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2011 loopt op zijn einde. Wellicht heeft het niet iedereen gebracht waarop hij had gehoopt.
Ook wij voelen dat de markt anders reageert. Er wordt minder buiten de deur gegeten en als
het gebeurt, wordt er minder gespendeerd.
Restaurateurs springen hier op in en proberen de focus op huiswijnen en
arrangementswijnen te leggen. Overigens een segment waar veel eer te behalen valt en
Okhuysen onderscheidende kwaliteit kan bieden.
Minder buiten de deur eten betekent in veel gevallen dat er thuis juist wat meer wordt
uitgepakt. Koken wordt steeds meer een hobby van het hele gezin. Bij de inkoop ligt de
nadruk op biologisch en is er meer aandacht voor groenten en seizoensproducten. Ook
in de wijnkeuze zien we een kleine verschuiving. De consument zoekt meer originaliteit,
kleinschaligheid, duurzaamheid en authenticiteit, waarbij ook het combineren van
wijn en spijs een belangrijke rol speelt. Er is bovendien behoefte aan advies en kennis,
getuige ook de groeiende belangstelling voor onze proeverijen en wijncursussen.
Absoluut hoogtepunt van dit jaar waren dan ook de Openflessendagen van jongstleden
oktober, waar zo’n 1250 geïnteresseerde proevers op afkwamen! Ze overspoelden onze
producenten en personeel met vragen en complimenten. Heerlijk om te ervaren dat
onze constante zoektocht naar kwaliteit op zowel het gebied van in- als verkoop door een
nog altijd groeiende groep clientèle zeer op prijs wordt gesteld.
Onze laatste Vinée Vineuse van het jaar sluit op dit alles uitstekend aan; hij staat vol
heerlijke aanbiedingen en wijnsuggesties voor alle feestelijkheden rond kerst en oud en
nieuw. Daarnaast ontvangt u voor de tweede keer in ons bestaan als bijzondere bijlage
‘De beste 100 wijnen van Okhuysen’. Een lijst van topwijnen die u met een aantrekkelijke
korting ‘gewoon’ per fles kunt bestellen. Voor de grote bestellers van de top honderd is
er bovendien traditiegetrouw een begerenswaardig presentje: voor uw bestelling boven
de € 275,00 uit deze Vinée Vineuse en/of bijlage ontvangt u weer een prachtig vineus
cadeau (zie achterpagina).
Voor vragen en advies (ook betreffende eindejaarsgeschenken) kunt u altijd terecht bij
ons verkoop-team onder leiding van Larry Renardel de Lavalette. Zij zijn telefonisch

Jaarabonnement
Het wijnblad Vinée Vineuse kost €11,85 per jaar.
Aan deze Vinée Vineuse werkten mee:
Louis Kat, Xavier Kat, Marc Keulen, Brenda ten Brinke en
Maartje van Veldhuizen
Fotografie
Louis Kat, Xavier Kat en Mariëlle Penrhyn Lowe
Concept, vormgeving & productie
maakindrukmetAnker
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
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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
15 februari 2012.
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
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Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

Wij wensen u fantastische feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

16-17

18-19

Xavier & Louis Kat en alle medewerkers van Okhuysen
Ophalen van vooraf bestelde wijnen
PS. Bestellingen gedaan vóór 20 december a.s. kunnen wij gegarandeerd leveren vóór
de kerstdagen.

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.
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen worden bijgepakt.)
Belangrijk!!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

20-21

Bestellen kan op de volgende manieren:
- via het bijgevoegde bestelformulier (en retourenvelop)
- via onze website: www.okhuysen.nl
- via mail: vineus@okhuysen.nl
- per telefoon: 023 - 531 22 40
- per fax: 023 - 532 48 15

22-23

De Kerstkist
Een smulkist met de favorieten van Louis en Xavier Kat
voor een feestelijk diner met de kerstdagen.

24-25

Champagne en Mousseux
Twee Champagnes van ons Champagnehuis Veuve A.
Devaux en natuurlijk onze zo vaak bekroonde Cava Huguet
uit Spanje. Uit Frankrijk drie mousserende wijnen, te
weten: Crémant de Bourgogne, Crémant de Limoux en de
Rosé Frizzante van Daumas Gassac en uit Italië ten slotte
de Spumante Nera Brut van Faveri.

Fris, droog en fruitrijk wit

26-27

28-29

Een selectie van zes elegante, fruitrijke, droge witte wijnen
ter begeleiding van schelp- en schaaldiertjes en vis- en
vleessalades in de ruimste zin van het woord.

Krachtig, rijk en aromatisch wit
Zes rijke witte wijnen ter begeleiding van visschotels
met rijke saus, wit vlees (kalfsvlees, varkenshaas) en wit
gevogelte.

30-31

Fruitrijk en toegankelijk rood
Zeer fruitrijke, toegankelijke rode wijnen als begeleider van
licht vlees, konijn, licht gevogelte, pasta’s en mediterrane
gerechten.

Karaktervol, krachtig rood
Zes volle, rijke en krachtige wijnen die u schenkt bij rood
vlees, klein en groot wild, pittige jachtschotels, duif en
wilde eend.

Zachte, zoete, frisse wijnen
Een selectie van lichte, elegant zoete tot krachtig rijke en
aromatische wijnen bij diverse soorten desserts. Ook
heerlijk bij rijke oude kazen.

32-33

33

34-35

Onvergetelijke Kerstwijnen
We selecteerden voor de feestdagen drie speciale wijnen:
1. Valpolicella Ripasso rosso van Palazzo Maffei
2. De rijke witte Chardonnay van Domaine Dupont-Fahn
3. De sprankelende Prosecco Frizzante van Faveri

Proefschrift Wijnconcours
Negen wijnen van Okhuysen kwamen in de finale
van het prestigieuze Proefschrift Wijnconcours en
vanzelfsprekend bieden wij u deze aan.

Domaine Escaravailles in Rasteau
Tijdens een inkoopreis in de zuidelijke Rhône ontdekten
wij het schitterende wijndomein Escaravailles in de
wijngemeente Rasteau.

36-37

38-39

Rode Bordeaux
Een selectie van zes klassieke en betaalbare wijnen uit
Macau (Bordeaux Supérieur), Lussac-Saint-Emilion, SaintEmilion (drie grands crus) en Pomerol.

Witte Bourgogne
Een prachtige selectie witte Bourgognes van
vooraanstaande producenten, zoals Bachelet-Monnot,
Michel Briday, Stéphane Aladame, François Carillon, Bret
Brothers en Jean-Marie Guffens.

Rode Bourgogne
Met name uit de Côte de Beaune selecteerden wij elegante
Bourgognewijnen van befaamde huizen en domeinen zoals
Camille Giroud, Lucien le Moine, Tollot-Beaut, Philippe
Colin en Bachelet-Monnot.

Côtes du Rhône
Uit de noordelijke Rhône kozen wij voor de CrozesHermitage van Graillot en uit het zuiden voor de Côtes du
Rhône ‘Mon Coeur’, Laudun rouge, Lirac rouge, Gigondas
en Châteauneuf-du-Pape.

Sherry
Verrassend aanbod van drie types prachtige Sherry van
Bodegas Delgado Zuleta.

Banyuls en Bonbanyuls
Onze vermaarde ‘Bonbanyuls’ - een bonbon van pure
chocolade met een crèmevulling op basis van de zachtzoete
wijn Banyuls van Domaine de la Rectorie - is er weer!

Digestieven en Port
Traditioneel bieden wij u met de kerstdagen bijzondere
Armagnacs aan van Château de Lacquy, klassieke Cognac
van het kleine huis Paul Beau en vanzelfsprekend de
prachtige Portwijnen van Quinta do Tedo.

Onze Huiswijnen
Dit zijn onze meest verkochte wijnen, of liever: de wijnen die
bij u het meest favoriet waren in 2011.

Wijnig Nieuws
Wijn-wetenswaardigheden: succes van de
‘Openflessendagen’, nieuw kookboek van Peter Lute, prijs
voor talentvol sommelier Peter-Paul Kleiss, Okhuysen
ambassadeur van Oxfam Novib en de jubileumcuvée
‘L’Unique’ van Mas des Dames.

Achter Ons jaarlijkse cadeau bij een aankoop ten bedrage van ten
minste € 275,00.
(maximaal één kistje per bestelling/per klant).

Okhuysen Vinée Vineuse

Laat de glazen
klinken!
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Vouvray Brut

De kist van Kat voor de kerstdis

Vignobles Brisebarre

2007 Château Maucamps

Een voortreffelijk aperitief of als begeleider van het begin

Haut-Médoc - Cru Bourgeois Supérieur

van een diner is natuurlijk een glas feestelijke belletjes.

Met de alsmaar stijgende prijzen van de topwijnen in

Wij kozen voor een Vouvray Brut uit de Loirestreek,

Bordeaux, wordt Château Maucamps steeds interessanter.

gemaakt van de chenindruif en afkomstig van het kleine

Hij doet namelijk nauwelijks onder voor al dat geweld.

kwaliteitsdomein van Philippe Brisebarre.

