name witte 
wijnen wordt er in Sancerre weinig rosé 
geproduceerd. Jammer, want rosés zoals deze 
van La Garenne zijn fantastisch, met subtiel 
rood fruit en prachtige zuren.
Loire, Rosé,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 9,75 per fles  € 13,30 

Wijnen tussen € 12,50 en € 20,00

35M061_OkhSpecial_Jan.indd   4-5 21-01-2010   17:00:58



O
kh

u
ys

en
 S

pe
ci

al

6

46  2004 Volnay Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot
Jean-Pierre Charlot is ‘Monsieur Bourgogne’. 
Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Zijn 
traditioneel gemaakt bourgognes dwingen 
respect af en vinden wereldwijd gretig aftrek. 
Deze Volnay is exemplarisch!
Bourgogne rood,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 16,90 per fles  € 23,70 

47  2006 Saint-Joseph rouge
Domaine André Perret
Een van de grote namen uit de Noordelijke 
Rhône is André Perret. Zijn Condrieu’s zijn 
beroemd, maar ook deze Saint-Joseph is 
verrukkelijk. Het ‘wilde’ en pure karakter van 
de syrah is genieten.
Rhône, rood,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 12,90 per fles  € 16,90  

50  2007 Meursault ‘Vieilles Vignes’
Domaine Dupont-Fahn
De Meursault van Michel Dupont is ongeloof-
lijk populair. Zijn stijl is wat atypisch, maar wel 
in een woord verrukkelijk. De wijn bezit veel 
rondeur, is licht mineraal, rijp en heerlijk gul. 
Bourgogne, wit,  nu tot 2012
nu bij 6 flessen  € 23,90 per fles  € 31,20

51  2006 Meursault blanc ‘Tillets’
Maison Verget
Alleen het eerstvrijgekomen sap van de beste 
druiven werd gebruikt voor deze schitterende 
cuvée. De wijn geurt naar honing, bloesem 
en zoetig fruit, hij is complex en prachtig 
gestructureerd. 
Bourgogne, wit,  nu tot 2014
nu bij 12 flessen  € 29,50 per fles  € 38,70 

52  2004 Château Giscours 
Margaux - 3me Grand Cru Classé
2004 is een heerlijk jaar met prachtige frisse 
fruittonen. Het laat zich uit karaf nu al goed 
drinken. Een ander voordeel  is dat de wijnen 
uit dit jaar zeer betaalbaar zijn. De laatste 
kisten… een buitenkansje!
Bordeaux, rood,  nu tot 2018
nu bij 12 flessen  € 29,90 per fles  € 42,45 

48  2006 Lirac rouge ‘La Reine des Bois’
Domaine de la Mordorée
Wat voor de witte La Reine des Bois geldt, 
geldt ook voor de rode: deze topcuvée uit Lirac 
van het geweldige domein Mordorée proeft als 
een grote châteauneuf-du-pape. Prachtig!
Rhône, rood,  nu tot 2014
nu bij 6 flessen  € 14,90 per fles  € 20,10 

53  2003 Château Haut-Marbuzet 
Saint-Estèphe (Cru Bourgeois Exceptionnel)
Haut-Marbuzet 2003 is een indrukwekkende 
wijn vol rijpe fruittonen, met een schitterende 
concentratie, zoetige tanninen en een opval-
lende frisheid. Om met volle teugen van te 
genieten!
Bordeaux, rood,  nu tot 2015
nu bij 12 flessen  € 29,90 per fles   € 41,00 

54  2004 Château Montrose 
Saint-Estèphe - 2me Grand Cru Classé 
Montrose geldt als een van de allerbeste 
wijnen uit de Médoc. Het is een echte kracht-
patser, maar een met veel raffinement, die 
zich prachtig ontwikkelt. Uit karaf al mooi, 
maar ook nog jaren te bewaren.
Bordeaux, rood,  nu tot 2020
nu bij 12 flessen  € 49,90 per fles   € 67,70 

