
Okhuysen
Special

10 de JAARGANG  NUMMER 3  2011

Heel klein, maar zéér fijn!

De 70 hectare wijngaard die bij het domein horen, kennen 

een zeer gevarieerde ondergrond, wat bijdraagt aan 

het specifieke karakter van de wijnen en ervoor zorgt dat een 

grote diversiteit aan druivenrassen zich hier thuis voelt. Een 

deel van de wijngaarden ligt op de grens van de appellation 

Laudun en biedt de basis voor een van de meest verrukkelijke 

Vin de Pays die wij kennen. Deze wijn zouden we het liefst het 

hele jaar door drinken, maar de productie is helaas zo klein 

dat wij hem u jaarlijks slechts één keer kunnen aanbieden, 

waarbij geldt: op = op!

2010 Domaine Pélaquié
Vin de Pays d’Oc

De samenstelling van de wijn wisselt ieder jaar, maar in 2010 

is het een assemblage van de duiven clairette, grenache 

blanc en roussanne. De druiven ondergingen een koude 

weking, waarna ze zacht werden geperst. Het sap vergistte 

op lage temperatuur en werd daarna op de fijne gistsporen 

opgevoed op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn is in de stijl van zijn beroemde Laudun, 

maar dan wat minder geconcentreerd. De neus geurt naar 

bloesem, honing en geel en wit fruit. De smaak is vol fruit, 

met iets van meloen en peer, zwoel, met een aangenaam 

vette structuur, een lichte kruidigheid en een frisse afdronk. 

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een visje van de gril of 

uit de oven en bij een zomerse salade.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Luc Pélaquié is eigenaar van het gelijknamige 
domein, dat al sinds de 16de eeuw in het bezit 
is van zijn familie. Luc is een begenadigd 
wijnmaker. Hoewel ook zijn rood meer dan 
uitstekend is, genieten met name zijn witte 
wijnen een enorme reputatie. Deze gelden 
dan ook als de mooiste van de hele Zuidelijke 
Rhône. 



3

Proefpakket Vins & Vignes Orientales
U kunt de Zoé-wijnen ook als proefpakket bestellen.

U ontvangt dan van iedere Zoé-wijn twee flessen.

(slechts één proefpakket Vins & Vignes Orientales per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 43,50   
(normaal € 48,90) 
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2009 Zoé rouge - Côtes du Roussillon Villages
Vins & Vignes Orientales

De combinatie van oude stokken, natuurlijke lage rendementen en 

de verkoelende invloed van zee vormen een goede basis voor deze 

verrukkelijke creatie, een assemblage van grenache, carignan, syrah 

en merlot.

Proefnotitie: Licht kruidige neus met tonen van zwarte kersen, pruimen, 

laurier en tijm. De smaak is intens met rijpe fruittonen, iets zoetige 

tanninen en een aangenaam frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,10 per fles (normaal € 8,25)

2010 Coume Marie blanc - Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

Deze wijn is één van de paradepaardjes van de familie Parcé. 

Complexiteit en kracht gaan hier samen met frisheid en elegantie. De 

grenache gris en macabeu werden op eikenhouten vaten gevinifieerd 

en opgevoed. Het resultaat: een voortreffelijke, originele 

witte wijn voor op tafel. 

Proefnotitie: In de geur ontdekken we aroma’s als peer, perzik, witte 

bloemen, kruiden en een lichte toast. De smaak is fris en levendig met 

rijpe fruittonen en een rijke, brede structuur, veel sap en een heerlijke, 

iets ziltige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Coume Marie rosé - Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

Een krachtige, gastronomisch breed inzetbare rosé, gemaakt van 

grenache noir, carignan en syrah. Sommige stokken zijn maar liefst 

negentig jaar oud en vlak na de phylloxera-ramp aangeplant. De 

leistenen en koele kalkhoudende kleibodems zorgen voor fraîcheur, 

terwijl de vergisting op hout de wijn extra body geeft.

