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Een Saumur van grote kwaliteit!

De lange rivier de Loire kronkelt zich in oost-
westelijke richting een weg dwars door Frankrijk, 
om uiteindelijk ter hoogte van Nantes in de 
Atlantische Oceaan uit te monden. Op veel plekken 
langs de rivier wordt wijn gemaakt. Tussen Tour 
en Angers liggen bekende wijndorpen als Vouvray, 
Bourgueil, Chinon en Saumur. Twee druivenrassen 
staan hier centraal: voor wit de chenin en voor 
rood de cabernet-franc. Op de kalkrijke grond en 
in het voor wijnbouw koelere klimaat presteren 
beide rassen uitmuntend! 

Net ten zuiden van het prachtige stadje Saumur ligt het 

domein van Bruno Albert. Het Domaine du Vieux Pressoir 

is al vijf generaties in zijn familie en telt 26 hectare wijngaard. 

Bruno heeft een moderne visie op wijnmaken. Zo bewerkt hij 

zijn wijngaarden zo natuurlijk en duurzaam mogelijk en houdt 

hij de rendementen in zijn wijngaard laag. In zijn kelder werkt 

hij met  moderne apparatuur. Alles is bij hem gericht op het 

maken van pure kwaliteit. Zijn wijnen oogsten zowel nationaal als 

internationaal veel lof. Maar ondanks al deze aandacht blijven de 

wijnen van Albert bescheiden in prijs. Alle wijnen van dit domein, 

waaronder deze verrukkelijke cuvée Les Silices rouge, zijn dan ook 

zeer koopwaardig!

2009 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir

Deze voortreffelijke rode saumur wordt gemaakt van 90% 

cabernet-franc en 10% cabernet-sauvignon. Hij geurt 

naar donker fruit als zwarte bessen en bramen, 

met ook iets laurier en peper. De smaak is fris en 

levendig, vol rijp fruit, mooi kruidig, met een goede 

concentratie, en met elegante, soepele tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

EX TRA KORTING
(O ok in combinat ie  me t de L uc anto 

Montepu lc iano d ’A br uz zo van de ach te r pag ina)

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

    Koop samen met vrienden voor de hoogste korting



Het noordelijke deel wordt gekenmerkt door steile terrassen met 

wijnstokken op een granietachtige bodem, gelegen vlak langs 

de rivier de Rhône. Rode wijnen worden hier gemaakt van syrah, 

witte wijnen van marsanne, roussanne en viognier. Het zijn bijna 

allemaal zeer onderscheidende wijnen van ongekend niveau, met als 

summum de rode en witte hermitage afkomstig van de markante 

gelijknamige heuvel bij het stadje Tain l’Hermitage. Het zuidelijke 

deel is heel anders en heel divers. Hier worden zowel simpele wijnen 

als kwaliteitswijnen geproduceerd van een keur aan druivenrassen. 

De belangrijkste zijn voor rood: grenache noir, syrah, mourvèdre, 

carignan en cinsault. Voor wit zijn dat grenache blanc, grenache gris, 

clairette,  roussanne, viognier, picpoul en bourboulenc. 

Lange tijd werd de reputatie van de Zuidelijk Rhône opgehangen 

aan één enkel herkomstgebied, Châteauneuf-du-Pape, dat ook als 

eerste een cru-status kreeg. Maar toen Châteauneuf een beetje op 

zijn lauweren ging rusten, begonnen wijndorpen als Vacqueyras 

en Gigonadas aan de weg te timmeren, wat uiteindelijk ook deze 

dorpen de gewilde status van cru bracht. De wijnen van Gigondas 

en Vacqueyras winnen nog altijd aan bekendheid en populariteit. De 

beste cru’s doen vaak niet onder voor die van buurman Châteauneuf-

du-Pape, terwijl ze over het algemeen zeer goed betaalbaar zijn. Een 

van de beste domeinen uit het gebied is Domaine  du Pesquier.

Geroemd om hun Gigondas, 
geliefd om ‘Mon petit Petrus’

Eigenaren van Domaine du Pesquier zijn vader en zoon Boutière.  