49  2006 Chablis 1er Cru ‘Fourchaume’
Vieilles Vignes de Vaulorens, Maison Verget
De akker van Vaulorens ligt vlak tegen die van 
de grands crus aan. Het perceel heeft een oude 
aanplant, die prachtige druiven geeft. De wijn 
is rijk, complex en van een ongekende klasse!
Bourgogne, wit,  nu tot 2015
nu bij 12 flessen  € 24,90 per fles  € 32,70 

55  2003 Domaine de Chevalier 
Pessac-Léognan rouge, Cru Classé
Chevalier bezit een schitterend terroir. De wijn 
heeft daarmee een unieke positie in Bordeaux. 
Jong ogen de wijnen elegant en harmonieus, 
maar ze hebben daarnaast de capaciteit om 
prachtig te ouderen!
Bordeaux, rood,  nu tot 2020
nu bij 12 flessen  € 29,90 per fles   € 42,10 

56  2005 Château Plince 
Pomerol
Dit château komt uit de stal van Jean-Pierre 
Moueix, eigenaar van onder andere Pétrus en 
Château Trotanoy. De wijn bezit de kracht van 
2005 en de typische vette structuur en zachte 
tanninen van pomerol.
Bordeaux, rood,  nu tot 2020
nu bij 12 flessen  € 27,90 per fles   € 35,20 

57  2005 Beaune 1er Cru Cent Vignes
Maison Camille Giroud
Giroud maakt bourgognes van het hoogste 
niveau. Wijnmaker David Croix is tot grote 
dingen in staat. Deze ‘Cent Vignes’ bezit een 
prachtige concentratie, met een rijke, bijna 
dikke structuur. Geweldig! 
Bourgogne, rood,  nu tot 2016
nu bij 6 flessen  € 24,30 per fles   € 32,70 

58  2004 Nuits-Saint-Georges 1er Cru 
Les Cailles
Maison Camille Giroud
2004 heeft niet de rijkdom van 2003 en 2005, 
maar biedt juist dat elegante en frisse dat de 
pinot noir-druif zo spannend maakt. Bovendien 
komt de prachtige terroir perfect tot uiting. 
Grote, stoere bourgogne!
Bourgogne, rood,  nu tot 2018
nu bij 6 flessen  € 31,95 per fles   € 42,40  

59  2005 Côte-Rôtie Cuvée Classique
Domaine René Rostaing
In het beroemde Côte Rôtie is Renée Rostaing 
een van dé referenties. Zijn wijnen bezitten die 
unieke mix van kracht en verfijning en laten 
zien waar de syrahdruif toe in staat is. 
Grote klasse!
Rhône, rood,  nu tot 2017
nu bij 12 flessen  € 44,00 per fles  € 56,20  

60  2005 Vin de Pays des Côtes Catalanes
Marius
Een unieke Vin de Pays, gemaakt van cabernet-
sauvignonstokken afkomstig van Château 
Latour uit Pauillac en aangeplant op een 
bijzonder perceel van Jérôme Malet. 
Een krachtpatser met klasse!
Roussillon, rood,  nu tot 2018
nu bij 6 flessen  € 36,50 per fles   € 49,00 
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41  2006 La Sirène de Giscours
Margaux, 2de wijn Château Giscours 
Mensen die willen genieten van de klasse van 
Château Giscours, maar het liefst voor een 
wat zachtere prijs, kiezen voor de uitstekend 
gemaakte tweede wijn. Stijlvolle margaux!
Bordeaux, rood,  nu tot 2016
nu bij 12 flessen  € 17,95 per fles  € 22,90

42  2006 Connétable Talbot 
Saint-Julien, 2de wijn Château Talbot
Dit is een van de meest succesvolle ‘tweede 
wijnen’ uit Bordeaux. Het is dan ook één van 
de beter betaalbare wijnen uit de streek, die wel 
alle karakteristieken van een goede saint-julien 
heeft.
Bordeaux, rood,  nu tot 2016
nu bij 12 flessen  € 17,90 per fles  € 22,70 

