
Een selectie 
heerlijke restanten 

Wijnkoperij Okhuysen
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Wijnen tussen € 4,00 en € 8,00

1   2009 Moulin de Gassac Classic
Vin de Pays de l’Hérault

Dit nieuwe broertje van onze Guilhem 

werd in de decembermaand aangekocht als 

vervanger van onder andere de ‘Mon Petit 

Petrus’. Deze heerlijke fruitige wijn werd 

meteen een groot succes! 

Frankrijk, Languedoc,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 4,50 per fles  € 5,40 

2   2009 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Al vele jaren de favoriete rosé van vele 

wijnliefhebbers, omdat hij gewoonweg nooit 

gaat vervelen. Het uitbundige fruit en de 

mooie frisheid maken hem onweerstaanbaar 

lekker!

Spanje, Castilla-León,  rosé, nu tot 2012

nu bij 12 flessen € 5,20 per fles  € 6,75 

3   2009 Rivaner trocken
Weingut Bastenhof

Hermann Basten uit Trittenheim maakt al 

vele jaren prachtige wijnen. Duitse wijnen 

zijn helemaal in, en dit is dan ook hét 

moment om deze heerlijk frisse en fruitige 

wijn te ontdekken!

Duitsland, Mosel,  wit, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 5,35 per fles  € 6,90 

4   2009 Château Labatut-Bouchard
Bordeaux - blanc sec

Een van de klassiekers uit ons assortiment, 

die nog altijd vele fans heeft en wordt 

geschonken in vele toprestaurants. De wijn 

biedt dan ook veel klasse en plezier voor een 

kleine prijs.

Frankrijk, Bordeaux,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 5,60 per fles   € 7,25 

5   2009 Fleurie
Domaine Berrod

Fleurie was ooit een van de bekendste 

wijnen uit Frankrijk, gewaardeerd om zijn 

lichtvoetige karakter en uitbundige fruit. 

Deze 2009 is prachtig en halve flesjes zijn 

ideaal voor een klein huishouden.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2013

nu bij 12 ½ flesjes  

€ 5,60 per ½ flesje  € 7,25 

6   2007 Arbucala Esencia 
Toro, Bodegas Valduero

Yolanda García uit Ribera del Duero maakt 

sinds enkele jaren met veel bezieling en 

kundigheid geweldige wijnen in Toro. 

Geconcentreerd fruit en veel sap.

Spanje, Castilla-León,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 6,75 per fles   € 8,40 

7   2008 Côtes du Rhône
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Eén van onze favoriete domeinen. De broers 

Alary maken van fruit van oude wijnstokken 

uit prachtige wijngaarden, uiterst boeiende 

wijnen om intens van te genieten.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 7,80 per fles  € 9,95 

8   2008 Riesling - Clare Valley
Neagles Rock

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen 

de prachtige wijnen van Neagles Rock. Het 

relatief koele Clare Valley garandeert dankzij 

de langere rijpingsperiode wijnen met rijp 

fruit, gekoppeld aan natuurlijk zuren en 

frisheid.

Australië, South Australia,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 7,90 per fles  € 10,95 

9   2009 Beaujolais-Villages Cuvée 
de la Cotabras, Domaine Miolane

Christian geniet grote bekendheid in de 

Beaujolais. Zijn wijnen vallen dan ook altijd 

in de prijzen. Deze speciale Cuvée van zijn 

topwijngaard laat menig cru achter zich.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 7,95 per fles   € 9,90 

Wijnen tussen € 8,00 en € 13,00

10   2007 Trittenheimer Altärchen 
Riesling Spätlese, Weingut Bastenhof

Deze Riesling Spätlese trocken uit het 

topjaar 2007 is zéér geslaagd. Zuiver en 

rijk, met mooie zuren en prachtig in balans. 

Ideaal bij meer gekruide gerechten.

Duitsland, Mosel,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 8,20 per fles   € 10,90 

11   2005 Ripasso Superiore 
Valpolicella, Palazzo Maffei

Ripasso wordt wel eens gezien als het kleine 

broertje van Amarone. Deze Superiore uit 

2005 van Maffei is een juweel: een topwijn 

voor een kleine prijs. Uniek!

Italië, Veneto,  rood, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 8,25 per fles   € 10,95 

12   2008 Ribera del Duero
Tempranillo, Bodegas Valduero

Het is moeilijk om in het grote Ribera del 

Duero nog laag geprijsde wijnen te vinden. 

Op ons verzoek kwam Yolanda García 

met deze heerlijke ‘instapper’ van deze 

vermaarde bodega.

Spanje, Castilla-León,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 8,90 per fles   € 11,50 

13   2009 Fleurie
Domaine Berrod

De gamaydruif geeft aantrekkelijke, 

fruitgedomineerde wijnen met een wat 

lichtere structuur. De beste Gamay’s komen 

nog altijd uit de cru’s van Beaujolais. Fleurie 

is de bekendste van allemaal.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 8,95 per fles   € 12,25 

14   2008 Côtes du Rhône 
‘Mon Coeur’, J.L. Chave Sélection

Jean-Louis Chave is een fenomeen. 