Hun wijngaarden liggen deels rond het domein, waar de bodem 

vooral steenrijk en kleiachtig is, deels op de heuvels ter hoogte 

van het aardige dorpje Gigondas. Daar bestaat de grond vooral 

uit kalksteen. Wat meer verderop bezit de familie Boutière nog 

een kleine perceel op de ‘coteau’ bij Vacquyeras. Het Domaine 

du Pesquier geniet vooral een grote reputatie vanwege zijn puur 

traditioneel gevinifieerde Gigondas, maar won verder aan bekendheid 

dankzij de creatie van zijn bijzondere vin de pays.

Het Rhônegebied valt in twee duidelijke hoofdgebieden uiteen: het noordelijke deel, 

dat begint net ten zuiden van de stad Lyon en eindigt bij Valence, en het zuidelijke deel 

dat ten zuiden van de stad Montélimar begint en tot Avignon loopt. 

Superbe wijnen uit de Zuidelijke Rhône 2009 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier - ‘Mon Petit Petrus’

Jaren geleden plantte Guy een kleine akker 

met merlot aan. Een experimenteel grapje 

zoals hij zei, om ’mon petit Pétrus’ te 

maken. Een wijn van 100% merlot gaf echter 

niet het gewenste resultaat, maar toen Guy 

deze wijn assembleerde met wat syrah van 

zijn Gigondas, ontstond er een verrukkelijk 

eindproduct. Experimenteren met 

verschillende druiven mag, maar doordat 

de merlot binnen de wetgeving van de AOC 

als druif niet is toegestaan. werd de wijn 

gedeclasseerd tot ’vin de pays de Vaucluse’.

Proefnotitie: In de neus veel donker rijp fruit, 

iets tabak en een klein pepertje. De smaak 

kenmerkt zich door veel sap, kruidigheid, lichte 

leertonen en een zwoele, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,55 per fles (normaal € 6,50)

2007 Vacqueyras 

Domaine du Pesquier

Omdat de productie van deze wijn maar klein 

is (één hectare waar nog geen 35 hectoliter 

vanaf komt), heeft het jaren geduurd voordat 

wij hem eindelijk konden importeren. Dit 

topperceel met een perfecte ligging en een 

stenige ondergrond is aangeplant met oude 

stokken grenache (60%) en syrah (40%). De 

natuurlijke rendementen zijn door de kleine 

en geconcentreerde druifjes zeer laag. Vader 

en zoon kiezen er voor de Vacqueyras 100% 

op cuve te vinifieren en op te voeden.

Proefnotitie: 2007 is hier een topjaar en dat is 

te proeven! De neus biedt een stuivend parfum 

van zwarte bessen, kruiden, iets laurier en 

kreupelhout. De smaakaanzet is prachtig fris, 

gevolgd door een geconcentreerd donker fruit, 

sappig en zwoel en met een fris-kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2007 Gigondas
Domaine du Pesquier

De druiven voor deze wijn komen deels van 

het plateau bij Gigondas en deels van de 

coteaux. De aanplant is gemiddeld veertig  

jaar oud en bestaat voor 75% uit grenache, 

20% uit syrah en 5% uit mourvèdre. De 

druiven worden bij binnenkomst volledig 

ontsteeld. De wijn wordt gevinifieerd op 

cuve en opgevoed op grote eikenhouten 

fouders.

Proefnotitie: De Gigondas uit 2007 is een 

geweldenaar. Hij biedt een intens donker 

fruit, pruimen, kruidigheid, zwoele tonen van 

specerijen, tabak en kreupelhout. In de mond 

is hij krachtig en geconcentreerd, met zoete, 

rijpe tanninen en een opvallende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,65 per fles (normaal € 16,60)
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Proefpakket Pesquier
U kunt deze drie wijnen van Pesquier ook als proefpakket 

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

Speciale prijs: € 66,00   
(normaal € 73,20)
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Vader en zoon Boutière



Het noordelijke deel wordt gekenmerkt door steile terrassen met 

wijnstokken op een granietachtige bodem, gelegen vlak langs 

de rivier de Rhône. Rode wijnen worden hier gemaakt van syrah, 

witte wijnen van marsanne, roussanne en viognier. Het zijn bijna 

allemaal zeer onderscheidende wijnen van ongekend niveau, met als 

summum de rode en witte hermitage afkomstig van de markante 

gelijknamige heuvel bij het stadje Tain l’Hermitage. Het zuidelijke 

deel is heel anders en heel divers. Hier worden zowel simpele wijnen 

als kwaliteitswijnen geproduceerd van een keur aan druivenrassen. 

