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Nieuwe aanwinst uit Extremadura

Palacio Quemado heeft de perfecte terroir: het domein ligt in het kleine 

DO-gebied Ribera del Guadiana waar de Atlantische Oceaan een 

matigende invloed heeft op het continentale klimaat. Het 4.000 hectare 

grote domein, waarvan slechts 100 hectare met wijnstokken zijn beplant, 

kent een gevarieerde ondergrond van  bruinrode aarde, klei en stenen. De 

productie wordt laag gehouden, waardoor de druiven vol van smaak zijn. 

Ze worden ’s nachts geplukt bij volledige rijpheid en zo snel mogelijk naar 

de koele kelder gebracht. Na vinificatie volgt een malolactische gisting van 

drie maanden op eikenhouten vaten (75% Frans en 25% Amerikaans) in de 

prachtige geklimatiseerde vatenkelder. Het resultaat is een verrukkelijke 

jonge wijn vol fruit en met een lekkere houttoets.

2010 Palacio Quemado Tempranillo* 
Palacio Quemado

Deze Palacio Quemado is een monocépage van een Spaanse druif met 

internationale bekendheid: de tempranillo. De gebruikte druiven groeien 

op een perceel met de zogenaamde ‘franco arcilloso’- bodem, welke 

bestaat uit klei met wat zand en kalk en waarop de tempranillo zich 

prima thuis voelt.

Proefnotitie: De neus is intens, met een rijp donker fruit van zwarte kersen, 

rijpe bramen en bessen, met iets specerijen, rode bloemen en iets vanille 

van het hout. In de mond opnieuw rijp donker fruit, een mooie kruidige 

expressie, een elegante en frisse zetting en aangename zuren in de afdronk. 

Schenkadvies: prachtig te combineren met pasta, vis in rijke saus, rood  

vlees, of zomaar bij een stukje pittige kaas.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,50)

* Leverbaar vanaf 25 oktober 

Al jarenlang importeren wij de wijnen van het 
indrukwekkende wijnhuis Palacio Quemado, 
gelegen in de glooiende heuvels van de provincie 
Extremadura. Hier, onder de Spaanse zon en tussen 
de olijfbomen, amandelbomen en grazende Iberico-
varkens, maken de families Losada en Alvear wijnen 
van de hoogste kwaliteit. Met trots presenteren 
wij de nieuwste parel van dit domein. 

Schrijft
 u zich in voor de Openflessendagen

op vrijd
ag 28 en zaterdag 29 oktober a.s.

zie bestelform
ulier en www.okhuysen.nl

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de 100% Xavier

van de achterpagina)

Vanaf 60 flessen 5%
Vanaf 120 flessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting
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Proefpakket ‘tafelwijnen’ uit de Rhône
U kunt deze drie wijnen uit de Rhône ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

(slechts één pakket ‘tafelwijnen uit de Rhône’ per bestelling mogelijk.)

Speciale prijs: € 56,00   
(normaal: € 62,50)
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La Cerise - Vin de Table (2010)
Domaine Bernard Gripa

Fabrice Gripa die, na zijn opleiding en stages in het buitenland, tien 

jaar geleden terugkwam op het domein, besloot als ‘jeune vigneron’ 

een wijngaard in de vlakte bij Mauves te beplanten. Omdat deze 

wijngaard buiten de AOC ligt, in de zogenaamde Vin de Pays-zone, 

was Fabrice vrij om aan te planten wat hij wilde. Hij koos voor de 

cabernet-sauvignon, waar hij tijdens zijn stages veel mee had gewerkt 

en waarvan hij wist dat hij mooi met de syrah van het domein zou 

combineren. Voor zijn cuvée ‘La Cerise’ voegt hij aan een perfect 

rijpe cabernet-sauvignon rond de 35% syrah toe van dertig jaar oude 

stokken, groeiend op de steile heuvel van Saint-Peray. Na de oogst 

gisten de druiven op houten foeders, waarna de wijn gedurende één 

jaar op kleine barriques rijpt. 

Proefnotitie: De combinatie van de twee edele druivenrassen geeft een 

wijn vol weelderig fruit op de neus, met tonen van bessen, bramen, 

kruiden en iets laurier. De smaak is gul, vol fruit, goed gestructureerd, 

met veel sap, fijne tanninen, iets van kruidnagel, opnieuw laurier en een 

frisse, levendige afdronk. Wat een verrukkelijke wijn! 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,25)

2009 Merlot - Vin de Pays des Collines Rhodaniennes
Domaine André Perret

Hoewel wij al vele jaren samenwerken met dit domein uit Condrieu, 

komt u de naam André Perret niet vaak in onze bladen tegen. De 

productie van Perret is namelijk zeer klein, terwijl de vraag zeer 

groot is. Hetgeen we jaarlijks krijgen toebedeeld haalt dan ook nooit 

Vinée Vineuse, laat staan de Okhuysen Special. Dit voorjaar waren 

wij dan ook zeer verheugd om te horen dat we een klein beetje van 

zijn prachtige Merlot konden kopen. Ondanks de opnieuw geringe 

beschikbaarheid, besloten wij om u hier toch kennis mee te laten 

maken, maar ook hier geldt: op is op. Net als Gripa bezit André Perret 

een wijngaard op een vlakte van zandgrond buiten de grenzen van 

de appellation, waar de syrah nooit tot perfecte rijpheid komt. De 

vroegrijpe merlot biedt uitkomst en geeft een uitmuntend resultaat!