Proefnotitie: Fijne neus van rood en zwart fruit en een

Proefnotitie: Een mooie, droge fijne mousseux met een

lichte houttoets. De smaak is elegant, bezit een lichte

milde, rijpe smaak en een verfrissende finale.

kruidigheid, mooie rijpe tanninen, zachte harmoniërende

Op dronk: tussen nu en 2013

zuren en een goede lengte.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,10 per fles (normaal € 12,60)

Op dronk: tussen nu en 2016

Bij schelpdiertjes, garnalen, rauwe
of gerookte zalm en vissalades

Okhuysen Vinée Vineuse

Bij wild, zoals hert, ree, everzwijn of
haas en bij kruidige stoofschotels
2009 Cairanne rouge Réserve des Seigneurs

Bodegas Godeval

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Een bijzondere witte wijn van grote kwaliteit die in onze

Cairanne hoopt binnenkort de cru-status te krijgen. Als

ogen meer aandacht verdient. Hij is gemaakt van de

dat lukt is dit voor een groot deel te danken aan het hier

onbekende godellodruif die het in Galicië uitstekend doet.

gelegen topdomein van de broers Alary. Hun wijngaarden

Proefnotitie: Een heerlijk geurend parfum van appel, perzik,

met zeer oude wijnstokken liggen op de coteaux.

abrikoos, bloemen en fijne kruiden. De smaak is mooi

Proefnotitie: Heerlijk rijp rood fruit in de neus, met tonen

droog, iets vettig, met prachtige zuren en de afdronk

van kruiden, leer en tabak. De smaak is gul en rond, met

is sappig.

specerijen en zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,70 per fles (normaal € 13,30)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,70 per fles (normaal € 13,30)

2008 Bourgogne blanc
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Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 16,60 per fles (normaal € 18,75)

2010 Viña Godeval - Valdeorras

Bij vis met een rijke saus, wit gevogelte,
konijn, pasta met roomsaus

Volgens goede traditie stelden Louis & Xavier Kat ook dit jaar hun ideale kist
met persoonlijke favorieten samen die ieder diner, en de kerstdis in het bijzonder,
tot een feest zullen maken. Een mooie zes-flessenkist voor uzelf en een prachtig
cadeau voor iedere liefhebber.
Een kist die u wellicht zal inspireren tot het bereiden van een onvergetelijk diner!

Bij wilde eend, duif, patrijs, entrecote,
lamsvlees en ossenhaas

Bij een mooi dessert op basis van wit
en geel fruit, crème brûlée en een
chocoladetaartje met vanille-ijs

Domaine Tollot-Beaut

2010 Muscat de Rivesaltes

Een werkelijk prachtige Chardonnay die zowel de kracht

Domaine Sarda-Malet

van de streek als van het domein laat zien.

Een van de topdomeinen van de Roussillon waar door

Proefnotitie: Het parfum biedt een fijne fruitwaaier en

alleskunner Jérôme Malet zowel prachtig rood, wit als

een beetje toast van het hout. De smaak heeft een mooie,

zoet wordt gemaakt.

vettige structuur, een uitstekende mineraliteit en een bijna

Proefnotitie: Het parfum geurt naar de druivigheid van de

weelderige finale, met uitstekende frisse zuren.

muscat, met tonen van bloesem, lychee en kweepeer, maar

Op dronk: tussen nu en 2014

ook iets van karamel en chocola. De smaak is fris zoet, met

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 14,75 per fles (normaal € 16,70)

tropisch fruit en mokka.

De kerstkist

(Inhoud: van iedere wijn één fles)

Speciale prijs per kist € 87,00
(normaal € 97,40)

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,85 per fles (0,75 l) (normaal € 13,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Als feestelijk aperitief
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champagne

& mousseux

Kostelijke belletjes
Niets is zo feestelijk als een glas Champagne, Crémant, Cava of de populaire Prosecco.
Het getuigt van goede smaak om je gasten met die heerlijke bruisende belletjes te
ontvangen. Bovendien spoelen deze frisse en elegante wijnen je pallet schoon en
wekken ze een gezonde eetlust op. Een steeds groter wordende groep liefhebbers weet
inmiddels ook dat een goede mousserende wijn zich uitstekend door laat drinken
tijdens lunch of diner. Kostelijk toch?

champagne

& mousseux

Prosecco Spumante Nera Brut

boventoon voert. De pinot (70%) komt van

De Faveri

maar liefst vijftig verschillende cru’s. Deze

Een selectie van de beste druiven

druif geeft de wijn zijn aangename fruit en

afkomstig van de steile wijngaarden van

extra diepgang. De overige 30% komt van

Valdobbiadene worden gebruikt voor

de chardonnaydruif, die voor frisheid en

deze prachtige Spumante. De Faveri geldt

elegantie zorgt. Het parfum presenteert een

als een van de beste producenten uit het

verrukkelijk fruit. De smaak is elegant en

gebied en dat is goed te proeven in deze

heeft een opvallende frisheid.

topcuvée. Het parfum is heel floraal en

Op dronk: tussen nu en 2013

fruitrijk. De smaakaanzet is elegant fris, met

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 30,30 per fles (normaal € 33,95)

fruitimpressies als meloen en rijpe peer en
iets van honing.
Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,90)

2009 Crémant de Limoux Brut
Les Graimenous

Nog meer belletjes

Domaine J. Laurens

Espumoso Brut, Palacio de Bornos

Deze fabelachtige Crémant uit Limoux is

Gemaakt door onze vrienden uit Rueda,

gemaakt van de druiven chardonnay, chenin,

vanzelfsprekend van uitmuntende kwaliteit.

mauzac en pinot noir. Kenmerkend zijn z’n

De verdejodruif geeft de wijn een fris en licht

rijke en frisse karakter en de uitmuntende

exotisch karakter.

prijs-kwaliteitverhouding. In de neus vinden

Speciale prijs bij doos van 6 flessen
€ 9,70 per fles (normaal € 11,10)

we tonen van wit fruit en iets van citrusfruit,
en vers brood. De smaak is breed, sappig en
finale met een klein bittertje.

2011 Rosé Frizzante
Mas de Daumas Gassac

Op dronk: tussen nu en 2013

Van de jonge aanplant van dit topdomein

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,70 per fles (normaal € 12,20)

wordt een verrukkelijke mousserende rosé

rond, met rijpe fruittonen en een frisdroge

gemaakt, vol vriendelijk rood fruit en een
heerlijke zachte mousse.

2007 Huguet Gran Reserva Brut
Classic - Cava

Speciale prijs bij doos van 6 flessen
€ 15,50 per fles (normaal € 17,50)

Bodegas Can Feixes
van onze iconen. Hij wordt in professionele

Crémant de Bourgogne Blanc Brut
Domaine Aladame

kringen als een van de allerbeste

Stéphane Aladame uit Montagny maakt

mousserende wijnen beschouwd, en terecht.

een voortreffelijke Crémant van met name

Vele malen was deze Cava al ‘Wijn van het

chardonnay, aangevuld met wat aligoté voor

Jaar’ en ook in 2011 is hij genomineerd.

extra spanning en zuren.

Schitterende neus van wit fruit en frisse

Speciale prijs bij doos van 6 flessen
€ 14,10 per fles (normaal € 15,95)

Deze wijn is al meer dan vijfentwintig jaar één

kruiden. De smaak is loepzuiver en verfijnd
droog met tonen van fruit en mooi frisse

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: tussen nu en 2013
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Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,70)

Champagne Brut Blanc de Noirs
Veuve A. Devaux
Een echte specialiteit van Devaux is deze
‘blanke’ Champagne gemaakt van uitsluitend
pinot noir, die opvalt door zijn kracht en

Champagne Brut Grande Réserve

heerlijke fruit!

Veuve A. Devaux

Speciale prijs bij doos van 6 flessen
€ 31,20 per fles (normaal € 34,95)

Het handelsmerk van Devaux is de pinot
noir-druif, die in ‘hun’ Côtes de Bar de

Okhuysen Vinée Vineuse

zuren in de finale.
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2010 Entre-Deux-Mers

2010 Abadal Blanc - Pla de Bages

Château de Fontenille

Bodegas Abadal

Deze wijn bewijst dat Bordeaux ook in het betaalbare segment

Deze originele assemblage bestaat uit chardonnay (70%),

topwijnen voortbrengt. Eigenaar Stéphane Defraine joeg een

sauvignon (20%) en picapoll (10%). De chardonnay geeft de

droom na en kocht het domein, gelegen vlak bij de abdij van La

wijn structuur en elegantie, terwijl de sauvignon en picapoll

Sauve-Majeure, in 1989. Hij maakt inmiddels wijnen die gelden

hem spanning en frisheid geven. De druiven ondergaan een

als referenties van het gebied en worden bejubeld tot ver buiten

koude weking om zo veel mogelijk aroma’s aan de schil te

Bordeaux. Wij volgden hem al enkele jaren voordat we definitief

onttrekken. Vervolgens worden de druiven zacht geperst en

overstag gingen voor deze bijzondere Belg.

vindt de alcoholische gisting van het sap plaats op inoxtanks,

Proefnotitie: In de neus heerlijk sappig, fris fruit, met tonen van

waarna de wijn enkele maanden ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen)

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

rijpt alvorens gebotteld te worden.

een licht vetje, frisse zuren en de finale is aantrekkelijk.