De belangrijkste zijn voor rood: grenache noir, syrah, mourvèdre, 

carignan en cinsault. Voor wit zijn dat grenache blanc, grenache gris, 

clairette,  roussanne, viognier, picpoul en bourboulenc. 

Lange tijd werd de reputatie van de Zuidelijk Rhône opgehangen 

aan één enkel herkomstgebied, Châteauneuf-du-Pape, dat ook als 

eerste een cru-status kreeg. Maar toen Châteauneuf een beetje op 

zijn lauweren ging rusten, begonnen wijndorpen als Vacqueyras 

en Gigonadas aan de weg te timmeren, wat uiteindelijk ook deze 

dorpen de gewilde status van cru bracht. De wijnen van Gigondas 

en Vacqueyras winnen nog altijd aan bekendheid en populariteit. De 

beste cru’s doen vaak niet onder voor die van buurman Châteauneuf-

du-Pape, terwijl ze over het algemeen zeer goed betaalbaar zijn. Een 

van de beste domeinen uit het gebied is Domaine  du Pesquier.

Geroemd om hun Gigondas, 
geliefd om ‘Mon petit Petrus’

Eigenaren van Domaine du Pesquier zijn vader en zoon Boutière.  

Hun wijngaarden liggen deels rond het domein, waar de bodem 

vooral steenrijk en kleiachtig is, deels op de heuvels ter hoogte 

van het aardige dorpje Gigondas. Daar bestaat de grond vooral 

uit kalksteen. Wat meer verderop bezit de familie Boutière nog 

een kleine perceel op de ‘coteau’ bij Vacquyeras. Het Domaine 

du Pesquier geniet vooral een grote reputatie vanwege zijn puur 

traditioneel gevinifieerde Gigondas, maar won verder aan bekendheid 

dankzij de creatie van zijn bijzondere vin de pays.

Het Rhônegebied valt in twee duidelijke hoofdgebieden uiteen: het noordelijke deel, 

dat begint net ten zuiden van de stad Lyon en eindigt bij Valence, en het zuidelijke deel 

dat ten zuiden van de stad Montélimar begint en tot Avignon loopt. 

Superbe wijnen uit de Zuidelijke Rhône 2009 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier - ‘Mon Petit Petrus’

Jaren geleden plantte Guy een kleine akker 

met merlot aan. Een experimenteel grapje 

zoals hij zei, om ’mon petit Pétrus’ te 

maken. Een wijn van 100% merlot gaf echter 

niet het gewenste resultaat, maar toen Guy 

deze wijn assembleerde met wat syrah van 

zijn Gigondas, ontstond er een verrukkelijk 

eindproduct. Experimenteren met 

verschillende druiven mag, maar doordat 

de merlot binnen de wetgeving van de AOC 

als druif niet is toegestaan. werd de wijn 

gedeclasseerd tot ’vin de pays de Vaucluse’.

Proefnotitie: In de neus veel donker rijp fruit, 

iets tabak en een klein pepertje. De smaak 

kenmerkt zich door veel sap, kruidigheid, lichte 

leertonen en een zwoele, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,55 per fles (normaal € 6,50)

2007 Vacqueyras 

Domaine du Pesquier

Omdat de productie van deze wijn maar klein 

is (één hectare waar nog geen 35 hectoliter 

vanaf komt), heeft het jaren geduurd voordat 

wij hem eindelijk konden importeren. Dit 

topperceel met een perfecte ligging en een 

stenige ondergrond is aangeplant met oude 

stokken grenache (60%) en syrah (40%). De 

natuurlijke rendementen zijn door de kleine 

en geconcentreerde druifjes zeer laag. Vader 

en zoon kiezen er voor de Vacqueyras 100% 

op cuve te vinifieren en op te voeden.