Proefnotitie: De geur is heerlijk expressief en biedt een gul rood fruit 

van frambozen, kersen en aardbeien, met daarnaast een klein pepertje. 

De smaak biedt een heerlijk rijp, zwoel fruit, een mooie balans, zachte 

tanninen, rode bloemen, een aangename frisheid en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,90)

Bijzondere ‘tafelwijnen’ 
uit de Rhône 

2010 La Remise - Vin de France
Domaine de la Mordorée

Het Mordorée van de familie Delorme geldt als een van de 

topdomeinen uit de Zuidelijke Rhône, beroemd om zijn Châteauneuf-

du-Pape, Tavel en Lirac en bovendien al vele jaren volledig biologisch-

dynamisch werkend. Christophe Delorme zocht naar een optimalere 

benutting van een wat minder interessant gelegen perceel, waar 

de traditionele Rhônedruiven niet makkelijk tot volledige rijpheid 

komen. Hij koos daarom voor aanplant van de vroegrijpe merlot en 

de originele marselan, een kruising tussen grenache noir en cabernet-

sauvignon. De druiven werden met de hand geoogst en volledig 

ontsteeld. De druiven vergistten op roestvrijstalen kuipen en de wijn 

onderging een korte rijping om vooral het frisse fruit de boventoon 

te laten voeren. Het resultaat is een voortreffelijke wijn, vol karakter, 

voor een kleine prijs!

Proefnotitie: Prachtige dieprode kleur. In de neus veel klein rood en zwart 

fruit, rode bloemen 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 2015

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

Ieder jaar maken wij een reis door de Rhônevallei om onze vaste 

producenten te bezoeken en de jongste oogstjaren te proeven. Tijdens deze 

bezoeken komen we met enige regelmaat wat onbekende, voornamelijk voor 

eigen gebruik en kleine kring gemaakte wijnen tegen. Vaak gaat het hier om 

kleine producties van wijnen buiten de regels van de AOC, die doorgaans 

lokaal worden verkocht. Bij het proeven blijken het wijnen met veel 

originaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te zijn. Tijdens 

onze laatste reis kochten we drie van dergelijke  trouvailles in. 

Voor deze wijnen geldt: op = op!
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La Cerise - Vin de Table (2010)
Domaine Bernard Gripa

Fabrice Gripa die, na zijn opleiding en stages in het buitenland, tien 

jaar geleden terugkwam op het domein, besloot als ‘jeune vigneron’ 

een wijngaard in de vlakte bij Mauves te beplanten. Omdat deze 

wijngaard buiten de AOC ligt, in de zogenaamde Vin de Pays-zone, 

was Fabrice vrij om aan te planten wat hij wilde. Hij koos voor de 

cabernet-sauvignon, waar hij tijdens zijn stages veel mee had gewerkt 

en waarvan hij wist dat hij mooi met de syrah van het domein zou 

combineren. Voor zijn cuvée ‘La Cerise’ voegt hij aan een perfect 

rijpe cabernet-sauvignon rond de 35% syrah toe van dertig jaar oude 

stokken, groeiend op de steile heuvel van Saint-Peray. Na de oogst 

gisten de druiven op houten foeders, waarna de wijn gedurende één 

jaar op kleine barriques rijpt. 

Proefnotitie: De combinatie van de twee edele druivenrassen geeft een 

wijn vol weelderig fruit op de neus, met tonen van bessen, bramen, 

kruiden en iets laurier. De smaak is gul, vol fruit, goed gestructureerd, 

met veel sap, fijne tanninen, iets van kruidnagel, opnieuw laurier en een 

frisse, levendige afdronk. Wat een verrukkelijke wijn! 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,25)

2009 Merlot - Vin de Pays des Collines Rhodaniennes
Domaine André Perret

Hoewel wij al vele jaren samenwerken met dit domein uit Condrieu, 

komt u de naam André Perret niet vaak in onze bladen tegen. De 

productie van Perret is namelijk zeer klein, terwijl de vraag zeer 

groot is. Hetgeen we jaarlijks krijgen toebedeeld haalt dan ook nooit 

Vinée Vineuse, laat staan de Okhuysen Special. Dit voorjaar waren 

wij dan ook zeer verheugd om te horen dat we een klein beetje van 

zijn prachtige Merlot konden kopen. Ondanks de opnieuw geringe 

beschikbaarheid, besloten wij om u hier toch kennis mee te laten 

maken, maar ook hier geldt: op is op. Net als Gripa bezit André Perret 

een wijngaard op een vlakte van zandgrond buiten de grenzen van 

de appellation, waar de syrah nooit tot perfecte rijpheid komt. De 

vroegrijpe merlot biedt uitkomst en geeft een uitmuntend resultaat!