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

Op dronk: tussen nu en 2013

is complex met tonen van perzik, ananas en iets van citrus, een

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

klein vetje en iets kruidigs. De prachtige, zuivere finale maakt de

dessert w ijnen

wijn zeer compleet. Verrukkelijk!
Op dronk : tussen nu en 2013

2010 Riesling trocken - Nahe

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

Gut Hermannsberg
De wijngaarden van Gut Hermannsberg zijn spectaculair
gelegen en worden beschouwd als de beste rieslingwijngaarden

2010 Saumur blanc Elégance

van Duitsland. Gut Hermannsberg is één van de weinige

Domaine du Vieux Pressoir

wijndomeinen in Duitsland, dat slechts uit ‘Erste Lage’-

Al vijf generaties lang maakt de familie Albert hier haar

wijngaarden bestaat. Deze ‘Gutsriesling’ geldt als het visitekaartje

uitstekende wijnen. De kalkrijke grond in combinatie met het

van het domein. Hij bestaat uit een assemblage van druiven van

klimaat maken van Saumur een ideale plek voor de chenindruif,

de beste, eigen wijngaarden van Hermannsberg, Kupfergrube,

die hier langzaam tot ideale rijpheid komt. Huidige eigenaar

Steinberg, Kertz en Rotenberg. Het resultaat is een karaktervolle

Bruno Albert weet bovendien als geen ander wat hij moet doen

wijn, perfect in balans en culinair veelzijdig inzetbaar.

om de expressie van de druif in de wijn tot uitdrukking te laten

Proefnotitie: In de neus tonen van citrusfruit, een rijp appeltje en

komen. De druiven worden met perfecte rijpheid geoogst en

een lichte kruidigheid. De smaak is verfijnd, maar bezit tegelijkertijd

direct geperst.

prachtige zuren. Een voortreffelijke wijn van hoog niveau!

De smaak is fris en zuiver, met sappige zuren, exotische fruittonen,
een goede mineraliteit en de afdronk is elegant en droog.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,40 per fles (normaal € 11,90)

Op dronk: tussen nu en 2014

Palacio de Bornos
De kalkrijke kleigrond met een toplaag van grind, kiezel en
keien en het uitstekende microklimaat bieden omstandigheden
waarin de sauvignondruiven heel goed gedijen. Na een oogst
gedurende de nacht en de vroege morgen ondergaan de druiven
een macération pelliculaire, een koude inweking van het iets

Okhuysen heeft een assortiment van ruim duizend wijnen uit meer dan tien landen en
vele tientallen verschillende wijngebieden. Voor iedere wijnliefhebber is er dus wat wils.
Maar naast uw persoonlijke voorkeuren spelen ook de gerechten die u uitkiest een door
slaggevende rol bij uw uiteindelijke wijnkeuze. Om u behulpzaam te zijn bij het grote
genieten geven wij u op deze wijn & spijs-pagina’s wat handvatten voor de juiste richting.
Ons advies: kies voor mooie basisproducten en ga in de opbouw van uw menu en wijnen
van licht naar zwaar!

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

2010 Sauvignon - Marlborough
Staete Landt
Deze Sauvignon heeft enerzijds de grassige en exotische
karakteristieken van een Nieuw-Zeelandse Sauvignon,
maar biedt daarnaast veel meer complexiteit, elegantie en
diepgang. Dat is onder meer te danken aan de assemblage van

vrijgekomen sap met de schil om zo specifieke aroma’s te

verschillende percelen en de lange opvoeding ‘sur lie’ (op de

verkrijgen. Dit brengt een voortreffelijke wijn met karakteristieke

fijne gistsporen), deels op eikenhouten vaten. Dit resulteert in

sauvignonkenmerken, maar tevens een verleidelijk exotisch
tintje, voort.
Proefnotitie: De wijn stuift het glas uit, met heerlijke geuren van
Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Deze heerlijke Saumur geurt naar appels en abrikozen.

Op dronk : tussen nu en 2017

2010 Sauvignon - Rueda

8

Ranke witte wijnen m et een fris karakter

O

p deze twee pagina’s vindt u

laten combineren met schaal-

extra complexiteit met een minimale houtinvloed.

wijnen met een fris en rank

en schelpdieren, salades, sushi,

Proefnotitie: De neus is zeer aromatisch en uitbundig, met tonen
van tropisch en wit fruit en ook iets van citrusfruit. De smaak is

karakter. Wijnen met een expressief

gerookte vissoorten, carpaccio

smaak kenmerkt zich door een uitstekend frisse structuur met

en stuivend parfum, sprekende

van tonijn, inktvis (a la plancha),

kent een afdronk die energiek en lang is, met schitterende zuren

veel sappig fruit en aantrekkelijke zuren.

zuren en ook een goede vulling,

kabeljauw, gebakken makreel,

en een prachtige zuiverheid.

maar die niet te krachtig, breed en

rode mul (op de huid gebakken) en

complex zijn. Wijnen die zich ideaal

gebakken schol.

tropisch fruit, witte bloemen en dat typische buxusachtige. De

Op dronk: tussen nu en 2013

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

rijp en vol sappig fruit, met tonen van nectarine en frisse appel en

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,50 per fles (normaal € 13,10)

Okhuysen Vinée Vineuse

een aangename frisheid, veel sap en eindigt in een lange finale met

9

wijn

&

spijs

fr is w i t

2010 Mâcon-Villages Tradition

-

r ijk w i t

-

frui t ig rood

-

vol rood

-

dessert w ijnen

2010 Verdejo Fermentado en Barrica

Domaine Collovray & Terrier

Palacio de Bornos

De wijnen van Christian Collovray en Luc Terrier hebben een

Palacio de Bornos was een van de eerste producenten die

zeer constant en hoog niveau. Het merendeel van de druiven

het meest geconcentreerde sap van zijn beste verdejodruiven

voor hun ‘Tradition’ komt van eigen wijngaarden, maar een

liet vergisten op eikenhouten vaten. In de regel wordt deze

klein gedeelte kopen ze van bevriende boeren om aan het

exotische druif immers gevinifieerd op roestvrijstalen tanks;

gewenste volume te komen. De druiven ondergingen na

puur en fris. Na de vergisting verblijft de wijn nog vier maanden

binnenkomst een zachte persing, waarna het schone sap voor

in de eikenhouten vaten voor extra complexiteit en balans. Een

de vergisting naar roestvrijstalen vaten werd overgebracht. Na

originele, gastronomische wijn met een uitstekende prijs-

de gisting rijpte de wijn verder op zijn fijne gistsporen.

kwaliteitverhouding.

Proefnotitie: De neus biedt rijpe fruittonen van peer, meloen en

Proefnotitie: Het parfum is expressief, met tonen van rijp tropisch

iets van witte perzik. De smaak is elegant, bloemig, met rijpe

fruit en een aantrekkelijke toets van het hout. De smaak is

fruittonen en veel sap en hij kent een frisse afdronk.

krachtig en sappig, waarbij het hout mooi is versmolten met de

Op dronk: tussen nu en 2014

frisse structuur van de verdejo.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,80)

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,50)

2009 Lauzina Blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

2009 Bourgogne blanc ‘Terres de Pierres’

De droom van Nicolas en Karine Mirouze was om het oude

Maison Verget

familiedomein voort te zetten, het prachtige, in het ruige

Jean-Marie Guffens stelt hoge eisen aan de boeren van wie

Massif Fontfroide gelegen land te cultiveren en unieke wijnen

hij voor Verget zijn druiven betrekt: lage rendementen, alleen

te gaan maken, met respect voor de natuur. Deze witte Lauzina

gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en slechts druiven

wordt gemaakt van 60% roussanne en 40% vermentino

met een perfecte rijpheid. Terres de Pierres is een aanduiding

afkomstig van hetzelfde prachtige perceel. De wijn rijpte vijf

voor wijnen die gemaakt zijn van vaak meerdere wijngaarden,

maanden op grote eikenhouten vaten van vierhonderd liter.

met een bodem rijk aan stenen en mineralen. Dat is prachtig

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de geur rijk aan wit fruit, witte

terug te vinden in de stijl van de wijnen.

D

complex met aroma’s van zuidvruchten en een hint van vanille
en de afdronk is prachtig lang en krachtig.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,20 per fles (normaal € 11,60)

2010 Pinot Grigio - Venezia-Giulia
Vinaioli Jermann
Elegantie, diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit
kenmerken de wijnen van Silvio Jermann, een wereldwijd

fenomeen. De druiven van deze Pinot Grigio zijn afkomstig van
twee grote wijngaarden met zand- en mergelhoudende grond

op een rotsachtige onderlaag. Ze vergisten op lage temperatuur

Krachtige w itte wijnen
met een rijke structuur

Okhuysen heeft een assortiment van ruim duizend wijnen uit meer dan tien landen
en vele tientallen verschillende wijngebieden. Voor iedere wijnliefhebber is er dus wat
wils. Maar naast uw persoonlijke voorkeuren spelen ook de gerechten die u uitkiest een
doorslaggevende rol bij uw uiteindelijke wijnkeuze. Om u behulpzaam te zijn bij het grote
genieten geven wij u op deze wijn & spijspagina’s wat handvatten voor de juiste richting.
Ons advies: kies voor mooie basisproducten en ga in de opbouw van uw menu en wijnen
van licht naar zwaar!

fruit en citrusfruit, goed sap en uitstekende frisse zuren.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,40 per fles (normaal € 11,90)

2010 Viognier - Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud
Een mooie Viognier is verrukkelijk, maar door zijn gevoeligheid
is deze druif kieskeurig qua ‘groei-omgeving’. Klimaat en
opbrengst spelen een essentiële rol. De noordelijke Rhône mag
dan zijn favoriete gebied zijn, ook elders brengt deze delicate
druif soms prachtige wijnen voort. Bij deze Vaucluse van Verget
zorgen lage rendementen, oude stokken en hooggelegen

en zeewolf, eventueel geserveerd

volle en krachtige witte wijnen,

met een rijkere saus. Maar ook

geschiedde op grote houten foudres en kleine houten barriques.

met een vettere en bredere structuur,

bij gevogelte zoals poulet de

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar bloemen, acaciabloesem,

meer complexiteit en intensiteit.

