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25 jaar Vinée Vineuse!

Gesterkt door het gevoel dat wij nog altijd binnen de uiterste houdbaarheidsdatum zitten 

met ons huisblad, is het bovendien ons voornemen er nog de nodige jaargangen aan 

vast te plakken. Natuurlijk bent u het, als trouwe lezer en klant, die het succes van Vinée 

Vineuse bepaalt, maar het  jaarlijks groeiende aantal lezers, bevestigt ons idee dat we op 

de goede weg zitten en dat geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. Wat er allemaal 

bij komt kijken om ieder jaar weer in een vast ritme deze bladen bij u op de deurmat te 

krijgen, kunt u helemaal achterin deze Vinée Vineuse lezen, of eigenlijk: voorin, als u het 

blad ten minste omdraait en opnieuw voorin begint. Een grapje van onze kant, om u nog 

éénmaal mee te nemen naar hoe het allemaal begon. Opvallend is om te zien dat vele 

wijnen van toen nog altijd deel uitmaken van ons assortiment - en bovendien vanuit deze 

Vinée Vineuse te bestellen zijn! Zoals vele van onze klanten al heel lang trouw aan ons 

zijn, zijn wij dat op onze beurt aan onze leveranciers. Waarom immers iets veranderen 

dat voortreffelijk werkt en waar bovendien nieuwe generaties met eenzelfde gedreven-

heid en kundigheid de zaken van hun voorgangers voortzetten? Dit neemt natuurlijk niet 

weg dat wij u continu proberen te verrassen met nieuwe wijnen. Zo ook in het ‘nieuwe’ 

deel van deze Vinée Vineuse, waar bijvoorbeeld onze schitterende nieuwste vondst uit de 

Rheingau in Duitsland wordt gepresenteerd. Ook introduceren wij twee nieuwe cuvées 

van het Spaanse Bodegas Carchelo, waar wij zelf absoluut verrukt van zijn. Kortom, voor u 

ligt een heerlijke nieuwe Vinée Vineuse, vol fantastische klassiekers enerzijds en heerlijke 

nieuwigheden anderzijds. De perfecte afspiegeling van hoe wij de ‘wereld van wijnen’ bij 

u over het voetlicht proberen te brengen: vol traditie, passie en dynamiek. Wij hopen dit 

nog vele jaren op deze manier te mogen blijven doen!

Xavier & Louis Kat

colofon
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 Witte Bourgogne
4-5  Jean-Marie Guffens van het befaamde wijnhuis Verget   

 maakte in 2006 absoluut sublieme wijnen. Terecht wordt  

 hij ‘le roi du chardonnay’ genoemd.

 Nieuw uit Duitsland
6-7  In de Rheingau ontdekten wij de wijnen van het Weingut  

 Altenkirch. Nooit proefde de Riesling zo puur als daar.

 Priorato
8-9  Mas d’en Gil maakt wijnen die zich kunnen meten met  

 de beste wijnen van elders. Rood is hier bekend,  

 maar ook de witte priorato is onvoorstelbaar mooi.

 Lubéron
9  Jean-Marie Guffens maakt ook in de Lubéron witte 

 wijnen die bewijzen van topniveau te zijn.

 Belletjes
10-11  Dit jaar drinkt u op het terras natuurlijk fijne, pure en  

 lichte wijnen met kleine belletjes.  

 Origineel rood uit Spanje
12-13  Bodegas Carchelo blijft verbazen met zijn uitzonderlijke  

 wijnen. Terecht ontvangen deze zeer hoge noteringen  

 van de pers.

 Huiswijnen
14-15  Wijnen voor alledag en voor iedereen met een goede  

 smaak.

 Wijnig Nieuws
16-17  Deze keer volledig in het teken van het belangrijkste 

 gastronomische en culinaire festijn van Nederland:  

 ‘Taste of Amsterdam’.

 Coup de Coeur
18-19  Deze keer geen zes, maar twaalf wijnen die u als pakket  

 kunt bestellen. Alle twaalf zijn het genieten meer 

 dan waard.  

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

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

Terwijl er volop aan een eigentijdse website wordt gesleuteld, nieuwe media als 

Facebook, Twitter en LinkedIn steeds luidruchtiger op de deur kloppen en de 

eerste ’apps’ voor de I Phone ook tot de mogelijkheden beginnen te horen - kunt 

u het nog volgen? -, vieren wij in alle bescheidenheid de 25ste jaargang van 

Vinée Vineuse. 
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 Côtes du Rhône
20-21  Ons hart verpandden wij al vele jaren geleden aan de   

 beste appellaties van de Côtes du Rhône. Nergens in   

 Frankrijk is de verhouding prijs-kwaliteit zo goed als   

 hier. Een heerlijke selectie van twee superbe witte en vier   

 rode wijnen.

  

 Provence, Languedoc en Côtes 
 du Roussillon
22-23  Hoe rijk Frankrijk is met zijn grote verscheidenheid aan   

 wijnen, komt tot uiting in het zuiden. Onze belangstelling   

                     voor deze mediterrane wijngebieden is terecht    

 al vele jaren groot.

 Beaujolais en Bourgogne
24-25  Kleine wijnboeren maken hier wijnen die bekoren. Twee   

 verrukkelijke, ouderwets lekkere wijnen uit de Beaujolais   

 en twee rode bourgognes die de smaakpapillen    

 op hol doen slaan.

 Rode Loire
26-27  De beste rode wijnen voor de zomer worden gemaakt in   

 Chinon en Saumur-Champigny.

 Witte Loire
28-29  Natuurlijk is de Sauvignon in Sancerre en Menetou-Salon   

 onweerstaanbaar, maar datzelfde geldt voor de Chenin in   

 Vouvray en Savennières.

 Sud-Ouest
30-31  Nergens in Frankrijk ontdekten wij zulke spannende wijnen  

 als in Jurançon en de Côtes de Gascogne.

 Bordeaux
32-33  Onze eerste inkoop deden wij bij kleine wijnboeren in het   

 majestueuze  wijngebied Bordeaux.

 25 jaar Vinée Vineuse
34-35 Een wandeling door de tijd.

 



Als er één wijnmaker is waar wij ons graag mee identificeren, is het 
Jean-Marie Guffens van Domaine Guffens-Heynen en Verget. Alhoewel 
het meesterlijke brein van deze wijnartiest nauwelijks te volgen is, heeft dit 
als prettige bijkomstigheid dat ook zijn wijnen onnavolgbaar zijn. Uitte zich 
dit vroeger veelal in kostbare juweeltjes uit de Côte d’Or, tegenwoordig 
verblijdt Guffens de wijnliefhebber met veel toegankelijkere wijnen uit de 
Mâconnais, Chablis en de Zuid-Franse Lubéron (zie ook pag.  9).  

Betoverende wijnen van een unieke Belg

2006 Chablis
Verget

Perfecte weersomstandigheden zorgden 

in Chablis voor een uitstekende en zéér 

homogene kwaliteit. Deze basiswijn van 

Guffens heeft dan ook alles in zich wat je 

van een goede chablis mag verwachten. 

Proefnotitie: De neus is floraal en mineraal, 

met tevens een klein botertje en iets karamel. 

De smaak is mooi gestructureerd, met 

uitstekende zuren, een goed rijp fruit en 

aangename bitters in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 13,90 per fles 

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 14,40 per fles  (normaal € 16,10)

2006 Mâcon-Bussières 
‘Vieilles Vignes du Clos’
Verget

Dit deel van de akker van Bussières is wat 

lager gelegen en heeft een wat vettere klei-

grond. De aanplant is gemiddeld zeventig 

jaar oud. Een groot deel van de wijn rijpte 

op (deels nieuw) hout, de rest op roestvrij-

stalen tanks.

Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijk rijp 

fruit van zuidvruchten als perzik en abrikoos. 

Hij heeft een vette structuur, een goede 

concentratie en harmonische zuren.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 14,90 per fles 
Speciale prijs bij doos van  6:  
€ 15,40 per fles  (normaal € 17,10)

Proefpakket ‘Verget’  

U kunt deze wijnen ook als 

proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 

drie flessen.

Speciale prijs: € 198,00
(normaal € 220,20)

(Slechts één pakket Verget per 

bestelling mogelijk.)

2006 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Verget

Een wijn afkomstig van een van de 

bekendste en interessantste stukjes uit 

de Mâconnais. De helft van deze wijn rijpte 

op (deels nieuw) hout, de andere helft op 

roestvrijstalen tanks, waarbij de wijn ‘sur 

lie’ bleef.

Proefnotitie: Het parfum is mooi mineraal, 

met florale tonen en een goed rijp fruit. De 

smaak is vol en breed, met een uitstekende 

concentratie van rijp wit fruit, iets honing en 

evenwichtige zuren.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 13,90 per fles 

Speciale prijs bij doos van  6:  
€ 14,40 per fles  (normaal € 16,10)

2005 Pouilly-Fuissé ‘Terroirs de 
Solutré’ La Mûre
Verget

Een fenomenale wijn uit een topjaar! 

La Mûre is een op het zuiden gelegen akker 

van rode kleigrond met oude aanplant. 

De rendementen zijn hier van nature laag 

(40 hl/ha). De wijn werd deels op nieuwe 

houten vaten opgevoed.

Proefnotitie: De neus geeft een zoete impres-

sie van rijpe zuidvruchten en iets honing. De 

smaak is rijk en vet van structuur, met een 

tropisch fruit, uitstekende, harmonieuze zuren 

en prachtig mineraal. Schitterend!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 19,90 per fles 

Speciale prijs bij doos van  6:  
€ 20,40 per fles  (normaal € 24,10)
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w i t t e  b o u r g o g n e w i t t e  b o u r g o g n e

Door een selectie van de juiste wijngaarden (vaak aangeplant met oude stokken), het secuur 

kiezen van de oogstdatum en een verregaande kennis van en gevoel met de vinificatie (het 

wijnmaakproces), volledig afgestemd op het karakter van de oogst, lukt het Guffens jaar in jaar uit 

wijnen van een zéér onderscheidend niveau te maken, wijnen die zich nauwelijks laten evenaren! 

Wij selecteerden hier voor u een viertal wijnen uit 2006 dat nu prachtig op dronk is - een zeer 

mooi jaar, maar waarin hard gewerkt moest worden en juist vroeger geoogst - en uit 2005, een 

jaar dat Guffens ooit omschreef als “een uitermate verfijnd jaar, met intelligente kracht”.



Onder u zullen er zijn die denken: ‘eindelijk Duitse Rieslings bij Okhuysen’! 

De Duitse wijnen zijn momenteel in opkomst en met name de Riesling is hierbij enorm populair. 

De zuiverste expressie van de rieslingdruif

Bij deze ‘plotselinge’ populariteit spelen verschillende factoren 

een rol. Ten eerste is er een hang naar elegante, frisse, zuivere  

en minder alcoholische wijnen ontstaan. De massieve, krachtige 

wijnen verliezen langzaam aan populariteit. De consument wil 

overigens wel concentraat en complexiteit, maar dan spannender, 

liefst met een levendige zuurgraad. 

De Riesling, en zeker die uit Duitsland, geeft een ideale invulling 

aan deze nieuwe behoefte. Deze wordt nog eens extra gevoed door 

sommeliers in de ‘hoge gastronomie’ die al jaren volop met dit soort 

wijnen werken en deze in wijnarrangementen promoten, niet in de 

laatste plaats omdat er in de keukens een soortgelijke omslag 

gaande is.