Proefnotitie: De geur is heerlijk expressief en biedt een gul rood fruit 

van frambozen, kersen en aardbeien, met daarnaast een klein pepertje. 

De smaak biedt een heerlijk rijp, zwoel fruit, een mooie balans, zachte 

tanninen, rode bloemen, een aangename frisheid en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,90)

Bijzondere ‘tafelwijnen’ 
uit de Rhône 

2010 La Remise - Vin de France
Domaine de la Mordorée

Het Mordorée van de familie Delorme geldt als een van de 

topdomeinen uit de Zuidelijke Rhône, beroemd om zijn Châteauneuf-

du-Pape, Tavel en Lirac en bovendien al vele jaren volledig biologisch-

dynamisch werkend. Christophe Delorme zocht naar een optimalere 

benutting van een wat minder interessant gelegen perceel, waar 

de traditionele Rhônedruiven niet makkelijk tot volledige rijpheid 

komen. Hij koos daarom voor aanplant van de vroegrijpe merlot en 

de originele marselan, een kruising tussen grenache noir en cabernet-

sauvignon. De druiven werden met de hand geoogst en volledig 

ontsteeld. De druiven vergistten op roestvrijstalen kuipen en de wijn 

onderging een korte rijping om vooral het frisse fruit de boventoon 

te laten voeren. Het resultaat is een voortreffelijke wijn, vol karakter, 

voor een kleine prijs!

Proefnotitie: Prachtige dieprode kleur. In de neus veel klein rood en zwart 

fruit, rode bloemen 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 2015

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

Ieder jaar maken wij een reis door de Rhônevallei om onze vaste 

producenten te bezoeken en de jongste oogstjaren te proeven. Tijdens deze 

bezoeken komen we met enige regelmaat wat onbekende, voornamelijk voor 

eigen gebruik en kleine kring gemaakte wijnen tegen. Vaak gaat het hier om 

kleine producties van wijnen buiten de regels van de AOC, die doorgaans 

lokaal worden verkocht. Bij het proeven blijken het wijnen met veel 

originaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te zijn. Tijdens 

onze laatste reis kochten we drie van dergelijke  trouvailles in. 
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Proefpakket ‘Beminnelijk Italiaans’ 
U kunt deze zes Italianen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 89,50 
normaal € 101,60)

(slechts één pakket ‘Beminnelijk Italiaans’ per bestelling mogelijk.)
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Beminnelijk Italiaans
Onze liefde voor Italië en de geweldige 
wijnen die hier worden gemaakt delen 
we graag met u. 

   Azienda Agricola Torre Raone

Op een hoogte van ongeveer 350 meter boven zeeniveau, in de 

ongerepte Abruzzen, maken de oude schoolvrienden Luciano di 

Tizio en Antonio d’Emilio voortreffelijke, biologische wijnen. Door 

de rendementen laag te houden (veel lager dan de door de DOC 

vastgestelde normen) en het gebruik van eikenhouten barriques te 

doseren, zijn de wijnen van Torre Raone geconcentreerd, fris en mooi 

in balans.

2010 Lucanto - Trebbiano d’Abruzzo 

Azienda Agricola Torre Raone

Druivenras: 100% trebbiano

Proefnotitie: Hij heeft een lichtgele kleur met een groen randje. Het 

boeket is intens, met uitbundig exotisch fruit en bloemen. In de mond is 

hij prachtig zuiver en levendig, in balans, met een aangenaam vetje en 

een uitstekende lengte. 

Schenkadvies: heerlijk bij amuses, voorgerechten met vis en bij 

wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2009 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone

Druivenras: 100% montepulciano 

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. In de geur 

ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen en wat kruiden. De smaak is vol 

en verleidelijk met opnieuw veel sappig, rijp fruit, zachte, frisse tanninen 

en een lange, zwoele afdronk.

Schenkadvies: bij een rijke pasta of kruidige wild- en vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

   Conti di Buscareto

In 2007 introduceerden wij met veel succes het in de heuvelachtige 

De Marken gelegen domein Conti di Buscareto. Inmiddels heeft het 

domein veel investeringen gedaan en is de vinificatieruimte geheel 

gemoderniseerd. Hier worden nu de nieuwste technieken gebruikt 

om onder andere de bekende Verdicchio dei Castelli di Jesi en de 

traditionele Lacrima di Morro d’Alba nieuw elan te geven. Deze laatste 

wijn, afkomstig van de wijngaarden rondom het eeuwenoude stadje 

Morro d’Alba, dankt zijn naam aan het feit dat de lacrima-druif gaat 

tranen als deze rijp is. Een bijzondere wijn, mede omdat er in geheel 

Italië slechts 150 hectare met deze druif staat aangeplant.

 

2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco
Conti di Buscareto

Druivenras: 100% verdicchio

Proefnotitie : Mooie, heldere groen-gele kleur. Het parfum is floraal 

met tonen van wit en rijp fruit. De smaak is stuivend en spannend, met 

mooie, knisperend frisse zuren in de finale.

