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Soms lijkt een Vin de Pays op een 
witte Bourgogne

Sinds enkele jaren bezitten zij ook wijngaarden in de omgeving van 

Limoux in de hoog gelegen vallei van de rivier de Aude. Bourgondiërs 

in hart en nieren, kozen zij met name voor de aanplant van de rode pinot 

noir en de witte chardonnay. Het klimaat kent hier mediterrane invloeden, 

maar door de relatief hoge ligging van de wijngaarden op een klei- en 

kalksteenrijke grond  doen deze Bourgognedruiven het hier spectaculair 

goed. Jean-Luc Terrier: “Dankzij de hoge ligging kunnen wij de druiven 

iets langer laten hangen en ontstaat er een perfecte balans tussen suikers 

en zuren”. Naast verrukkelijke Saint-Vérans en Pouilly-Fuissés proefden 

wij tevens hun ‘Vin de Pays Chardonnay’ uit Limoux, die zich met gemak 

staande hield tussen deze geweldenaars.

2010 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc
Collovray & Terrier

Direct na de pluk ondergaan de druiven een zachte persing, waarna 

het sap op lage temperatuur wordt gevinifieerd op roestvrijstalen tanks 

en aansluitend wordt geklaard. Vervolgens ondergaat de wijn een tweede 

gisting (malolactische gisting) waarbij het scherpe appelzuur in melkzuur 

wordt omgezet. Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’ (fijne gistsporen) gedurende 

zes maanden.

Proefnotitie: De neus is heerlijk bloemig, met tonen van wit en geel fruit en 

iets honing. De smaakaanzet is fris met opnieuw dat heerlijke fruit, waarna 

de wijn in de mond aan structuur wint, met vooral tonen van perzik, 

abrikoos en meloen en met frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij een visje met rijke saus en bij 

een zomerse salade.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6 flessen: € 6,10
Speciale prijs bij 24 flessen: € 5,90
Speciale prijs bij 36 flessen: € 5,75
(normaal € 7,10)

Eind maart waren we in de Bourgogne om kennis 
te maken met het jongste oogstjaar 2010. In het 
dorpje Davayé proefden we vanzelfsprekend een serie 
verrukkelijke Mâconnais-wijnen van Jean-Luc Terrier 
en Thierry Collovray op hun Domaine des Deux 
Roches. De kwaliteit is hier altijd uitstekend en hun 
wijnen een genot om te proeven.

Meldt u zich aan voor de 
Openflessendagen 

op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei a.s.
zie bestelformulier en www.okhuysen.nl
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Proefpakket Abadal
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van de witte wijnen en de rosé twee flessen 

en van beide rode wijnen drie flessen.

(slechts één proefpakket Abadal per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 88,00   
(normaal € 98,40) 
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Schenkadvies: Onweerstaanbaar bij hapjes als jamon serrano, een 

tapenade, of bij lichtkruidige voor- en tussengerechten.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,00 per fles (normaal € 8,10)

2009 Abadal Cabernet-franc/Tempranillo
Pla de Bages

Men noemt deze wijn ter plaatse wel een ‘semi crianza’ omdat hij 

een houtrijping ontving van vier maanden. Toch bezit de wijn veel 

frisheid, die wordt toegeschreven aan het gebruik van de modernste 

vinificatietechnieken. Hij werd gemaakt van de druiven cabernet-franc 

(60%) en tempranillo (40%), die eerst apart werden gevinifieerd en 

later pas geassembleerd.

Proefnotitie: Prachtige neus met aroma’s van kersen, zwarte bessen en 

wat kruiden. Rijpe smaakaanzet met een heel lichte houttoets, gevolgd 

door fruit, wat laurier, met in de finale zachte tanninen en een soepele 

frisheid.

Schenkadvies: Bij diverse soorten vlees, stoofvlees, maar ook bij 

Spaanse schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2007 Abadal Crianza
Pla de Bages

Deze wijn kan men het beste typeren als een eetwijn met Bordelaise 

trekjes. Hij werd namelijk gemaakt van de druiven cabernet-sauvignon 

(50%) en merlot (50%). De druiven werden apart gevinifieerd en pas 

na de gisting geassembleerd. Vervolgens rijpte de wijn gedurende 

twaalf maanden op verschillende typen eiken vaten, wat resulteert in 

een krachtige en tegelijkertijd ook elegante wijn, die duidelijk knipoogt 

naar een fijne Médoc.