Naast het werk op zijn domein adviseert 

hij bevriende boeren en koopt bij hen wat 

druiven. Ook de wijnen die hij hiermee 

maakt, zijn altijd uitzonderlijk mooi!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 9,20 per fles   € 12,25 

15   2003 Côtes de Provence
Domaine La Bernarde

Wij hebben een grote liefde voor de wijnen 

van Guy Meulnard van La Bernarde. Zijn 

wijnen koppelen pure elegantie aan een 

uitstekende concentratie en structuur. 

Genieten!

Frankrijk, Provence,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 10,75 per fles   € 14,10 

16   2008 Bourgogne Blanc
François Carillon

Een van de mooiste nieuwe aanwinsten 

in ons assortiment is François Carillon uit 

Puligny-Montrachet. Zijn wijnen bieden 

mineraliteit, verfijning en intensiteit. Groots!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 11,95 per fles   € 15,90 

17   2008 El Regajal Selección 
Especial, Vinos de Madrid

De ‘vlinderwijn’ is misschien wel de meest 

verleidelijke wijn uit Spanje die we ooit 

proefden. De wijn verkoopt jaarlijks in 

Madrid in no time uit, maar gelukkig gaat 

een deel van de oogst naar Nederland!

Spanje, Madrid,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 11,95 per fles   € 15,95 

18   2006 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Maison Verget

Een van de bekendste en meest geliefde 

Mâcons van Verget is de ‘La Roche’ uit 

Vergisson. Een wijn met een prachtige 

structuur, rijpe fruittonen en een geweldige 

mineraliteit.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 11,95 per fles   € 16,10 
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Wijnen tussen € 4,00 en € 8,00

1   2009 Moulin de Gassac Classic
Vin de Pays de l’Hérault

Dit nieuwe broertje van onze Guilhem 

werd in de decembermaand aangekocht als 

vervanger van onder andere de ‘Mon Petit 

Petrus’. Deze heerlijke fruitige wijn werd 

meteen een groot succes! 

Frankrijk, Languedoc,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 4,50 per fles  € 5,40 

2   2009 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Al vele jaren de favoriete rosé van vele 

wijnliefhebbers, omdat hij gewoonweg nooit 

gaat vervelen. Het uitbundige fruit en de 

mooie frisheid maken hem onweerstaanbaar 

lekker!

Spanje, Castilla-León,  rosé, nu tot 2012

nu bij 12 flessen € 5,20 per fles  € 6,75 

3   2009 Rivaner trocken
Weingut Bastenhof

Hermann Basten uit Trittenheim maakt al 

vele jaren prachtige wijnen. Duitse wijnen 

zijn helemaal in, en dit is dan ook hét 

moment om deze heerlijk frisse en fruitige 

wijn te ontdekken!

Duitsland, Mosel,  wit, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 5,35 per fles  € 6,90 

4   2009 Château Labatut-Bouchard
Bordeaux - blanc sec

Een van de klassiekers uit ons assortiment, 

die nog altijd vele fans heeft en wordt 

geschonken in vele toprestaurants. De wijn 

biedt dan ook veel klasse en plezier voor een 

kleine prijs.

Frankrijk, Bordeaux,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 5,60 per fles   € 7,25 

5   2009 Fleurie
Domaine Berrod

Fleurie was ooit een van de bekendste 

wijnen uit Frankrijk, gewaardeerd om zijn 

lichtvoetige karakter en uitbundige fruit. 

Deze 2009 is prachtig en halve flesjes zijn 

ideaal voor een klein huishouden.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2013

nu bij 12 ½ flesjes  

€ 5,60 per ½ flesje  € 7,25 

6   2007 Arbucala Esencia 
Toro, Bodegas Valduero

Yolanda García uit Ribera del Duero maakt 

sinds enkele jaren met veel bezieling en 

kundigheid geweldige wijnen in Toro. 

Geconcentreerd fruit en veel sap.

Spanje, Castilla-León,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 6,75 per fles   € 8,40 

7   2008 Côtes du Rhône
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Eén van onze favoriete domeinen. De broers 

Alary maken van fruit van oude wijnstokken 

uit prachtige wijngaarden, uiterst boeiende 

wijnen om intens van te genieten.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 7,80 per fles  € 9,95 

8   2008 Riesling - Clare Valley
Neagles Rock

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen 

de prachtige wijnen van Neagles Rock. Het 

relatief koele Clare Valley garandeert dankzij 

de langere rijpingsperiode wijnen met rijp 

fruit, gekoppeld aan natuurlijk zuren en 

frisheid.

Australië, South Australia,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 7,90 per fles  € 10,95 

9   2009 Beaujolais-Villages Cuvée 
de la Cotabras, Domaine Miolane

Christian geniet grote bekendheid in de 

Beaujolais. Zijn wijnen vallen dan ook altijd 

in de prijzen. Deze speciale Cuvée van zijn 

topwijngaard laat menig cru achter zich.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 7,95 per fles   € 9,90 

Wijnen tussen € 8,00 en € 13,00

10   2007 Trittenheimer Altärchen 
Riesling Spätlese, Weingut Bastenhof

Deze Riesling Spätlese trocken uit het 

topjaar 2007 is zéér geslaagd. Zuiver en 

rijk, met mooie zuren en prachtig in balans. 

Ideaal bij meer gekruide gerechten.