Proefnotitie: 2007 is hier een topjaar en dat is 

te proeven! De neus biedt een stuivend parfum 

van zwarte bessen, kruiden, iets laurier en 

kreupelhout. De smaakaanzet is prachtig fris, 

gevolgd door een geconcentreerd donker fruit, 

sappig en zwoel en met een fris-kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2007 Gigondas
Domaine du Pesquier

De druiven voor deze wijn komen deels van 

het plateau bij Gigondas en deels van de 

coteaux. De aanplant is gemiddeld veertig  

jaar oud en bestaat voor 75% uit grenache, 

20% uit syrah en 5% uit mourvèdre. De 

druiven worden bij binnenkomst volledig 

ontsteeld. De wijn wordt gevinifieerd op 

cuve en opgevoed op grote eikenhouten 

fouders.

Proefnotitie: De Gigondas uit 2007 is een 

geweldenaar. Hij biedt een intens donker 

fruit, pruimen, kruidigheid, zwoele tonen van 

specerijen, tabak en kreupelhout. In de mond 

is hij krachtig en geconcentreerd, met zoete, 

rijpe tanninen en een opvallende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,65 per fles (normaal € 16,60)
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Proefpakket Pesquier
U kunt deze drie wijnen van Pesquier ook als proefpakket 

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

Speciale prijs: € 66,00   
(normaal € 73,20)
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Vader en zoon Boutière



Proefpakket Abadal
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.
(slechts één proefpakket Abadal per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 90,00 
(normaal € 99,15)
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Spaanse volbloeden 
met een Frans tintje

2009 Abadal Blanc - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Gemaakt van 70% chardonnay, 20% sauvignon 

blanc en 10% picapoll is dit een verrassende 

witte wijn die niet snel verveelt. De druiven 

worden handmatig geoogst en ondergaan een 

macération pelliculaire (koude inweking van 

de schil met het sap) om aroma’s aan de schil 

te onttrekken. Aansluitend worden de druiven 

geperst en volgt een alcoholische gisting van 

het sap op temperatuurgecontroleerde 

inox-tanks (roestvrijstaal). 

Proefnotitie: Een explosief parfum van exotisch 

rijp fruit met een verrukkelijke frisheid. 

De smaak is complex met tonen van perzik, 

ananas en citrus, een klein vetje en iets kruidigs. 

De prachtige zuivere finale ten slotte maakt deze 

wijn zeer compleet en geschikt als veelzijdige 

begeleider van diverse gerechten.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een 

stevige salade of paella met vis. 

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,15 (normaal € 8,25)

2009 Abadal Rosado - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De Abadal Rosado behoort volgens de wijnmaker 

tot een nieuwe generatie rosé’s: fris, complex en 

krachtig. De assemblage bestaat voor 85% uit 

de bekende cabernet-sauvignon en voor 15% uit 

de inheemse sumoll. De vroeg geoogste druiven 

ondergingen een koele weking van 24 uur. 

Het eerst vrijgekomen sap uit de druiven werd 

vervolgens gebruikt voor deze volle rosé.

Proefnotitie: De neus bezit een mooi fruit van 

aardbeien en kersen en aangenaam kruidige tonen. 

In de smaak opnieuw verleidelijk fruit, een goede 

complexiteit en een frisse, pittige afdronk.

Schenkadvies: Onweerstaanbaar bij kleine 

hapjes als jamón serrano, een tapenade of aan 

tafel bij lichtkruidige voor- en tussengerechten.

Op dronk: nu tot 2012

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

2009 Abadal Cabernet-Franc / 
Tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De wijnen van Abadal staan bekend om hun 

frisheid, die voor een groot gedeelte valt toe 

te schrijven aan het gebruik van de modernste 

vinificatietechnieken. Deze heerlijke assemblage 

van 60% cabernet-franc en 40% tempranillo 

ontving een korte houtrijping van vier maanden 

op barriques. Het geeft de wijn net wat extra 

body, zonder dat deze aan frisheid inboet.

Proefnotitie: Mooie neus met aroma’s van kers, 

(bos)bessen en wat kruiden. Rijpe smaakaanzet 

met een verfijnde houttoets, gevolgd door veel 

rood fruit, een hint van laurier, zachte tanninen 

en een soepele, frisse finale. 

Schenkadvies: Past uitstekend bij diverse, 

wat lichtere, vleesgerechten en ook heerlijk 

als avondwijn.

