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Een heerlijk nieuw oogstjaar Valençay!

Het Domaine Olivier Garnier ligt in het vrij 
onbekende wijngebied Valençay, ten oosten van 
Touraine. Komen de beroemdste Sauvignons uit 
nog oostelijker gelegen streken als Menetou-
Salon, Sancerre en Pouilly-Fumé, ook in Valençay 
doet deze druif het op een ondergrond van 
silexhoudende klei uitstekend. Bovendien zijn de 
wijnen hier nog goed betaalbaar. 

De broers Olivier en Eric zijn de zevende generatie wijnmakers van het 

Domaine Garnier. Er wordt met veel respect voor de natuur gewerkt. 

Dit wil zeggen dat zij de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan 

en zo weinig mogelijk ‘ingrijpen’. Om de rendementen laag te houden, 

laten ze gras in de wijngaard groeien dat het eerste water opvangt en 

de concurrentie met de wijnstokken aangaat. De grond is hier rijk aan 

vuursteen die de zonnewarmte van de dag goed vasthoudt en deze 

gedurende de nacht aan de wijnstokken afgeeft, waardoor de druiven  

perfect rijpen. Het gesteente is bovendien rijk aan mineralen, wat in 

de smaak van de wijn terug te vinden is. Sinds de introductie van deze 

wijn twee jaar geleden, is het succes ongekend. Het nieuwe oogstjaar 

was dan ook zéér welkom!

2009 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier

De wijn wordt gemaakt van hoofdzakelijk sauvignon, met daaraan 

toegevoegd ongeveer 15% chardonnay. De sauvignondruif geeft 

een sprankelende, levendige wijn, met nuances van citrusfruit 

als limoen en grapefruit en iets licht rokerigs. De chardonnay 

zorgt voor rondeur en souplesse en wat rijpere fruittonen als 

mango en perzik. Een verrukkelijk glas!

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij jonge geitenkaas, 

schaal- en schelpdieren en allerlei visschotels.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

EXTRA KORTING
(O ok in combinat ie  me t de 

Grenache Ve rge t  du Sud op de ach te r kant)

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

    Koop samen met vrienden voor de hoogste korting



Twee verrukkelijke creaties van Moulin de Gassac
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Terecht is de  Guilhem rouge van Moulin de Gassac 
al vele jaren één van onze huiswijnen. Inmiddels 

heeft u van Moulin de Gassac ook de originele nieuwe 
creaties, de witte Faune en de rode Le Mazet du Levant, 
vol overgave omarmd. Verrukkelijke wijnen die zich 
heerlijk laten drinken op zwoele zomeravonden, en 
eigenlijk het gehele jaar door!  
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Proefpakket Moulin de Gassac
U kunt deze twee Moulin de Gassac-wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.
(slechts één pakket ‘Moulin de Gassac’ per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 47,50  
(normaal € 53,10)

2009 Faune Vieilles Vignes
Vin de Pays de l’Hérault

Vernoemd naar een halfgod die opduikt in oude verhalen en afbeeldingen 

uit het nabijgelegen Saint-Guilhem-le-Désert, is deze Faune een perfecte 

assemblage van de druiven viognier (60%), marsanne (30%) en muscat 

(10%). De geoogste druiven zijn alle afkomstig van oude stokken van 

streng geselecteerde wijngaarden, gelegen op de terrasvormige hellingen 

van de rivier l’Hérault, waar de grond zandhoudend en rijk aan keien is. De 

vinificatie geschiedt op lage temperatuur, gevolgd door een opvoeding op tank 

gedurende vier maanden. Hierna rijpt de wijn nog enkele maanden op fles. 

Wat een plezier geeft deze wijn!

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische neus met tonen van abrikoos, peer 

en witte bloemen. De smaak is zéér harmonisch, met een delicate aanzet van 

bloemen, gevolgd door een vettere structuur, tonen van exotisch fruit en een mooie  

frisse afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij wit vlees, visgerechten en zachte 

(geiten)kazen.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Le Mazet du Levant 
Vin de Pays de l’Hérault

Oorspronkelijk was deze wijn helemaal niet bestemd voor de 

export. Samuel maakte hem alleen voor zijn oude vader Aimé 

Guibert en diens lokale vrienden. Sinds Louis Kat, ooit de eerste 

klant van Aimé, tijdens een bezoek kennismaakte met deze wijn 

en direct lyrisch was, reserveert Guibert met alle plezier jaarlijks 

iets voor Okhuysen. De wijn is een assemblage van 50% cabernet-

sauvignon, 30% merlot en 20% grenache, van dertig jaar oude 

stokken, aangeplant op een kalk- en mergelhoudende zandgrond.

Na de vinificatie verbleef de wijn ca. zes maanden op inox. Het 

resultaat is een klein feestje!