Bresse, poulet de Saint-Sever of

Op dronk: tussen nu en 2013

Wijnen die meer tegenspel kunnen

parelhoen met een romige saus

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 17,40 per fles (normaal € 17,50)

bieden aan krachtiger en wat vettere

van paddenstoelen (morilles

gerechten, zoals tarbot, gebakken

bijvoorbeeld), confit de canard

of gegrilde tong, tonijn, zeeduivel

en kwartel.

wit fruit en een hint van witte bloemen. In de smaak is hij
vol-rond en zacht, met tonen van appel, meloen en peer, goede
zuren en een mooie mineraliteit, prachtig in balans en de finale
Okhuysen Vinée Vineuse

levendige wijn, met wederom iets bloemigs, minerale tonen, wit

p deze twee pagina’s vindt u

Proefnotitie: In de neus is de wijn rijk en intens, met uitbundig
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O

wit fruit en citrus, bloemen en mineralen. In de mond een mooie

Op dronk: tussen nu en 2014

op roestvrijstalen vaten. De opvoeding gebeurt op de fijne
gistsporen (‘sur lie’) gedurende vier maanden.

Proefnotitie: In de neus vinden we mooi ingetogen geuren van

is knisperend fris.

kalkrijke gronden voor het gewenste resultaat. De opvoeding

honing, peer en abrikoos. De wijn proeft fris met een zacht zoete
zweem van rijp fruit. Ook de afdronk is prachtig en perfect in
balans. Een schoonheid!
Op dronk: tussen nu en 2014

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

Okhuysen Vinée Vineuse

bloemen, venkel en een vleugje honing. De smaak is breed en

11

&

spijs

fr is w i t

-

frui t ig rood

-

vol rood

-

2009 Saumur Champigny

Château Champ des Sœurs

Domaine des Roches Neuves

Het supertalent Laurent Maynadier en zijn vrouw Marie

25 jaar oude stokken op een ondergrond van een mix van zand

maken in Fitou, de oudste AOC van de Languedoc,

met kalkhoudende klei zijn de basis voor elegante, zuivere

prachtige terroirwijnen die veelvuldig worden geprezen in

wijnen met frisheid. Door de wijn op lage temperatuur te

de internationale wijnpers. Deze wijn is een assemblage van

laten vergisten en een deel van de wijn een koude weking te

50% grenache, 40% carignan en 10% syrah, afkomstig van

laten ondergaan, speelt Thierry Germain hier verder op in. De

verschillende percelen. De wijn wordt op lage temperatuur

opvoeding is deels op inoxtanks (roestvrijstaal) en deels op

gevinifieerd en verblijft korte tijd op roestvrijstalen tanks.

houten cuves.

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke neus van klein rood

Proefnotitie: De neus is elegant, met nuances van zwart fruit,

fruit, kreupelhout en iets van laurier. De smaak zet fris in,

bloemen, peper en iets van laurier. De smaak zit vol sappig

gevolgd door mooie rijpe fruittonen, met veel sap en elegantie

donker fruit, met mooie tanninen, een frisse zuurgraad die de wijn

in de afdronk.

diepgang en spanning geeft en een zuivere, bloemige finale.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 9,00 per fles (normaal € 10,30)

2010 Le Sarda rouge - Côtes du Roussillon

2010 Arbucala Esencia Joven - Toro

Domaine Sarda-Malet

Bodegas Valduero

Het domein Sarda-Malet is een begrip in de Roussillon. Jérôme

Deze wijn is afkomstig uit het hogere gedeelte van Toro en

Malet is hier tegenwoordig de grote man. En drukbezet: hij

eigendom van het beroemde Valduero uit Ribera del Duero.

combineert het boeren in zijn wijngaard met zijn werk als

Hij is puur op het fruit gemaakt, wat hem heerlijk doordrinkbaar

architect in Parijs. Zijn wijn ‘Sarda’ wordt gemaakt van de

maakt. Na de oogst, voorafgegaan door een uitgebreide studie

druiven grenache, syrah, carignan en een pietsie macabeo,

van de rijpheid van de tinto de Toro, volgde een kneuzing van

afkomstig van oude stokken van een kalkrijke kleigrond.

de druiven met aansluitend een alcoholische gisting van het sap

met een mooie mineraliteit en iets laurier. De smaak is elegant,

Fruitrijke rode wij nen met elegantie

mooi in balans, met een heerlijk fris kruidig fruit en heeft een
goede lengte.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,85)

2010 Ami des Dames - Coteaux du Languedoc
Mas des Dames
Om aan de groeiende vraag naar haar wijnen te kunnen
in bruikleen. De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van die

op inoxtanks.
Proefnotitie : De wijn heeft een heerlijke kruidige neus, met tonen

Okhuysen heeft een assortiment van ruim duizend wijnen uit meer dan tien landen
en vele tientallen verschillende wijngebieden. Voor iedere wijnliefhebber is er dus wat
wils. Maar naast uw persoonlijke voorkeuren spelen ook de gerechten die u uitkiest een
doorslaggevende rol bij uw uiteindelijke wijnkeuze. Om u behulpzaam te zijn bij het grote
genieten geven wij u op deze wijn & spijspagina’s wat handvatten voor de juiste richting.
Ons advies: kies voor mooie basisproducten en ga in de opbouw van uw menu en wijnen
van licht naar zwaar!

is mooi fris en sappig, met rijp fruit, heeft een goede structuur en
smaakopwekkende zuren.
Op dronk : tussen nu en 2014

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

2010 Valpolicella
Palazzo Maffei
De wijnen van Diego Cottini hebben in een zeer korte tijd vele

O

harten veroverd. Met name zijn Amarone en Ripasso werden

p deze twee pagina’s vindt

paddenstoelen, aangevuld met

u een heerlijke selectie

een garnituur van bijvoorbeeld

halen hun voeding diep uit de rotsachtige en kalkrijke grond.

fruitige, elegante rode wijnen die

gesmoorde zuurkool, linzen of

De wijn wordt gemaakt van de druiven grenache, syrah en

niet al te zwaar zijn en gemakkelijk

truffelpuree. Overigens kunnen

gemaakt van de druiven corvina (70%), rondinella en molinara.

carignan.

drinken. Zij combineren mooi

dergelijke wijnen ook zeer goed

Proefnotitie: In de neus heerlijk fruit van kersen en bosbessen,

met lichtere vleesgerechten als

stevigere visgerechten begeleiden,

ronde structuur, elegante tanninen en heeft een aangenaam

kalfsvlees, Iberico speenvarken

geserveerd met een saus met

fruit en elegante zuren.

kruidige afdronk.

of bijvoorbeeld wild konijn, maar

tomaten, knoflook en verse

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2014

ook met vederwild als fazant,

kruiden. Schenkt u de wijn dan

kwartel en patrijs. Serveert u daarbij

wel licht gekoeld, op 14 - 16°C.

wijngaard; ze zijn van eenzelfde perfecte kwaliteit als die van
haar eigen domein. De stokken zijn dertig tot vijftig jaar oud en

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood fruit, tijm, laurier en rode
veldbloemen. De smaak is fruitig en sappig, met een zachte,

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 6,60 per fles (normaal € 7,60)

dessert w ijnen

van rode bloemen en fruit van kersen en frambozen. De smaak

voldoen, heeft Lidewij van Wilgen een nabijgelegen wijngaard

Okhuysen Vinée Vineuse

r ijk w i t

2010 Fitou rouge

Proefnotitie: De wijn presenteert een zwoel rood fruit op de neus,

12

-

een mooie bijpassende saus met

volop bejubeld, maar naast deze juweeltjes slaagt Diego er
tevens in om een prachtige ‘basis-valpolicella’ te maken. Hoewel
het een volle wijn is, blijft hij opmerkelijk elegant. Hij wordt

licht florale tonen en het voor Valpolicella typische, aangename
bittertje. De smaak is elegant en licht kruidig, met een zwoel, rijp

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 6,90 per fles (normaal € 7,95)

Okhuysen Vinée Vineuse

wijn

13

&

spijs

fr is w i t

2009 Cuvée Tradition rouge - Corbières

-

frui t ig rood

-

vol rood

-

Château Beauregard Mirouze
Het relatief koele microklimaat en de bodem van rode klei, rijk

Viñas de El Regajal

aan mineralen, zorgen hier voor prachtige, harmonieuze wijnen.