Zoals u van ons gewend bent, gingen wij ook bij onze zoektocht 

naar Duits elan gedegen te werk. Ons netwerk werd geactiveerd, 

vele producenten werden gecontacteerd en inkoopproeverijen 

georganiseerd. Uiteindelijk waren er twee producenten van wie we 

enorm gecharmeerd waren: Altenkirch uit de Rheingau met een 

ongekend mooie prijs-kwaliteitverhouding en Gut Hermannsberg  

uit de Nahe, waar de ooit beroemdste wijngaarden van Duitsland 

weer in oude glorie werden hersteld. Omdat kiezen welhaast 

onmogelijk voor ons was, besloten we met beide te gaan werken. 

We trappen ons Duitse avontuur vandaag af met Altenkirch, waarvan 

we het gevoel hebben dat het succes onomkeerbaar zal zijn!

Voor de allermooiste expressie van de rieslingdruif kom je al snel 

in de Duitse Rheingau terecht. Het uit 1826 stammende Weingut 

Altenkirch is gelegen in het wijndorp Lorch aan de westkant van de 

Rheingau. De expositie van de wijngaarden is hier op het zuiden 

gericht, ideaal voor de riesling. De bedding van de Rijn is op de 

hoogte van Lorch smaller, waardoor de rivier diep in het landschap 

is uitgesneden. De wijngaarden zijn hier zeer stijl, met een bodem 

van veelal leisteen, met kwartssporen en dus moeilijk te bewerken. 

Al het werk in de wijngaard gebeurt hierdoor handmatig en is zeer 

2008 Steillage, 
Riesling trocken
Weingut Altenkirch

Alhoewel je op dit niveau bijna niet meer 

van ‘instapwijnen’ kunt spreken, is dit 

een van de basiswijnen van het 

domein. De druiven zijn afkomstig van 

verschillende percelen, met bodems 

van leisteen (Grauschiefer en Quarz-

schiefer) en löss.

Proefnotitie: Het parfum is heerlijk 

floraal, met iets van groene appel, 

meloen en citrusfruit. De smaak is 

heel fris en zuiver, verfijnd droog, met 

een knisperend wit fruit, 

mineralen, en prachtige zuren 

in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos 
van 6:  € 8,50 per fles  

(normaal € 9,70)

2007 Lorcher Bodental Steinberg, 
Riesling Trocken
Weingut Altenkirch

Deze Bodental Steinberg heeft een bijzondere 

ondergrond die bestaat uit een mix van een 

metamorf gesteente met de naam phylliet, 

kwarts en rood ijzererts. Een bodem die 

zorgt voor een uitgesproken mineralig 

karakter, kracht en fruitexpressie in 

de wijn.

Proefnotitie: De geur van de wijn is zeer 

expressief, vol mineralen, witte bloemen, 

iets vuursteen en een delicaat wit fruit. 

In de mond is hij krachtig, met veel 

spanning, mineraliteit, veel sap, fruit 

van kruisbessen en groene appel, 

kruiden en een secondenlange afdronk 

met schitterende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos 
van 6:  € 14,25 per fles  

(normaal € 16,50)

2008 Grauschiefer, 
Riesling Trocken
Weingut Altenkirch

Zo’n driehonderd miljoen jaar geleden was 

deze nu zo steil gelegen wijngaard, met 

een diepe bodem van leisteen, slik op 

de bodem van de zee. Deze harde, 

gebarsten, stenige grond vol mineralen 

brengt wijnen voort die uitblinken in 

finesse en verfijning.

Proefnotitie:  De neus biedt heerlijke 

rijpe fruittonen van meloen, peer, 

abrikoos en ook iets kruidigs. De 

smaak is prachtig intens, met veel 

sap, een krachtige structuur, veel 

mineraliteit, uitstekende zuren en 

een loepzuivere, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos 
van 6:  € 9,95 per fles  

(normaal € 11,70)

d u i t s l a n d d u i t s l a n d
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Proefpakket ‘Riesling Trocken’  

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan: drie flessen 2008 Steillage, Riesling  trocken, 

twee flessen 2008 Grauschiefer, Riesling Trocken en één fles 2007 

Lorcher Bodental Steinberg, Riesling Trocken.

Speciale prijs: € 61,00
(normaal: € 69,00)

(Slechts één pakket Altenkirch per bestelling mogelijk.)

arbeidsintensief. Wijnmaakster en oenologe Tomoko Kuriyama 

(afgestudeerd aan de beroemde faculteit van Geisenheim), probeert 

de pure expressie van de bijzondere terroir zoveel mogelijk in de 

wijnen tot uiting te brengen, hetgeen haar fantastisch is gelukt.



2009 Verget du Sud, Roussanne
Vin de Pays de Vaucluse

De roussanne is een druif die zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke 

Rhône bijzondere wijnen voortbrengt. Guffens voedde een deel van de wijn 

op op grote houten fouders, het andere deel rijpte op kleine eikenhouten vaten. 

Het bouquet van de wijn geurt naar rijp, bijna zoetig wit fruit als peer en me-

loen, met ook nuances van bloesem, honing en iets brioche. De smaak 

is heerlijk zwoel en sappig, met een mooie ronde structuur en een 

verrukkelijke frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij 24 flessen 
(ook in combinatie met de 
Chardonnay): € 6,95 per fles  

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 7,60 per fles (normaal € 8,90)

2009 Verget du Sud, Chardonnay
Vin de Pays de Vaucluse

Op de meest kalkrijke percelen van het 

domein plantte Guffens chardonnay aan, 

die hier tot uitstekende prestaties komt. 

Hij oogst de druiven relatief vroeg om 

voldoende zuurgraad in de druiven te 

houden en de frisheid te waarborgen. 

De wijn rijpte op fouders en kleine 

barriques. De wijn geurt naar rijp geel 

en tropisch fruit. In de mond is hij 

prachtig gestructureerd, met opnieuw 

een gul fruit, veel sap, uitstekende 

zuren en een lange zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij 24 flessen 
(ook in combinatie met de 
Roussanne):  € 6,95 per fles  

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 7,60 per fles (normaal € 8,90)O
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p r i o r a t v e r g e t  d u  s u d

2005 Coma Vella
Gemaakt van cabernet-sauvignon, cariñena, 

garnache peluda, garnache pais, syrah en merlot. 

Na een handmatige oogst met een laag 

rendement van de percelen, volgt de 

gisting op roestvrijstalen tanks. De wijn 

wordt vervolgens twaalf maanden op 

Franse eikenhouten vaten opgevoed.

Proefnotitie: De kleur is dieprood. 

De neus is intens, met tonen van 

zwarte bessen en zoetig rood 

bosfruit, aangevuld met iets van 

peper, specerijen, menthol-

aroma’s, tabak, cacao en wat 

vanille. De smaak is fris, mond-

vullend, met rijpe, iets zoete 

tanninen, een complex fris fruit 

en mooi geconcentreerd. De wijn 

heeft een brede opbouw en biedt 

veel spanning.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos 
van 6: € 23,50 per fles 
(normaal € 26,50)

Een schaarse nieuwe witte wijn uit Priorat! Mas d’en Gil is 
een klein luxueus wijndomein in Priorat, hét wijngebied 
dat het moderne Spanje internationaal op de kaart zette.

In het gebied, dat vandaag de dag grote bekendheid geniet als de 

D.O.Q. Priorat, wordt al ruim achthonderd  jaar wijn gemaakt. 

Het waren de monniken van het klooster Scala Dei die hier wijnen 

begonnen te maken, wijnen die al snel een enorm aanzien genoten 

en op tafels van de beste restaurants in Spanje en daarbuiten te-

rechtkwamen. Het gebied Priorat ligt net ten zuiden van Barcelona, 

in een bergachtig gebied. Het microklimaat is hier mild en droog. De 

mediterrane invloed word getemperd door een droge noordenwind. 

De ondergrond (van de beste wijngaarden) wordt gevormd door 

de beroemde  Ilicorella, een zwarte leisteengrond met sporen van 

kwarts, die glinsteren in het zonlicht. Deze leisteen biedt 

houvast aan de wijnstokken, zelfs op de steilste 

hellingen, en voorkomt overmatige verdamping 

van grondwater. De wortels van de 

wijnranken banen zich een weg tussen barsten in 

het gesteente en halen diep uit de grond hun voeding 

op. De wijngaarden liggen hier tussen 200 en 1000 meter hoogte.

Mas d’en Gil is gelegen in Bellmunt, één van de beste plekjes uit het 

gebied. Het in bezit krijgen van het domein was de droom van Pere 

Rovira, die het speciaal voor zijn dochters Pilar en Marta kocht. Zijn 

dochters hebben dan ook de dagelijkse leiding in handen, maar wor-

den nog altijd bijgestaan door hun vader. Mas d’en Gil behoort in dit 

landschap van topproducenten tot de allerbesten. Hun wijnen zijn 

dan ook niet goedkoop (alhoewel voor Priorat-begrippen nog altijd 

zeer betaalbaar), maar gelukkig wel van een ongekend hoog niveau. 

Wijnen om uzelf mee te verwennen!

Mas d’en Gil hoort bij de top Zeldzaam wit 
uit de Vaucluse

Bij bestelling van 12 flessen van één of een 
combinatie van beide wijnen krijgt u zo’n 
verrukkelijk flesje Oli de Oliva van Mas d’en Gil 
van ons cadeau. 

Deze vermaarde olie wordt gemaakt van olijven van 

eeuwenoude olijfbomen op het landgoed van het domein. 

De productie is zéér klein, maar ook zéér verfijnd en is 

ook bij ons te bestellen.

Oli de Oliva Siurana Virgen Extra (0,25 liter)
Speciale prijs per flesje: € 9,95 

(normaal € 10,90)

Als hij er heen had willen gaan om er rustig te wonen, dan had hij niet een 

huis met prachtige wijngaarden en een volwaardige kelder moeten kopen. 

Het bloed kroop dan ook waar het niet gaan kan en al snel maakte Guffens ook 

in de Zuidelijke Rhône wijnen van een zeldzaam niveau. Ondanks de lage 

rendementen en zijn arbeidsintensieve manier van werken op Château des 

Tourettes, zorgt Guffens ervoor dat de wijnen die hij onder het label van 

‘Verget du Sud’ uitbrengt fantastisch geprijsd zijn!

2008 Coma Alta
De nieuwste creatie van Mas d’en Gil is deze 

bijzondere witte priorat. Alhoewel het gebied over-

wegend rood maakt, zijn er een paar producenten 

die schitterende en onderscheidende witte 

wijnen maken. Mas d’en Gil is daar één 

van. Deze wijn wordt gemaakt van de 

druiven grenache blanc 

(70%) en viognier (30%). 

50% werd op Franse 

eikenhouten vaten 

opgevoed, de rest op 

roestvrijstalen tanks. 

Een superwijn!

Proefnotitie: De kleur van de wijn is 

bleekgeel, met een groen randje. De 

geur is uitbundig en fris, met tonen 

van limoen, grapefruit, suiker-meloen, 

groene appel, iets peer, witte veld-

bloemen en een lichte toast. De smaak 

is rijk en breed, met een vettig mond-

gevoel, een enorme lengte en een 

heerlijke frisse afdronk. Zeer bijzonder!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 23,50 per fles 

(normaal € 26,50)
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De media staan er vol van: prosecco zou uit zijn, Duitse Sekt en Cava in. 
Wij weten wel beter. Belletjes zijn heerlijk, als aperitief, als lunchwijn en bij het 
diner. Of je kiest voor champagne, prosecco, cava, vonkelwijn of crémant hangt 
af van waar je zin in hebt, waarbij je het drinkt en van het budget. ‘In’ of ‘uit’ is 
voor ons dus onzin. Zolang de kwaliteit maar erg goed is, valt er altijd veel te 
genieten! Dat er vaker een bubbeltje wordt gedronken, verheugt ons overigens 
zeer. Wij doen dit zelf al jaren!