43  2006 l’Esprit de Barberousse 
Saint-Emilion Grand Cru, Château 
Barberousse
De ‘simpele’ Château Barberousse is voor veel 
mensen al een openbaring. Met deze zéér 
schaarse grand cru gaat Stéphane Puyol nog 
een stapje verder. Wat een klassewijn voor 
dit geld!
Bordeaux, rood,  nu tot 2018
nu bij 6 flessen  € 15,50 per fles  € 18,95 

44  2000 Château Chantalouette 
Pomerol, 2 de wijn Château de Sales
Een echte pomerol uit 2000 in de restanten-
lijst? Nou ja, het zijn de laatste kistjes. De wijn 
is prachtig ontwikkeld en nú op dronk, met 
fluweelzachte tanninen en rijpe fruittonen. 
Bordeaux, rood,  nu tot 2012
nu bij 12 flessen  € 19,95 per fles  € 27,50 

45  2006 Maranges rouge 1er Cru 
La Fussière
Domaine Bachelet-Monnot
De jonge supersterren Alexandre en Marc 
Bachelet maken vooral witte wijnen. Hun 1er 
cru uit Maranges is ook voortreffelijk en met 
dezelfde passie en kennis gemaakt! Elegant 
rood fruit en een pittige finale.
Bourgogne, rood,  nu tot 2016
nu bij 12 flessen  € 13,95 per fles  € 18,90 

Wijnen boven € 20,00
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Vanwege de beperkte hoeveelheden per wijn en om 
teleurstellingen te voorkomen, raden wij u aan om uw 
bestelling per telefoon of per e-mail te plaatsen. Wanneer 
een wijn uit de restanten is uitverkocht, kan ons kundige 
team van vinologen u bovendien adviseren bij het zoeken 
naar een geschikt alternatief. Zij hebben hiervoor een 
leuk lijstje met extra restanten achter de hand. 

Telefoon: 023-5312240  e-mail: verkoop@okhuysen.nl

Okhuysen Special 

9de jaargang nummer 1
februari 2010

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Copyright
Wijnkoperij H.F.A.Okhuysen bv 

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

Vormgeving & productie
Anker Media, Lelystad

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958
Per giro: Postbank No. 123810

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening
te houden met de verpakking van 6 of 12
hele flessen en 24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
bij een minimale afname van 24 flessen of een 
minimum factuurwaarde van € 175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt 
met eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een
minimum factuurwaarde van € 350,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 1 maart 2010.

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.
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.
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Niet voor niets is de Huerta del Rey al vele jaren de best 

verkopende rosé uit ons brede assortiment. De stijl van 

de wijn spreekt veel mensen aan en bovendien bezit hij 

de grote kwaliteit dat hij nooit gaat vervelen. Dit is de 

reden dat ook veel restaurants hem het hele jaar door als 

huisrosé serveren.

De beste rosé van 
Nederland!

De Huerta del Rey is een echte winnaar
Met zijn opvallende fruitexpressie, frisheid en verleidelijk 

lekkere afdronk heeft de Huerta al menig proefpanel voor zich 

weten te winnen. Meerdere malen viel de wijn in de prijzen 

op wijnconcoursen en in 2008 won hij op het Proefschrift 

Wijnconcours de hoofdprijs ´beste rosé geïmporteerd in 

Nederland´ en werd uitgeroepen tot ´overall winnaar .́ 

Een buitenkans!
De horeca werd in 2009 behoorlijk geraakt door de 

recessie, waardoor ook de populaire Huerta door 

ons iets minder werd verkocht. Voor u is dit een 

buitenkans, want we ruimen hem nu tegen een wel 

heel ‘bijzonder prijsje’ op, opdat wij over een paar 

maanden weer ruimte hebben voor het nieuwe 

oogstjaar!

De rosé die altijd smaakt

2008 Huerta del Rey
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja
De neus is vol fruit, pittig en uitbundig. 

De smaak heeft datzelfde explosieve, is sappig en 

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot zomer/najaar 2010.

Speciale prijzen 
bij doos van 12:  € 5,50  per fles
bij 24 flessen:  € 4,95  per fles
bij 48 flessen:  € 4,50  per fles

(normaal € 6,75)

TOT RUIM 

30% KORTING
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