Deze beroemde, volledig biologische, Spaanse wijn is

Voor deze wijn werden de beste percelen geselecteerd, met

gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 30% tempranillo, 20%

stokken van rond de veertig jaar oud. De vinificatie vond plaats

syrah en 10% merlot. Met veel passie en kunde worden alle

op roestvrijstalen cuves. Een deel van de wijn, een assemblage

percelen en druivenrassen afzonderlijk gevinifieerd op kleine

van gelijke delen syrah en grenache, werd vervolgens op

roestvrijstalen vaten. Na de gisting en assemblage wordt de wijn

eikenhouten vaten opgevoed.

op eikenhouten barriques gedurende 13 maanden opgevoed.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen en verse

Proefnotitie: De geur is intens en complex, met tonen van

kruiden als tijm en rozemarijn. De smaak is puur en intens met

rijp rood en zwart fruit, kruiden, tabak, chocola en een lichte

tonen van zwoel rood en zwart fruit, iets van laurier en bezit

toast. De smaak is smeuïg en rond, maar tegelijkertijd elegant.

elegante tanninen.

De verleidelijke fruittonen, zijn lichte kruidigheid en fluwelige

Op dronk: tussen nu en 2014

tanninen maken deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

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

Op dronk: tussen nu en 2015

2008 Coume Marie rouge - Côtes du Roussillon

2009 Grenache Shiraz - Clare Valley

La Préceptorie de Centernach

Neagles Rock

Deze wijn werd gemaakt van syrah, zeer oude stokken grenache

Neagles Rock bezit 25 hectare van enkele van de mooiste

en carignan, alle afkomstig van een bodem rijk aan kalksteen

wijngaarden uit de streek. De veertig jaar oude wijnstokken,

en schist. In deze Coume Marie komt de expressie van de oude

waarvan deze wijn afkomstig is, brengen zelfs in de droogste

terroir optimaal naar boven. Hoewel traditioneel gevinifieerd, is

omstandigheden nog mooie, levendige grenachedruiven voort.

deze volle en rijke wijn jong al prettig drinkbaar.

Ze worden vergist op roestvrijstalen vaten en tien maanden

Proefnotitie: De wijn heeft een intens parfum van kruiden,

opgevoed op Frans eikenhout. Aan het eind worden ze

bloemen en een zoetig zwart en rood fruit. De smaak is krachtig

geassembleerd met een kleine hoeveelheid shiraz die de wijn

en intens, met prachtig verfijnde tanninen, lichte aardse aroma’s,

wat extra pit en levendigheid geeft.

zoetig fruit, is zeer harmonisch en heeft veel lengte. Prachtig!

Proefnotitie: Een geur van donker fruit en pruimen. De smaak

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,90)

2008 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Deze Bellmunt ontleent zijn naam aan het gelijknamige
topgebied van Priorat, waarin Mas d’en Gil is gelegen, en

Imponerende, vo lle rode wijnen

D

leisteengrond met de naam Llicorella geeft de wijn zijn karakter
en complexiteit. Dit kleinste broertje van Coma Vella en

20% cabernet-sauvignon. Na de vinificatie kreeg de wijn een

zwarte bessen en een heerlijk pepertje, maar bezit daarnaast ook
Op dronk: Tussen nu en 2014

Okhuysen heeft een assortiment van ruim duizend wijnen uit meer dan tien landen
en vele tientallen verschillende wijngebieden. Voor iedere wijnliefhebber is er dus wat
wils. Maar naast uw persoonlijke voorkeuren spelen ook de gerechten die u uitkiest een
doorslaggevende rol bij uw uiteindelijke wijnkeuze. Om u behulpzaam te zijn bij het grote
genieten geven wij u op deze wijn & spijspagina’s wat handvatten voor de juiste richting.
Ons advies: kies voor mooie basisproducten en ga in de opbouw van uw menu en wijnen
van licht naar zwaar!

N

is zwoel in de aanzet en brengt verder tonen van gedroogd fruit,
voldoende frisheid.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,95)

2008 Pinot Noir - Marlborough
Staete Landt
Een grote wijn die al jaren tot de beste Pinot Noirs van NieuwZeeland gerekend wordt. Zijn complexiteit dankt hij aan een
assemblage van twaalf verschillende percelen met elk hun eigen
karakteristieken. Na een koude weking werden de druiven op

Clos Fonta is gemaakt van 60% grenache, 20% carignan en

inoxtanks vergist. Hierna werd de verkregen wijn overgebracht

a onze adviezen voor het

met gerechten als gebraden

combineren van eten met

runderentrecote, ossenhaas of

vernieuwd. Hier verbleef hij circa 18 maanden.

verschillende witte wijnen en

stoofvlees. Daarnaast zijn het

Proefnotitie: De neus biedt een palet van wilde aardbei, zwarte

tanninen, terugkerend heerlijk bosfruit, een goede concentratie

lichtere rode wijnen, is het

prima begeleiders van haarwild

en voldoende frisheid.

nu de beurt aan de krachtige

zoals hert, ree, everzwijn of

elegante tanninen en een verrassende mineraliteit in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

rode. We hebben hiervoor zes

haas. Serveer dit alles met

Op dronk: tussen nu en 2017

prachtige volle rode wijnen

wintergroenten zoals rode kool

geselecteerd die goed harmoniëren

en stoofperen en genieten maar!

opvoeding op Frans eikenhout gedurende 10 maanden.

Proefnotitie: De neus is intens, met tonen van zwarte bessen en
zoetig rood bosfruit, aangevuld met iets van peper en specerijen
en wat vanille. De smaak is zacht kruidig, mondvullend, met rijpe

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,90)

dessert w ijnen

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 14,10 per fles (normaal € 15,95)

geldt als de nieuwe ‘village-wijn’ van het domein. De arme

Okhuysen Vinée Vineuse

r ijk w i t

2009 El Regajal Selección Especial Vinos de Madrid

Op dronk: tussen nu en 2014

14

-

op vaten van Frans eikenhout, waarvan jaarlijks een kwart wordt

kersen, viooltjes, aardse tonen en een vleugje vanille. In de
smaak opnieuw mooi donker fruit, nuances van leer en bosgrond,

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 17,20 per fles (normaal € 19,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

wijn
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wijn

&

spijs

fr is w i t

-

r ijk w i t

-

frui t ig rood

-

vol rood

-

2010/2011 Moscato d’Asti

2009 Barsac - Sauternes

I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)

Château Gravas

Een van de beste Moscato-wijnen uit Asti is deze van I Vignaioli

Een opvallend château uit Sauternes is Gravas. Terwijl hier een

di Santo Stefano van het wijnhuis Ceretto. De broers Ceretto

paar van de fijnste wijnen van de streek vandaan komen, is

lieten de inmiddels beroemde conische fles ontwerpen. Deze

het vrij onbekend en daarmee bij uitstek een château voor de

verleidelijke, licht mousserende muskaatwijn met een laag

liefhebber. Sinds 1850 zwaait de familie Bernard hier de scepter.

alcoholgehalte is een frisse en verkwikkende afsluiting van elk

Het château dankt zijn naam aan de kenmerkende laag kiezels,

diner en past bij vele gelegenheden.

de zogenaamde ‘graves’. Gelegen tussen grootheden als Doisy-

Proefnotitie: De kleur is licht met heel fijne belletjes. Het parfum

Daëne en Coutet biedt Château Gravas een uitstekende prijs-

is zuiver en delicaat met tonen van zoet wit fruit, honing en

kwaliteitverhouding.

bloemen. De smaak biedt een subtiele zoetheid, is verkwikkend en

Proefnotitie: Frisse neus van rijp wit fruit met een hint van

eindigt in een lange, frisse finale.

honing en perzik. De smaak is fris zoet zonder plakkerig te zijn

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

en kenmerkt zich tevens door zijn mooie zuren en een zachte,

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,60)

verfijnde finale.

dessert w ijnen

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,50)

1997 Vouvray Grande Réserve Moelleux
Vignobles Brisebarre

2009 Ballet d’Octobre - Jurançon moelleux

Van geselecteerde trossen die de familie Brisebarre bij de pluk

Domaine Cauhapé

van de druiven voor de droge Vouvray aan de stok laat hangen,

Eigenaar en wijnmaker Henri Ramonteu maakt al jaren weelderige

maken ze, nadat de botrytis cinerea (edele rotting) heeft

‘moelleux-wijnen’, die in vele (sterren)restaurants geschonken

toegeslagen, een juweel van een moelleux. Deze schimmel die

worden bij de meest uiteenlopende gerechten. De rijpste trossen

op de druif verschijnt, onttrekt vocht aan de druif. Daardoor

gros manseng, afkomstig van een kiezelrijke wijngaard, werden

neemt de concentratie van het resterende vocht drastisch toe.

de laatste week van oktober geselecteerd voor deze superwijn.

Na de gisting ondergaat de wijn een opvoeding gedurende een

Na vinificatie op inox rijpte de wijn tien maanden ‘sur lie’.

jaar op oude, veelvuldig gebruikte eiken vaten.