De Faveri, Frizzante Nera Spago 
Prosecco Colli Trevigiani

Het succes van prosecco heeft voor een 

groot deel te maken met zijn toegankelijke 

stijl; de zachte pareling van de mousse en het 

aantrekkelijke witte fruit. Deze Frizante Nera 

Spago van het tophuis De Faveri bezit deze 

eigenschappen als geen ander, maar biedt 

daarnaast ook diepgang en intensiteit. 

Proefnotitie: De kleur is bleekwit. De mousse 

is mooi licht en parelend. De geur doet denken 

aan witte bloemen, bloesem, suikermeloen en 

iets peer. De smaakaanzet is heerlijk fris, met 

een mooi wit fruit, iets honing, lychee en met 

zachte bitters en fijne zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

2006 Huguet Gran Reserva 
Brut Classic - Cava
Bodegas Can Feixes

Waarom nog champagne drinken als er Cava 

Huguet bestaat? Een vraag die ons al vaak 

gesteld is en waar we ons ook iets bij voor 

kunnen stellen. Deze Cava van Bodegas Can 

Feixes is van een uitzonderlijk hoog niveau 

en combineert rijkdom met subtiliteit op een 

manier die je maar weinig tegenkomt buiten 

de Champagne.

Proefnotitie: De wijn is verfijnd droog, met een 

schitterende, bloemige neus, met iets van wit 

fruit en frisse kruiden. De smaak is krachtig, 

loepzuiver, met verfijnde fruittonen, aangename 

bitters, een prachtige balans en mooie frisse 

zuren in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,85 per fles (normaal € 15,70)

2009 Mas de Daumas Gassac 
Rosé Frizant
Vin de Pays de l’Hérault

Naast de beroemde witte en rode wijn maakt 

men op Mas de Daumas Gassac nog een 

derde domeinwijn. Een wijn die wellicht wat 

minder serieus is, maar van een verleidelijk 

mooie kwaliteit is. Logisch, anders zou het 

de naam van Daumas Gassac nooit mogen 

dragen. Deze Frizant is gemaakt van het 

eerste weggelopen sap van de rode wijn.

Proefnotitie: De wijn heeft een frisse, aroma-

tische neus van frambozen, rijpe aardbeien en 

iets citrusfruit. De smaak biedt een explosie aan 

heerlijk rijp, rood fruit, lekker sap, verkwikkende 

zuren en een prachtige fijne mousse.

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

Domaine Alain Renardat-Fache
Vin de Bugey Cerdon rosé pétillant demi-sec

Een van de meest originele wijnen uit ons 

assortiment is zeker deze Vin de Bugey uit de 

Franse Savoie. De belletjes vormen zich door 

een nagisting op fles, waarbij het koolzuur de 

gisten neutraliseert en er restsuiker in de wijn 

achterblijft. Het resultaat is een delicaat zoet, 

een zacht belletje en weinig alcohol. Verbaas 

uzelf en proef dit bijzondere product.

Proefnotitie: De kleur is mooi rozerood. Het 

parfum van rijp rood fruit knalt het glas uit en 

in de smaak proeft u aardbeien, frambozen 

en bessen. De mousse is niet agressief, eerder 

verfrissend en in de afdronk is het genieten van 

die verfijnde, lichtzoete smaak. Super!

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,80 per fles (normaal € 11,20)

Sprankelend, prikkelend en verleidelijk
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Proefpakket ‘Verleidelijke Belletjes’ 
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.

Speciale prijs: € 142,00
(normaal € 159,45)

(Slechts één pakket ‘Verleidelijke Belletjes’ per bestelling mogelijk.)



j u m i l l a  -  s pa n j e

Na jarenlang met deze bodega te hebben samengewerkt, presenteerden wij u 

vorig jaar een totaal vernieuwde Carchelo. Niet alleen fles en etiket waren 

volledig aangepast, maar ook de kwaliteit van de wijn was nog verder verbeterd. 

Helaas - zoals dat gebeurt met mooie dingen - was deze Spaanse kanjer weer snel 

bij ons uitverkocht.

Imponerend rood van Bodegas Carchelo

Dit jaar bieden wij van deze topbodega niet alleen de nieuwe 

jaargang Carchelo aan u aan, maar ook twee bijzondere 

andere cuvées die het ontdekken meer dan waard zijn! Alles wat 

deze relatief jonge producent onderneemt, mondt immers uit in 

een succes.

Jumilla geldt als een van de meest interessante wijngebieden van 

Spanje van dit moment en de wijnbouw bloeit hier dan ook als 

nooit tevoren. Steeds meer toonaangevende wijnbedrijven 

proberen in deze streek nog relatief goedkope grond te kopen, al 

zijn de beste stukjes inmiddels vergeven. De Zuid-Spaanse zon en 

de droogte die hij met zich meebrengt, worden gecompenseerd 

door de hoogte van de wijngaarden (tot wel 700 meter hoogte) en 

een systeem van (druppel-)irrigatie met water dat rechtstreeks uit 

het gebergte stroomt.

Een gloednieuwe en uiterst moderne kelder en een even talentvolle 

als gedreven wijnmaker in de persoon van Joaquín Galvez Bauzá, 

maken het verhaal compleet en maken van Bodegas Carchelo 

een heus topdomein!

2009 Carchelo
Deze Carchelo wordt gemaakt van de druiven monastrell (40% 

- structuur en concentratie), syrah (40% - aromatische expressie 

en vitaliteit) en cabernet-sauvignon (20% - finesse en balans). Alle 

druiven werden afzonderlijk gevinifieerd en de wijnen slechts twee 

maanden op Franse eikenhouten vaten opgevoed. Vervolgens 

werden de wijnen geassembleerd. Het Engelse blad Decanter is 

gek op deze wijn en verkoos hem tot wijn van de 

maand, beste picknick-wijn en gaf hem de volle 

vijf sterren. Ook Robert Parker was gecharmeerd 

en kende hem 88 punten toe!

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood, met 

een paarse rand. De geur is intens en rijk, met 

impressies van zwart fruit als bosbessen, rijpe 

bramen en zwarte kersen, met een mooie 

mineraliteit, 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)

Proefpakket ‘Carchelo’
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 51,00 

(normaal: € 56,70)

(Slechts één pakket Carchelo per bestelling mogelijk.)

j u m i l l a  -  s pa n j e

2008 Altico
Deze wijn, gemaakt van bijna 100% syrah (met een klein beetje 

tempranillo geassembleerd), is afkomstig van de hoogst gelegen 

wijngaard van het domein, op 700 meter hoogte. Het fruitkarakter 

prevaleert in deze wijn en daarom werd ervoor gekozen om hem 

slechts kort op hout op te voeden (vier maanden op Frans eiken). 

Wine Spectator gaf de wijn 86 punten, International Wine Cellar 90 

punten en Robert Parker 89. Ook het proefteam van Okhuysen viel 

volledig voor deze intense, fruitige wijn!

Proefnotitie: De kleur is intens donker paars, bijna zwart. De geur is 

bedwelmend met tonen van rode veldbloemen, kersen, pruimen, iets 

cacao en koffiebonen. De smaak is prachtig fris en geconcentreerd, 

met een bijna zoet fruit van bessen en rode kersen, en ook iets laurier, 

mooie rijpe tanninen en frisse zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,45 per fles (normaal € 9,70)

2007 Vedré
Deze topcuvée van Bodegas Carchelo is gemaakt van de druiven 

monastrell (50%), syrah (25%) en tempranillo (25%). Na de 

vinificatie volgde de assemblage van de wijn, waarna hij veertien 

maanden rijpte op deels nieuwe Franse eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood, met een iets bruine rand. 

De neus is heerlijk kruidig en zwoel, met nuances van rode bloemen, 

pruimen, zwarte kersen, bramen, chocola, specerijen en iets leer. 

De smaak is prachtig geconcentreerd, met donkere fruitaroma’s, 

fris en elegant; een complexe en zeer complete wijn. Top!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,90 per fles (normaal € 11,35)
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2009 Guilhem rosé
Moulin de Gassac

De familie Guibert is beroemd vanwege hun Mas de 

Daumas Gassac, maar tegenwoordig al even geliefd 

vanwege hun serie wijnen voor alledag: Moulin de 

Gassac. Deze rosé is een assemblage van syrah en 

grenache. 

Proefnotitie: De wijn heeft een aangename, intense 

neus van rood fruit als aardbei. In de mond is hij rond 

en gul, met weer een uitgesproken rood fruit en een 

zalige fraîcheur in de afdronk.  

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

2009 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.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. 

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en 

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,80 per fles (normaal € 6,75)

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

De familie De Lorgeril maakt al vele generaties wijn van 

wijngaarden gelegen rondom het prachtige Château de 

Pennautier. Niet alleen hun Chardonnay is fantastisch, 

ook deze rosé is er een om niet te missen.

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: nu tot zomer 2011

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

2009 Colagon Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Het meest unieke aan deze wijn is dat hij nimmer gaat 

vervelen en daarom behoort hij ook al sinds jaar en dag 

tot de populairste witte wijnen uit ons assortiment! 

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol exotisch fris fruit 

als citrus en ananas. De smaak is rijk en gul, vol tropisch 

fruit en met verkwikkend frisse zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,00 per fles (normaal € 5,90)

2009 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc 

l’Orangeraie de Pennautier 

Een kalkrijke terroir, hooggelegen wijngaarden en een 

moderne vinificatie geven een verfijnde Chardonnay 

die opvalt door zijn frisheid en zuiverheid. De 2009 

is uitzonderlijk! 

Proefnotitie: Een wijn met een frisse zetting, aroma’s 

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel 

structuur en een rijke, sappige finale. 

Op dronk: nu tot zomer 2011

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

2007 Hommage Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een fantastische 

Merlot, puur op fruit gemaakt. Het geheim: aan de 

Merlot wordt een heel klein beetje houtopgevoede 

Cabernet toegevoegd.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood 

fruit, iets laurier en licht aardse tonen. De wijn is rijp en 

kruidig en bezit mooie harmonieuze zuren.

Op dronk: nu tot 2011

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

2008 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac 

is een echte succeswijn. Een wijn vol pit en kracht, 

zonder zwaar te zijn, en die ons altijd blijft boeien!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van donker 

fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is sappig 

en fris met mooi fruit en licht kruidige tonen. 

Op dronk: nu tot 2013

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

De beste keuze 
voor alledag
De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, speciaal uitgezocht voor 
dagelijkse consumptie; ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit. 
Bovendien scherp geprijsd en vooral erg lekker! 

Kortom, wijnen waar u blind op kunt varen…

De beste keuze 
voor alledag

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 
de ‘beste keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting! O
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Het Amstelpark is de plek waar de 

beste restaurants uit Amsterdam 

en omgeving hun signature dishes LIVE 

bereiden. U ziet de sterrenchefs zelf in actie, 

u kunt hun gerechten proeven en uw kennis 

verrijken tijdens de vele kookdemonstraties 

en workshops. Natuurlijk is daar ook weer de 

Foodie Markt vol prachtige producten. Nieuw 

in 2010 zijn het Taste Theater, de Okura Kook 

Studio én de ‘Pure Taste’- biologische markt.  

Okhuysen Wijntheater
Wie het over Taste heeft, heeft het over 

proeven. Wie het over lekker eten heeft, 

heeft het ook over mooie wijnen. 

Okhuysen zal daarom ook dit jaar tijdens 

Taste of Amsterdam het Wijntheater vorm-

geven. Na het ongekende succes van het 

Wijntheater in 2009, pakken wij deze editie 

nog meer uit, in een nog groter theater. 

Gedurende vier dagen zullen in het Wijn-

theater doorlopend wervelende proefsessies 

georganiseerd worden. Nederlands beste 

sommelier Edwin Raben en andere wijn-

prominenten helpen ons hierbij! 

