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Onze nieuwste ontdekking….uit Chili

Chili is een land in opkomst als producent 
van kwaliteitswijnen. De mogelijkheden 
hiertoe zijn dan ook volop aanwezig. Het 
wijngebied Curicò ligt zo’n 200 kilometer 
ten zuiden van de hoofdstad Santiago en  
staat volop in de belangstelling. De Franse 
wijnconsultant en Chili-specialist Denis 
Duveau pacht hier wijngaarden met prachtige 
oude stokken. Duveau’s zoon Grégoire woont 
ter plekke en is verantwoordelijk voor de 
vinificatie. Bovendien ziet hij erop toe dat het 
werk in de wijngaarden goed gebeurt en de 
druiven van een perfecte kwaliteit zijn!

2009 Casa Andes Chardonnay
Curicò, Chili

Een heerlijk geurende wijn, met rijpe fruittonen van  

peer en groene appel en daarnaast licht tropisch fruit.  

De smaakaanzet is goed fris, met opnieuw aantrekkelijk 

fruit, een licht vetje en uitstekende zuren.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een zomerse  

salade of bijvoorbeeld een visje uit de oven.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,95 per fles (normaal € 5,95)

2009 Casa Andes Carmenère
Curicò, Chili

De carmenère-druif is hét handelsmerk van Chili. De wijn 

heeft een heerlijk kruidig parfum, met ook iets van rijpe 

rode vruchtjes en wat laurier. De smaak is heerlijk sappig 

en zwoel, met een aangenaam kruidig fruit en zachte 

tanninen.

Schenkadvies: fijn bij pastagerechten met een vleessaus, 

bij rood vlees, de barbecue of een stukje kaas.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,95 per fles (normaal € 5,95)
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Toen wij begin jaren negentig de eerste flessen ‘Bornos’ naar Nederland lieten komen, 
durfden we het huidige ongeëvenaarde succes van deze samenwerking niet te vermoeden. 

Het Spaanse wijngebied Rueda met zijn verdejo-druif was totaal onbekend. Vele mensen zijn 
sindsdien gaan houden van de heerlijke aromatische en frisse wijnen die hier gemaakt worden. 
Palacio de Bornos is uitgegroeid tot dé kwaliteitsproducent van het gebied en is vandaag de 
dag een van onze belangrijkste leveranciers. De nieuwe uitmonstering van de flessen vonden 
wij een mooie aanleiding om deze verrukkelijke wijnen weer eens in het zonnetje te zetten! Bij 
aankoop van een proefpakket krijgt u bovendien een ‘hip’ flesje overheerlijke Semidulce cadeau! 
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2009 Verdejo
Palacio de Bornos

Rueda is tegenwoordig een van de bekendste wijngebieden van Spanje. Sterker nog, het is hét wijngebied  

voor witte wijnen! Deze grote bekendheid dankt de streek aan de verdejo.  

De combinatie van frisheid, fruit en kruidigheid maakt de druif al jaren ongelooflijk populair!

Proefnotitie: De neus is exotisch, aromatisch, licht bloemig en kruidig. De smaak is heel fris, met  

sappige zuren, verfijnd droog en met opnieuw exotisch fruit in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2009 Sauvignon
Palacio de Bornos

Het hoogplateau ten noorden van Madrid, met zijn warme dagen en koele nachten, is niet alleen zéér  

geschikt gebleken voor de verdejo, maar staat ook garant voor een zéér expressieve kwaliteit sauvignon,  

waar maar weinig andere gebieden aan kunnen tippen.

Proefnotitie: De wijn stuift als het ware het glas uit, met heerlijke geuren van tropisch fruit en dat typische 

buxusachtige. De wijn heeft een uitstekende frisse structuur met veel fruit en frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2009 Verdejo fermentado en barrica
Palacio de Bornos

De verrukkelijk exotische verdejo-druif wordt in de regel gevinifieerd op roestvrijstalen tanks; puur en fris. 