Proefnotitie: De neus is expressief en complex, met licht animale 

tonen. De smaak biedt een heerlijk donker rood fruit, is rijk aan 

Provençaalse kruiden, bezit aanwezige, maar vriendelijke tanninen en 

biedt veel structuur en een mooi evenwicht in de smeuïge afdronk. 

Schenkadvies: Heerlijke doordrinkwijn, aan tafel en ’s avonds met 

mooie, rijpe kazen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,80)
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2009 Chardonnay - Navarra
Bodegas de Sarría

De wijngaard waar de druiven voor deze wijn vandaan komen, ligt op 

vijfhonderd meter hoogte. De nachten zijn hier koel, wat met zich 

meebrengt dat fruitaroma’s en zuren goed in de druiven bewaard 

blijven. De druiven worden in de vroege ochtend geoogst, meteen 

geperst en op lage temperatuur vergist om alle delicate aromastoffen 

te behouden. 

Proefnotitie: De geur is uitbundig, met bloemige tonen en iets van 

citrusfruit en tropische vruchten als mango en ananas. In de mond heeft 

hij een mooie vette structuur, rijpe, frisse fruittonen en prachtige zuren. 

Wat een heerlijkheid!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,80)

2009 Abadal rosado - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Associëren velen cabernet-sauvignon met rode wijn, deze rosado van 

Abadal bewijst dat je van deze druif ook prachtige rosés kunt maken. 

De vroeg geoogste druiven ondergingen een koele weking van 24 uur. 

Het eerst vrijgekomen sap uit de druiven werd vervolgens gebruikt 

voor deze rosé. 

Proefnotitie: De neus bezit een mooi fruit van aardbeien en kersen 

en aangenaam kruidige tonen. In de mond vinden we prachtig 

geconcentreerd fruit, een licht vettige structuur, een goede complexiteit 

en een frisse, pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,30)

2009 Carchelo - Jumilla
Bodegas Carchelo

Carchelo is weer ‘in het land’ en dat wilde u weten ook. De originele 

assemblage van de druiven monastrell, syrah en cabernet-sauvignon, 

met een vleugje hout van de vatrijping, geeft dan ook ontzettend 

veel plezier en veel waar voor je geld. We zetten de ‘wijn van de 

maand juni’ van het blad Decanter graag nog even in het zonnetje!  

Proefnotitie: De geur is intens en rijk, met impressies van zwart 

fruit als bosbessen, rijpe bramen en zwarte kersen, iets laurier en 

een klein pepertje. De smaak is geconcentreerd en rijp, vol sappig 

fruit, kruiden en specerijen en met verkwikkend frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,30 per fles (normaal € 7,30)
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U kunt deze drie Spaanse wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.
(slechts één pakket ‘Spaans’ per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 42,00 
(normaal € 46,80)

Wijnland Spanje blijft boeien. Jaarlijks worden er nieuwe interessante wijngebieden ontdekt, 

gebieden waar voorheen gewoon de focus minder op wijn lag, of waarvan men niet bevroedde 

dat ze kwalitatief hoogstaande wijnen zouden kunnen voortbrengen. De drang van wijnland Spanje 

om zijn mogelijkheden af te tasten is onverminderd groot, waarbij men niet schroomt om ook 

kennis en middelen uit het buitenland te benutten. Dat uit zich onder meer in de aanplant van vele 

internationale druivenrassen die uitstekende resultaten voortbrengen en op veel plekken prachtige 

huwelijken vormen met inheemse druivenrassen. Spanjes diversiteit van vandaag de dag komt mooi 

tot uiting in dit viertal.

Onder de Spaanse zon 2008 El Regajal, Selección Especial
Vinos de Madrid

Deze inmiddels beroemde ‘Vlinder’ - de hit 

van Madrid! - is afkomstig van druiven op 

de hoge hellingen aan de rivier de Tajo . Hier 

heerst een landklimaat met gure winters en 

hete zomers enerzijds en een temperende 

invloed van de rivieren de Tajo en Jarama 

anderzijds. El Regajal is gemaakt van 40% 

cabernet-sauvignon, 30% tempranillo, 

20% syrah en 10% merlot en rijpte dertien 

maanden op Franse eikenhouten vaten. 

Deze volledig biologische wijn staat ook dit 

oogstjaar garant voor een complexe wijn met 

een mooi spanningsveld tussen enerzijds 

kracht en anderzijds souplesse en finesse. 

Proefnotitie: Overweldigend is de rijke neus 

van bramen, bessen en frambozen, met tonen 

van chocola, tabak en iets laurier. 

De smaak is indrukwekkend, met 

een vol en sappig fruit, rijpe, zoetige

tanninen, een vette rijpe structuur 

en een heerlijk frisse finale.