Schenkadvies: als aperitief bij bijvoorbeeld antipasti, salades of 

kabeljauw met parmaham. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2010 Lacrima di Morro d’Alba
Conti di Buscareto

Druivenras: 100% lacrima

Proefnotitie: Dieprode kleur met een paarse hint. Aromatische neus van 

rijp donker fruit, kersen, viooltjes en wilde rozen. De smaak is mooi in 

balans met terugkeer van het fruit, florale tonen en iets van laurier, en 

eindigt in een elegante en frisse finale. 

Schenkadvies: bij een stukje kaas of salami, maar ook bij 

stoofgerechten en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fles (normaal € 10,70)

   Palazzo Maffei

Het topdomein Palazzo Maffei is gelegen in het dorp Tregnano op 

400 meter hoogte, niet ver van de stad Verona, middenin de Illasivallei, 

een van de mooiste plekjes van het herkomstgebied. De 45 hectare 

grond van de ‘tenuta’ bestaat behalve uit wijngaarden tevens uit bos en 

olijfbomen. Eigenaar Diego Cottini liet prachtige ondergrondse kelders 

aanleggen, waar de wijnen onder ideale omstandigheden rijpen.

2010 Valpolicella, Palazzo Maffei

Druivenrassen: corvina veronese (70%), rondinella en molinara.

Proefnotitie: De wijn bezit een mooie fruitconcentratie, licht florale tonen 

en voor Valpolicella typische, aangename bittertje. De smaak is elegant en 

licht kruidig, met een zwoel, rijp fruit en elegante zuren.

Schenkadvies: uitstekend bij pastagerechten, rood vlees en gevogelte. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

   Cavazza

Veneto is een van de belangrijkste herkomstgebieden van DOC(G)-

wijnen in Italië. De bekendste liggen rond de stad Verona, zoals 

Valpolicella, Soave en Amarone. Minder bekend is het gebied 

rond Vicenza, vijftig kilometer ten oosten van Verona, waar we het 

familiebedrijf Azienda Agricola Cavazza vinden. De derde generatie 

Cavazza, bestaande uit vier neven, leidt hier met veel passie het 

domein. De Gambellara Classico is afkomstig van garganega-druiven 

welke staan aangeplant op de heuvel ‘La Bocara’, een vulkanische 

heuvel die de wijn zijn specifieke geur en smaak geeft.

2010 La Bocara bianco, Gambellara Classico
Azienda Agricola Cavazza 

Druivenras: 100 % garganega

Proefnotitie: De neus is fris met tonen van wit fruit en veldbloemen. De 

smaak is licht mineralig met veel sap en aangename zuren. Een heerlijk 

geurende, fruitige witte wijn met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Schenkadvies: een voortreffelijk aperitief en ideale begeleider van 

schaaldiertjes, risotto van vis en diverse salades.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

De laatste jaren hebben wij met veel genoegen ons 

assortiment aangevuld met originele en boeiende 

wijnen uit bekende en onbekendere streken uit Italië. Verrukt 

zijn we van karakteristieke, autochtone druivenrassen 

als montepulciano, lacrima en garganega, die pure en 

prachtige wijnen voortbrengen. Om ook u enthousiast te 

krijgen, hebben we zes Italiaanse favorieten geselecteerd uit 

achtereenvolgens de gebieden de Abruzzen, De Marken en 

Veneto. 
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Beminnelijk Italiaans
Onze liefde voor Italië en de geweldige 
wijnen die hier worden gemaakt delen 
we graag met u. 

   Azienda Agricola Torre Raone

Op een hoogte van ongeveer 350 meter boven zeeniveau, in de 

ongerepte Abruzzen, maken de oude schoolvrienden Luciano di 

Tizio en Antonio d’Emilio voortreffelijke, biologische wijnen. Door 

de rendementen laag te houden (veel lager dan de door de DOC 

vastgestelde normen) en het gebruik van eikenhouten barriques te 

doseren, zijn de wijnen van Torre Raone geconcentreerd, fris en mooi 

in balans.

2010 Lucanto - Trebbiano d’Abruzzo 

Azienda Agricola Torre Raone

Druivenras: 100% trebbiano

Proefnotitie: Hij heeft een lichtgele kleur met een groen randje. Het 

boeket is intens, met uitbundig exotisch fruit en bloemen. In de mond is 

hij prachtig zuiver en levendig, in balans, met een aangenaam vetje en 

een uitstekende lengte. 

Schenkadvies: heerlijk bij amuses, voorgerechten met vis en bij 

wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2009 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone

Druivenras: 100% montepulciano 

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur met een paarse rand. In de geur 

ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen en wat kruiden. De smaak is vol 

en verleidelijk met opnieuw veel sappig, rijp fruit, zachte, frisse tanninen 

en een lange, zwoele afdronk.