Op dronk: nu tot 2013

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

2006 Abadal Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Joan Soler en zijn rechterhand Laurent Corio 

laten met deze Crianza zien dat Spanje ook 

mooie rode wijnen voortbrengt die niet 

uit (grotendeels) tempranillo bestaan. De 

assemblage van 50% cabernet-sauvignon en 

50% merlot maakt dit tot een échte eetwijn met 

bordelaise trekjes. Na de vergisting verblijft 

de wijn twaalf maanden op barriques van zes 

verschillende typen eiken, wat resulteert in een 

krachtige en tegelijkertijd elegante top-crianza!

Proefnotitie: Zeer complex parfum van rijpe 

bramen, kers, kruiden en een lichte houttoets. 

De smaak zet vol, sappig en aromatisch in en 

eindigt in een secondelange finale.

Schenkadvies: Bij gebraden runderentrecote 

of ossenhaas en bij divers wild.

Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

Bages is een klein, maar oud wijngebied rondom de stad Manresa, ten noordwesten van 
de stad Barcelona. De ‘Denominación d’ Origen’ Bages is genoemd naar het district 
(‘comarca’) waar het in ligt en wijngaarden in achttien verschillende gemeenten vallen 
onder deze DOC. 
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Er zijn twee bodemtypes: een alluviale bodem van klei en zand 

op de op circa tweehonderd meter hoogte gelegen centrale 

vlakte (de Pla de Bages) en een bodem, rijk aan mergel en kalksteen, 

welke men ten noorden van de vlakte aantreft in de hoger gelegen 

‘Alt Bages’. Volgens de overlevering is de naam Bages afgeleid van 

de antieke Romeinse stad Bacassis, die op haar beurt weer was 

vernoemd naar Bacchus, de Romeinse god van de wijn. Ondanks 

de rijke historie kreeg Pla de Bages pas in 1995 een regionale D.O.-

status, gevolgd door een nationale D.O.-status in 1998. Naast de 

traditionele lokale blauwe en witte druivenrassen als garnacha, ull 

de llebre (tempranillo) en picapoll, zien we steeds vaker ook Franse 

druivensoorten aangeplant. 

Bodega Masies d’Avinyó is één van de pioniers geweest op het 

gebied van herbeplanting met Franse druivenrassen. Na een 

revolutionaire vernieuwing in de wijngaarden in de jaren tachtig 

ontdekte men dat de Franse druivensoorten zich zeer goed 

aanpasten aan het gunstige microklimaat en de alluviale bodem. 

Nog altijd worden er fantastische resultaten geboekt met onder 

andere cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc, chardonnay en 

sauvignon blanc, meestal in combinatie met de originele Spaanse 

druivenrassen. Onder leiding van de bevlogen en inmiddels 

veelgevraagde wijnmaker/consultant Joan Soler is vanuit de bodega 

d’Avinyó zo mede het vooruitstrevende ‘topproject’ Abadal ontstaan. 

Wij zijn al jaren fan van de wijnen van Abadal. Eind jaren negentig 

werden de vinificatieruimten en kelders volledig vernieuwd naar de 

nieuwste maatstaven en sindsdien is de bodega dé referentie voor 

collega-wijnmakers uit de regio. Proef en ontdek zelf de schoonheid 

van onderstaande Spaanse juweeltjes met een Frans tintje.



Proefpakket Abadal
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.
(slechts één proefpakket Abadal per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 90,00 
(normaal € 99,15)
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Spaanse volbloeden 
met een Frans tintje

2009 Abadal Blanc - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Gemaakt van 70% chardonnay, 20% sauvignon 

blanc en 10% picapoll is dit een verrassende 

witte wijn die niet snel verveelt. De druiven 

worden handmatig geoogst en ondergaan een 

macération pelliculaire (koude inweking van 

de schil met het sap) om aroma’s aan de schil 

te onttrekken. Aansluitend worden de druiven 

geperst en volgt een alcoholische gisting van 

het sap op temperatuurgecontroleerde 

inox-tanks (roestvrijstaal). 

Proefnotitie: Een explosief parfum van exotisch 

rijp fruit met een verrukkelijke frisheid. 

De smaak is complex met tonen van perzik, 

ananas en citrus, een klein vetje en iets kruidigs. 

De prachtige zuivere finale ten slotte maakt deze 

wijn zeer compleet en geschikt als veelzijdige 

begeleider van diverse gerechten.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een 

stevige salade of paella met vis. 