Antonio Sanz was een van de eerste producenten die het meest geconcentreerde sap, afkomstig van zijn  

beste druiven, liet vergisten op eikenhouten vaten. Het resultaat: een sublieme wijn!

Proefnotitie: Het parfum is expressief, met tonen van fris exotisch fruit en een fijne toets van het hout.  

De smaak is krachtig en sappig, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse structuur van de verdejo.

Op dronk: tussen nu en 2012

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

Nieuw oogstjaar 
nieuwe uitstraling 
Opnieuw verrukkelijk!

Bornos Semidulce cadeau
bij proefpakket !

2009 Palacio de Bornos  
Semidulce
Een bijzondere zoete witte wijn gemaakt  

van laat geoogste sauvignon-druiven.  

Heerlijk fris, licht exotisch en elegant zoet.

(normale prijs € 8,05)

Proefpakket Palacio de Bornos
U kunt deze drie Bornos-wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de 

Verdejo en de Sauvignon vier flessen en van de Fermentado en Barrica drie flessen. 

Bovendien krijgt u er van ons één half flesje Bornos Semidulce bij!
(slechts één pakket Palacio de Bornos per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 83,00 
(normaal € 103,00)



2009 Guilhem rosé
Moulin de Gassac

Het parfum biedt mooie rijpe fruittonen 

en is licht kruidig. De smaak is sappig, 

met opnieuw een mooie fruitigheid, lichte 

kruiden en een frisse droge finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

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

2009 Peché de Vignes rosé
Collovray & Terrier

Een rosé met een delicaat rood fruit in de 

neus en mooi bloemig. De structuur is 

verfijnd, met elegant fruit en uitstekende 

zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

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

2009 Initiale, Saint-Chinian rosé
Domaine des Jougla

Een van onze absolute favorieten van dit 

jaar! De wijn bezit op de neus een heerlijk 

explosief rood en zwart fruit, met in de 

smaak een gul en rijp fruit, prachtige zuren 

en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,35 per fles (normaal € 8,50)

Verzot zijn wij op rosés ‘Provence-stijl’, met hun elegante, bleekroze kleur, delicate fruit, 
verfijnde zuren en lichte kruidigheid. Wij selecteerden voor u zes mooie en betaalbare 

toprosés, die deze eigenschappen alle bezitten. Stuk voor stuk heerlijke wijnen, die je in 
zomerse sferen brengen.

2009 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames

Deze rosé is dit jaar iets donkerder 

getypeerd, met ook een wat krachtiger fruit 

en veel complexiteit, maar blijft tegelijkertijd 

elegant en fris. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,45 per fles (normaal € 8,60)

2009 Vin de Pays de Méditerranée 
rosé
Domaine Chante Cigale

Een opvallende rosé uit Châteauneuf-du-

Pape. Het fruit is rijp en uitbundig, maar 

tegelijkertijd delicaat en met heerlijke frisse, 

elegante zuren in de afdronk. Super!

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

2009 Rosé, Vin de Pays d’Oc 
l’Orangeraie de Pennautier

Een heerlijke lichtvoetige rosé, met een 

perfecte balans tussen de sappige tonen van 

rood fruit (met ook iets citrusfruit) en de 

mooie frisse zuren. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

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

Spannend, fris en droog 
de zomer door
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Proefpakket Rosé
U kunt deze zes rosés ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.
(slechts één pakket Rosés per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 76,00 
(normaal € 87,00)



2009 Muscadet de Sèvre et 
Maine sur Lie
La Grande Réserve du Moulin

De beste wijngaarden van de Muscadet bevinden zich in het gebied Sèvre et Maine, op de heuvels van  

Saint Fiacre net ten oosten van Nantes en ten zuiden van de rivier. Christophe Gadais maakt hier al jaren  

prachtige zuivere wijnen en geldt als één van de sterren van het gebied.

Proefnotitie: het parfum geurt heerlijk naar wit fruit als peer en meloen en ook iets naar passievrucht.  