Het programma van 2010 is heerlijk divers, 

met veel aandacht voor het combineren van 

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

Beleef hét culinaire evenement van deze zomer!

Taste of Amsterdam is een 
vierdaags culinair festival 
in het Amstelpark in 
Amsterdam dat plaatsvindt 
van 24 tot 27 juni 2010. 
Het is hét internationale 
‘foodie festival’ dat na het 
enorme succes van vorig 
jaar nu voor de tweede 
keer in Nederland zal 
neerstrijken. 

Taste of Amsterdam 2010

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

wijn en spijs. Het prachtige programma-

onderdeel met Lute Restaurant en 

Old Amsterdam gaat op herhaling. In 

samenwerking met restaurantgids Spe-

cial Bite zullen ook Peter Scholten van 

hét dessertrestaurant van Nederland, 

‘Sucre’, en Amsterdams beste Italiaanse 

restaurant Toscanini onze bezoekers ver-

bazen. Daarnaast presenteren wij schit-

terende biologische Elzaswijnen, hebben 

we bijzondere Zuid-Afrika-proeverijen 

en nog veel meer. Een van de hoogte-

punten van Taste 2010 wordt zonder 

Tijdens Taste 2010 
drinkt u slechts 
wijnen van Okhuysen!
Tijdens het festival schenkt Okhuysen een 

aantal wijnen, dat speciaal geselecteerd is 

bij de verschillende gerechten die hier te 

proeven zullen zijn. Deze wijnen zijn overal 

op het festivalterrein verkrijgbaar, waarbij 

precies staat aangegeven welke wijn bij 

welk gerecht past. Daarnaast is er de 

Okhuysen Wijnbar, waar u een breed scala 

aan lekkere wijnen kunt proeven, 

waaronder enkele zeer bijzondere!

Voor meer info over tickets en het volledige 

programma gaat u naar: 

www.tasteofamsterdam.com. 

Voor het programma van het Wijntheater 

en het inschrijven op proeverijen (wat wij 

aanbevelen), verwijzen wij u graag naar 

de speciale pagina op onze website: 

www.okhuysen.nl/taste. 
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twijfel onze proeverij Bordeaux 2009 ‘En 

Primeur’. In aanwezigheid van de bekende 

Franse journalist en Bordeaux-expert 

Didier Ters, zullen enkele topwijnen van 

het oogstjaar 2009 worden geproefd, een 

oogst die nu al wordt gezien als een van de 

mooiste ooit! U neemt hiermee écht een 

kijkje in de keuken van de wijnkoper. De 

wijnen die u gaat proeven zitten immers 

nog  midden in hun opvoeding en zijn spe-

ciaal voor de proeverij van het vat gehaald. 

U zult ervaren op basis waarvan wij onze 

inkoopbeslissingen moeten nemen.
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Bestel een proefpakket 
Coup de Coeur-wijnen

2009 Roussanne, Verget du Sud
Speciale prijs: € 7,60 per fles 
(normaal € 8,90)

Zie pagina 9

2008 Altico, Bodegas Carchelo
Speciale prijs: € 8,45 per fles 
(normaal € 9,70)

Zie pagina 12-13 

2008 Coma Alta, Mas d’en Gil
Speciale prijs: € 23,50 per fles 
(normaal € 26,50)

Zie pagina 8-9

Bij het samenstellen van ons aanbod wijnen voor Vinée Vineuse proeven wij de wijnen 
altijd eerst uitgebreid door. Tijdens zo’n proeverij steken er altijd een paar wijnen boven 
de andere uit. Ze ontvangen van ons dan ook terecht het predikaat ‘Coup de Coeur’. 
U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-logo.

2006 Chablis, Verget
Speciale prijs: € 13,90 per fles
(normaal € 16,10)

Zie pagina 4-5 

2009 Rosé Frizant, Mas de Daumas Gassac
Speciale prijs: € 14,80 per fles 

(normaal € 16,75)

Zie pagina 10-11

2008 Steillage Riesling Trocken, Weingut 
Altenkirch
Speciale prijs: € 8,50 per fles
(normaal € 9,70)

Zie pagina 6-7

coups de coeur ‘nieuw’
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Speciale prijs per pakket 
van zes flessen: € 79,00
(normaal: € 87,65 )

(Slechts één pakket per 

bestelling mogelijk.)
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De okhuysen-klassiekers die in deze editie ’voorbijkomen’ 
zijn natuurlijk stuk voor stuk het drinken meer dan waard, 
want anders hadden we het nooit 25 jaar met ze volgehou-
den. Kent u deze prachtige wijnen nog niet of kunt u ze niet 
helemaal helder meer voor de geest halen, bestelt u dan dit 
‘ouderwets’ lekkere Coups de Coeurs-pakket. een selectie 
om van te dromen! 
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speciale prijs per pakket van zes flessen: 
€ 67,00 (normaal: € 74,50)

(Slechts één pakket per bestelling mogelijk.)

Bestel een proefpakket 
Coup de Coeur-wijnen 

2007 Chinon Cuvée Terroir
Domaine Charles Joguet
Speciale prijs: € 9,90 per fles 
(normaal € 11,30)
Zie pagina 26-27

2009 Beaujolais-Villages Cuvée de la Cotabras
Domaine Miolane
Speciale prijs: € 8,60 per fles 
(normaal € 9,90)
Zie pagina 24-25

2007 Givry, 1er Cru Clos Choué
Domaine Chofflet-Valdenaire
Speciale prijs: € 17,10 per fles 
(normaal € 19,30)
Zie pagina 24-25

2008 Côtes de Provence rosé
Domaine la Bernarde
Speciale prijs: € 11,60 per fles 
(normaal € 13,20)
Zie pagina 22-23

2009 Rosé d’une Nuit
Domaine du Deffends
Speciale prijs: € 9,25 per fles 
(normaal € 10,60)
Zie pagina 22-23

2009 Laudun blanc
Domaine Pélaquié
Speciale prijs: € 8,90 per fles 
(normaal € 10,20)
Zie pagina 20-21
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2006 Gigondas
Domaine du Pesquier
Proefnotitie: Eigenaar 
Guy Boutière vinifieert zijn 
druiven grenache, syrah 
en mourvèdre apart en as-
sembleert deze later. De wijn 
rijpte twaalf maanden op 
cuve en vervolgens twaalf 
maanden op eiken foeders. 
De kleur is diep donkerrood. 
Mooie krachtige neus met 
tonen van bramen en fram-
bozen en fijne kruiden. De 
smaak is rijk, met opnieuw 
fruit en kruiden en zachte 
tanninen. Topwijn!
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 14,50 per fles 
(normaal € 16,45)

2009 Vin de Pays de 
Vaucluse
‘Mon Petit Pétrus’
Domaine du Pesquier
Proefnotitie: Guy Boutière 
plantte indertijd een kleine 
wijngaard aan met merlot, 
om zoals hij zei ‘Mon Petit 
Pétrus’ te maken. Binnen de 
AOC is dit niet toegestaan 
en daarom werd zijn wijn 
gedeclasseerd tot ‘vin de 
pays’. Inmiddels assem-
bleert hij deze wijn met de 
helft syrah. Het resultaat: 
proeft u maar!! De geur is 

2006 Châteauneuf-
du-Pape rouge
Domaine Chante Cigale
Proefnotitie: De diversiteit 
van terroirs in Châteauneuf-
du-Pape is zeer groot. 
Daarom koos Chante Cigale 
voor meer dan vijftien perce-
len voor het maken van een 
grote klassieke wijn.
Mooi geschakeerd parfum 
van rood fruit, specerijen, 
pruimen en iets hout. De 
smaak is krachtig en rijk met 
zachte, harmonische tan-
ninen in de afdronk.
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 20,85 per fles 
(normaal € 23,50)

Proefpakket Côtes du Rhône
U kunt deze zes wijnen ook per proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 78,00
(normaal € 87,40)
(Slechts één pakket Côtes du Rhône per bestelling mogelijk.)  

september 1978 was onze 
eerste inkoopreis richting de 
rhône-streek met een start in 
het noordelijke deel, waar de 
hellingen zo stijl zijn dat de 
wijnstokken op terrassen zijn 
aangeplant. andere wijnko-
pers hadden dit gebied nog 
nauwelijks ontdekt, want 
export was voor veel boeren 
een nog onbekend terrein. 
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na een week van intensief proeven importeert 
Okhuysen sindsdien de Condrieu van André Perret, 
de Côte Rôtie van Albert Dervieux (nu eigendom van 

schoonzoon Rostaing), de Crozes Hermitage van Alain 
Graillot, de Saint-Joseph van Bernard Gripa, de Cornas 
van August Clape en de Hermitage van Jean-Louis Chave. 
Volgens insiders een unieke collectie.       
Ook in de Zuidelijke Rhône werd uitgebreid geproefd en dat 
resulteerde onder andere in de import van de Châteauneuf-
du-Pape van Domaine Chante Cigale, de Gigondas van 
Domaine du Pesquier (hier komt ook onze Vin de Pays de 
Vaucluse ‘Mon Petit Pétrus’ vandaan) en de Laudun blanc 
en rouge van Luc Pélaquié.
We maakten voor u een selectie van vier rode en twee witte 
wijnen uit de Zuidelijke Rhône.

Pure karakterwijnen van 
unieke producenten 

2006 Châteauneuf-du-Pape 
rouge

Domaine Chante Cigale

2009 Vin de Pays de Vaucluse
‘mon Petit Pétrus’

Domaine du Pesquier

2008 Châteauneuf-du-Pape 
blanc

Domaine Chante Cigale

2009 laudun blanc 
Côtes du rhône Villages 

Domaine Pélaquié

2006 gigondas
Domaine du Pesquier

2007 laudun rouge
Côtes du rhône Villages

Domaine Pélaquié

2007 Laudun rouge
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Proefnotitie: Afgelopen 
december boden wij u deze 
wijn van het oogstjaar 2006 
aan als ‘onze kerstwijn’.
Binnen twee weken was 
hij uitverkocht. Hierbij nu 
het jaar 2007. De wijn werd 
gemaakt van de druiven 
grenache noir en syrah, 
die na de assemblage ruim 
vijftien maanden rijpte op 
cuve (dus geen houtrij-
ping). De kleur is ook nu 
weer diep donkerrood. Het 
parfum is indrukwekkend 
met een flinke fruitexpressie 
(rijpe bramen en bessen) en 
garrigues-achtige kruiden. 
De smaak is vol en krachtig, 
tegelijk ook heel fruitig en 
met een fluweelzachte bijna 
zwoele afdronk.
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 7,95 per fles 
(normaal € 9,25)

prachtig rijk, bijna zwoel. De 
smaak stevig, mooi kruidig, 
veel fruit en de finale zacht 
en harmonisch. Het jaar 
2009 is onweerstaanbaar!!
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 12: € 5,50 per fles 
(normaal € 6,50)

2009 Laudun blanc
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Proefnotitie: De druiven 
clairette, bourboulenc, 
grenache blanc, viognier 
en rousanne vergisten apart 
op lage temperatuur 
gedurende drie tot vier 
maanden. Daarna rijpen 
de wijnen een paar maan-
den ‘sur lie’ en worden 
vervolgens geassembleerd. 
De neus is heel floraal en 
tegelijk fris met tonen van 
acacia, rijpe meloen en peer. 
De smaak is overrompelend 
met sappige zuren en met 
een elegante fraîcheur in 
de afdronk. Wat een wijn!
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 8,90 per fles 
(normaal € 10,20)