Proefnotitie: Overweldigende, opvallend frisse neus met prachtige

Een onweerst aanbaar zoetje

Proefnotitie: De kalkrijke grond en het koele klimaat geven een
bloemig en aards karakter aan de wijn en werkelijk prachtige

een lange finale met verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2014

La Préceptorie de Centernach
Door de hoge ligging van de wijngaarden profiteren de druiven
hier extra van de verkoelende nachten. Ondanks de hoge

Okhuysen heeft een assortiment van ruim duizend wijnen uit meer dan tien landen
en vele tientallen verschillende wijngebieden. Voor iedere wijnliefhebber is er dus wat
wils. Maar naast uw persoonlijke voorkeuren spelen ook de gerechten die u uitkiest een
doorslaggevende rol bij uw uiteindelijke wijnkeuze. Om u behulpzaam te zijn bij het grote
genieten geven wij u op deze wijn & spijspagina’s wat handvatten voor de juiste richting.
Ons advies: kies voor mooie basisproducten en ga in de opbouw van uw menu en wijnen
van licht naar zwaar!

rode zoete wijn, is gemaakt van 90% grenache en 10% carignan,
afkomstig van schistrijke grond. De gisting wordt gestopt door

Ook op halve flesjes verkrijgbaar van 0.375 liter.

Speciale prijs bij doos van 12 halve flessen:
€ 7,00 per fles (normaal € 8,10)

2010 Sauvignon semi-dulce
Palacio de Bornos
Deze 100% Sauvignon is een exponent van het moderne Spanje,
waar druk geëxperimenteerd wordt met druivenrassen van elders

zomertemperaturen die de Roussillon kenmerken, kunnen ze zo
zeer harmonieuze zuren opbouwen. Deze prachtig evenwichtige

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,50)

V

eel mensen zijn gek op een

gangen geldt, heeft ook ieder

zoet dessert, terwijl het als

dessert zijn bijpassende wijn. Want

en de nieuwste vinificatietechnieken. Kwaliteitswijnen als deze,
met een niet te imiteren, eigentijds en expressief karakter, zijn
het heerlijke resultaat. Voordat alle suikers zijn vergist, wordt de

aan de most wijnalcohol toe te voegen, zodat er een natuurlijk

sluitpost van de avond lang niet

ook bij zoete wijnen is de variatie

most stevig teruggekoeld en ondergaat het een filtering om de

restzoet overblijft. De wijn rijpte vervolgens twaalf maanden op

altijd de verdiende aandacht krijgt.

aan soorten en smaken enorm.

gistcellen te verwijderen.

Een mooi dessert, in combinatie met

Wij selecteerden voor u zes zeer

een hint van cacao en specerijen. Vol en verfijnd van smaak met

een verfijnde dessertwijn, zou juist

uiteenlopende en verrukkelijke

fris met een exotische, bloemige mildheid, bezit sappigheid en

een zwoele, zachte finale.

de feestelijke afsluiting van een

dessertwijnen die de smaakpapillen

verfijnde, strakke zuren gecombineerd met een subtiel restzoet.

heerlijke avond tafelen moeten zijn.

zullen prikkelen en verrassen!

eiken vaten.
Proefnotitie: Geweldige fruitexpressie van kersen, bramen, met

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,60 per fles (normaal € 12,10)

En net zoals dat voor de andere

Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door de heerlijke grassige en
groene geur die zo typisch sauvignon blanc is. De smaak is mooi

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12 halve liter flessen:
€ 7,00 per fles (normaal € 8,05)

Okhuysen Vinée Vineuse

2009 Maury rouge Cuvée Aurélie - Vin Doux
Naturel

Okhuysen Vinée Vineuse

smaakaanzet is fris zoet, gevolgd door tropische fruitaroma’s en

zuren die de wijn een opmerkelijke levendigheid geven.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 16,00 per fles (normaal € 18,10)

16

fruittonen van citrus, perzik en ananas en een hint van honing. De

17

kerstwijnen

kerstwijnen

Frizzante Nera Spago

Proefnotitie: De neus is zeer aantrekkelijk en

Prosecco Treviso, De Faveri

biedt zowel rijpe als frisse tonen, met tonen van

Een selectie van de beste gleradruiven

abrikozen, citrusfruit, appel, brioche en iets van

van de steile en hooggelegen akkers van

amandel. De smaakaanzet is fris, met heerlijke

Valdobbiadene en Vidor vormt de basis van

tonen van wit fruit, daarna heerlijk romig en

deze formidabele Prosecco. De wijngaarden

breed, met tonen van rijp geel fruit en eindigt in

zijn hier zo steil, dat machines geen toegang

een finale met frisse zuren en een aangename

hebben en al het werk in de wijngaard met

toast.

de hand gebeurt. Prosecco Frizzante wordt

Schenkadvies: Zeer breed inzetbaar bij veel

gemaakt volgens de methode ‘Charmat’,

verschillende bereidingen van vis en wit

waarbij de toevoeging van geconcentreerde

vlees.

druivenmost een nagisting op tank

Op dronk: tussen nu en najaar 2013

stimuleert. De koolzuur die hierbij vrijkomt
geeft na botteling een druk van 2,5 bar,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fles

wat zachte, totaal niet agressieve belletjes

Bij 24 flessen (eventueel in combinatie met

oplevert.

de andere kerstwijnen van deze pagina's):

Proefnotitie: De kleur is bleekwit. De mousse

€ 8,50 (normaal € 10,90)

mooi licht en parelend. De geur doet denken
aan witte bloemen, bloesem, suikermeloen en

2009 Ripasso Valpolicella

peer. De smaak is heerlijk fris, met wit fruit en

Palazzo Maffei

zachte zuren en de afdronk is mild en elegant.

Dit jonge topdomein is gelegen in het dorp

Schenkadvies: Voorafgaand aan een mooi

Tregnano op 400 meter hoogte. Het is een

diner als verrukkelijk en smaakopwekkend

van de mooiste en beste stukjes van het

aperitief. Combineert heerlijk met wat

herkomstgebied. Deze Ripasso is misschien

Hollandse garnaaltjes, olijven en bijvoor-

wel de interessantste wijn die ze op het

beeld charcuterie.

domein maken, vanwege de uitmuntende

Op dronk: tussen nu en najaar 2012

prijs-kwaliteitverhouding. Ripasso wordt

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles

verkregen door aan de Valpolicella schillen

Bij 24 flessen (eventueel in combinatie met

een tweede gisting te stimuleren. De wijn

de andere kerstwijnen van deze pagina's):

stijgt wat in alcohol, maar wint aan volume,

€ 7,60 (normaal € 9,60)

kracht en complexiteit. De Ripasso verblijft

van de Amarone toe te voegen en zodoende

Okhuysen Vinée Vineuse

Met deze wijnen geniet u nóg meer van u w kerstdiner!

18

H

et is een traditie geworden. Voor kerst selecteren we een prachtige rode wijn die perfect op dronk is
en het kerstdiner op de juiste manier opluistert. Op veler verzoek selecteerden wij dit jaar naast een
verrukkelijke rode wijn een al even aantrekkelijk mousserend aperitief en een verleidelijke witte wijn. De wijnen
zijn zo uitgekozen dat ze een breed publiek aanspreken en bij veel gerechten inzetbaar zijn. Bovendien zijn ze in
combinatie te bestellen, waardoor de prijzen extra prettig zijn!

2010 Chardonnay, Vin de Pays d’Oc

Proefnotitie: De neus is rijp en rijk en biedt een

Domaine Dupont Fahn

intens fruit van bramen, kersen en pruimen,

De liefhebbers denken bij de naam Dupont-

met ook iets van laurier en kruiden. De smaak

Fahn direct aan de gulle en rijke Meursaults

bezit een rijp, vol fruit van kersen en pruimen,

van dit bekende domein. Deze liefhebbers

kruiden, specerijen, florale accenten, zachte,

genieten inmiddels ook al jaren van deze

zwoele tanninen en elegante zuren in de

perfect gemaakte Chardonnay uit de

afdronk.

Languedoc, waar Michel Dupont eigenaar

Schenkadvies: Heerlijk bij de meer krachtige

is van een prachtig terroir. De chardonnay

vleesgerechten.

heeft hij aangeplant op de koelere gronden,

Op dronk: tussen nu en najaar 2014

waardoor de druiven voldoende frisheid
behouden. Dat is goed terug te proeven

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles

in de wijn. Verder wordt de wijn vooral in

Bij 24 flessen (eventueel in combinatie met

dezelfde stijl gemaakt als de Meursault,

de andere kerstwijnen van deze pagina's):

compleet met opvoeding op eikenhouten

€ 7,50 (normaal € 9,50)

vaten.

Bestel minimaal 24 flessen van de kerstwijnen (eventueel
gecombineerd) om te profiteren van de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

18 maanden op eikenhouten vaten.
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proefschrift

proefschrift

Proefschrift Wijnconcours

Proefpakket
‘Proefschrift Wijnconcours’: 12 flessen

A

wijnen in om mee te dingen naar de titel ‘Wijn van het jaar’.
Een jury bestaande uit mensen van de pers, wijndocenten, sommeliers,
chefs en doorgewinterde proevers uit Nederland en België proeft en

is absoluut bijzonder. Hij is gemaakt van
syrah en mourvèdre van bijna honderd jaar
oude stokken, en gevinifieerd en opgevoed
op cementen cuves en grote houten foudres.
Diepgang, verfijning en een sublieme balans.

beoordeelt al deze wijnen. Voordat een wijn de finale bereikt, is hij minimaal

Speciale prijs: € 125,00

Proefnotitie: Het rijpe rode en zwarte fruit op de

vijf keer blind geproefd naast wijnen die vergelijkbaar zijn qua druif, regio,

(normaal € 140,60)

neus is heerlijk, met tonen van zoethout, chocola

marktsegment en prijscategorie.

en leer. De smaak is rijk en complex met gekonfijt

Okhuysen doet al vele jaren mee aan dit bekende concours met een

fruit, frisse zuren, tabak en laurier.

beperkte selectie van ons brede assortiment. Maar liefst negen van onze

Op dronk: tussen nu en 2016

wijnen haalden de finale; stuk voor stuk échte Okhuysen-toppers!