Schenkadvies: bij een rijke pasta of kruidige wild- en vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

   Conti di Buscareto

In 2007 introduceerden wij met veel succes het in de heuvelachtige 

De Marken gelegen domein Conti di Buscareto. Inmiddels heeft het 

domein veel investeringen gedaan en is de vinificatieruimte geheel 

gemoderniseerd. Hier worden nu de nieuwste technieken gebruikt 

om onder andere de bekende Verdicchio dei Castelli di Jesi en de 

traditionele Lacrima di Morro d’Alba nieuw elan te geven. Deze laatste 

wijn, afkomstig van de wijngaarden rondom het eeuwenoude stadje 

Morro d’Alba, dankt zijn naam aan het feit dat de lacrima-druif gaat 

tranen als deze rijp is. Een bijzondere wijn, mede omdat er in geheel 

Italië slechts 150 hectare met deze druif staat aangeplant.

 

2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco
Conti di Buscareto

Druivenras: 100% verdicchio

Proefnotitie : Mooie, heldere groen-gele kleur. Het parfum is floraal 

met tonen van wit en rijp fruit. De smaak is stuivend en spannend, met 

mooie, knisperend frisse zuren in de finale.

Schenkadvies: als aperitief bij bijvoorbeeld antipasti, salades of 

kabeljauw met parmaham. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2010 Lacrima di Morro d’Alba
Conti di Buscareto

Druivenras: 100% lacrima

Proefnotitie: Dieprode kleur met een paarse hint. Aromatische neus van 

rijp donker fruit, kersen, viooltjes en wilde rozen. De smaak is mooi in 

balans met terugkeer van het fruit, florale tonen en iets van laurier, en 

eindigt in een elegante en frisse finale. 

Schenkadvies: bij een stukje kaas of salami, maar ook bij 

stoofgerechten en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fles (normaal € 10,70)

   Palazzo Maffei

Het topdomein Palazzo Maffei is gelegen in het dorp Tregnano op 

400 meter hoogte, niet ver van de stad Verona, middenin de Illasivallei, 

een van de mooiste plekjes van het herkomstgebied. De 45 hectare 

grond van de ‘tenuta’ bestaat behalve uit wijngaarden tevens uit bos en 

olijfbomen. Eigenaar Diego Cottini liet prachtige ondergrondse kelders 

aanleggen, waar de wijnen onder ideale omstandigheden rijpen.

2010 Valpolicella, Palazzo Maffei

Druivenrassen: corvina veronese (70%), rondinella en molinara.

Proefnotitie: De wijn bezit een mooie fruitconcentratie, licht florale tonen 

en voor Valpolicella typische, aangename bittertje. De smaak is elegant en 

licht kruidig, met een zwoel, rijp fruit en elegante zuren.

Schenkadvies: uitstekend bij pastagerechten, rood vlees en gevogelte. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

   Cavazza

Veneto is een van de belangrijkste herkomstgebieden van DOC(G)-

wijnen in Italië. De bekendste liggen rond de stad Verona, zoals 

Valpolicella, Soave en Amarone. Minder bekend is het gebied 

rond Vicenza, vijftig kilometer ten oosten van Verona, waar we het 

familiebedrijf Azienda Agricola Cavazza vinden. De derde generatie 

Cavazza, bestaande uit vier neven, leidt hier met veel passie het 

domein. De Gambellara Classico is afkomstig van garganega-druiven 

welke staan aangeplant op de heuvel ‘La Bocara’, een vulkanische 

heuvel die de wijn zijn specifieke geur en smaak geeft.

2010 La Bocara bianco, Gambellara Classico
Azienda Agricola Cavazza 

Druivenras: 100 % garganega

Proefnotitie: De neus is fris met tonen van wit fruit en veldbloemen. De 

smaak is licht mineralig met veel sap en aangename zuren. Een heerlijk 

geurende, fruitige witte wijn met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Schenkadvies: een voortreffelijk aperitief en ideale begeleider van 

schaaldiertjes, risotto van vis en diverse salades.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

De laatste jaren hebben wij met veel genoegen ons 

assortiment aangevuld met originele en boeiende 

wijnen uit bekende en onbekendere streken uit Italië. Verrukt 

zijn we van karakteristieke, autochtone druivenrassen 

als montepulciano, lacrima en garganega, die pure en 

prachtige wijnen voortbrengen. Om ook u enthousiast te 

krijgen, hebben we zes Italiaanse favorieten geselecteerd uit 

achtereenvolgens de gebieden de Abruzzen, De Marken en 

Veneto. 
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Voor onze wijnselectie voor de herfstmaanden kwamen de laatste weken weer vele tientallen prachtige 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 Chardonnays van de proeftafel en onze vijf favoriete rode ‘Spanjaarden’!

 2010 Carchelo - Jumilla 

Bodegas Agapito Ricco

De wijnen van Agapito Ricco kennen inmiddels een grote schare 

fans. Dat is niet zo verwonderlijk want dit is Spanje op zijn best: 

wijnen op het fruit gemaakt, waardoor zij ondanks de warme 

Spaanse zon heerlijk ‘verteerbaar’ blijven! De geur is intens, met 

impressies van zwart fruit, mineralen, laurier en iets peper. De 

smaak is geconcentreerd, vol sappig fruit, met kruiden, specerijen 

en uitstekende, frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2009 Evohé Garnacha - Vino de la Tierra del 
Bajo Aragón, Bodegas Leceranas

Deze in Spanje bejubelde wijn is opnieuw een mooi voorbeeld van 

wat er in het moderne Spanje mogelijk is. De druiven, afkomstig van 

prachtige oude garnachastokken (40 tot 80 jaar oud) worden puur 

op fruit gevinifieerd en de wijn krijgt dan ook geen houtopvoeding. 