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,15 (normaal € 8,25)

2009 Abadal Rosado - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De Abadal Rosado behoort volgens de wijnmaker 

tot een nieuwe generatie rosé’s: fris, complex en 

krachtig. De assemblage bestaat voor 85% uit 

de bekende cabernet-sauvignon en voor 15% uit 

de inheemse sumoll. De vroeg geoogste druiven 

ondergingen een koele weking van 24 uur. 

Het eerst vrijgekomen sap uit de druiven werd 

vervolgens gebruikt voor deze volle rosé.

Proefnotitie: De neus bezit een mooi fruit van 

aardbeien en kersen en aangenaam kruidige tonen. 

In de smaak opnieuw verleidelijk fruit, een goede 

complexiteit en een frisse, pittige afdronk.

Schenkadvies: Onweerstaanbaar bij kleine 

hapjes als jamón serrano, een tapenade of aan 

tafel bij lichtkruidige voor- en tussengerechten.

Op dronk: nu tot 2012

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

2009 Abadal Cabernet-Franc / 
Tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De wijnen van Abadal staan bekend om hun 

frisheid, die voor een groot gedeelte valt toe 

te schrijven aan het gebruik van de modernste 

vinificatietechnieken. Deze heerlijke assemblage 

van 60% cabernet-franc en 40% tempranillo 

ontving een korte houtrijping van vier maanden 

op barriques. Het geeft de wijn net wat extra 

body, zonder dat deze aan frisheid inboet.

Proefnotitie: Mooie neus met aroma’s van kers, 

(bos)bessen en wat kruiden. Rijpe smaakaanzet 

met een verfijnde houttoets, gevolgd door veel 

rood fruit, een hint van laurier, zachte tanninen 

en een soepele, frisse finale. 

Schenkadvies: Past uitstekend bij diverse, 

wat lichtere, vleesgerechten en ook heerlijk 

als avondwijn.

Op dronk: nu tot 2013

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

2006 Abadal Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Joan Soler en zijn rechterhand Laurent Corio 

laten met deze Crianza zien dat Spanje ook 

mooie rode wijnen voortbrengt die niet 

uit (grotendeels) tempranillo bestaan. De 

assemblage van 50% cabernet-sauvignon en 

50% merlot maakt dit tot een échte eetwijn met 

bordelaise trekjes. Na de vergisting verblijft 

de wijn twaalf maanden op barriques van zes 

verschillende typen eiken, wat resulteert in een 

krachtige en tegelijkertijd elegante top-crianza!

Proefnotitie: Zeer complex parfum van rijpe 

bramen, kers, kruiden en een lichte houttoets. 

De smaak zet vol, sappig en aromatisch in en 

eindigt in een secondelange finale.

Schenkadvies: Bij gebraden runderentrecote 

of ossenhaas en bij divers wild.

Op dronk: nu tot 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

Bages is een klein, maar oud wijngebied rondom de stad Manresa, ten noordwesten van 
de stad Barcelona. De ‘Denominación d’ Origen’ Bages is genoemd naar het district 
(‘comarca’) waar het in ligt en wijngaarden in achttien verschillende gemeenten vallen 
onder deze DOC. 
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Er zijn twee bodemtypes: een alluviale bodem van klei en zand 

op de op circa tweehonderd meter hoogte gelegen centrale 

vlakte (de Pla de Bages) en een bodem, rijk aan mergel en kalksteen, 

welke men ten noorden van de vlakte aantreft in de hoger gelegen 

‘Alt Bages’. Volgens de overlevering is de naam Bages afgeleid van 

de antieke Romeinse stad Bacassis, die op haar beurt weer was 

vernoemd naar Bacchus, de Romeinse god van de wijn. Ondanks 

de rijke historie kreeg Pla de Bages pas in 1995 een regionale D.O.-

status, gevolgd door een nationale D.O.-status in 1998. Naast de 

traditionele lokale blauwe en witte druivenrassen als garnacha, ull 

de llebre (tempranillo) en picapoll, zien we steeds vaker ook Franse 

druivensoorten aangeplant. 

Bodega Masies d’Avinyó is één van de pioniers geweest op het 

gebied van herbeplanting met Franse druivenrassen. Na een 

revolutionaire vernieuwing in de wijngaarden in de jaren tachtig 

ontdekte men dat de Franse druivensoorten zich zeer goed 

aanpasten aan het gunstige microklimaat en de alluviale bodem. 