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 15,10 per fles (normaal € 17,10)

2007 Huguet Gran Reserva Brut
Classic - Cava
Bodegas Can Feixes

2007 Valduero Crianza
Ribera del Duero

Al meerdere keren werd deze grandioze

Bodegas Valduero

Cava, die menig Champagne laat blozen,

Bodegas Valduero heeft zich de laatste jaren

uitgeroepen tot beste mousserende wijn.

opgewerkt tot de top van Ribera del Duero,

Dit jaar moest hij het weliswaar doen met

wat de verdienste is van de vlijtige zussen

‘alleen’ een nominatie, maar dat doet niets

García. Yolanda en Carolina durfden het

aan deze wijn af. Ook de 2007 is een kanjer!

bovendien aan om een gloednieuwe kelder

Proefnotitie: Een complexe neus van frisse

aan te leggen, wat direct tot een verdere

fruittonen als gele appel en citrusfruit, met

verbetering van de kwaliteit leidde.

ook iets van amandelen en vers brood. De

Proefnotitie: De geur biedt prachtige fruit-

smaakaanzet is fris, bloemig en met subtiele

aroma’s als kersen en pruimen, die een goede

fruittonen, gevolgd door impressies van rijpere

balans vormen met de lichte tonen van hout.

fruitsmaken, gisttonen en iets van briochebrood.

De smaak is vol en krachtig met opnieuw dat

In de afdronk proeft hij aristocratisch.

2010 Vinnae - Venezia-Giulia

pure, rijke fruit en de wijn heeft een zachte

Op dronk: tussen nu en 2014

Vinaioli Jermann

finale.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,70)

Silvio Jermann is een icoon in Italië,

2010 Guilhem Rouge
Vin de Pays de l’Hérault

2010 Vin de Pays de Vaucluse

Op dronk: tussen nu en 2015

vermaard om zijn prachtige witte wijnen.

2009 Sauvignon Blanc Viñedo
Cipreses - San Antonio

Domaine du Pesquier

Je komt deze hier dan ook overal tegen,

Viña Casa Marín

Moulin de Gassac

Onze fameuze “mon petit Pétrus” was

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 16,00 per fles (normaal € 18,10)

2010 Verdejo - Rueda

met name in de betere restaurants. Enkele

Deze gloednieuwe wijn in ons assortiment

Ook deze Guilhem, meerdere malen

vorig jaar met het oogstjaar 2009 overall

Palacio de Bornos

jaren geleden liet deze visionair een

kreeg bij de eerste de beste inzending

uitgeroepen tot 'Wijn van het jaar', werd

winnaar van het Proefschrift Wijnconcours.

Het inzenden van deze wijn leidt steevast

spiksplinternieuw keldercomplex bouwen

meteen een nominatie. Wat ons betreft had

wederom genomineerd. 2010 is wellicht

Het wederom uitstekende oogstjaar 2010

J.L. Chave Sélection

tot nominatie. Niet zo raar, want binnen

dat zijn gelijke niet kent. Techniek, traditie

hij ook mogen winnen. Maar ja, een winnaar

de mooiste Guilhem die wij ooit proefden,

viel die eer niet ten deel, maar het haalde

De wijnen van Chave hebben iets magisch.

het inmiddels uitgebreide aanbod van

en duurzaamheid gaan hier hand in hand,

is deze absolute uitblinker sowieso, getuige

tijdens de International Wine Contest in

vanzelfsprekend wel weer de finale. De

De druiven van deze ‘Offerus’ komen van

Ruedawijnen op de Nederlandse markt,

met als doel: het maken van de mooist

de vele prijzen die hij dit jaar al won (World

Brussel beloond met de prestigieuze Grand

‘verboden’ merlot in combinatie met de

wijngaarden waarvan de eigenaren door

blijft de Bornos onderscheidend van

mogelijke wijnen.

Wine Award Decanter en Best Sauvignon

Gold Medal.

syrahdruif blijft een winnende combinatie!

Chave worden geadviseerd. Als gunst

kwaliteit. Zeker als we deze afzetten tegen

Proefnotitie: In de neus vinden we diverse

Blanc Vinexpo).

Proefnotitie: Je ruikt de Zuid-Franse bosschages,

Proefnotitie: De geur is licht aards, met

verkopen ze hem een deel van de druiven.

zijn aantrekkelijke prijs.

fruitaroma’s van onder meer perzik, abrikoos en

Proefnotitie: De neus is prachtig mineraal,

verse kruiden als tijm, rozemarijn en lavendel,

donker fruit van zwarte kersen en bramen,

Proefnotitie: Het pure fruit van de syrah in

2007 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’

Proefnotitie: Het parfum is expressief met een

groene appel, en een minerale ondertoon. De

grassig, met iets van peper, kruisbes, groene

het kreupelhout, en daarnaast een zwoel donker

leer, peper, laurier en tabak. Qua smaak is de

combinatie met het typische pepertje is een

prachtig exotisch fruit, bijna tropisch. De smaak

smaak is intens en pittig, met geel en wit fruit,

appel en citrusfruit. In de mond is de wijn mooi

en pittig fruit. De smaak is mooi fruitig, lekker

wijn heerlijk fris en fruitig, met veel sap, een

ware verrukking. De smaak is rijk en mooi

is heel fris met sappige zuren, stuivend, mooi

goede zuren en een lichte houttoets, bezit een

slank en geconcentreerd, heel zuiver met een

sappig en pittig, met rijpe, soepele tanninen,

aantrekkelijke kruidigheid, vriendelijke

kruidig, met opnieuw dat pure fruit dat

droog en in de afdronk proeft u opnieuw veel

opvallend elegante structuur en de afdronk is

sappig fruit, uitstekende zuren en heeft een

een elegante structuur en de afdronk kent een

tanninen en een intense, lange afdronk.

harmonieert met de zachte, rijpe tanninen.

exotisch fruit.

lang en intens.

indrukwekkende afdronk.

aangename kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2013

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2014

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

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

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,50)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,60)

Speciale prijs bij doos van 12 flessen: Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 15,40 per fles (normaal € 17,40)
€ 6,60 per fles (normaal € 7,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Van de Bornos verdejo en onze huiswijnen
Guilhem rouge en Vin de Pays de Vaucluse
Pesquier, zitten ieder 2 flessen in
het pakket, van alle andere
wijnen één.

plaats. Nederlandse en Belgische importeurs stuurden vele duizenden

Okhuysen Vinée Vineuse

Domaine de l’Oratoire Saint-Martin
Een van onze favoriete domeinen. Deze wijn

lweer voor de 23ste keer vond dit najaar het Proefschrift Wijnconcours
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2009 Cairanne rouge Cuvée
Prestige

21

rasteau

Grandioze wijnen waar we
niet omheen konden!

rasteau

Onze jongste aanwinst: Domaine des Escaravailles!

T

ussen de dorpen Roaix en Rasteau ligt hoog op de coteaux het

is zwoel, met zoetige fruittonen van vijgen, pruimen en kersen en

prachtige domein Des Escaravailles van Gilles Ferran verstopt.

fluweelzachte tanninen en de afdronk is schitterend fris en kruidig.

De naam Escaravailles verwijst naar een vroeger dorp met de

Op dronk: tussen nu en 2015

naam Escaravay, wat in het oude dialect ‘scarabee’ betekent. Een
broederschap uit dit dorp bezat ooit dit domein.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,50 per fles (normaal € 14,90)

Het grootste deel van het domein ligt in het hart van de cru

2009 Rasteau rouge - Vin Doux Naturel

Rasteau. De wijngaarden liggen rondom het hooggelegen domein,

Domaine des Escaravailles

zijn rijk aan kalk en in terrasvorm aangelegd op de steile coteaux.