2008 Châteauneuf-
du-Pape blanc
Domaine Chante Cigale
Proefnotitie: Witte château-
neuf-du-pape is misschien 
niet zo bekend, maar zeker 
niet te versmaden. Het is 
bijvoorbeeld de lievelings-
wijn van de bekende 
sommelier Ted Bunnik van 
Restaurant La Rive van het 
Amstel Hotel. Het parfum is 
heel delicaat met heerlijke 
fruittonen van peer, citrus 
en iets meloen. De smaak is 
rijk, breed en krachtig, maar 
tevens heel fris en sappig, 
met voldoende zuren en een 
lange, boeiende finale.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs per doos 
van 6: € 18,95 per fles 
(normaal € 21,50)

Noël Sabon, Domaine Chante Cigale

Guy Boutière

Snoeien doe je in de winter. 20

Het stadje Châteauneuf-du-Pape.
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2008 Château de 
Pibarnon rosé
Bandol
Proefnotitie: Eigenaar Eric 
de Saint-Victor maakt zijn 
delicate rosé van 50% mour-
vèdre (prachtige aroma’s en 
structuur) en 50% cinsault 
(elegantie en frisheid). De 
kleur is bleekroze met een 
licht oranje zweem. Het par-
fum biedt ingetogen tonen 
van rood fruit en geurige 
kruiden. De smaak is prach-
tig droog, heeft een stevige 
structuur en de finale biedt 
een palet van smaken.
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 17,60 per fles 
(normaal € 19,90)

2009 Rosé d’une Nuit
Domaine du Deffends
Proefnotitie: Het is de lieve-
lingswijn van de familie De 
Lanversin, eigenaren van 
du Deffends. De grenache 
wordt na de oogst direct 
‘par saignée’ gevinifieerd, 
terwijl de cinsault een koude 
weking ondergaat van 
een paar uur en dan pas 
wordt geperst. De kleur is 
heel bleekroze. De neus is 
stuivend met fijne fruittonen. 
De smaak is verfrissend met 
fijne zuren met opnieuw dat 
delicate fruit. Verrukkelijk!

2008 Domaine la 
Bernarde rosé
Côtes de Provence
Proefnotitie: Van de druiven 
syrah, grenache, mour-
vèdre, tibourin en een beetje 
cabernet-sauvignon maakt 
eigenaar Guy Meulnart een 
rosé met een zalmachtige 
kleur en oranje-achtige 
gloed. Het parfum is heel 

Proefpakket Provence/Languedoc/Côtes du Roussillon
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 89,00
(normaal € 98,75)
(Slechts één pakket Provence/Languedoc/Côtes du Roussillon per bestelling mogelijk.)

Dertig jaar geleden, om precies te zijn in april 1980, 
maakten we een uitgebreide inkoopreis naar de Côtes de 
Provence. Publicaties over een nieuwe aoC hadden onze 
aandacht getrokken. op grond van het bestaan van zeer 
goede kwaliteitswijnen van een klein aantal domeinen 
besloot het Comité interprofessionel du Vin in les arcs dit 
gebied een officiële aoC te geven. De consument moest 
weten dat er hier meer was dan een plas rosé de Provence. 

Pr
o

V
e

n
C

e
/l

a
n

g
u

e
D

o
C

/C
ô

Te
s 

D
u

 r
o

u
ss

il
lo

n

op die reis maakten wij kennis met het schitterende 
Domaine la Bernarde in Le Luc en het Domaine 
Pibarnon in Bandol.  Beide domeinen hadden nog 

nooit geëxporteerd. Een andere trouvaille was het Domaine 
du Deffends van Jacques en Suzel de Lanversin in de Var. 
Kort daarna ontdekten we in de Languedoc het inmiddels 
vermaarde Mas de Daumas Gassac en in de Côtes du Rous-
sillon Domaine Sarda-Malet en Domaine de la Rectorie in 
Banyuls. Opvallend is overigens dat de eigenaren van deze 
bijzondere domeinen in hun werkzame verleden niets met 
wijn te maken hebben gehad. Het was voor hen het daad-
werkelijk invullen van een droom. Kwaliteitswijnen lagen in 
Zuid-Frankrijk voor het oprapen. We hadden het geluk één 
van de eersten te zijn! Wij werken nu nog steeds met deze 
topdomeinen en distribueren hun wijnen exclusief voor Ne-
derland. Hier een selectie van drie prachtige roséwijnen en 
drie boeiende rode wijnen.

De beste wijnen van toen…
nog steeds beste wijnen van nu

2008 Côtes de Provence 
Domaine la Bernarde rosé

2006 Vin de Pays de l’hérault 
Mas de Daumas Gassac

2008 Bandol
Château de Pibarnon rosé

2008 le sarda rouge 
Côtes du roussillon

Domaine Sarda-Malet

2009 rosé d’une nuit
Domaine du Deffends

2008 Coté mer rouge
Domaine de la Rectorie

2008 Le Sarda rouge       
Côtes du Roussillon
Proefnotitie: Na het plotse-
linge overlijden van Max 
Malet was het even onzeker 
wat er met dit wijndomein 
zou gebeuren. Zijn echt-
genote Suzy Malet nam 
in eerste instantie het roer 
over en inmiddels is zoon 
Jérôme Malet de grote man. 
Hij wisselt zijn werk door 
de week als architect in 
Parijs af met het boeren in 
zijn wijngaard. Zijn wijn 
‘Sarda’ wordt gemaakt van 
de druiven grenache, syrah, 
carignan en iets macabeo. 
De wijn presenteert een 
zwoel rood fruit op de neus, 
met iets laurier. De smaak is 
elegant, mooi in balans met 
in de finale een heerlijk fris 
kruidig fruit.
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 7,50 per fles 
(normaal € 8,65)

2008 Coté Mer rouge
Domaine de la Rectorie
Proefnotitie: Marc Parcé en 
zijn zwager Vincent Legrand 
maken absolute droomwij-
nen, zoals deze cuvée van 
geselecteerde druiven van 
verschillende percelen langs 
de Côte Vermeille. Het be-
treft hier de druivensoorten 
grenache noir, carignan en 
syrah.
De neus biedt een bijna 
zoetig fruit, met iets vanille, 
mokka, tabak en rozen. De 
smaak is elegant, bezit 
souplesse, maar ook een 
sappig geconcentreerd fruit, 
verfijnde zuren en frisse 
zachte tanninen.
op dronk: tussen nu (uit 
karaf) en 2014
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 13,95 per fles 
(normaal € 15,90)

op dronk: tussen nu en 2011
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 9,25 per fles 
(normaal € 10,60)

  
2006 Mas de Daumas 
Gassac
Vin de Pays de l’Hérault
Proefnotitie: Wat nog te 
zeggen van de voor veel 
deskundigen allerbeste wijn 
van de Languedoc. “Le 
Miracle du Languedoc” 
werd hij in de Figaro 
genoemd terwijl de krant 
‘Times’ schreef: “Actually 
more like Latour than Lafite”. 
Deze wijn was voor ons DE 
vondst! De kleur is zoals 
altijd diepdonker, bijna 
tegen zwart aan. Het parfum 
is overweldigend met tonen 
van rijp zwart en rood fruit 
en iets hout. De smaak is 
krachtig en vol met de 
structuur van een heel grote 
wijn. 
op dronk: tussen nu en 2020 
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 26,95 per fles 
(normaal € 30,50)

Aimé Guibert van Daumas Gassac 
met twee ‘trosjes’.

fijn met licht kruidige tonen 
en rijp fruit. De smaak is rijk 
en fijn tegelijk en biedt een 
verrukkelijke fraîcheur in de 
afdronk.
op dronk: tussen nu en 2012 
of langer.
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 11,60 per fles 
(normaal € 13,20)

Suzel de Lanversin en wijlen haar 
echtgenoot Jacques.

22

Het haventje van Port-Vendres aan de Côte Vermeille.
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2008 Juliénas, 
Cru de Beaujolais
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête
Proefnotitie: De kleur is 
helder diep donkerrood. Het 
parfum is bedwelmend met 
mooie tonen van rijp rood 
en zwart fruit als frambo-
zen en bramen. De smaak 
is weelderig met opnieuw 
fruit dat harmonieert met 
de krachtige structuur. Een 
verrukkelijke charmeur van 
topniveau.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 9,85 per fles 
(normaal € 11,25)

2005 Volnay Vieilles 
Vignes
Domaine Joseph Voillot
De grote man hier is mo-
menteel niet meer Joseph 
Voillot, maar zijn schoon-
zoon Jean-Pierre Charlot, 
die naast docent oenologie 
aan het ‘Lycée Viticole’ te 
Beaune, dertien percelen in 
Volnay en Pommard onder-
houdt en vijf percelen met de 
AC Bourgogne. Een kanjer 
van een wijnboer, letterlijk 
en figuurlijk!     
Proefnotitie: Een prachtig 
geurende Pinot Noir, met 
tonen van rood fruit, rijpe 
pruimen en een lichte toets 25

2009 Beaujolais Villages
Cuvée de la Cotabras
Proefnotitie: DE specialiteit 
van Miolane is deze spe-
ciale cuvée die het niveau 
van een cru benadert. Het 
parfum is een explosie van 
rijp rood fruit. De smaak 
is sappig en speels met 
opnieuw heerlijk fruit en 
vriendelijke, frisse zuren. 
Heerlijk als aperitief op een 
zonnige namiddag, of bij wit 
gevogelte en licht vlees.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 8,60 per fles 
(normaal € 9,90

Beaujolais is een beetje uit, tijden ver-
anderen en dat is soms jammer, want 
echt goede beaujolais is heerlijk.
Deze kan elegant en licht zijn, joviaal 
en soepel, lief en teder, maar soms ook 
volrond, krachtig en gespierd. Beau-
jolais is de wijn van het geluk en voor 
een zonnig humeur. Beaujolais is geen 
wijn om ernstig te analyseren of diep-
zinnig te benaderen; het is gewoon 
een wijn die je moet drinken met volle 
teugen.
Dertig jaar geleden importeerde 
okhuysen naast de beaujolais-villages 
ook de bekende crus als morgon, 
fleurie, brouilly, chiroubles, chenas, 
moulin-à-vent, saint-amour en julié-
nas. Tegenwoordig is ook bij ons het 
aanbod beperkt, alleen de juliénas 
van michel Tête volgen wij nog trouw 
en af en toe de Beaujolais-Villages 
van miolane. met beide domeinen 
werken wij al decennialang, vandaar 
dit aanbod ‘comme autrefois’ voor hen 
die weer verlangen naar dat fruitrijke 
frisse rood.
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Wijnen van geluk en voor een zonnig humeur
2009 Beaujolais Villages

Cuvée de la Cotabras
Domaine Miolane

2005 Volnay Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot

2008 juliénas, Cru de Beaujolais
Domaine du Clos du Fief

Michel Tête

2007 givry 1er Cru Clos Choué
Domaine Chofflet-Valdenaire

Joseph Voillot uit Volnay.

Proefpakket Beaujolais/Bourgogne  
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt van iedere soort dan drie flessen.

Speciale prijs: € 179,00
(normaal € 198,45)
(Slechts één pakket Beaujolais/Bourgogne per bestelling mogelijk.)