Nog altijd worden er fantastische resultaten geboekt met onder 

andere cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc, chardonnay en 

sauvignon blanc, meestal in combinatie met de originele Spaanse 

druivenrassen. Onder leiding van de bevlogen en inmiddels 

veelgevraagde wijnmaker/consultant Joan Soler is vanuit de bodega 

d’Avinyó zo mede het vooruitstrevende ‘topproject’ Abadal ontstaan. 

Wij zijn al jaren fan van de wijnen van Abadal. Eind jaren negentig 

werden de vinificatieruimten en kelders volledig vernieuwd naar de 

nieuwste maatstaven en sindsdien is de bodega dé referentie voor 

collega-wijnmakers uit de regio. Proef en ontdek zelf de schoonheid 

van onderstaande Spaanse juweeltjes met een Frans tintje.
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Proefpakket Elzas
U kunt deze zes wijnen van Dirler ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort een fles.
(slechts één pakket ‘Dirler’ per bestelling mogelijk).

Speciale prijs: € 92,00 
normaal € 102,30)

2008 Pinot Reserve
Deze Pinot is een assemblage van 60% Pinot auxerrois en 40% Pinot 

blanc die zorgt voor balans tussen frisheid en ronde kruidigheid. 

Een klassieke combinatie die we vaker tegenkomen in de Elzas. 

Het maakt de wijn breed inzetbaar, van aperitief tot begeleider van 

bijvoorbeeld gevogelte.

Proefnotitie: De neus is iets aromatisch met nuances van meloen en 

mango, aangevuld met zacht kruidige tonen. De aanzet van de smaak 

bezit veel fruit en elegantie. De afdronk is licht kruidig en houdt lang aan 

met sappige zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2008 Riesling
De riesling lijkt het meest geprofiteerd te hebben van het prachtige 

rijpingsseizoen. Een koele, maar zonovergoten augustusmaand 

zorgde voor de perfecte balans tussen weelderige aroma‘s en 

knisperend frisse zuren.

Proefnotitie: Een rijke neus van bloemen, rijpe fruittonen en een hint 

van noten. De smaak is lichtvoetig en mineraal, biedt heerlijk fruit en 

sappige zuren. Een zuivere en charmante wijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,75)

Dirler ma akt  biologisch-dynamische  
Elzaswijnen van grote schoonheid 

Ondanks dat er jarenlang met enige scepsis 

naar biologische wijn is gekeken, biedt deze 

tegenwoordig de mogelijkheid aan domeinen 

om zich te profileren in onze meer en meer 

milieubewuste maatschappij. 

Echter, in de haast om veel wijn te verkopen met een ‘groen’ 

imago, gaan velen voorbij aan het doel van deze werkwijze: 

het creëren van een prachtig product. Zo niet de familie Dirler. 

Al jaren volharden zij in hun filosofie om bij de creatie van hun 

heerlijke wijnen samenwerking met de natuur centraal te stellen. 

Traditiegetrouw gebruiken ze de pure kennis uit de wijngaard en 

sinds een aantal jaren werken ze gecertificeerd biologisch-dynamisch. 

Deze biodynamische aanpak heeft samen met het harde werken 

en enthousiasme van het echtpaar Jean Dirler en Ludivine Dirler-

Cadé ook in 2008 zijn vruchten afgeworpen. De oogst mag dan 

bescheiden van omvang zijn, de kwaliteit is uitmuntend! Een 

evenwichtig rijpingsseizoen en bescheiden neerslag op de juiste 

momenten hebben na de prachtige wijnen uit 2007 opnieuw  tot 

schitterende resultaten geleid. Kenners spreken zelfs voorzichtig 

van een héél groot jaar… 

Okhuysen is al jaren onverdeeld enthousiast over de wijnen van 

Dirler en mooie jaargangen als deze bevestigen slechts wat wij 

allang wisten: de Elzas staat weer op de kaart!

2008 Pinot-Gris Schwarzberg
De Schwarzberg is een lieu-dit vlakbij de Grand Cru Kessler-

wijngaard. De pinot gris van dit perceel heeft zowel verfijning als 

kracht, wat het een aantrekkelijk alternatief maakt voor de hoger 

geprijsde grand cru’s.