Proefnotitie: De kleur is diepdonker. De neus presenteert rijp zwart fruit 

als bosbessen, bramen en fijne kruiden met daarnaast een lichte, fijne 

toets van hout. De smaakstructuur is rijk, zoals dat hoort bij een grote 

wijn, met zachte, rijpe tanninen en een fluwelige afdronk.

Schenkadvies: Bij gebraden vlees als entrecote, ossenhaas en lam, 

maar ook bij eend en bij divers wild.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

De mooiste wijnen van Abadal komen 
uit de kleinste wijnstreek van Spanje 

2010 Abadal Blanc
Pla de Bages

Gemaakt van 70% chardonnay, 20% sauvignon en 10% picapoll is 

dit een zeer verrassende en tegelijk zeer originele wijn. De druiven 

worden met de hand geplukt en ondergaan een koude weking om zo 

veel mogelijk aroma’s aan de schil te onttrekken. Vervolgens worden 

de druiven zacht geperst en vindt de alcoholische gisting van het sap 

plaats op temperatuurgecontroleerde inox-tanks (roestvrijstaal). Na 

de gisting rijpt de wijn enkele maanden ‘sur lie’ alvorens gebotteld te 

worden.

Proefnotitie: Een explosief parfum van fris rijp fruit. De smaak is 

complex met tonen van perzik, ananas en iets citrus, een klein vetje en 

iets kruidigs. De prachtige, zuivere finale maakt de wijn zeer compleet. 

Verrukkelijk!

Schenkadvies: Bij vis en vleessalades, paella en ook ideaal als 

aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,25) 

2010 Abadal Picapoll
Pla de Bages

Dit is een van de meest originele witte wijnen die wij ooit proefden in 

Spanje. De druif picapoll (in Zuid-Frankrijk veel voorkomend bij het 

stadje Pinet in de Languedoc, waar de wijn Picpoul de Pinet vooral 

geschonken wordt bij oesters) verwacht je niet in de binnenlanden 

bij Barcelona. Maar dat deze druif hier in het frissere heuvelland op 

zijn plaats is, bewijst Bodegas Abadal. Ook bij deze wijn ondergaat de 

druif eerst een koude weking en rijpt de wijn na de gisting ‘sur lie’.

Proefnotitie: De neus is heel stuivend en fris met tonen van exotisch fruit 

en geurende bloemen. De smaak biedt een verrukkelijke frisheid en heeft 

sappige, zachte zuren. Een feest om te drinken!

Schenkadvies: Bij schelp- en schaaldiertjes, gebakken visjes (anjovis 

bijvoorbeeld), maar ook heerlijk als opwekkend aperitief.

Op dronk: tussen nu en eind 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,00 per fles (normaal € 8,10) 

2010 Abadal Rosado
Pla de Bages

Deze rosado behoort volgens de wijnmaker tot een nieuwe generatie 

eetrosés: fris, complex en krachtig. Hij werd gemaakt van cabernet-

sauvignon (85%) en de inheemse sumoll (15%). De vroeg geoogste 

druiven ondergingen een koele weking van 24 uur. Alleen het eerst 

vrijgekomen sap na een lichte persing wordt gebruikt voor deze volle, 

bijna vlezige en fruitrijke rosé.

Proefnotitie: Het parfum is tamelijk explosief met die heerlijke tonen van 

rood fruit, die zo kenmerkend zijn voor de cabernet-sauvignon. De smaak 

is krachtig en elegant tegelijk en bezit een prachtige frisheid vanwege 

de goede uitgebalanceerde zuren. Een zeer verrassende wijn voor de 

verwende tong.

Ter hoogte van Barcelona ligt rondom de stad Manresa het kleine, ruim 500 hectare beslaande 

wijngebiedje Pla de Bages. Behoorde het voor de uitbraak van de phylloxera tot de belangrijkste 

wijngebieden van Catalonië en was het zelfs groter dan Rioja, vandaag de dag is Pla de Bages een 

ministreek. Ondanks de kleine oppervlakte kreeg het in 1995 een DO-status.

De belangrijkste bodega is Abadal, die hier ruim 125 hectare vignobles bezit bij het dorp Santa Maria d’Horta 

d’Avinyó. De wijngaarden zijn schitterend gelegen en omzoomd met bossen om het natuurlijke evenwicht niet 

te verstoren. De aanplant is zeer uiteenlopend. Zo koos men voor het maken van rode wijnen naast de Spaanse druif 

tempranillo vooral voor Bordelaise rassen als cabernet-sauvignon, cabernet-franc en merlot, en voor het maken van 

wit voor chardonnay, sauvignon en picapoll. Hun topwijnen komen uit onder de naam Abadal en worden al vele jaren 

exclusief door Okhuysen geïmporteerd.2
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Proefpakket Lenterood
U kunt deze vier rode wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.

(slechts één pakket ‘Lenterood’ per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 83,50 
normaal € 93,60) 5
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Domaine de la Mordorée

Velen van u kennen de sensationele Tavel 

rosé van Domaine de la Mordorée en ook 

de wijnen uit Lirac en Châteauneuf du Pape 

zijn inmiddels zeer geliefd en worden door 

de internationale pers alom geprezen. 

Tijdens een laatste bezoek aan het domein 

maakten wij aangenaam kennis met een 

nieuwe cuvée, La Remise de la Mordorée, 

gemaakt van 50% merlot en 50% marselan. 

Deze laatste, vrij onbekende druif komen 

we voornamelijk in het zuiden van Frankrijk 

tegen en is een kruising tussen grenache noir 

en cabernet-sauvignon. Door het gebruik 

van niet toegestane AOC-druiven wordt de 

wijn gedeclasseerd tot ‘Vin de France’. Het 

resultaat: Een voortreffelijke wijn voor een 

klein prijsje!

Proefnotitie: Prachtige dieprode kleur. In de 

neus veel klein rood en zwart fruit en subtiele 

kruiden. De smaak is sappig en biedt een 

breed palet van blauwe en zwarte bes, zachte 

tanninen en een milde frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

De gebroeders Alary zijn vermaard om hun 

schitterende wijnen uit Cairanne. Naast de 

bekende topcuvées maken zij echter ook een 

verrukkelijke Côtes du Rhône die liefkozend 

de P’tit Martin wordt genoemd. Gemaakt 

van de jongere aanplant grenache en syrah 

(gemiddeld vijftien jaar oude stokken), 

afkomstig van de hoger gelegen coteaux is 

deze ‘kleine’ Martin ook dit jaar weer van 

grote klasse!

Proefnotitie: De neus is stuivend met tonen 

van heerlijk donker fruit van zwarte kersen, 

rijpe bramen, iets laurier en een klein pepertje. 

In de smaak keert het geconcentreerde rijpe 

fruit terug, met verder veel sap, frisse tanninen 

en een licht kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,60)

Lenterood

2009 P’tit Martin - Côtes du Rhône

2009 La Remise de la Mordorée  -  
Vin de France

Nu de dagen weer heerlijk lang worden en de lentezon zich steeds meer laat zien, 
groeit ook de behoefte naar niet al te zware rode wijnen. Wijnen die geschikt 
zijn om zo te drinken, eventueel met een klein hapje erbij en tevens voldoende 
complexiteit bezitten om één of meerdere gangen van een lunch of diner te 
begeleiden. Wij selecteerden voor u vier prachtige Franse wijnen die ruimschoots 
aan deze criteria voldoen. Proef en ontdek de schoonheid van ‘Lenterood’ en u 
gaat vanzelf blozen!

2007 Château Turcaud
Bordeaux

Ingeklemd tussen de rivieren Garonne 

en Dordogne ligt het qua natuurschoon 

misschien wel mooiste wijngebied van 

Bordeaux, Entre-deux-Mers. De rode wijnen 

die hier worden gemaakt, vallen onder 

de appellatie Bordeaux. In 2009 heeft de 

befaamde eigenaar Maurice Robert het 

stokje overgedragen aan zijn schoonzoon 

Stéphane le May die al sinds 1994 betrokken 

is bij de vinificatie. De wijn, bestaande uit 

70% merlot en 30% cabernet-sauvignon, 

rijpte zo’n twaalf maanden op barriques wat 

hem een subtiele houttoets geeft.