De neus zit vol rood en zwart fruit als kersen, bosbessen en bramen. 

De smaak is harmonieus, met zachte, soepele tanninen en een 

heerlijke, zwoele afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,60)

 

 2010 Arbucala Esencia Joven - Toro
Bodegas Valduero

Opnieuw een wijn in deze serie die puur op fruit is gemaakt, wat hem 

heerlijk doordrinkbaar maakt. Afkomstig uit het hogere gedeelte van 

Toro en eigendom van het beroemde Valduero uit Ribera del Duero. 

De wijn heeft een heerlijke kruidige neus, met tonen van rode bloemen 

en fruit van kersen en frambozen. De smaak is mooi fris en sappig, 

met rijp fruit, een goede structuur en smaakopwekkende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2008 Crianza - Navarra
Bodegas Señorio de Sarría 

Deze Crianza uit Navarra van het gerenommeerde huis Sarría 

krijgt een gedegen houtopvoeding van een jaar op Amerikaans 

eiken en een korte rijping op fles. Het hout is op prachtige wijze 

geïntegreerd en komt subtiel in de smaak terug, waardoor de wijn 

aan complexiteit wint en prachtig elegant blijft. De neus geurt naar 

rijpe kersen en bramen, een lichte toast en iets vanille. De smaak is 

smeuïg, vol rijp fruit, met een heerlijke kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

 2008 Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Ook deze Crianza van Abadal heeft vele vrienden, niet in de laatste 

plaats vanwege zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. In het hoge 

achterland van Barcelona heerst een relatief koel microklimaat waar 

de druiven merlot en cabernet-sauvignon het voortreffelijk doen! 

Voor de vaten wordt gekozen voor eikenhout van verschillende 

herkomst, wat bijdraagt aan de complexiteit van de wijn! In de neus 

rijp zwart fruit, fijne kruiden en een lichte, fijne toets van hout. 

De smaak biedt heerlijk donker fruit, kruiden, laurier, zachte rijpe 

tanninen en een lekkere toast.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,10)

de hangtijd en de daarmee samenhangende aromatische opbouw 

en frisheid in de druiven. Bovendien worden de druiven ’s nachts 

geplukt en direct geperst en dat is te proeven! Een wijn met een 

uitbundige geur van tropisch fruit en witte bloemen. De smaak is 

heerlijk fris, met een vettige structuur en veel rijp fruit.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2010 Chardonnay - Vin de Pays du Vaucluse
Verget du Sud

‘Meesterwijnmaker’ Jean-Marie Guffens maakte op zijn wijngoed 

in de Côtes du Luberon wederom een voortreffelijke Chardonnay 

voor een aantrekkelijke prijs. De kalkrijke grond is hier ideaal voor 

de chardonnay. De druiven werden vroeg geoogst om een goede 

zuurgraad te behouden. De wijn rijpte op houten foeders en 

barriques. De neus biedt een gul geel en wit fruit, met iets bloesem 

en bloemen. De smaak is rijk en rond, met verfijnde zuren die een 

aangenaam frisse afdronk met zich meebrengen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,60)

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

Wijnmakers Terrier en Collovray worden inmiddels bijna evenzeer 

gewaardeerd om hun Pays d’oc- wijnen uit de omgeving van Limoux 

als om hun wijnen uit de Bourgogne. Logisch, want de kwaliteit die 

zij in Zuid-Frankrijk maken is van een uitstekend niveau en dat tegen 

heel bescheiden prijzen! Deze wijn is heerlijk bloemig, met fijne 

fruittonen, een voortreffelijke rijpheid en een elegante structuur, 

alles eindigend in een zuivere, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2010 Chardonnay Felsenstein - Burgenland 

Weingut Birgit Braunstein

De wijngaarden van Birgit Braunstein liggen aan de Neusiedlersee 

en profiteren daar van een gunstig mild microklimaat. Haar wijnen 

zijn altijd zeer zuiver, prachtig in balans en met het grootste respect 

voor de natuur gemaakt. De geur is intens met tonen van grapefruit 

en lychee. De smaak is heerlijk fris, met tonen van citrusfruit en 

appel, mooie zuren en een klein vetje, en met een rijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fles (normaal € 10,70)

 

 2009 Terroir d’Altitude Chardonnay  
Vin de Pays d’Oc, Marquis de Pennautier

Een witte topcuvée van Miren en Nicolas de Lorgeril. De wijn-

gaarden liggen op de uitlopers van de Pyreneeën, waar ze worden 

beschermd tegen de warme middagzon. Hierdoor wordt de hang tijd 

van de druiven verlengd, wat ten goede komt aan de complexiteit en 

de opbouw van zuren. Vergisting en opvoeding (‘sur lie’) geschieden 

op eikenhouten vaten. Een wijn vol tropisch fruit, citrusfruit, vanille 

en een lichte toast van het hout. Voortreffelijk!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,60)