Duitsland, Mosel,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 8,20 per fles   € 10,90 

11   2005 Ripasso Superiore 
Valpolicella, Palazzo Maffei

Ripasso wordt wel eens gezien als het kleine 

broertje van Amarone. Deze Superiore uit 

2005 van Maffei is een juweel: een topwijn 

voor een kleine prijs. Uniek!

Italië, Veneto,  rood, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 8,25 per fles   € 10,95 

12   2008 Ribera del Duero
Tempranillo, Bodegas Valduero

Het is moeilijk om in het grote Ribera del 

Duero nog laag geprijsde wijnen te vinden. 

Op ons verzoek kwam Yolanda García 

met deze heerlijke ‘instapper’ van deze 

vermaarde bodega.

Spanje, Castilla-León,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 8,90 per fles   € 11,50 

13   2009 Fleurie
Domaine Berrod

De gamaydruif geeft aantrekkelijke, 

fruitgedomineerde wijnen met een wat 

lichtere structuur. De beste Gamay’s komen 

nog altijd uit de cru’s van Beaujolais. Fleurie 

is de bekendste van allemaal.

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 8,95 per fles   € 12,25 

14   2008 Côtes du Rhône 
‘Mon Coeur’, J.L. Chave Sélection

Jean-Louis Chave is een fenomeen. 

Naast het werk op zijn domein adviseert 

hij bevriende boeren en koopt bij hen wat 

druiven. Ook de wijnen die hij hiermee 

maakt, zijn altijd uitzonderlijk mooi!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 9,20 per fles   € 12,25 

15   2003 Côtes de Provence
Domaine La Bernarde

Wij hebben een grote liefde voor de wijnen 

van Guy Meulnard van La Bernarde. Zijn 

wijnen koppelen pure elegantie aan een 

uitstekende concentratie en structuur. 

Genieten!

Frankrijk, Provence,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 10,75 per fles   € 14,10 

16   2008 Bourgogne Blanc
François Carillon

Een van de mooiste nieuwe aanwinsten 

in ons assortiment is François Carillon uit 

Puligny-Montrachet. Zijn wijnen bieden 

mineraliteit, verfijning en intensiteit. Groots!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 11,95 per fles   € 15,90 

17   2008 El Regajal Selección 
Especial, Vinos de Madrid

De ‘vlinderwijn’ is misschien wel de meest 

verleidelijke wijn uit Spanje die we ooit 

proefden. De wijn verkoopt jaarlijks in 

Madrid in no time uit, maar gelukkig gaat 

een deel van de oogst naar Nederland!

Spanje, Madrid,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 11,95 per fles   € 15,95 

18   2006 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Maison Verget

Een van de bekendste en meest geliefde 

Mâcons van Verget is de ‘La Roche’ uit 

Vergisson. Een wijn met een prachtige 

structuur, rijpe fruittonen en een geweldige 

mineraliteit.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 11,95 per fles   € 16,10 
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19   2006 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux

Wat een geweldige wijn is dit! De kwaliteit 

laat zich vergelijken met een grand cru 

classé uit Saint-Emilion, alleen de prijs ligt 

anders…!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 12,25 per fles € 16,40 

20   2007 Crémant d’Alsace
Domaine Dirler

Het biologisch-dynamisch werkende domein 

Dirler maakt een serie schitterende wijnen, 

waaronder deze verrukkelijke crémant, die 

ons telkens weer weet te verleiden.

Frankrijk, Elzas,  mousserend, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,25 

21   2007 Bourgogne Blanc
Domaine Tollot-Beaut

Het beroemde Tollot-Beaut maakte tot voor 

kort slechts één witte wijn: Corton 

Charlemagne Grand Cru. Nu dus ook deze 

voortreffelijke Bourgogne; een kleine Corton 

Charlemagne.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 12,70 per fles   € 16,70 

22   2006 Saumur Champigny 
Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves

Thierry Germain wordt geroemd als een van 

de beste wijnmakers van Frankrijk. Hij werkt 

volledig biologisch-dynamisch en maakt 

schitterende terroir-gedomineerde wijnen 

van cabernet-franc.

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,40 

23   2008 Terres Nouvelles
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

Deze witte topwijn is een welkome 

aanvulling op de schaarse cuvée ‘Argile’ die 

familie Parcé in Collioure maakt. Hij bezit 

diezelfde intense stijl, met heerlijke rijpe 

fruittonen. Prachtig.

Frankrijk, Roussillon,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,90 

24   2008 Crozes-Hermitage
Domaine Des Lises

Maxime is tegenwoordig volledig 

verantwoordelijk voor de productie van de 

wijnen van Alain Graillot, maar heeft 

daarnaast zijn eigen kleinschalige 

topdomein. Syrah op zijn best!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 12,70 per fles € 16,90 

25   2007 Blanc ‘bien entendu’
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Na zijn successen in de Bourgogne breidde 

Jean-Marie Guffens zijn expertise uit naar de 

Zuidelijke Rhône, alwaar hij zijn chardonnay 

met typische Rhône-druiven tot ware 

droomwijnen assembleert!