Schenkadvies: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos 
van 6: € 14,00 per fles 
(normaal: € 15,95)
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Een lange zomer 
met Franse rosés

2008 Auxey-Duresses - Cuvée Rosé
Domaine Dupont-Fahn

Tussen de bekende wijndorpen Meursault en Monthélie, in 

het gehucht Clos des Toisières, maakt Michel Dupont-Fahn 

van kostbare pinot noir-druiven deze unieke rosé. Ooit maakte 

Michel de wijn alleen voor zijn vrouw, maar inmiddels is de 

wijn uitgegroeid tot een fenomeen. Door laat te oogsten zijn de 

rendementen laag en proeven zijn wijnen anders dan die van 

de traditioneel werkende boeren. Ook in deze rosé herkennen 

we duidelijk de signatuur van Michel; delicaat met een elegant 

parfum van rood fruit, een perfecte  rijpheid en een mooie 

vette structuur.

Proefnotitie: In de geur nuances van rijpe frambozen, kersen en 

pruimen. De smaak is rijk en vettig 

met opnieuw verleidelijke fruittonen 

en een aangename ‘bite’, en 

eindigt in een zwoele, lange finale. 

Een absolute topwijn!

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos 
van 6: € 14,50 per fles  

(normaal € 16,50) 

2009 Rosé - Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

Prachtige bleekroze kleur met in de neus 

tonen van subtiel rood fruit en een hint 

van citrus. De smaak kenmerkt zich door 

(opnieuw) rood fruit, veel sap en een 

verfrissende finale.  

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,85 per fles 

normaal € 5,70)

2009 Pêché de Vignes rosé
Collovray & Terrier

De befaamde Bourgogne-pioniers Jean-

Luc Terrier en Thierry Collovray zijn erin 

geslaagd een elegante toprosé te maken met 

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

Verfijnd, sappig en mooi fris. 

Verrukkelijk!

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,20 per fles 

(normaal € 6,10)

2009 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames

Lidewij van Wilgen, recentelijk door 

‘Perswijn’ uitgeroepen tot ‘vrouwelijke 

wijnmaker van het jaar 2010’, heeft van een 

formidabele oogst grenache-, mourvèdre- 

en syrahdruiven een prachtige, zuivere rosé 

gevinifieerd. Krachtig fruit in combinatie met 

finesse en een lange, frisse afdronk maakt 

deze biologische rosé onweerstaanbaar. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,45 per fles 

(normaal € 8,60)
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Wat ons betreft mag de zomer nog even voortduren. Speciaal voor alle zonnige momenten 

op het water, in de tuin, in het park of op het strand selecteerden wij (de top drie van) onze 

meest favoriete rosés uit Frankrijk. Stuk voor stuk heerlijk als aperitief en veelzijdig als begeleider 

van diverse (zomerse) gerechten. En ook dit jaar presenteren we met trots de alom geprezen Auxey-

Duresses - Cuvée Rosé van de wijnmaker Michel Dupont-Fahn. Inmiddels prijkt deze bijzondere rosé op 

de wijnkaart van vele (sterren)restaurants; hij is dan ook culinair breed inzetbaar.

Proefpakket Rosé
U kunt deze drie rosés ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.
(slechts één pakket Rosés per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 36,00 
(normaal € 40,80)
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Copyright
Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen bv 

Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen en 
Brenda ten Brinke
Fotografie Louis en Xavier Kat, 
Mariëlle Penrhyn Lowe

Concept, vormgeving & productie
MaakindrukmetAnker, 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 10 september 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

2008 Grenache - Guffens aux Tourettes
Vin de Pays de Vaucluse

Proefnotitie: De geur doet denken aan rijpe fruittonen 

van bramen, aardbeien en pruimen, iets laurier, 

eucalyptus, leer en ook iets van dat stalachtige wat 

de grenache soms heeft. De smaak is heerlijk fris 

en toch vrij stevig, met een rijp en sappig fruit, 

licht zoetige tanninen en een mooie lange 

afdronk.

Schenkadvies: heerlijk bij rood vlees, 

gevogelte, pastaschotels of de barbecue.

Op dronk: tussen nu en najaar 2014

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

‘Son Petit Rayas’ is de geuzennaam die wij graag aan deze 
geweldige Grenache willen geven. Jean-Marie Guffens 
is gek op Château Rayas, dat de beste 
châteauneuf-du-pape voortbrengt 
die, net als deze Guffens aux Tourettes, 
gemaakt wordt van 100% grenache. 
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Op zijn Château des Tourettes zal Guffens nooit het niveau 

van Rayas kunnen halen en dat hoeft ook niet. Wat deze wijn 

uniek maakt, is zijn prijs-kwaliteitverhouding:

want voor deze prijs is dit spectaculair goed!

EXTRA KORTING
(ook in combinatie met de Valencay van de voorpagina)

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

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

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.