 2010 Chardonnay - Navarra
Bodegas Señorio de Sarría

De speciaal geselecteerde wijngaarden voor deze Chardonnay liggen 

op maar liefst 500 meter hoogte wat ook hier ten goede komt aan 

Vijf winnende Chardonnays Vijf winnende rode Spanjaarden
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Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 50,50 (normaal: € 56,20)

Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 43,50 (normaal: € 49,00)
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Voor onze wijnselectie voor de herfstmaanden kwamen de laatste weken weer vele tientallen prachtige 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 Chardonnays van de proeftafel en onze vijf favoriete rode ‘Spanjaarden’!

 2010 Carchelo - Jumilla 

Bodegas Agapito Ricco

De wijnen van Agapito Ricco kennen inmiddels een grote schare 

fans. Dat is niet zo verwonderlijk want dit is Spanje op zijn best: 

wijnen op het fruit gemaakt, waardoor zij ondanks de warme 

Spaanse zon heerlijk ‘verteerbaar’ blijven! De geur is intens, met 

impressies van zwart fruit, mineralen, laurier en iets peper. De 

smaak is geconcentreerd, vol sappig fruit, met kruiden, specerijen 

en uitstekende, frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2009 Evohé Garnacha - Vino de la Tierra del 
Bajo Aragón, Bodegas Leceranas

Deze in Spanje bejubelde wijn is opnieuw een mooi voorbeeld van 

wat er in het moderne Spanje mogelijk is. De druiven, afkomstig van 

prachtige oude garnachastokken (40 tot 80 jaar oud) worden puur 

op fruit gevinifieerd en de wijn krijgt dan ook geen houtopvoeding. 

De neus zit vol rood en zwart fruit als kersen, bosbessen en bramen. 

De smaak is harmonieus, met zachte, soepele tanninen en een 

heerlijke, zwoele afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,60)

 

 2010 Arbucala Esencia Joven - Toro
Bodegas Valduero

Opnieuw een wijn in deze serie die puur op fruit is gemaakt, wat hem 

heerlijk doordrinkbaar maakt. Afkomstig uit het hogere gedeelte van 

Toro en eigendom van het beroemde Valduero uit Ribera del Duero. 

De wijn heeft een heerlijke kruidige neus, met tonen van rode bloemen 

en fruit van kersen en frambozen. De smaak is mooi fris en sappig, 

met rijp fruit, een goede structuur en smaakopwekkende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

 2008 Crianza - Navarra
Bodegas Señorio de Sarría 

Deze Crianza uit Navarra van het gerenommeerde huis Sarría 

krijgt een gedegen houtopvoeding van een jaar op Amerikaans 

eiken en een korte rijping op fles. Het hout is op prachtige wijze 

geïntegreerd en komt subtiel in de smaak terug, waardoor de wijn 

aan complexiteit wint en prachtig elegant blijft. De neus geurt naar 

rijpe kersen en bramen, een lichte toast en iets vanille. De smaak is 

smeuïg, vol rijp fruit, met een heerlijke kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

 2008 Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Ook deze Crianza van Abadal heeft vele vrienden, niet in de laatste 

plaats vanwege zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. In het hoge 

achterland van Barcelona heerst een relatief koel microklimaat waar 

de druiven merlot en cabernet-sauvignon het voortreffelijk doen! 

Voor de vaten wordt gekozen voor eikenhout van verschillende 

herkomst, wat bijdraagt aan de complexiteit van de wijn! In de neus 

rijp zwart fruit, fijne kruiden en een lichte, fijne toets van hout. 

De smaak biedt heerlijk donker fruit, kruiden, laurier, zachte rijpe 

tanninen en een lekkere toast.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,10)

de hangtijd en de daarmee samenhangende aromatische opbouw 

en frisheid in de druiven. Bovendien worden de druiven ’s nachts 

geplukt en direct geperst en dat is te proeven! Een wijn met een 

uitbundige geur van tropisch fruit en witte bloemen. De smaak is 

heerlijk fris, met een vettige structuur en veel rijp fruit.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2010 Chardonnay - Vin de Pays du Vaucluse
Verget du Sud

‘Meesterwijnmaker’ Jean-Marie Guffens maakte op zijn wijngoed 

in de Côtes du Luberon wederom een voortreffelijke Chardonnay 

voor een aantrekkelijke prijs. De kalkrijke grond is hier ideaal voor 

de chardonnay. De druiven werden vroeg geoogst om een goede 

zuurgraad te behouden. De wijn rijpte op houten foeders en 

barriques. De neus biedt een gul geel en wit fruit, met iets bloesem 

en bloemen. De smaak is rijk en rond, met verfijnde zuren die een 

aangenaam frisse afdronk met zich meebrengen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,25 per fles (normaal € 9,60)