Frankrijk, Rhône,  wit, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 12,70 per fles  € 16,90 

26   2006 Mâcon-Bussières 
‘Vieilles Vignes du Clos’
Maison Verget

Jean-Marie Guffens is een fenomeen en 

maakt witte bourgognes van topniveau. Deze 

cuvée gemaakt van druiven afkomstig van 

oude stokken geurt naar witte bloemen, wit 

fruit en briochebrood.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 12,95 per fles   € 17,10 

Wijnen tussen € 13,00 en € 20,00

27   2006 Saint-Joseph ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Als onderdeel van het ‘haute couture’-

handelshuisje van Jean-Louis Chave is het 

deze Offerus die het vakmanschap van deze 

superwijnmaker ten volle laat zien. Een 

geweldige wijn van 100% syrah!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 13,70 per fles   € 18,25 

28   2007 Château Barrabaque
Prestige, Canon-Fronsac

Canon-Fronsac is niet de bekendste 

appellation van Bordeaux, maar wel een 

zéér interessante! Er worden hier topwijnen 

gemaakt, waar deze cuvée zich ook toe mag 

rekenen!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,25 per fles   € 18,70 

29   2006 Marsannay Les Longeroies
Maison Camille Giroud

Een schitterende wijn uit het uiterste 

noorden van de Côtes-de-Nuits, met 

een prachtig rijp fruit en fijne tanninen. 

Wijnmaker David Croix is één van dé 

talenten van dit moment in de Bourgogne.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,35 per fles   € 19,10 

30   2007 Maranges 1er Cru 
La Fussière, Domaine Bachelet-Monnot

De jonge supersterren Alexandre en Marc 

Bachelet maken vooral witte wijnen. Hun 1er 

Cru uit Maranges is ook voortreffelijk en met 

dezelfde passie en kennis gemaakt! Elegant 

rood fruit en een pittige finale.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,35 per fles   € 19,10 

31   2007 Rully 1er Cru Gresigny
Domaine Michel Briday

De Wijnen van Michel Briday zijn van 

grote klasse en deze premier cru is 

onderscheidend mooi. Voor dit geld hoef 

je voor premier cru’s in de Côte d’Or niet te 

kijken. Een superwijn voor de liefhebber!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 14,95 per fles   € 19,95 

32   2007 Bourgogne ‘Derniers Jus’
Domaine Guffens-Heynen

De ‘basiswijn’ van dit driesterrendomein is 

een juweel. Het is ongekend wat Guffens 

in de Maconnais weet te presteren. Een 

buitenkansje!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 15,80 per fles  € 20,50 

33   2007 Pouilly-Vinzelles 
‘Les Longeays’
Domaine La Soufrandière

Dit is een van onze favoriete wijnen van de 

broertjes Bret. Hij bezit een prachtige balans 

tussen kracht en frisheid. Wit en geel fruit, 

een opvallende mineraliteit van de stenige 

grond en uitstekende zuren.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 18,95 per fles   € 25,25 

34   2005 Volnay Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot

Jean-Pierre Charlot is ‘Monsieur Bourgogne’. 

Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Zijn 

traditioneel gemaakte bourgognes dwingen 

respect af en vinden wereldwijd gretig aftrek. 

Deze Volnay is exemplarisch!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 18,95 per fles   € 25,70 

35   2006 Château Layauga-Duboscq
Cuvée Renaissance, Médoc

Henri Duboscq van Château Haut-Marbuzet 

bezit een wijngaard in de Médoc waar hij een 

kleine supercuvée maakt in de stijl van zijn 

grote (en kostbare) wijnen uit Saint-Estèphe. 

Een ontdekking!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 19,20 per fles € 25,90 

36   2006 Château des Eyrins
Margaux

Door de geringe omvang van de wijngaard 

is dit château relatief onbekend. De 

fantastische wijnen die hier gemaakt 

worden, maken indruk op iedere 

bordeauxliefhebber. Grand cru classé-niveau 

wat ons betreft!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 19,90 per fles   € 26,45
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19   2006 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux

Wat een geweldige wijn is dit! De kwaliteit 

laat zich vergelijken met een grand cru 

classé uit Saint-Emilion, alleen de prijs ligt 

anders…!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 12,25 per fles € 16,40 

20   2007 Crémant d’Alsace
Domaine Dirler

Het biologisch-dynamisch werkende domein 

Dirler maakt een serie schitterende wijnen, 

waaronder deze verrukkelijke crémant, die 

ons telkens weer weet te verleiden.

Frankrijk, Elzas,  mousserend, nu tot 2012

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,25 

21   2007 Bourgogne Blanc
Domaine Tollot-Beaut

Het beroemde Tollot-Beaut maakte tot voor 

kort slechts één witte wijn: Corton 

Charlemagne Grand Cru. Nu dus ook deze 

voortreffelijke Bourgogne; een kleine Corton 

Charlemagne.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 12,70 per fles   € 16,70 

22   2006 Saumur Champigny 
Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves

Thierry Germain wordt geroemd als een van 

de beste wijnmakers van Frankrijk. Hij werkt 

volledig biologisch-dynamisch en maakt 

schitterende terroir-gedomineerde wijnen 

van cabernet-franc.

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,40 

23   2008 Terres Nouvelles
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

Deze witte topwijn is een welkome 

aanvulling op de schaarse cuvée ‘Argile’ die 

familie Parcé in Collioure maakt. Hij bezit 

diezelfde intense stijl, met heerlijke rijpe 

fruittonen. Prachtig.

Frankrijk, Roussillon,  wit, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,90 

24   2008 Crozes-Hermitage
Domaine Des Lises

Maxime is tegenwoordig volledig 

verantwoordelijk voor de productie van de 

wijnen van Alain Graillot, maar heeft 

daarnaast zijn eigen kleinschalige 

topdomein. Syrah op zijn best!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 12,70 per fles € 16,90 

25   2007 Blanc ‘bien entendu’
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Na zijn successen in de Bourgogne breidde 

Jean-Marie Guffens zijn expertise uit naar de 

Zuidelijke Rhône, alwaar hij zijn chardonnay 

met typische Rhône-druiven tot ware 

droomwijnen assembleert!

Frankrijk, Rhône,  wit, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 12,70 per fles  € 16,90 

26   2006 Mâcon-Bussières 
‘Vieilles Vignes du Clos’
Maison Verget

Jean-Marie Guffens is een fenomeen en 

maakt witte bourgognes van topniveau. Deze 

cuvée gemaakt van druiven afkomstig van 

oude stokken geurt naar witte bloemen, wit 

fruit en briochebrood.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2013

nu bij 12 flessen € 12,95 per fles   € 17,10 

Wijnen tussen € 13,00 en € 20,00

27   2006 Saint-Joseph ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Als onderdeel van het ‘haute couture’-

handelshuisje van Jean-Louis Chave is het 

deze Offerus die het vakmanschap van deze 

superwijnmaker ten volle laat zien. Een 

geweldige wijn van 100% syrah!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2013

nu bij 6 flessen € 13,70 per fles   € 18,25 

28   2007 Château Barrabaque
Prestige, Canon-Fronsac

Canon-Fronsac is niet de bekendste 

appellation van Bordeaux, maar wel een 

zéér interessante! Er worden hier topwijnen 

gemaakt, waar deze cuvée zich ook toe mag 

rekenen!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,25 per fles   € 18,70 

29   2006 Marsannay Les Longeroies
Maison Camille Giroud

Een schitterende wijn uit het uiterste 

noorden van de Côtes-de-Nuits, met 

een prachtig rijp fruit en fijne tanninen. 

Wijnmaker David Croix is één van dé 

talenten van dit moment in de Bourgogne.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,35 per fles   € 19,10 

30   2007 Maranges 1er Cru 
La Fussière, Domaine Bachelet-Monnot

De jonge supersterren Alexandre en Marc 

Bachelet maken vooral witte wijnen. Hun 1er 

Cru uit Maranges is ook voortreffelijk en met 

dezelfde passie en kennis gemaakt! Elegant 

rood fruit en een pittige finale.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 14,35 per fles   € 19,10 

31   2007 Rully 1er Cru Gresigny
Domaine Michel Briday

De Wijnen van Michel Briday zijn van 

grote klasse en deze premier cru is 

onderscheidend mooi. Voor dit geld hoef 

je voor premier cru’s in de Côte d’Or niet te 

kijken. Een superwijn voor de liefhebber!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 14,95 per fles   € 19,95 

32   2007 Bourgogne ‘Derniers Jus’
Domaine Guffens-Heynen

De ‘basiswijn’ van dit driesterrendomein is 

een juweel. Het is ongekend wat Guffens 

in de Maconnais weet te presteren. Een 

buitenkansje!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 15,80 per fles  € 20,50 

33   2007 Pouilly-Vinzelles 
‘Les Longeays’
Domaine La Soufrandière

Dit is een van onze favoriete wijnen van de 

broertjes Bret. Hij bezit een prachtige balans 

tussen kracht en frisheid. Wit en geel fruit, 

een opvallende mineraliteit van de stenige 

grond en uitstekende zuren.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 18,95 per fles   € 25,25 

34   2005 Volnay Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot

Jean-Pierre Charlot is ‘Monsieur Bourgogne’. 

Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Zijn 

traditioneel gemaakte bourgognes dwingen 

respect af en vinden wereldwijd gretig aftrek. 

Deze Volnay is exemplarisch!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 18,95 per fles   € 25,70 

35   2006 Château Layauga-Duboscq
Cuvée Renaissance, Médoc

Henri Duboscq van Château Haut-Marbuzet 

bezit een wijngaard in de Médoc waar hij een 

kleine supercuvée maakt in de stijl van zijn 

grote (en kostbare) wijnen uit Saint-Estèphe. 

Een ontdekking!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 19,20 per fles € 25,90 

36   2006 Château des Eyrins
Margaux

Door de geringe omvang van de wijngaard 

is dit château relatief onbekend. De 

fantastische wijnen die hier gemaakt 

worden, maken indruk op iedere 

bordeauxliefhebber. Grand cru classé-niveau 

wat ons betreft!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 19,90 per fles   € 26,45
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Wijnen tussen € 20,00 en € 30,00  

37   2006 Chinon Clos de la Dioterie
Domaine Charles Joguet

Joguet is uniek in de Loire en wordt 

wereldwijd geroemd. Ieder perceel wordt 

apart benaderd en gevinifieerd tot een eigen 

wijn, met de perfecte reflectie van elke terroir. 

Indrukwekkend mooi!