Proefnotitie: In de geur ontdekken we 

bosbessen, bramen, iets kruidnagel en een 

lichte toast. De smaak kenmerkt zich door 

verleidelijk rood fruit, fraîcheur en een lange, 

ronde afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Saumur Les Silices 
Domaine du Vieux Pressoir

Iets ten zuiden van het pittoreske stadje 

Saumur bevindt zich het familiedomein 

Domaine du Vieux Pressoir. Al vijf generaties 

lang maakt men hier met veel respect voor 

de natuur karaktervolle wijnen. Deze rode 

Saumur bestaat uit 90% cabernet-franc en 

10% cabernet-sauvignon en valt op door zijn 

fantastische fruitexpressie. 

Proefnotitie: Aangename neus met veel 

(donker)rood fruit als zwarte bessen, bramen, 

framboos en een hint van kruiden. De smaak 

is fris en levendig, vol rijp fruit, iets kruidig, 

gevolgd door elegante, soepele tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,70)
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Voor onze wijnselectie voor de lente- en de komende zomermaanden kwamen de laatste weken weer vele tientallen, 
zo niet honderden zomerse wijnen op de proeftafel voorbij. 

Al deze wijnen worden door ons proefpanel van vinologen uitgebreid beoordeeld op zowel kwaliteit als verhouding tussen 
prijs en kwaliteit. Op deze pagina’s vindt u onze vijf favoriete rosés en vijf favoriete Sauvignons!

         2010 Rosé d’une Nuit
Domaine du Deffends

De delicate en bloemige rosé van Deffends geldt al vele jaren als een 

van onze persoonlijke favorieten. De druiven grenache en cinsault 

werden met een uitstekende rijpheid geoogst en ondergingen een 

korte weking die één nacht duurde. De kleur is mooi bleekroze. 

Het parfum geurt naar bloemen, bosaardbeitjes en frambozen. De 

smaak is elegant, met bloemige tonen en rijp rood fruit.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,10 per fles (normaal € 11,50)

         2010 Peché de Vignes rosé - Vin de Pays d’Oc
Collovray & Terrier

Collovray en Terrier van Domaine des Deux Roches uit Mâcon in 

de Bourgogne, maken al vele jaren zeer succesvolle wijnen in de 

Languedoc, in de omgeving van Limoux. Deze Peché de Vignes 

biedt een ongekend goede prijs-kwaliteitverhouding. De druiven 

syrah, merlot en cinsault geven een heerlijk opwekkende rosé vol 

sappig rood fruit en prachtige frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,20)

         2010 Côtes du Rhône rosé
Domaine du Pélaquié

Wij zijn grote fans van Luc Pélaquié uit Laudun. Zijn witte wijnen 

zijn van een ongekend hoog niveau en ook zijn rood raakt ons keer 

op keer. Niet vreemd dus dat ook zijn rosé ons weer kon bekoren. 

Wat een verrukkelijk glas! Heerlijke rijpe, zwoele fruittonen, 

elegante zuren, een mooie structuur en een pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

         2010 Saint-Chinian rosé
Domaine des Jougla

Domaine des Jougla is een echt familiebedrijf. Vader Alain werkt nu 

samen met zijn dochter en zoon. Hun karaktervolle wijnen zijn jaar 

in jaar uit van een grote schoonheid. Hun rosé is een assemblage 

van de druiven syrah (40%), grenache (30%) en mourvèdre (30%), 

is prachtig elegant, met een verleidelijk zacht, kruidig rood fruit en 

elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,40 per fles (normaal € 8,50)

         2010 Syrah rosé - Vin de Pays d’Oc
Domaine Terres Noires 

De pure, zuivere ‘cépagewijnen’ van Terres Noires weten ons 

ieder jaar te boeien. Deze rosé gemaakt van 100% syrah is heerlijk 

pittig, met een expressief fruit van zwarte bessen, framboosjes en 

kersen, rode veldbloemen, iets peper, veel sap, fijne zuren en een 

aantrekkelijke pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,00 per fles (normaal € 5,80)

karakter is inmiddels een begrip in de wijnwereld. Die van Staete 

Landt biedt daarnaast echter nog veel meer en is waarschijnlijk 

de meest complexe Sauvignon uit ons assortiment. Behalve frisse 

tonen van wit fruit, bloemen en gesneden gras aangevuld met 

exotisch en tropisch fruit, kent hij een brede structuur en een 

geweldige, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,40 per fles (normaal € 12,95)

         2010 Sauvignon Bornos - Rueda
Palacio de Bornos

Vele jaren geleden, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, 

introduceerden wij als eersten in Nederland de verdejodruif 

uit Rueda, wat uitgroeide tot een van onze grootste successen. 

Liefhebbers van Palacio de Bornos weten dat zij ook een geweldige 

Sauvignon blanc maken; een stuivende wijn, met tonen van witte 

bloemen, exotisch fruit, iets buxus, een prachtige zuiverheid en 

aantrekkelijke zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,00 per fles (normaal € 9,15)

         2010 El Grano Sauvignon
Domaine Duveau, Chili 

De bekende Franse oenoloog Denis Duveau trok eind jaren 

negentig van de vorige eeuw naar Chili, een land dat hij een groot 

potentieel toedichtte. Het adviseren op afstand was moeilijk, maar 

tegenwoordig werkt zijn zoon als wijnmaker ter plaatse.  

Hun Sauvignon is nieuw en overrompelde direct. De wijn is 

heerlijk kruidig en grassig met een gul rijp fruit, een slanke 

structuur en een pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,30 per fles (normaal € 7,25)

         2010 Château de Fontenille
Entre-deux-Mers

Hoewel niet gemaakt van 100% sauvignon blanc, hoort deze door 

sauvignon gedomineerde wijn wel degelijk in dit rijtje thuis. Deze 

wijn bewijst dat Bordeaux ook in het betaalbare segment topwijnen 

voortbrengt. Heerlijk is het sappige, frisse fruit, met tonen van 

suikermeloen, peer en gele appel. De structuur is heerlijk vol, met 

een licht vetje, frisse zuren en een aantrekkelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,40)

         2010 Sauvignon Touraine 
Domaine Jacky Marteau

Wijnschrijver Harold Hamersma betitelde deze uitstekende wijn 

van Domaine Marteau eens als een kleine Sancerre. Wellicht is 

dit te veel eer, maar deze Sauvignon uit Touraine is een absolute 

topper in zijn prijsklasse. De neus is fris en uitbundig, met een 

licht kruidig en bloemig aroma. De smaak is fris en sappig, met 

rijpe fruittonen en een licht kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

         2010 Sauvignon Staete Landt
Marlborough, Nieuw-Zeeland

Sauvignon uit Nieuw-Zeeland, met zijn stuivende en grassige 

Vijf winnende Sauvignons Vijf winnende rosés
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Uw favoriete rosé
Okhuysen Special 

10de jaargang nummer 2
April 2011

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Copyright
Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen bv 

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

Concept, vormgeving & productie
maakindrukmetAnker, Almere

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 3 juni 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
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Deze “Tuin van de koning” is zo´n begrip geworden dat nogal 

wat liefhebbers zich niet realiseren waaraan hij zijn unieke 

karakter ontleent. Hoe haal je immers een dergelijk frisse wijn uit de 

bloedhete binnenlanden van Spanje?

Het geheim zit hem in een hoogplateau van ruim 700 meter hoogte, 

waarop de wijngaarden gelegen zijn. Hier zijn de winters koud en 

de zomers weliswaar warm, maar de nachten koel en bovendien is 

hier een constant waaiende wind die ook overdag verkoeling brengt. 

Daarnaast is de kalkrijke en stenige bodem in dit gebied uitermate 

geschikt voor wijnbouw. De druiven tempranillo en garnacha 

weekten kort en werden daarna licht geperst. Vervolgens vond op 

lage temperatuur de vergisting plaats met als resultaat een rosé 

barstensvol fruit en met een fraîcheur die men zelden tegenkomt. 

Zelfs zij die nooit rosé drinken, komen in vervoering bij het proeven 

van deze wijn. 

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.

Al vele jaren is deze ‘koning’ onder de rosés uw nummer 
één keuze uit ons brede aanbod van roséwijnen. Deze 
verleidelijke en frisse wijn vol sap en fruit bezit dan ook 
de kwaliteit dat hij nimmer verveelt.

2009 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Proefnotitie: De kleur is donkerroze, de neus is vol fruit en 

uitbundig. De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is opvallend 

pittig en opwekkend, sappig, vol rijp rood fruit met een 

ongekend mooie fraîcheur in de finale. 

Op dronk: nu tot najaar 2011

Speciale prijs bij doos van 12 flessen: € 5,20
Speciale prijs bij 24 flessen: € 4,90
(normaal € 6,75) 