Proefnotitie: De neus is zeer complex met impressies van bessen, 

framboos, wilde aardbei, specerijen en iets van citrus. De smaak 

kenmerkt zich door een explosie van rood zwoel fruit, een vleugje 

grapefruit, een hint van peper en een lichte houttoets. Mede dankzij de 

lange, verkwikkend frisse finale is de wijn prachtig in balans. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Terroirwijnen 
uit de Roussillon 

2010 Zoé Viognier - Vin de Pays d’Oc
Vins & Vignes Orientales

Het is niet zo vreemd dat de viognierdruif de laatste jaren aan 

populariteit wint. Een complex aromapalet en een weelderige textuur 

zijn twee belangrijke karaktereigenschappen van deze druif, die mits 

goed gevinifieerd, prachtige wijnen weet voort te brengen. Bovendien 

gedijt de viognierdruif uitstekend in het microklimaat in dit deel van 

de Roussillon. 

Proefnotitie: Heerlijke neus met delicate fruitaroma’s van perzik, bloesem 

en honing. De smaak is rijk en geconcentreerd, met een lichte kruidigheid, 

tonen van fris, geel fruit en een zachte afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,10)

2010 Zoé rosé - Côtes du Roussillon
Vins & Vignes Orientales

Ook dit jaar vallen we voor de fantastische fruitexpressie van deze 

rosé. Gemaakt van de druiven grenache en syrah, afkomstig van 

de hogergelegen percelen, is dit een echte eetrosé. Heerlijk bij wat 

mediterrane hapjes of een uitgebreide barbecue.

Proefnotitie: De geur is uitbundig met fruitaroma’s als framboos, aardbei 

en wat citrus. In de smaak zwoel fruit, veel sap en specerijen, eindigend in 

een lange, pittige en frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,95 per fles (normaal € 8,10)

De familie Parcé van het beroemde Domaine de la Rectorie ontdekte in 2001 de 

bijzondere terroir van het achterland van de Roussillon en startte hier samen 

met een aantal leden van de plaatselijke coöperatie een bijzonder wijndomein, 

La Préceptorie, met bijbehorende wijngaarden met zeer oude stokken. 

Inmiddels is het domein, gelegen in het zuidelijk deel van de 

Maury-appellatie, volledig in bezit van de familie Parcé. Samen 

met de jonge, talentvolle wijnmaakster Aurélie Pereira maken Marc 

en Thierry Parcé unieke wijnen met een zeer gastronomisch karakter. 

Door de hoge ligging van de wijngaarden profiteren de druiven van 

de verkoelende zeewind en kunnen de wijnen, ondanks de hoge 

zomertemperaturen, zeer harmonieuze zuren opbouwen.
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La Préceptorie de Centernach

Wij selecteerden drie wijnen uit de Zoé-serie, stuk voor stuk met een 

fantastische prijs-kwaliteitverhouding en ook als pakket te bestellen. 

Daarnaast presenteren wij de nieuwe oogstjaren Coume Marie Blanc 

en Coume Marie Rosé, voortreffelijke ‘terroirwijnen’ van hoog niveau 

die garant staan voor een lange, mooie zomer.
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Proefpakket ‘Rosés in de Zomer’ 
U kunt deze zes rosés ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

(slechts één pakket ‘Rosés in de Zomer’ per bestelling mogelijk)

Speciale prijs: € 85,00 
normaal € 96,00) 5
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De zomer wordt langer 
met onze rosés
Iedere wijnliefhebber zal het wel eens opvangen, die stellige geluiden dat rosé al 
dan niet in of uit zou zijn. Met wit of rood hoor je die geluiden nooit. Witte en 
rode wijn zijn altijd in. Zou het met de seizoenen te maken hebben? In de winter 
zijn ook wij genegen rosé tijdelijk als ‘uit’ te beschouwen. Maar als we zien wat een 
ongeëvenaard zuigende werking zon en warmte ieder jaar weer op rosé hebben, dan 
zijn begrippen ‘in’ en ‘uit’ zeer relatief te noemen. In dit jaargetijde houden we het 
op uw verzoek uitdrukkelijk op IN. Daarom zes overheerlijke rosés om uzelf mee te 
verwennen.

2010 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Ook deze 2010 van Huerta is weer overheerlijk. De druiven tempranillo 

en garnacha weken slechts kort en worden op lage temperatuur 

gevinifieerd, waardoor hij zo’n ontzettend lekker fruit en een 

prikkelende sappigheid bezit. 