In de mond is de wijn heerlijk sappig, met goed fruit, een klein vetje en uitstekende, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

Wij zijn al vele jaren gek op de wijnen van Jacky, die inmiddels van zijn pensioen geniet. Zijn kinderen namen het 

domein over van hun vader en laten ons onverminderd genieten. Zij doen dit overigens met diezelfde toewijding 

en kundigheid als hun vader.

Proefnotitie: dikwijls betiteld als ‘kleine sancerre’… De neus is expressief, met geuren van witte veldbloemen, 

gemaaid gras en mooi rijp geel en wit fruit. De smaak is fris, iets kruidig, met aangename rijpe fruittonen en  

een licht vettige structuur.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,55 per fles (normaal € 7,60)

2009 Saumur Blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

De combinatie van de kalkrijke grond en het klimaat maakt van Saumur een ideale plek voor de chenin-druif. De 

druif komt hier langzaam tot een ideale rijpheid, met een maximum aan aroma’s en met behoud van zuren. Bruno 

Albert weet bovendien als geen ander wat hij moet doen om de expressie van de druif in de wijn tot uitdrukking te 

laten komen.

Proefnotitie: de wijn geurt heerlijk naar appels, abrikozen en mineralen. De smaak is fris en zuiver, met mooie 

zuren, rijpe, exotische fruittonen en opnieuw een goede mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Wijngebied de Loire heeft ons veel te bieden. Schitterende rode en witte wijnen 
worden hier gemaakt in veel verschillende stijlen. De grote gemene deler is de goede 

zuurgraad en een daarmee gepaard gaande frisheid, te danken aan de noordelijke ligging 
van het gebied.. De Sauvignons uit Sancerre en Pouilly-Fumé zijn vermaard, maar ook 
buiten deze herkomstgebieden worden heerlijke witte wijnen gemaakt. Wij kozen voor drie 
van onze favorieten: muscadet, touraine en saumur.

Proefpakket Loirewijnen
U kunt deze drie Loirewijnen ook als proefpakket bestellen.  
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.
(slechts één pakket ‘Loirewijnen’ per bestelling mogelijk) 
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De Loire op zijn ‘fruitigst’!

Speciale prijs: € 39,00 
(normaal € 44,60)
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Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
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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 28 mei 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 bestelling
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

2007 Initiale, Saint-Chinian rouge
Domaine des Jougla

De wijn wordt gemaakt van de typische Zuid-Franse 

druiven: grenache, syrah, mourvèdre en carignan. 

De wijn geurt naar rijpe bramen, zwarte kersen, 

iets tijm, laurier, zwarte peper en toast. De smaak 

is heerlijk zwoel, licht kruidig, vol donker fruit, met 

prachtig harmoniërende, zachte tanninen en een 

licht kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,75)

Alain Jougla is een begenadigd wijnmaker 
in het Zuid-Franse kwaliteitsgebied Saint-
Chinian. In de schaduw van de klep van zijn 
pet, die zijn inmiddels kale hoofd beschermd 
tegen de brandende mediterrane zomerzon, 
staan twee fonkelende pretoogjes en een 
vriendelijk lachende mond. Alain is altijd 
bescheiden over de wijnen die hij maakt, 
alsof hij er zelf niets voor heeft 
hoeven doen. 
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Maar Jougla werkt hard in zijn wijngaarden en weet 

ook in de kelder precies waar hij mee bezig is. Jaar in 

jaar uit behoren zijn wijnen tot de beste uit het gebied. 

De Jougla’s kiezen daarbij niet voor kracht, maar voor 

verfijning en balans, zonder het karakter van de streek 

uit het oog te verliezen. Dit doet de familie al sinds 1595 

en zij hoopt dat nog lang te blijven doen. Met een zoon 

en dochter op het domein ziet de toekomst er voor 

Alain en alle liefhebbers van zijn wijnen goed uit!