Proefnotitie: Een rijk geurend parfum met de tonen van laat geoogste 

druiven (‘vendange tardive’), geel fruit en bloeiende voorjaarsheesters. 

De aanzet is vol en zuiver, met een honingachtig zoetje, maar toch heel 

fris. Een complexe, rijke witte wijn!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,70 per fles (normaal € 18,90)

2008 Gewurztraminer
Door zijn markante en aromatische karakter is de gewurztraminer 

vaak makkelijk te herkennen. Met zijn florale tonen van rozenblaadjes 

en gemberachtige kruidigheid is dit een bijzonder druivenras. In het 

zuidelijk deel van de Elzas presteert deze druif op zijn best!

Proefnotitie: Elegante, licht aromatische, florale neus. Weelderig in de 

smaakaanzet met kruiden en geel fruit. Exotische tonen in de finale met 

een voor Gewurztraminer opvallende frisheid. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,95)

 De Grand Cru’s
Een groot deel van het areaal van het domein Dirler 

bestaat uit grand cru-wijngaarden. Maar liefst 42% 

van de in totaal achttien hectare heeft deze gewilde 

status. Een zéér strenge selectie van fruit dat voor 

de grand cru-wijnen gebruikt wordt, brengt met zich 

mee dat ook de overige wijnen profiteren van de 

beste terroirs. 

2008 Gewurztraminer Grand Cru Kitterlé
De bodem van de Kitterlé Grand Cru bij Guebwiller bestaat 

voornamelijk uit vulkanische grond. De gewurztraminer die 

op deze akker is aangeplant, is bijna ‘fumé-achtig’ in de neus. 

Ondanks de sterke aroma’s van de druif toont de terroir zich 

schitterend in deze wijn.

Proefnotitie: Indrukwekkende neus met florale tonen van rozen, 

geel fruit en kruiden. De krachtige smaak heeft tegelijk een rijk en 

mineraal karakter. De expressieve finale houdt secondelang aan. 

Een absolute topwijn!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,90) 

2008 Riesling Grand Cru Spiegel
De steenachtige bodem van de Spiegel Grand Cru-wijngaard en 

zijn prachtige zon-expositie zijn bijna te proeven in deze Riesling. 

Mineraliteit, rijpe gele appels, florale tonen; dit is een top-elzasser 

met een prachtige complexiteit en diepgang.

Proefnotitie: Expressieve geur van rijp fruit, bloemen en mineraliteit. 

De smaak is rijp en uitgebalanceerd, met enerzijds veel concentratie, 

anderzijds elegante zuren. Een  verfijnde, doch aanwezige wijn, met 

een smakelijke en aanhoudende finale. Top!

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 23,70)
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Cadé ook in 2008 zijn vruchten afgeworpen. De oogst mag dan 
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zijn prachtige zon-expositie zijn bijna te proeven in deze Riesling. 
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Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Copyright
Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen bv 

Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen, 
Brenda ten Brinke en Isaac Kaemingk
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 20 november 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
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Inmiddels is hun biologische aanpak gewaardeerd met een officiële 

certificering en worden ze alom geprezen om hun authentieke en 

pure wijnen. Door de rendementen laag te houden (veel lager dan de 

door de DOC vastgestelde normen) en het gebruik van eikenhouten 

barriques te doseren zijn de wijnen van Torre Raone elegant, fris en 

mooi in balans.

Laat u verrassen door deze veelzijdige rode wijn, gemaakt van 100% 

montepulciano, de belangrijkste druif uit het gebied. Karaktervol, en 

met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! 

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.

2008 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Torre Raone

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. 

In de geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen en 

wat kruiden. De smaak is vol en verleidelijk met opnieuw 

veel sappig, rijp fruit, zachte, frisse tanninen en een lange, 

zwoele afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief bij wat charcuterie, 

maar ook bij diverse pasta’s en risotto’s, gevogelte en 

stoofvlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

In het prachtige landschap van de Abruzzen ontdekten 
wij zo’n twee jaar geleden dit kleine wijndomein. 
Op een hoogte van ongeveer 350 meter boven 
zeeniveau maken de oude schoolvrienden 
Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio met veel 
respect voor de natuur voortreffelijke wijnen. 

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Saumur Les Sil ices 

van de voorpagina)

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

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting