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 2012

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45) 

2010 Cuvée ‘La Remise de la Mordorée’ Rosé
Domaine de la Mordorée

Hun Tavel-rosé is vermaard, maar ook deze ‘Remise’, gemaakt van 

merlot en marselan van een kleihoudende zandgrond, mag er zijn. 

Deze zuivere rosé werd puur op het fruit gemaakt.

Proefnotitie: Een lichtroze kleur, met in de neus aroma’s van rozen, rood 

fruit van aardbei en rode besjes, en iets citrus, en in de smaak ontplooit hij 

zich tot een rijke, mondvullende rosé.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

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

2010 Chante Cigale Rosé
Vin de Pays de Méditerranée

Deze rosé doet qua stijl denken aan rosés uit de Provence. De druiven 

grenache (70%) en cinsault (30%) werden vóór zonsopkomst met de 

hand geoogst, in kleine bakjes direct naar de kelder getransporteerd en 

vervolgens meteen geperst. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode vruchtjes als aardbeien en 

frambozen, naar veldbloemen en verse kruiden. De smaak is delicaat, 

met mooie rijpe fruittonen, opwekkend frisse zuren en een heerlijke, licht 

kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,90)

2010 La Rosée d’été - Vin de Pays d’Oc
Château de Pennautier

Een verfijnde, bleekroze rosé, gemaakt van gelijke delen syrah en 

grenache. Na de oogst volgt een lichte kneuzing van de druiven waarna 

de most een alcholische gisting ondergaat op inox-tanks. Het eerste sap 

dat vrijkomt (saignée) wordt gebruikt voor de rosé. 

Proefnotitie: Geurend naar veldbloemen, klein rood fruit en verse Franse 

kruiden. In de smaak keert het fruit terug en de afdronk kent een heerlijke 

fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,85)

2010 Rosé d`Une Nuit - Coteaux Varois rosé
Domaine du Deffends 

Dankzij zijn delicate en bloemige karakter geliefd bij een breed publiek, 

deze Rosé d’une Nuit. De druiven grenache en cinsault werden omwille 

van de frisheid vrij vroeg in het jaar geoogst en ondergingen een korte 

weking die één nacht duurde. 

Proefnotitie: 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 Rosado - Navarra 
Bodegas Señorio de Sarria

Zoals gebruikelijk in Navarra is ook deze rosado gemaakt van 

garnachadruiven, die na een korte inweking licht worden geperst. 

Vervolgens vindt op lage temperatuur de vergisting plaats om fraîcheur 

te behouden.

Proefnotitie: Heerlijke neus met intense fruitaroma’s van framboos, 

aardbei en iets van venkel. De smaak is eveneens vol klein rood fruit, lekker 

sappig en pittig, en eindigt in een lange, frisse finale. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,20)
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Voor onze wijnselectie voor de 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  rode zomerwijnen, heerlijk om licht gekoeld te drinken, en vijf favoriete witte Loirewijnen!

 2010 Valençay blanc 

Domaine Olivier Garnier

Komen de beroemdste Sauvignons uit nog oostelijker gelegen 

streken als Sancerre en Pouilly-Fumé, ook in Valençay, ten 

oosten van Touraine, doet deze druif het op een ondergrond van 

silexhoudende klei uitstekend. De wijn is sprankelend en levendig, 

met nuances van citrusfruit als limoen en grapefruit en iets licht 

rokerigs. De chardonnay (15%) zorgt voor rondeur en wat rijpere 

fruittonen. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2010 Muscadet
Domaine Gadais

De beste wijngaarden van de Muscadet bevinden zich in het gebied 

Sèvre et Maine, op de heuvels van Saint Fiacre net ten oosten van 

Nantes. Christophe Gadais geldt als één van de sterren van dit 

gebied. De wijn geurt heerlijk naar wit fruit als peer en meloen en 

ook wat naar passievrucht. In de mond is de wijn heerlijk sappig, 

met goed fruit, een klein vetje en uitstekende, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fles (normaal € 7,05)

 

 2010 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

De kalkrijke grond in combinatie met het klimaat maken van Saumur 

een ideale plek voor de chenin-druif, die hier langzaam tot ideale 

rijpheid komt. Bruno Albert weet 

bovendien als geen ander wat 

hij moet doen om de expressie van de druif in de wijn 

tot uitdrukking te laten komen. Hij geurt heerlijk naar appels en 

abrikozen. De smaak is fris en zuiver, met mooie zuren, exotische 

fruittonen en een goede mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,75)

 2009 Savennières sec
Château d’Epiré 

De wijnen Luc Bizard zijn van uitzonderlijke klasse. Hij vinifieert 

nog steeds traditioneel. Voor de gisting maakt hij wel gebruik van 

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

De neus is 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. Drink 

jong, of laat rustig ouderen.

Op dronk: tussen nu en 2013 of van 2016 tot 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,65)

 2010 Anjou blanc
Château de la Roulerie

Philippe Germain streeft naar topkwaliteit! Met behulp van zijn 

broer Thierry (wijnmaker van het jaar 2011 la Revue du Vin de 

France), is hij overgegaan op een biologisch-dynamische wijnbouw. 

Een heerlijke neus van bloemen en wit fruit. De smaak is elegant 

en fris met een opvallende rondeur. De licht aanwezige zuren 

harmoniëren perfect met het exotische fruit. Een voortreffelijke 

witte wijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)

grenache, werd door Louis Kat 

tijdens een bezoek aan het domein 

ontdekt en is niet meer weg te denken uit ons assortiment.  

Aangename neus met kruiden als tijm en laurier, bessig fruit en 

iets van chocola. De smaak is breed met rijp, donker fruit, zoetige 

tanninen en een uitstekende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,80)

 2010 Anjou rouge
Château de la Roulerie

Rode Loirewijnen, gemaakt van de cabernet-francdruif, zijn vaak 

ideale zomerwijnen, die bij voorkeur licht gekoeld gedronken 

worden. Op Château de la Roulerie zoekt Philippe Germain naar 

elegantie en puurheid. De neus biedt een waaier van kleine, rijpe, 

rode vruchten als aardbei, framboos en bosbes. De expressie van 

de cabernet-franc is imponerend en de wijn proeft soepel met een 

verrukkelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)

 2010 Cabernet Colli Berici 
Azienda Agricola Cavazza

Alhoewel Italië gezegend is met een grote hoeveelheid interessante 

autochtone druiven, doet op de heuvels van Berici in Veneto met 

name de Franse cabernet het uitstekend, die hier heerlijke frisse en 

elegante wijnen voortbrengt. De wijn bezit een lekkere fruitneus, 

met iets peper en laurier. De smaak is elegant en soepel, met 

vriendelijke tanninen, donker fruit en heerlijk frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2009 Zweigelt Mitterjoch 

Weingut Birgit Braunstein

Op het vierhonderd jaar oude familiedomein aan de Neusiedlersee 

maakt Birgit Braunstein geweldige rode wijnen. Door het 

bijzondere microklimaat krijgen de druiven een perfecte rijpheid, 

terwijl ze hun frisheid behouden.

In de geur bezit de wijn een aanlokkelijk rood fruit en specerijen, 

iets laurier en een lichte vanilletoets. De smaak is geconcentreerd, 

met een mooie balans tussen kruidigheid en zachte tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

 2009 Vin de Pays de Méditerranée rouge 
Domaine Chante Cigale

Deze Vin de Pays, van wijngaarden net buiten Châteauneuf-du-

Pape, is voor veel Rhône-liefhebbers een grote verrassing vanwege 

zijn perfecte verhouding prijs-kwaliteit. De wijn geurt naar rijp 

rood fruit, met zwoele tonen, kruiden en specerijen. De smaak 

biedt een rijp, gul fruit, met ook hier een heerlijke kruidigheid, 

vriendelijke tanninen en een aangenaam pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2010 Le Mazet du Levant - Vin de Pays d’Oc
Moulin de Gassac

Deze favoriete ‘huiswijn’ van de oude Aimé Guibert, een 

assemblage van 50% cabernet-sauvignon, 30% merlot en 20% 

Vijf winnende rode zomerwijnen Vijf winnende witte Loirewijnen
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5

Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 52,00 (normaal: € 58,80)

Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 40,00 (normaal: € 45,50)
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Voor onze wijnselectie voor de 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  rode zomerwijnen, heerlijk om licht gekoeld te drinken, en vijf favoriete witte Loirewijnen!

 2010 Valençay blanc 

Domaine Olivier Garnier

Komen de beroemdste Sauvignons uit nog oostelijker gelegen 

streken als Sancerre en Pouilly-Fumé, ook in Valençay, ten 

oosten van Touraine, doet deze druif het op een ondergrond van 

silexhoudende klei uitstekend. De wijn is sprankelend en levendig, 

met nuances van citrusfruit als limoen en grapefruit en iets licht 

rokerigs. De chardonnay (15%) zorgt voor rondeur en wat rijpere 

fruittonen. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2010 Muscadet
Domaine Gadais

De beste wijngaarden van de Muscadet bevinden zich in het gebied 

Sèvre et Maine, op de heuvels van Saint Fiacre net ten oosten van 

Nantes. Christophe Gadais geldt als één van de sterren van dit 

gebied. De wijn geurt heerlijk naar wit fruit als peer en meloen en 

ook wat naar passievrucht. In de mond is de wijn heerlijk sappig, 

met goed fruit, een klein vetje en uitstekende, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fles (normaal € 7,05)

 

 2010 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

De kalkrijke grond in combinatie met het klimaat maken van Saumur 

een ideale plek voor de chenin-druif, die hier langzaam tot ideale 

rijpheid komt. Bruno Albert weet 

bovendien als geen ander wat 

hij moet doen om de expressie van de druif in de wijn 

tot uitdrukking te laten komen. Hij geurt heerlijk naar appels en 

abrikozen. De smaak is fris en zuiver, met mooie zuren, exotische 

fruittonen en een goede mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,75)

 2009 Savennières sec
Château d’Epiré 

De wijnen Luc Bizard zijn van uitzonderlijke klasse. Hij vinifieert 

nog steeds traditioneel. Voor de gisting maakt hij wel gebruik van 

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

De neus is 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. Drink 

jong, of laat rustig ouderen.

Op dronk: tussen nu en 2013 of van 2016 tot 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,65)

 2010 Anjou blanc
Château de la Roulerie

Philippe Germain streeft naar topkwaliteit! Met behulp van zijn 

broer Thierry (wijnmaker van het jaar 2011 la Revue du Vin de 

France), is hij overgegaan op een biologisch-dynamische wijnbouw. 

Een heerlijke neus van bloemen en wit fruit. De smaak is elegant 

en fris met een opvallende rondeur. De licht aanwezige zuren 

harmoniëren perfect met het exotische fruit. Een voortreffelijke 

witte wijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)

grenache, werd door Louis Kat 

tijdens een bezoek aan het domein 

ontdekt en is niet meer weg te denken uit ons assortiment.  

Aangename neus met kruiden als tijm en laurier, bessig fruit en 

iets van chocola. De smaak is breed met rijp, donker fruit, zoetige 

tanninen en een uitstekende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,80)

 2010 Anjou rouge
Château de la Roulerie

Rode Loirewijnen, gemaakt van de cabernet-francdruif, zijn vaak 

ideale zomerwijnen, die bij voorkeur licht gekoeld gedronken 

worden. Op Château de la Roulerie zoekt Philippe Germain naar 

elegantie en puurheid. De neus biedt een waaier van kleine, rijpe, 

rode vruchten als aardbei, framboos en bosbes. De expressie van 

de cabernet-franc is imponerend en de wijn proeft soepel met een 

verrukkelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,95)

 2010 Cabernet Colli Berici 
Azienda Agricola Cavazza

Alhoewel Italië gezegend is met een grote hoeveelheid interessante 

autochtone druiven, doet op de heuvels van Berici in Veneto met 

name de Franse cabernet het uitstekend, die hier heerlijke frisse en 

elegante wijnen voortbrengt. De wijn bezit een lekkere fruitneus, 

met iets peper en laurier. De smaak is elegant en soepel, met 

vriendelijke tanninen, donker fruit en heerlijk frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2009 Zweigelt Mitterjoch 

Weingut Birgit Braunstein

Op het vierhonderd jaar oude familiedomein aan de Neusiedlersee 

maakt Birgit Braunstein geweldige rode wijnen. Door het 

bijzondere microklimaat krijgen de druiven een perfecte rijpheid, 

terwijl ze hun frisheid behouden.

In de geur bezit de wijn een aanlokkelijk rood fruit en specerijen, 

iets laurier en een lichte vanilletoets. De smaak is geconcentreerd, 

met een mooie balans tussen kruidigheid en zachte tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

 2009 Vin de Pays de Méditerranée rouge 
Domaine Chante Cigale

Deze Vin de Pays, van wijngaarden net buiten Châteauneuf-du-

Pape, is voor veel Rhône-liefhebbers een grote verrassing vanwege 

zijn perfecte verhouding prijs-kwaliteit. De wijn geurt naar rijp 

rood fruit, met zwoele tonen, kruiden en specerijen. De smaak 

biedt een rijp, gul fruit, met ook hier een heerlijke kruidigheid, 

vriendelijke tanninen en een aangenaam pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2010 Le Mazet du Levant - Vin de Pays d’Oc
Moulin de Gassac

Deze favoriete ‘huiswijn’ van de oude Aimé Guibert, een 

assemblage van 50% cabernet-sauvignon, 30% merlot en 20% 

Vijf winnende rode zomerwijnen Vijf winnende witte Loirewijnen
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Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 52,00 (normaal: € 58,80)

Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 40,00 (normaal: € 45,50)
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Een grote Garnacha 
met een rijke historie Okhuysen Special 

10de jaargang nummer 3
Juli 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 2 september 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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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 in de Middeleeuwen werd in het koninkrijk Aragón wijn 
gemaakt. Vanuit Sardinië, één van de veroveringen van de 
koningen van Aragón, kwam de garnacha in de 12de eeuw naar 
Spanje. Aragón wordt dan ook gezien als de bakermat van de 
garnacha-druif. Vanuit dit gebied veroverde deze druif de wereld  
en later ook buurland Frankrijk, waar hij (als grenache) grote 
wijnen voortbrengt. 

2009 Evohé Garnacha Viñas Viejas 
Vino de la Tierra del Bajo Aragón
Bodegas Leceranas

Proefnotitie: Prachtige ceriserode kleur. In de neus heerlijke tonen 

van rijp rood en zwart fruit als kers, bosbes en bramen en een hint 

van laurier. De smaak is fruitig en harmonieus met soepele, zachte 

tanninen, een lichte kruidigheid en aangenaam frisse tonen in de 

afdronk. Garnacha op z’n best! 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs: 
€ 5,95 per fles, bij bestelling van 24 flessen
€ 6,55 per fles, bij doos van 6
(normaal € 7,60)

In 2006 starten drie jonge, ambitieuze wijnmakers hier een nieuw project met als voornaamste 

doel om pure wijnen te maken van autochtone druivenrassen. In hun zoektocht naar geschikte 

wijngaarden stuiten ze in het afgelegen Lécera, zo’n zeventig kilometer 

ten zuiden van Zaragoza, op prachtige garnacha-stokken, variërend van 

veertig tot tachtig jaar oud. Ondanks het feit dat dit gebied zich niet in 

een zogenaamde ‘Denominacíon de Origen’ (DO) bevindt, geloven ze 

heilig in de potentie van de wijngaard en de bijzondere terroir. Bovendien 

draagt de puur op het fruit gerichte vinificatie - zo ondergaat de wijn geen 

houtopvoeding - bij tot het ontstaan van een karaktervolle wijn met veel 

fruitexpressie en frisheid.

Inmiddels is de Evohé in eigen land zeer succesvol en kende de 

belangrijkste wijngids van Spanje, de Guía Peñín, deze jaargang maar 

liefst 92 punten toe. Met trots presenteren wij u de 2009 Evohé die 

zijn naam ontleent aan de juichkreet bij bacchusfeesten.