Kleine Boeren en Kleine aKKerTjes

in de Bourgogne moet je de weg weten, want er zijn net 
zoveel boeren als akkertjes. 
Bekende namen als Aloxe-Corton, Nuits-Saint-Georges, 

Gevrey-Chambertin of Chambolle-Musigny zeggen niet 
zoveel. Het gaat in de Bourgogne om de wijnboer, de ligging 
van de akker, het werk in de wijngaard en de vinificatie-
stijl. Bekend is dat de beste wijnen worden gemaakt op de 
flauwe hellingen van de Côte d’Or, maar waar liggen nu 
die 1er cru- of grand cru-akkers waar grote bedragen voor 
worden gevraagd en betaald. Gelukkig hadden wij tijdens 
onze stageperiode de streek aardig leren kennen en werd na 
de overname in 1976 natuurlijk eerst contact gezocht met die 
boeren waar wij goede herinneringen aan hadden. 
Zo ook met Joseph Voillot in Volnay. De eerste wijn die wij 
hier kochten was een Volnay Champans 1er Cru van het 
oogstjaar 1972. Een ander domein waar we al meer dan 
vijfentwintig jaar mee werken is het Domaine Chofflet dat ligt 
in de Côtes de Châlonnais. De Givry 1er cru die hier wordt 
gemaakt is zeldzaam lekker en al vele jaren een icoon van 
onze wijnkoperij.

van hout. De aanzet van de 
smaak is elegant en verfijnd 
en ook in de afdronk komt 
het fruit van de ‘pinot fine’ 
prachtig door.
op dronk: vanaf nu tot 2015
Speciale prijs per doos 
van 6: € 22,85 per fles 
(normaal € 25,70)

2007 Givry 1er Cru 
Clos Choué
Domaine Chofflet-
Valdenaire
De kleine AOC Givry (niet 
te verwarren met Gevrey-
Chambertin) is eigenlijk 
nauwelijks bekend. Geluk-
kig maar, want daarom is 
deze wijn nog betaalbaar. 
De verantwoordelijk man is 
sinds een paar jaar… 
Valdenaire, de schoonzoon 
van Jean Chofflet.
Proefnotitie: Al bij het 
inschenken ruik je het 
uitbundige rode fruit van 
frambozen, aardbeien en 
rijpe kersen. De smaak is 
heerlijk sappig, bijna onwer-
kelijk zwoel met opnieuw rijp 
fruit, veel kern en elegante, 
zachte tanninen. Echt een 
elegante Premier Cru!!
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 17,10 per fles 
(normaal € 19,30)

24Michel Tête uit Juliénas.

43

1 2

3

4
1

2



27

ook de structuur is rijker met 
meer complexiteit. De wijn 
rijpte deels op eikenhouten 
vaten. Een schitterend glas!!
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 14,45 per fles 
(normaal € 16,40)

2006 Saumur-Champigny 
Marginale
Domaine des Roches 
Neuves
Proefnotitie: Bijna 24 maan-
den rijpte de wijn deels op 
nieuw eiken vaten, zoals 
de grote crus in Bordeaux. 
Prachtige, complexe neus 
van rijp fruit en licht getoast 
hout. De smaak is al even 
indrukwekkend. Prachtige 
balans van kracht en ele-
gantie!!
op dronk: tussen nu (uit 
karaf) en 2015
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 23,20 per fles 
(normaal € 26,10)

Proefpakket rode Loire
U kunt deze zes flessen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt van iedere soort dan één fles.

Speciale prijs: € 99,00
(normaal € 110,75)
(Slechts één pakket rode Loire per bestelling mogelijk.) 26

het veelzijdige van de loire is dat er naast de vele witte 
wijnen ook zo vele rode wijnen worden gemaakt. De pinot 
noir doet het steeds beter in sancerre en menetou-salon 
en de gamay en cabernet-franc zorgen voor elegante rode 
wijnen in Touraine en anjou. er zijn tevens streken waar in 
principe alleen rode wijnen worden gemaakt en wel van 
de cabernet-franc. Twee daarvan zijn Chinon en saumur-
Champigny. in beide gebieden hebben wij het genoegen te 
werken met absolute topdomeinen: Domaine Charles joguet 
met schitterende wijnen uit Chinon en Domaine des roches 
neuves van Thierry germain met saumur-Champigny’s 
van hetzelfde kaliber.
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TalenTVolle wijnmaKers

Bij ons eerste bezoek aan Domaine des Roches Neuves in 
het stadje Varrains werden wij ontvangen door de oude 
monsieur Duveau in de oude en vochtige grotkelders 

onder het huis. Overal nissen met stokoude flessen, die achte-
loos voor ons werden opengemaakt. Tegen lunchtijd voegde 
zoon Denis zich bij ons, want hij had het domein van papa 
overgenomen.
Dat het tussen die twee op dat moment niet boterde, werd 
meteen duidelijk, want Denis wilde dat wij wijnen zouden 
proeven van recente jaren die hij had gevinifieerd. Aldus 
geschiedde. Als afgestudeerd oenoloog had hij namelijk een 
volstrekt andere visie op het maken van wijn.
We waren het met de visie van Denis eens en vanaf het 
oogstjaar 1980 zijn wij dit domein trouw gebleven. In 1992 
ontvingen wij een bericht dat Denis zijn domein verkocht had 
aan Thierry Germain, zoon van de eigeaar van Château 
Yon-Figeac in Saint-Emilion, omdat hij in Chili wijn ging 
maken. Thierry werd een waardig opvolger, sterker nog, 
onder zijn leiding zijn de wijnen nog beter geworden en 
inmiddels wordt hij beschouwd als een van Frankrijks talent-
volste wijnmakers. Wij bieden drie wijnen van hem aan.

Het meest verrukkelijke rood komt uit 
Saumur-Champigny en Chinon

2007 saumur-Champigny
Domaine des Roches Neuves

2007 Chinon Cuvée Terroir
Domaine Joguet

2006 saumur-Champigny 
Terres Chaudes

Domaine des Roches Neuves

2007 Chinon Varennes 
du grand Clos
Domaine Joguet

2006 saumur-Champigny 
marginale

Domaine des Roches Neuves

2006 Chinon Clos 
du Chêne Vert

Domaine Joguet

2007 Saumur-Champigny
Domaine des Roches 
Neuves
Proefnotitie: De geur is in-
tens met tonen van rijp zwart 
fruit als bramen, zwarte 
kersen en bosbessen. De 
smaakaanzet valt op door 
opnieuw rijpe fruittonen, ge-
volgd door een uitstekende 
concentratie en een romige 
structuur. De finale is vervol-
gens verrukkelijk met zachte 
tanninen en opnieuw fruit.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 8,80 per fles 
(normaal € 10,10)

2006 Saumur-Champigny, 
Terres Chaudes
Domaine des Roches 
Neuves
Proefnotitie: Terres Chau-
des is een apart perceel met 
zeer oude stokken met een 
laag rendement.
De neus is nog geconcen-
treerder dan de basiswijn en 

2007 Chinon Cuvée 
Terroir
Domaine Joguet
Proefnotitie: De neus is 
heerlijk bessig, een beetje 
aards en aangenaam fruitig. 
In de smaak keert het rijpe 
fruit terug en harmonieert 
schitterend met de zachte 
tanninen en licht kruidige 
tonen. De afdronk biedt 
opnieuw fruit met een 
opvallende frisheid.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 9,90 per fles
(normaal € 11,30)

2007 Chinon Varennes 
du Grand Clos
Domaine Joguet
Proefnotitie: Het betreft hier 
druiven van een speciale 
akker die apart worden 
gevinifieerd. 
Ook in deze wijn is het 
parfum vol fruit met tonen 
van bramen en bessen en 
is daarbij licht kruidig. De 
smaakaanzet is krachtig 
en geconcentreerder dan 
de cuvée terroir, met in de 
afdronk iets aardse tonen en 
een lichte toets van hout.
op dronk: tussen nu en 2015
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 17,65 per fles 
(normaal € 19,95)

2006 Chinon Clos du 
Chêne Vert
Domaine Joguet
Proefnotitie: De wijn van de 
akker Clos du Chêne Vert 
benadert de hoogst moge-
lijke klasse en is volgens 
Joguet nog beter dan de 
zeldzame wijn van zijn akker 
Clos de la Dioterie.
Imponerende neus van 
rijp rood en zwart fruit. De 
smaak heeft een schitteren-
de, verfijnde structuur met 
een aangename houttoets 
en met een complexe rijke 
smaak. Dit is top!!
op dronk: tussen nu (uit 
karaf) en 2016
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 23,90 pr fles 
(normaal € 26,90)

ToPwijnen uiT Chinon

onze eerste wijnbestelling bij Charles Joguet was in 
1982. We waren een beetje Loire-gek en als je dat 
bent, ga je vanzelfsprekend langs bij Joguet in het 

dorp Sazilly. Bij ons eerste bezoek troffen wij hem gelukkig 
thuis, want Charles leefde begin jaren tachtig twee levens: 
één in Parijs als beeldhouwer/kunstenaar en één in Chinon 
als wijnboer. Ondanks dat wij geen afspraak met hem had-
den, werden wij hartelijk ontvangen. We proefden alleen 
maar indrukwekkende wijnen. Aan het thuisfront stuurden 
we na dit bezoek een kaartje met de tekst: “Joguet maakt ver-
reweg de beste wijnen, hier kunnen we ‘blind’ kopen!” Sinds-
dien bezochten wij Joguet regelmatig om nieuwe oogstjaren 
te proeven, maar ook vanwege de ontstane vriendschap. 
De allerbeste herinnering was die keer dat wij een afspraak 
hadden zo rond 10.00 uur. We waren de meest recente jaren 
aan het proeven tot hij vertelde dat hij die dag jarig was. Hij 
liep naar een nis oude wijnen en ter plekke trok hij een fles 
Chinon van zijn geboortejaar open! Zo was Charles Joguet! 
Inmiddels heeft hij zich teruggetrokken als wijnboer en 
verblijft nu met zijn vele kunstwerken in zijn geliefde Parijs. 
Onder de deskundige leiding van Jaques Genet wordt het 
levenswerk van Joguet nu voortgezet.
Wij bieden u drie wijnen van dit vermaarde domein aan.

Charles Joquet (links) en Louis Kat.

Het stadje Chinon langs de rivier de Vienne.
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Savennières kan en moet 
soms lang rijpen. Net zoals 
in Vouvray is hier maar één 
druivensoort toegestaan, de 
chenin, die men hier liever 
pineau de la Loire noemt. 
De terroir in Savennières 
is zeer lei-stenig, ook wel 
‘schist’ genoemd. De chenin 
doet er dan ook lang over 
om te rijpen. De oogst begint 
meestal pas half oktober 
omdat de druif anders niet 
voldoende suikers opbouwt 
om een alcoholpercentage 
van 12 of meer te halen.

Boeiende aroma’s
Luc Bizard vinifieert nog 
steeds traditioneel. Voor 
de gisting maakt hij wel 

Voerde de eerste inkoopreis naar Bordeaux, de tweede 
ging naar de loire. De verschillen tussen deze wijnstre-
ken zijn groot. Toont Bordeaux wat saai en plat en zijn de 
wijnboeren hier soms gereserveerd en zakelijk, de loire is 
opwindend en divers door zijn vele appellaties en door de 
landschappelijke schoonheid en kent wijnboeren die vrien-
delijk en gastvrij zijn. 
in de loire-streek ontdekten wij het pure Frankrijk. we 
planden ons bezoek in het vroege voorjaar omdat de loire-
streek dan al een lente-achtig uitstraling heeft. Die eerste 
inkoopreis dus niet, want wij konden ons alleen maar 
warmen aan de vele heerlijke wijnen.
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naTuurlijK sanCerre
Eind jaren zeventig kwam 
Sancerre in de belangstel-
ling te staan, met name in 
Parijs. Dus lag het voor de 
hand hier te gaan snuffelen. 
Vele wijndomeinen werden 
bezocht en met name zij die 
wijngaarden bezaten op de 
kalkrijke, witte gronden. Een 
van die domeinen was La 
Garenne van Bernard Noël 
Reverdy in het dorp Verdig-
ny dat slechts driehonderd 
inwoners telt: 299 wijnboe-
ren en één bakker. Export 
was in die tijd nog zeld-
zaam, dus lagen de goede 
sancerres voor het oprapen. 
De vele meegenomen proef-
flessen werden in Haarlem 
blind geproefd en de beste 
kozen wij uit: Domaine de la 
Garenne. Nog altijd proeven 
zijn wijnen onberispelijk!

stijlvolle sauvignon
Bernard Noël laat zijn 
druiven een koude weking 
ondergaan en is voorstander 
van een langzame gisting 
waardoor de wijn veel fruit 
behoudt en dus ‘très san-
cerre’ is.

2008 Sancerre Blanc
Domaine de la Garenne 
Proefnotitie: Een explosief 
parfum van buxus, vuur-
steen en schitterende tonen 
van fruit. De smaak is sap-
pig en spannend en heeft 
een heerlijke fraîcheur in de 
afdronk.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 11,85 per fles 
(normaal € 13,50)

aPPels, Peren en wijn
Een minder opvallende wijn 
in de buurt van Sancerre is 
de AOC Menetou Salon. In 
vroegere tijden was dit dus 
DE uitdaging voor een wijn-
koper om op zoek te gaan. 
Eén stak er hier met kop en 

schouders bovenuit en dat 
was het dynamische domein 
van de familie Chavet. Zij 
maakten niet alleen sublie-
me wijnen maar waren ook 
gespecialiseerd in appels en 
peren.
De eerste Menetou die wij 
hier kochten was van het 
oogstjaar 1979 en sindsdien 
is er geen oogst meer over-
geslagen.

het ontdekken waard
Net als in Sancerre is de 
druif hier de sauvignon. 
Alleen is de terroir hier 
minder kalkrijk en heeft een 
grindachtige bovenlaag met 
klei en zand.

2008 Menetou-Salon Blanc
Domaine Chavet 
Proefnotitie: Prachtige fruit-
neus, net iets ingetogener 
dan sancerre. De smaak is 
rijk, evenwichtig en sappig 
met een milde ondertoon. 
Ook deze wijn kent een 
indrukwekkende frisheid in 
de finale.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 10,35 per fles 
(normaal € 11,80)

geen nieuw houT 
Voor VouVray
Ons eerste contact in deze 
beeldschone en boeiende 
wijnstreek was met het 
Domaine des Barguins van 
monsieur Mathias. Helaas 
overleed hij in 1986 en werd 
het bedrijf verkocht aan een 
handelshuis. We gingen op 
zoek naar iets nieuws. De 
AOC Vouvray is weliswaar 
niet zo groot, maar door 
de vele op elkaar lijkende 
valleien wel ingewikkeld. In 
de ‘Vallée Chartier’ vonden 
wij het Domaine Brisebarre. 
De verantwoordelijke druif 
in Vouvray is de chenin, die 
het goed doet op de kalk-
houdende en tufsteenrijke 

bodem. De stijlen vouvray 
zijn zeer uiteenlopend. Van 
de koude percelen die zich 
meestal op de plateaus 
bevinden wordt een droge 
vouvray gemaakt, terwijl in 
de dalen microklimaatjes 
heersen die zelfs zorgen 
voor sauternes-achtige wij-
nen. Brisebarre is een nog 
echt traditionele wijnboer. 
Nieuw hout is voor hem 
taboe, of zoals hij zegt: “mijn 
Vouvray heeft geen nieuw 
hout nodig”.
De wijnen die hij maakt zijn 
meesterlijk!

Verfijning ten top
Dit is een loire-wijn van 
klasse, die qua verfijning ver 
uitsteekt boven andere witte 
wijnen en daar eigenlijk ook 
niet mee te vergelijken is. 

2007 Vouvray Blanc sec
Domaine Brisebarre
Proefnotitie: De lichtgele 
kleur met een vleugje groen 
is een lust voor het oog. De 
geur biedt rijp fruit, is ver-
fijnd en komt langzaam los. 
De smaak is zacht en ele-
gant droog en de verfijnde 

zuren zijn in evenwicht met 
het delicate fruit.
op dronk: tussen nu en 2015
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 8,65 per fles 
(normaal € 9,95)

eén Der mooisTe 
wijnen Van FranKrijK   
Ooit kochten wij onze eerste 
savennières bij de oude 
François Roussier van het 
domein Clos Coulaine. Bij 
gebrek aan een opvolger 
werd het domein verkocht. 
Gelukkig hadden wij ook 
contacten met de aristocra-
tische Luc Bizard, eigenaar 
van het befaamde Château 
d’Epiré. 
Hij bezit de oudste wijn-
gaard van Savennières, 
daterend uit de zeventiende 
eeuw en deze heeft altijd tot 
Château d’Epiré behoord. 
De wijn die Luc Bizard 
maakt is meestal geen frui-
tige charmeur, die je achte-
loos drinkt. Nee, deze vraagt 
om bedachtzaam ruiken, 
proeven, nippen, ontdek-
ken en… geduld, want zijn 

Toen witte Loire-wijnen nog ze ldzaam waren

Proefpakket witte Loire  
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.

Special prijs: € 129,00
(normaal € 142,65)
(Slechts één pakket witte Loire per bestelling mogelijk.)

2008 sancerre Blanc
Domaine de la Garenne

2007 Vouvray Blanc sec
Domaine Brisebarre

2008 savennières Blanc sec
Château d’Epiré

gebruik van inoxtanks, maar 
de wijn rijpt daarna op eiken 
vaten uit Châtaigner.

2008 Savennières 
Blanc sec
Château d’Epiré 
Proefnotitie: De neus is heel 
delicaat met licht wit fruit en 
iets noten. De aanzet van 
de smaak is mooi elegant 
droog met een bijna ziltige 
ondertoon. De afdronk is 
verfijnd met zachte zuren en 
een fraai bittertje.
op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 10,80 per fles 
(normaal € 12,30)

Luc Bizard, eigenaar van het vermaarde Château d’Epiré

Philippe Brisebarre uit Vouvray en zijn echtgenote.

2008 menetou-salon Blanc
Domaine Chavet
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2008 Chant des Vignes 
Jurançon Blanc sec
Domaine Cauhapé 
Proefnotitie: Het parfum 
is stuivend en exotisch en 
biedt een waaier van fruit en 
bloemen. De aanzet van de 
smaak is droog, tegelijk ook 
rijk en sappig met een goede 
structuur. Prachtig zijn de 
frisse aroma’s en de even-
wichtige zuren.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 11,75 per fles 
(normaal € 13,40) 

Betoverend en verkwikkend
Slechts de rijpste gros 
manseng, geoogst in de 
maand oktober, komt voor 
deze volstrekt unieke wijn 
in aanmerking. Hij rijpte op 
roestvrijstalen cuves.

2008 Ballet d’Octobre 
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé 
Proefnotitie: De neus is zeer 
explosief en exotisch met 
tonen grapefruit, ananas 
en een hint van honing. 
De smaak is verkwikkend 
fris-zoet met opnieuw een 
heerlijk fruit en fijne zachte 
zuren. Een delicatesse!!
op dronk: tussen nu en 2015
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 12,75 per fles 
(normaal € 14,50)

De wijnen van de sud-ouest - los van Bordeaux - hebben 
al vele jaren onze belangstelling. als een van de eerste 
importeurs haalden wij wijnen uit Duras, madiran, gaillac, 
Fronton, Cahors, irouleguy en jurancon. Begin jaren tachtig 
waren dit nog volstrekt onbekende wijngebieden, die al-
leen plaatselijk succes boekten. het lukte ons helaas niet 
om al die hard werkende wijnboeren trouw te blijven en 
te volgen, op een tweetal na: Domaine lalanne van alain 
lalanne in gascogne en Domaine Cauhapé van henri 
ramonteu in jurançon.
Beide domeinen vervullen al bijna vijfentwintig jaar een 
hoofdrol in ons assortiment.
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een BeZoeK om nooiT 
Te VergeTen

in het tijdschrift ‘Cuisine 
et Vin de France’ werd 
de witte Vin de Gas-

cogne van Alain Lalanne 
uit het dorpje Ramouzens 
uitgeroepen tot “beste Vin 
de Pays van Frankrijk”. Dit 
was voor ons aanleiding 
hier een bezoek te brengen. 
Bij aankomst troffen wij een 
totaal uitgestorven domein 
aan. De deuren stonden 
echter overal open. Achter in 

een prachtige bloementuin 
ontdekten wij enig leven. Het 
bleek oma Lalanne te zijn 
die net aardbeien aan het 
plukken was. Ze was oud, 
krom en tandeloos, maar 
bezat een onweerstaanbare 
esprit. Toen ze hoorde wat 
wij kwamen doen, zette ze 
ons in haar keuken met een 
bak aardbeien, klom op een 
heel oude tractor en trok de 
wijngaard in om haar klein-
zoon te halen. Alain bleek 
een jonge wijnboer te zijn, 
die oenologie in Bordeaux 
had gestudeerd en midden 
jaren tachtig al voorbeel-
dige wijnen maakte. Zijn 
‘Lalanne Blanc’ is terecht al 
vele jaren een van de best 
verkochte huiswijnen van 
onze wijnkoperij. 

Cuvée vol expressie
Alain maakt zijn witte 
Gascogne van de druiven 
colombard, ugni, sauvignon 
en gros manseng. Hij past 
een koude weking van de 
druiven toe en laat de wijn 
rijpen op de gistsporen.

2009 Vin de Pays des 
Côtes de Gascogne Cuvée 
Première
Domaine Lalanne 
Proefnotitie: In de neus biedt 
deze topcuvée een zeer 
stuivend parfum van wit 
fruit, citrus en zuidvruchten. 
De smaak wordt gekenmerkt 
door een frisse structuur, is 
mooi droog en bezit ook veel 
fruit en een sappige finale. 
Heerlijk als aperitief, bij een 
visje of salade.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 12: € 4,15 per fles 
(normaal € 4,95)

Van VeeBoer ToT 
wijnBoer

jurançon is een paradijse-
lijk wijngebied. De liefde 
die bij het eerste bezoek 

ontstond is nooit verflauwd. 
Het is niet alleen het beeld-
schone groene heuvelland 

op de uitlopers van de Py-
reneeën dat bekoort, maar 
ook de pittoreske, authen-
tieke dorpen, de gastvrije 
bevolking en natuurlijk die 
verrukkelijke witte wijnen. In 
het najaar van 1987 neusden 
wij hier uitgebreid rond en 
raakten het meest onder de 
indruk van de wijnen van 
Domaine Cauhapé. 

Eigenaar Henri Ramonteu 
besloot begin tachtiger jaren 
wijnboer te worden. Op 
het leven als veeboer was 
hij uitgekeken. Hij verkocht 
zijn vee, liet de koeienstal 
ombouwen tot een oogver-
blindende vinificatiehal, 
kocht een vijftiental hectare 
wijngaard bij het gehucht 
Castet en volgde een cursus 
wijnbouw. De opdracht 
die hij zichzelf gaf was een 
nieuwe stijl jurançon maken. 

Dat dit hem is gelukt mag 
blijken uit het feit dat hij in 
1991 werd uitgeroepen tot 
“le meilleur vigneron de 
France” en dat sindsdien 
zijn wijnen vermaard zijn in 
de wereld van de gastrono-
mie. Wij prijzen ons gelukkig 
dat wij al vroegtijdig deze 
fenomenale wijnboer op het 
spoor kwamen.

Exotische delicatesse
De gros manseng is de 
verantwoordelijke druif voor 
deze Jurançon. Deze onder-
ging een koude weking om 
zoveel mogelijk aroma’s aan 
de schil te onttrekken.

Witte schoonheden aan de voet van de Pyreneeën

Proefpakket Sud-Ouest
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Special prijs: € 59,00
(normaal € 65,70)
(Slechts één pakket Sud-Ouest per bestelling mogelijk.)   