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

Wijnmakers Terrier en Collovray worden inmiddels bijna evenzeer 

gewaardeerd om hun Pays d’oc- wijnen uit de omgeving van Limoux 

als om hun wijnen uit de Bourgogne. Logisch, want de kwaliteit die 

zij in Zuid-Frankrijk maken is van een uitstekend niveau en dat tegen 

heel bescheiden prijzen! Deze wijn is heerlijk bloemig, met fijne 

fruittonen, een voortreffelijke rijpheid en een elegante structuur, 

alles eindigend in een zuivere, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

 2010 Chardonnay Felsenstein - Burgenland 

Weingut Birgit Braunstein

De wijngaarden van Birgit Braunstein liggen aan de Neusiedlersee 

en profiteren daar van een gunstig mild microklimaat. Haar wijnen 

zijn altijd zeer zuiver, prachtig in balans en met het grootste respect 

voor de natuur gemaakt. De geur is intens met tonen van grapefruit 

en lychee. De smaak is heerlijk fris, met tonen van citrusfruit en 

appel, mooie zuren en een klein vetje, en met een rijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fles (normaal € 10,70)

 

 2009 Terroir d’Altitude Chardonnay  
Vin de Pays d’Oc, Marquis de Pennautier

Een witte topcuvée van Miren en Nicolas de Lorgeril. De wijn-

gaarden liggen op de uitlopers van de Pyreneeën, waar ze worden 

beschermd tegen de warme middagzon. Hierdoor wordt de hang tijd 

van de druiven verlengd, wat ten goede komt aan de complexiteit en 

de opbouw van zuren. Vergisting en opvoeding (‘sur lie’) geschieden 

op eikenhouten vaten. Een wijn vol tropisch fruit, citrusfruit, vanille 

en een lichte toast van het hout. Voortreffelijk!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,60)

 2010 Chardonnay - Navarra
Bodegas Señorio de Sarría

De speciaal geselecteerde wijngaarden voor deze Chardonnay liggen 

op maar liefst 500 meter hoogte wat ook hier ten goede komt aan 

Vijf winnende Chardonnays Vijf winnende rode Spanjaarden
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Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 50,50 (normaal: € 56,20)

Proefpakket nummers 1, 2 en 3 (3x2 flessen) 
Speciale prijs: € 43,50 (normaal: € 49,00)
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10de jaargang nummer 4
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Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Copyright
Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen bv 

Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen, Maartje van 
Veldhuizen 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 26 november 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.

De bevlogen oenoloog Xavier Vignon werkt sinds 1995 als 
wijnconsultant in de Zuidelijke Rhône. Hij adviseert hier 
de beste wijnmakers en de bekendste wijnhuizen. Xavier is 
gepassioneerd over de terroir in deze regio, die hij als geen 
ander kent. Echter, pure terroirwijnen alleen vond Xavier 
niet uitdagend genoeg. Op zoek naar de ultieme wijn, 
legde hij de beperkende regels uit de wijnwetgeving 
naast zich neer en zette hij zijn oneindige kennis van het 
Rhônegebied in om een eigenwijze wijn van hoog niveau te 
produceren. 

100% Xavier - Vin de table
Xavier Vins

Proefnotitie: In de neus intens wit fruit, als peer 

en meloen, zoete bloemen en iets honing, 

gevolgd door meer pittige aroma’s zoals gember 

en kaneel. In de smaak is de wijn gul en 

rond, zeer harmonieus en verrassend fris 

en sprankelend, met tonen van citrus- en 

tropisch fruit; een verleidelijke en boeiende 

wijn met een prachtige intensiteit. De 100% 

Xavier is een eigenzinnige topwijn, met een 

grote persoonlijkheid. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs: 
€ 9,50 per fles, bij doos van 12
(normaal € 10,75)

Xavier - door zijn werk volledig op de hoogte van wie wat produceert - doorkruiste de regio 

en selecteerde en assembleerde het beste van het beste. Zo ontstond een wijn van zeven 

verschillende druivenrassen, uit meerdere jaargangen en afkomstig van verscheidene terroirs. 

Of, zoals Xavier op het rugetiket vermeldt, een wijn gemaakt van vijf gelijke delen passie, hart, 

‘body’, droom en ‘spirit’. Na vinficatie rijpt 50% van de wijn op inoxtanks voor een frisse en 

zuivere fruitexpressie, en het andere deel op eiken-

houten vaten, waarbij de wijn regelmatig wordt 

‘gebatonneerd’ (het doorroeren van de ‘fijne 

gistsporen om meer complexiteit en structuur aan 

de wijn te geven) en onstaat er een wijn die 100% de 

persoonlijkheid van Xavier Vignon weerspiegelt, en 

waar Xavier voor de volle 100% achter staat. 

Een wijn ook, die weliswaar met een knipoog wordt 

gepresenteerd, maar tegelijk beschikt over een 

uitmuntende kwaliteit.
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Speelse wijn 
van hoog niveau

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met 2010 Palacio Quemado 

Tempranil lo van de voorpagina)

Vanaf 60 flessen 5%
Vanaf 120 flessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting