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 20,70 per fles   € 27,20 

38   2005 Château Chambert-
Marbuzet
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Médoc

Chambert is niet de tweede wijn van Haut-

Marbuzet, maar een eigen wijngaard. Het is 

een echte saint-estèphe, maar dan wel heel 

duidelijk gemaakt in de verleidelijke stijl van 

Henri Duboscq.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 20,95 per fles  € 27,70 

39   2006 Pouilly-Fuissé ‘Terroir de 
Pouilly’ Les Combes VV
Maison Verget

Gemaakt van fruit van oude wijnstokken 

afkomstig van de akker Les Combes. De 

mooiste pouilly-fuissé van Verget, met een 

brede, complexe smaak en een verrukkelijke, 

lange finale.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 20,95 per fles € 27,70 

40   2005 Pommard Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot

De Pommard van deze meesterlijke 

wijnmaker uit het topjaar 2005 maakt indruk. 

De wijn bezit een grote concentratie van rijp 

fruit, is krachtig, maar biedt tegelijkertijd 

veel elegantie.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 20,95 per fles   € 28,10 

41   2007 Château Fonroque
Saint-Emilion - Grand Cru Classé

Een van eerste biologisch-dynamische  

châteaus uit Bordeaux. De wijn wordt 

gemaakt door Alain Moueix en behoort 

sinds kort tot de betere wijnen van Saint-

Emilion. Prachtig!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 21,05 per fles € 28,00 

42   2008 Saint-Aubin 1er Cru 
‘Les Charmois’, François Carillon

Saint-Aubin heeft misschien niet de 

reputatie van Chassagne en Puligny, maar 

wat is deze Premier Cru van Carillon 

geweldig mooi. Complex, harmonieus en 

met een prachtige lengte. Super!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 21,90 per fles € 28,80 

43   2007 Macon-Pierreclos 
‘le Chavigne’
Domaine Guffens-Heynen

Voor mensen die eens iets heel bijzonders 

willen drinken of gewoon voor de liefhebber. 

Een buitenkansje om nog wat flessen van dit 

topdomein te kunnen bemachtigen!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 21,95 per fles € 28,90 

44   2006 Beaune Les Blanches Fleurs 
Domaine Tollot-Beaut

Dit domein wordt geroemd om zijn geweldige 

prijs-kwaliteitverhouding voor Bourgogne-

begrippen. De wijnen zijn uitermate knap en 

aantrekkelijk gemaakt. Les Blanches Fleurs is 

het toppunt van elegantie!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 22,45 per fles € 29,70 

45   2007 Château Cantemerle
Haut-Médoc - 5me Grand Cru Classé

Een van de sterren van Bordeaux van de 

laatste jaren. Deze 5de Cru Classé blijft 

vooralsnog betaalbaar, maar dit zal helaas 

niet lang meer duren. Een buitenkansje.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 12 flessen € 23,25 per fles € 31,00 

46   2007 Château Les Ormes de Pez
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Exceptionnel

Sinds het château eigendom werd van de 

familie Cazes (Lynch Bages), schoot de 

kwaliteit omhoog. Ook voor deze wijn geldt 

dat de prijzen voor de nieuwe oogstjaren 

verder zullen stijgen.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 23,95 per fles € 32,00 

47   2006 Château Plince
Pomerol

Plince is een klein domein in Pomerol 

dat de laatste jaren veel progressie heeft 

gemaakt. Inmiddels een vaste waarde in 

ons assortiment, met een geweldige prijs-

kwaliteitverhouding.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 24,50 per fles € 32,20 

48   2006 Cornas - Cuvée 
Renaissance, Domaine August Clape

Clape is een grootheid in de Noordelijke 

Rhône en heeft internationaal veel aanzien 

vanwege de krachtige, pure wijnen op basis 

van 100% syrah die hij maakt.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 25,90 per fles € 34,50 

49   2004 Volnay 1er Cru 
Les Champans, Domaine Joseph Voillot

Wijnmaker en eigenaar Jean-Pierre Charlot 

mag zich jaarlijks verheugen op hoge 

noteringen in de internationale pers. Zijn 

premiers crus  zijn van een exceptionele 

kwaliteit.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 25,95 per fles   € 35,70 

50   2003 Château de Myrat
Sauternes - 2me Grand Cru Classé

2003 was een bijzonder rijk en rijp jaar in 

Sauternes, met een perfecte  ‘pourriture 

noble’. De wijnen zijn geconcentreerd en 

bezitten een edelzoete smaak.

Frankrijk, Bordeaux,  zoet, nu tot 2020

nu bij 12 flessen € 26,95 per fles  € 35,90 

51   2006 Cornas
Equis (Maxime Graillot)

Deze Cornas van Maxime Graillot heeft niet 

de kracht van de wijnen van Clape, maar 

bezit wel een heerlijk gul, zoetig fruit, een 

brede structuur en zachte, rijpe tanninen. 

Indrukwekkend!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 29,80 per fles € 37,70 

52   2006 Château Bourgneuf-Vayron 
Pomerol

Een typische pomerol, met een wat vettere 

structuur, zachte, smeuïge tanninen, een  

aantrekkelijk rijp rood fruit, daarnaast iets 

aards en met lichte leertonen. Zeer mooi!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 29,80 per fles  € 39,70 

53   2004 Château Haut-Marbuzet
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Exceptionnel

Duboscq maakt volgens Robert Parker de 

meest sexy wijnen van Bordeaux. Hoe het 

ook zij, verleidelijk zijn het rijpe, zachte fruit 

en de getoaste tonen van het hout in zijn 

wijnen altijd. 

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2019

nu bij 12 flessen € 29,90 per fles € 40,10

Wijnen boven € 30,00  

54   2004 Beaune 1er Cru Aux Cras
Maison Camille Giroud

Een klassieker uit het assortiment van 

Camille Giroud. Een wijn met veel 

complexiteit, een voorname structuur, ferme 

tanninen,  florale tonen, rijp rood fruit en 

prachtige zuren. Bourgogne op zijn best!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 31,20 per fles   € 42,10 
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Wijnen tussen € 20,00 en € 30,00  

37   2006 Chinon Clos de la Dioterie
Domaine Charles Joguet

Joguet is uniek in de Loire en wordt 

wereldwijd geroemd. Ieder perceel wordt 

apart benaderd en gevinifieerd tot een eigen 

wijn, met de perfecte reflectie van elke terroir. 

Indrukwekkend mooi!

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 20,70 per fles   € 27,20 

38   2005 Château Chambert-
Marbuzet
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Médoc

Chambert is niet de tweede wijn van Haut-

Marbuzet, maar een eigen wijngaard. Het is 

een echte saint-estèphe, maar dan wel heel 

duidelijk gemaakt in de verleidelijke stijl van 

Henri Duboscq.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 20,95 per fles  € 27,70 

39   2006 Pouilly-Fuissé ‘Terroir de 
Pouilly’ Les Combes VV
Maison Verget

Gemaakt van fruit van oude wijnstokken 

afkomstig van de akker Les Combes. De 

mooiste pouilly-fuissé van Verget, met een 

brede, complexe smaak en een verrukkelijke, 

lange finale.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 20,95 per fles € 27,70 

40   2005 Pommard Vieilles Vignes
Domaine Joseph Voillot

De Pommard van deze meesterlijke 

wijnmaker uit het topjaar 2005 maakt indruk. 

De wijn bezit een grote concentratie van rijp 

fruit, is krachtig, maar biedt tegelijkertijd 

veel elegantie.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 20,95 per fles   € 28,10 

41   2007 Château Fonroque
Saint-Emilion - Grand Cru Classé

Een van eerste biologisch-dynamische  

châteaus uit Bordeaux. De wijn wordt 

gemaakt door Alain Moueix en behoort 

sinds kort tot de betere wijnen van Saint-

Emilion. Prachtig!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 21,05 per fles € 28,00 

42   2008 Saint-Aubin 1er Cru 
‘Les Charmois’, François Carillon

Saint-Aubin heeft misschien niet de 

reputatie van Chassagne en Puligny, maar 

wat is deze Premier Cru van Carillon 

geweldig mooi. Complex, harmonieus en 

met een prachtige lengte. Super!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 21,90 per fles € 28,80 

43   2007 Macon-Pierreclos 
‘le Chavigne’
Domaine Guffens-Heynen

Voor mensen die eens iets heel bijzonders 

willen drinken of gewoon voor de liefhebber. 

Een buitenkansje om nog wat flessen van dit 

topdomein te kunnen bemachtigen!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 21,95 per fles € 28,90 

44   2006 Beaune Les Blanches Fleurs 
Domaine Tollot-Beaut

Dit domein wordt geroemd om zijn geweldige 

prijs-kwaliteitverhouding voor Bourgogne-

begrippen. De wijnen zijn uitermate knap en 

aantrekkelijk gemaakt. Les Blanches Fleurs is 

het toppunt van elegantie!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 22,45 per fles € 29,70 

45   2007 Château Cantemerle
Haut-Médoc - 5me Grand Cru Classé

Een van de sterren van Bordeaux van de 

laatste jaren. Deze 5de Cru Classé blijft 

vooralsnog betaalbaar, maar dit zal helaas 

niet lang meer duren. Een buitenkansje.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 12 flessen € 23,25 per fles € 31,00 

46   2007 Château Les Ormes de Pez
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Exceptionnel

Sinds het château eigendom werd van de 

familie Cazes (Lynch Bages), schoot de 

kwaliteit omhoog. Ook voor deze wijn geldt 

dat de prijzen voor de nieuwe oogstjaren 

verder zullen stijgen.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 23,95 per fles € 32,00 

47   2006 Château Plince
Pomerol

Plince is een klein domein in Pomerol 

dat de laatste jaren veel progressie heeft 

gemaakt. Inmiddels een vaste waarde in 

ons assortiment, met een geweldige prijs-

kwaliteitverhouding.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 24,50 per fles € 32,20 

48   2006 Cornas - Cuvée 
Renaissance, Domaine August Clape

Clape is een grootheid in de Noordelijke 

Rhône en heeft internationaal veel aanzien 

vanwege de krachtige, pure wijnen op basis 

van 100% syrah die hij maakt.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 25,90 per fles € 34,50 

49   2004 Volnay 1er Cru 
Les Champans, Domaine Joseph Voillot

Wijnmaker en eigenaar Jean-Pierre Charlot 

mag zich jaarlijks verheugen op hoge 

noteringen in de internationale pers. Zijn 

premiers crus  zijn van een exceptionele 

kwaliteit.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 25,95 per fles   € 35,70 

50   2003 Château de Myrat
Sauternes - 2me Grand Cru Classé

2003 was een bijzonder rijk en rijp jaar in 

Sauternes, met een perfecte  ‘pourriture 

noble’. De wijnen zijn geconcentreerd en 

bezitten een edelzoete smaak.

Frankrijk, Bordeaux,  zoet, nu tot 2020

nu bij 12 flessen € 26,95 per fles  € 35,90 

51   2006 Cornas
Equis (Maxime Graillot)

Deze Cornas van Maxime Graillot heeft niet 

de kracht van de wijnen van Clape, maar 

bezit wel een heerlijk gul, zoetig fruit, een 

brede structuur en zachte, rijpe tanninen. 

Indrukwekkend!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 12 flessen € 29,80 per fles € 37,70 

52   2006 Château Bourgneuf-Vayron 
Pomerol

Een typische pomerol, met een wat vettere 

structuur, zachte, smeuïge tanninen, een  

aantrekkelijk rijp rood fruit, daarnaast iets 

aards en met lichte leertonen. Zeer mooi!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 29,80 per fles  € 39,70 

53   2004 Château Haut-Marbuzet
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Exceptionnel

Duboscq maakt volgens Robert Parker de 

meest sexy wijnen van Bordeaux. Hoe het 

ook zij, verleidelijk zijn het rijpe, zachte fruit 

en de getoaste tonen van het hout in zijn 

wijnen altijd. 

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2019

nu bij 12 flessen € 29,90 per fles € 40,10

Wijnen boven € 30,00  

54   2004 Beaune 1er Cru Aux Cras
Maison Camille Giroud

Een klassieker uit het assortiment van 

Camille Giroud. Een wijn met veel 

complexiteit, een voorname structuur, ferme 

tanninen,  florale tonen, rijp rood fruit en 

prachtige zuren. Bourgogne op zijn best!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 31,20 per fles   € 42,10 
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Vanwege de beperkte hoeveelheden per wijn en om 
teleurstellingen te voorkomen, raden wij u aan om uw 
bestelling per telefoon of per e-mail te plaatsen. Wanneer 
een wijn uit de restanten is uitverkocht, kan ons kundige 
team van vinologen u bovendien adviseren bij het zoeken 
naar een geschikt alternatief. Zij hebben hiervoor een 
leuk lijstje met extra restanten achter de hand. 

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

Okhuysen Special 
10de jaargang nummer 1
Februari 2011
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Postbus 501, 2003 rm  Haarlem
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Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen en 
Brenda ten Brinke
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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.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958 
of 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 4 maart 2011.

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

colofon

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.

55   2004 Caiarossa - Toscane
Caiarossa

Een schitterend domein gelegen aan de 

Toscaanse kust, dat volledig biologisch-

dynamisch werkt. Een Italiaanse volbloed, 

een absolute topcuvée die veel indruk maakt!

Italië, Toscane,  rood, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 31,75 per fles   € 42,90 

56   2006 Vosne-Romanée
Maison Camille Giroud

Jaar in jaar uit is dit een van de meest 

aantrekkelijke wijnen van Giroud. Een 

echte vosne romanée met een sappig, 

geconcentreerd rijp fruit, rijpe, bijna 

fluwelige tanninen en een krachtige afdronk.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 33,75 per fles   € 44,10 

57   2003 Clos Haut-Peyraguey
Sauternes - 1er Grand Cru Classé

Een van de mooiste wijnen uit Sauternes 

van dit oogstjaar. Naast kracht, vet en een 

geconcentreerd zoet bezit de wijn een 

prachtige frisheid, die hem ‘verteerbaar’ en 

elegant maakt.

Frankrijk, Bordeaux,  zoet, nu tot 2025

nu bij 12 flessen € 35,75 per fles   € 48,25 

58   2007 Château Lagrange
Saint-Julien - 3me Grand Cru Classé

Saint-Julien was een van de meest geslaagde 

appellations van Bordeaux in 2007. Deze 

Lagrange verleidde ons direct tijdens de 

primeurproeverijen en doet dit nog altijd.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2019

nu bij 6 flessen € 36,90 per fles   € 49,50 

59   2004 Gevrey-Chambertin 
1er Cru Lavaut Saint-Jacques
Maison Camille Giroud

Lavaux Saint-Jacques ligt naast les Cazetiers 

en heeft hier ook overeenkomsten mee. Het 

heeft diezelfde prachtige mineraliteit, een 

licht gerookte parfum en een heerlijk rijp 

kersenfruit. Indrukwekkend mooi!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 38,35 per fles   € 51,10 

60   2004 Nuits-Saint-Georges 
1er Cru Les Vaucrains
Maison Camille Giroud

2004 heeft niet de rijkdom van 2003 en 

2005, maar biedt juist dat elegante en frisse 

dat de pinot noir-druif zo spannend maakt. 

Bovendien komt de prachtige terroir perfect 

tot uiting. Mooie, complexe bourgogne!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 38,80 per fles   € 51,70 
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