2009 Vin de Pays des Côtes 
de gascogne

Domaine Lalanne

2008 Chant des Vignes 
jurançon Blanc sec
Domaine Cauhapé

2008 Ballet d’octobre 
jurançon moelleux
Domaine Cauhapé
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Alain Lalanne uit Gascogne.

Henri Ramonteu van  
Domaine Cauhapé.
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in dit geval een kleine 
boerderij met een bijge-
bouw, bleek moeilijk te 
vinden want geen enkel 
bordje verwees naar 
Barberousse. Bij het gehucht 
Bibey was het raak en 
kwam eigenaar Jean Puyol 
ons via een zandpad al 
tegemoet lopen. Zijn domein 
bestond uit zes hectare 
wijngaard, hij had nog nooit 
geëxporteerd, want, zoals 
hij zei: “ik verkoop al mijn 
wijn in Frankrijk, alleen een 
Zwitsers sterrenrestaurant 
komt jaarlijks een paar 
honderd flessen ophalen”. 
Hij verontschuldigde zich; 
we moesten maar met zijn 
vrouw praten, die zo zou 
komen...

3233

eén van de eerste inkoopreizen na de overname in 1976 
ging naar Bordeaux. Veel te besteden hadden wij toen 
niet, dus lieten wij ‘les grands Crus’ aan ons voorbijgaan. 
we concentreerden ons op ‘les Petits Châteaux’. Door ons 
langdurig verblijf in Bordeaux tijdens stages wisten wij dat 
de ‘negociants’ het hier voor het zeggen hebben en dat het 
rechtstreeks kopen bij een château moeilijk zou zijn. Toch 
besloten wij ons direct tot de producent te wenden. achteraf 
was dat een goede keuze, want juist de kleine wijnboer 
bleek bereid om rechtstreeks zaken te doen, waardoor wij 
de vaak hoge commissie konden omzeilen. eén en ander 
resulteerde in de volgende drie aankopen.
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ChâTeau laBaTuT-
BouCharD
Een aankoop van het eerste 
uur was Château Labatut-
Bouchard. Omdat er meer-
dere wijnen met de naam 
‘Labatut’ zijn, voegde de 
eigenaar zijn naam 
Bouchard toe.    
De wijngaarden bevinden 
zich in de Premières Côtes 
de Bordeaux bij het dorpje 
Verdelais dat deel uitmaakt 
van de gemeente Saint-
Maixant. Vanuit het château 
heeft men een adembene-

2007 Château Lescalle, 
Bordeaux Supérieur 
Een meesterlijke wijn
Net buiten de gemeente 
Margaux liggen de dertig 
hectare wijngaard die zijn 
aangeplant met 65% merlot, 
15% cabernet-sauvignon, 
10% cabernet-franc en 10% 
petit verdot.
Proefnotitie: De kleur is 
mooi helder rood. Elegante 
fruitneus van kersen en bes-
sen met een vleugje hout. 
De smaak biedt een heerlijk 
fris fruit dat harmonieert 
met de zachte tanninen. Een 
heerlijke wijn, waar iedere 
bordeaux-liefhebber van 
geniet.
op dronk: tussen nu en 2012
Speciale prijs bij doos 
van 12: € 8,65 per fles 
(normaal € 9,95)

ChâTeau BarBerousse
Als wij op inkoopreis zijn, 
kiezen wij in een restaurant 
in principe een wijn uit die 
we niet kennen. Zo ook 
begin jaren tachtig in een 
restaurant vlak bij Saint-
Emilion. We kozen voor de 
ons volstrekt onbekende 
Château Barberousse. Deze 
smaakte zo geweldig dat we 
direct vanuit het restaurant 
telefonisch een afspraak 
maakten. We konden 
meteen komen. Het château, 

2009 Château 
labatut-Bouchard 

Blanc sec

Proefpakket Bordeaux
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 55,00
(normaal € 61,30) 
(Slechts één pakket Bordeaux per bestelling mogelijk.)

2007 Château lescalle, 
Bordeaux supérieur

2006 Châtau Barberousse, 
saint-emilion

met tonen van rijp fruit als 
bramen, bessen en zwarte 
kersen en met een fijne 
houttoets. De afdronk is rijk, 
krachtig en harmonisch. Een 
verrassende klassieke Saint-
Emilion!
op dronk: tussen nu en 2013
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 11,75 per fles 
(normaal € 13,45)

In ’s werelds beroemdste wijnstreek gingen we 
de boer op 

Een maand later ging een 
eerste pallet Barberousse 
naar Nederland. Inmiddels 
zijn er vele duizenden 
flessen Château Barberous-
se in Nederland soldaat 
gemaakt en siert hij menige 
wijnkaart van toprestau-
rants.

2006 Châtau Barberousse, 
Saint-Emilion 
Beter dan menig grand cru
De familie Puyol maakt deze 
wijn van 55% merlot, 25% 
cabernet-sauvignon en 20% 
cabernet-franc. Rijping op 
100% nieuw eiken geduren-
de negen maanden.
Proefnotitie: De kleur is diep 
donkerrood. Het parfum 
is goed geconcentreerd 

mend mooi uitzicht over de 
Garonne en de licht heuve-
lige wijngaarden met in de 
verte het vermaarde wijnge-
bied Sauternes. Tegenover 
Labatut ligt het met klimop 
begroeide Château Mala-
gar waar ooit de beroemde 
schrijver en filosoof François 
Mauriac woonde. 
Eigenaar Michel Bouchard 
was naast een gepassio-
neerd wijnmaker ook een 
buitengewoon gastheer. 
Dineren bij Michel en zijn 
vrouw Christiane was altijd 

een belevenis. Nooit proef-
den wij zulke verrukkelijke 
confit de canard. Helaas 
overleed Michel in februari 
1993 en werd Labatut ver-
kocht. Gelukkig is de nieuwe 
eigenaar Frédéric Mehaye 
uit hetzelfde hout gesneden, 
want nog steeds zijn de La-
batut rouge en Labatut Blanc 
onze ‘huisbordeauxs’.

2009 Château Labatut-
Bouchard Blanc sec 
Stuivend droog wit
Wij kozen voor de Labatut 
blanc van het jongste oogst-
jaar 2009, omdat deze wijn 
zich net zo overrompelend 
presenteert als weleer. 
Proefnotitie: Een heerlijke 
neus met frisse tonen van 
appel, verse groente en iets 
citrus. De smaak biedt span-
ning met een verrukkelijke 
aanzet en zachte zuren in 
de afdronk. Een genot om te 
drinken als aperitief, bij een 
visje of bij een lichte lunch. 
Zoals al zo vele jaren:
verrassend!
op dronk: tussen nu en 2011
Speciale prijs bij doos 
van 6: € 6,25 per fles 
(normaal € 7,25)

ChâTeau lesCalle
Ook dertig jaar geleden was 
het haast ondenkbaar dat 
je onbekende wijnen kon 

vinden in de Haut-Médoc. 
Het was dan ook puur toeval 
dat wij in contact kwamen 
met Château Lescalle. 
Op weg naar Margaux 
kwamen wij langs het toen 
nog nauwelijks bekende 
Château Maucamps. We 
hadden nog wat tijd over, 
dus even proeven. De kel-
dermeester was echter afwe-
zig en we werden verwezen 
naar Château Lescalle dat 
een paar honderd meter 
richting de Gironde is 
gelegen. Daar vonden wij de 
net afgestudeerde oenoloog 
Claude Gaudin, de verant-
woordelijke wijnmaker van 
Maucamps en van het ons 
volstrekt onbekende Châ-
teau Lescalle. Het château 
bleek niet veel meer dan 
een ruïne te zijn, maar de 
vinificatieruimte en de chai 
waren verzorgd en straal-
den kwaliteit uit. Zo ook de 
wijn die daar werd gemaakt. 
Omdat de wijngaarden zich 
net buiten de grens van de 
AC Haut-Médoc bevinden, 
werd de wijn verkocht als 
Bordeaux Supérieur. 
We werden verrast door 
de kwaliteit en de prijs en 
sindsdien kopen wij naast 
Château Maucamps ook 
jaarlijks Château Lescalle. 
Als u de wijn proeft, zult u 
begrijpen waarom.

Het mooiste pleintje in het hart van Saint-Emilion.

De beroemde ‘Pont de Pierre’ in Bordeaux.

Jean Puyol en zijn zoon Stéphane.
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25 jaar 
Vinée Vineuse

Toen wij - Wim Beelen en Louis Kat 
- Wijnkoperij Okhuysen in 1976 van 
Lucas Bols overnamen, vatten we 

al snel het idee op om de klanten degelijk 
en regelmatig te informeren over nieuwe 
aankopen, boeiende producenten, speciale 
voorkopen, uitnodigingen voor proeverijen 
en vele andere vineuze zaken.
Aanvankelijk bleef deze informatie beperkt 
tot een briefje met een aanbiedingsfolder, 
maar we wilden meer. Enkele jaren later 
kwamen we op het idee een soort ‘Huis-
blad’ uit te geven.
Geraadpleegde deskundigen waren scep-
tisch over dit idee, want het maken van een 
blad is kostbaar en veel werk; niet alleen 
het schrijven, maar ook de lay-out, de foto’s, 
het regelmatig uitbrengen en…de druk van 
de dead-line voor het uitkomen van een 
dergelijk huisorgaan.
We sloegen de adviezen in de wind en in 
1986 rolde het eerste nummer van de pers. 
We noemden het blad ‘Vinée Vineuse’, wat 
vrij vertaald zoiets als ‘Wijnachtige Wijn-
oogst’ of liever ‘Rijke Wijnoogst’ betekent.
We hebben nooit spijt gehad van dit 
initiatief, want in de afgelopen 25 jaar zijn 
er 140 Vinée Vineuse’s verschenen, met 
totaal ongeveer vierduizend pagina’s aan 
informatie, en inmiddels kent dit blad een 
oplage van ruim twintigduizend stuks.
Zeker, iedere uitgave is een uitdaging, 
vraagt om planning en speciale inkoop, 
maar deze zaken houden ons ook scherp. 
We schrijven zelf de teksten en ook de 
fotografie is grotendeels uit eigen camera.   
De helft van dit jubileumnummer is gewijd 
aan wijnen die soms meer dan 25 jaar 
tot de iconen van Wijnkoperij Okhuysen 
behoren en zijn gemaakt door producenten 
die alleen maar op pure kwaliteit uit zijn.

louis h.a.m. Kat
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25 jaar Vinée Vineuse
W I J N J O U R N A A L  Z O M E R  2 0 1 0

Ouderwetse beaujolais drink je met 
volle teugen en geniet van de finesse 
van de pinot noir.
Pagina 25 en 24

KüPPersweg 19-21-23, 2031 ea haarlem

De oogst 1982 op Château haut-Brion vond plaats onder ideale 
omstandigheden. 1982 is dan ook een topjaar. Veelbelovend is 
ook het oogstjaar 2009, waarvan de ‘Primeurcampagne’ inmid-
dels is begonnen!

De aankopen van het eerste uur deden 
wij rechtstreeks bij kleine wijnboeren. 
Die wijnen van toen zijn nog steeds 
dezelfde wijnen van nu. 
Pagina 33 en 32

Bordeaux

Beaujolais en Bourgogne
Côtes du rhône

Zuid-Frankrijk

Al jarenlang HET SPECIALISME van 
Okhuysen.  
Pagina 21 en 20

Rosés uit de Provence, prachtig rood uit 
de Languedoc, zoals Mas de 
Daumas Gassac, en Côtes du 
Roussillon waren begin jaren tachtig 
al onze favorieten.
Pagina 23 en 22

Het heerlijkste wit komt ook nu nog uit 
Sancerre, Menetou-Salon, Vouvray en 
Savennières en het verrukkelijke rood 
uit Chinon en Saumur-Champigny.
Pagina 29 t/m 26

witte en rode loire