Een specialiteit van het domein, waarvan de hoeveelheid helaas zeer

De rode aanplant bestaat vooral uit zeer oude grenache (tot tachtig

beperkt is. De wijn wordt gemaakt van uitsluitend grenache die laat

jaar oude stokken), aangevuld met syrah, carignan en cinsault.

en overrijp wordt geoogst. De gisting gaat langzaam, duurt lang en

Het werk in de wijngaard gebeurt hier veelal met de hand en

wordt onderbroken bij een gewenste hoeveelheid restsuiker door

met veel respect voor de natuur, waarbij slechts met natuurlijke

de toevoeging van pure wijnalcohol tot 16,5% alcohol. De weking

producten wordt gewerkt. De opbrengsten per wijnstok zijn hier

gaat vervolgens nog twee weken door waarna de most aan de

laag en er wordt met perfecte rijpheid geoogst, waarna er nog een

wijn wordt onttrokken en geperst. Een deel van de perswijn wordt

strenge selectie van de druiven plaatsvindt. De druiven worden

vervolgens geassembleerd met het ‘vrije’ sap. Deze assemblage rijpt

volledig ontsteeld. De vinificatie gebeurt op cementen cuves,

vervolgens 12 maanden op eikenhouten barriques. Het resultaat is

net als - grotendeels - de opvoeding. Alleen voor de topcuvées

een ‘portachtige’ wijn van topniveau!

rijpt een deel van de wijn op eikenhouten vaten. Sinds 1999 laat

Proefnotitie: In de geur vinden we heerlijke rijpe fruittonen die doen

Gilles Ferran zich adviseren door oenoloog Philippe Cambie, die

denken aan kersen, bramen en pruimen, met ook iets van cacao en

inmiddels bekendstaat als een van de besten van Frankrijk.

specerijen. De smaak biedt een verrukkelijk zoet fruit van gekonfijte
aardbeien en kersen, met mooie frisse tanninen, een edel zoet en

2010 Rasteau rouge

prachtige zuren in de afdronk.

Domaine des Escaravailles

Op dronk: tussen nu en 2025

De wijngaarden van deze wijn zijn de meest hooggelegen van

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 17,50 per fles (normaal € 19,90)

het gebied. De grond is hier rijk aan klei en rolkeien. 70% van de
assemblage bestaat uit veertig jaar oude grenache en 30% uit
dertig jaar oude syrah. Beide druiven worden apart gevinifieerd en
opgevoed (op cuve) en vlak voor botteling geassembleerd.
Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp donker fruit van bramen en
kersen, laurier, kreupelhout, specerijen en iets van leer. De smaak zit
vol rijp sap, met prachtige soepele tanninen en de wijn heeft elegante
zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 7,90 per fles (normaal € 9,50)

2009 Rasteau rouge - La Ponce
Domaine des Escaravailles
De druiven voor deze topcuvée komen van een wijngaard gelegen
op een hoogte tussen de 150 en 200 meter. De grond bestaat
uit kalk, rode en gele klei en blauwe mergel. De assemblage is
samengesteld uit 80% tachtig jaar oude grenache en 20% syrah

22

U begrijpt inmiddels wel dat wij verzot zijn op de Rhône. Zowel op het noordelijk
als het zuidelijk deel. Hadden wij hier een nieuw domein nodig? Niet echt.
Nee zeggen tegen een nieuw topdomein uit een uiterst sympathieke appellation
als Rasteau was echter helemaal geen optie.

opgevoed (de grenache op cuve en de syrah op eikenhouten vaten)
en vlak voor botteling geassembleerd.
Proefnotitie: Met recht een topcuvée: krachtig, verfijnd en complex!
De geur is heerlijk bloemig met tonen van rozen en viooltjes, rijp rood
en zwart fruit, specerijen, kreupelhout en iets van cacao. De smaak

Gilles Ferran

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

van 35 jaar oude stokken. De druiven worden apart gevinifieerd en
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Gelukkig zijn er nog grote Bordeauxwijnen met een normale prijs

Okhuysen Vinée Vineuse
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ordeaux is een gebied vol tegenstellingen. Dit grootste gecontroleerde herkomstgebied ter
wereld geniet grote bekendheid. De topwijnen die hier vandaan komen behoren tot de besten
ter wereld en met hun relatieve schaarste stijgen de prijzen, tegen het economische tij in, inmiddels
naar recordhoogten. Alleen een land als China zou al meerdere keren de hele oogst van de best
geklasseerde Grands Crus Classés willen kopen. De wijnen prijzen zich echter steeds meer uit de
Europese markt. Aan de onderkant wordt een grote plas wijn gemaakt die puur en alleen op naam
wordt verkocht, terwijl de kwaliteit dramatisch achterblijft en de reputatie van het gebied geweld
aandoet. Wat Bordeaux echt groot maakt, is de groep boeren die de maximale kwaliteit uit zijn terroir
probeert te halen en deze wijn tegen een perfecte prijs verkoopt. Dit zijn precies de wijnen waar wij zo
van houden en waarvan wij u hier een zestal aanbieden!

b or de au x ro od

2008 Château Lescalle

2008 Château du Moulin Noir

Bordeaux Supérieur

Lussac-Saint-Emilion

2008 Quintessence du Château
Roc de Boisseaux

Claude Gaudin, bekend van Château

Deze wijn uit één van de ‘satelliet-

Saint-Emilion - Grand Cru

Maucamps, maakt al jaren een heerlijke

appellations’ van Saint-Emilion wordt

Dit château ligt in het zuiden van Saint-

Bordeaux Supérieur. Zijn wijngaarden zijn

gemaakt door hetzelfde team als dat van

Emilion. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd

beplant met 65% merlot, 15% cabernet-

Château Maucamps. De signatuur is duidelijk:

in de wijngaarden en de kelders. De

sauvignon, 10% cabernet-franc en 10% petit

veel rijpheid, verfijning, evenwichtige smaak

Quintessence is een cuvée die speciaal voor

verdot. 2008 is een mooi klassiek en elegant

en zachte tanninen. Gemaakt van 70%

ons wordt gemaakt. De druiven merlot (70%),

jaar. Slechts 1/3 deel ondergaat een opvoeding

merlot, aangevuld met 20% cabernet-franc en

cabernet-franc (15%) en cabernet-sauvignon

op 100% nieuw hout, de rest wordt opgevoed

10% cabernet-sauvignon ontving de wijn een

(15%) staan aan de basis van deze klassewijn

op inoxtanks met als resultaat een op fruit

opvoeding van 18 maanden op eiken vaten.

die een opvoeding ondergaat van 14 maanden

gemaakte wijn met een subtiele houttoets.

Proefnotitie: De kleur is diep rood. Het

op Frans eiken barriques.

Proefnotitie: De kleur is mooi helder rood.

parfum is rijk met tonen van rood fruit als

Proefnotitie: De wijn heeft een prachtige

Elegante neus met tonen van rijpe kersen,

bessen en bramen en een vleugje hout. De

dieprode kleur en geurt naar zwarte bessen,

bessen en een lichte toets van hout. De smaak

smaak is plezierig met opnieuw veel fruit, heeft

fijne specerijen en iets van vanille en mokka. De

is mooi in balans met terugkeer van het sappige

een aangename ‘bite’ en mooi geïntegreerde

smaak is complex en stevig met rijpe tanninen

fruit en soepele, zachte tanninen in de finale.

houttonen en een soepele en smeuïge finale.

en een fijne houttoets in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,95)

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

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,30)

2008 Château Barrail du Blanc

2008 L’Esprit de Barberousse
Château Barberousse

2007 Château Chantalouette

Saint-Emilion - Grand Cru
Al meer dan 150 jaar behoort dit château

Saint-Emilion Grand Cru

Deze tweede wijn van het bekende Château

tot de familie Elliès. In het zuiden van de

Begin jaren tachtig ontdekten wij in een

de Sales staat geheel in stijl met het château

appellation beschikken zij over slechts drie

restaurant in Saint-Emilion de wijnen van de

voor elegantie en finesse. De aanplant merlot

hectare wijngaard, beplant met merlot (70%)

familie Puyol. Naast de bekende basiscuvée

is met 70% dominant, aangevuld met 15%

en cabernet franc (30%). Wij proefden de wijn

maakt Stéphane Puyol ook een zeer schaarse,

cabernet-sauvignon en 15% cabernet-franc. De

bij het wijnhuis Jean-Pierre Moueix - vooral

maar betaalbare Grand Cru. Wacht dus niet

druiven werden traditioneel gevinifieerd en de

bekend om wijnen als Petrus en Trotanoy - en

te lang met het bestellen van deze grote broer

wijn kreeg een opvoeding van 12 maanden op

waren direct verkocht. De stijl van de wijn is

van Château Barberousse!

eikenhouten vaten. Een uitstekende Pomerol

charmant en toegankelijk.

Proefnotitie: Het bouquet is krachtig met

voor een vriendelijke prijs.

Pomerol (2e wijn Château de Sales)

Proefnotitie: Heerlijke neus van klein rood en

tonen van rijp rood fruit, iets van vanille en een

Proefnotitie: De neus is mooi ontwikkeld

zwart fruit, een milde kruidigheid en subtiele

lichte toast. De wijn is rijk, vol verleidelijk rood

en presenteert naast een aantrekkelijk fruit

houttonen. De smaak is vol met opnieuw veel

fruit, soepele tanninen en een voortreffelijke,

ook een lichte toets van hout. De smaak is

rijp fruit, smeuïge tanninen en de wijn heeft

lange finale.

opvallend soepel vanwege het rijpe fruit dat goed

een soepele afdronk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

harmonieert met de zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 16,80 per fles (normaal € 18,95)

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 14,40 per fles (normaal € 16,30)

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,85)

Okhuysen Vinée Vineuse
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bourgogne w it

100% chardonnay, 100% uniek

2009 Bourgogne blanc

2009 Bourgogne blanc

2008 Rully blanc

Domaine Bachelet-Monnot

François Carillon

Domaine Michel Briday

De jonge broers Marc en Alexandre Bachelet

Het uit 1520 stammende Domaine Louis

Stéphane Briday heeft in het noorden van de

zijn zonder meer de nieuwe sterren in de

Carillon behoort tot de beste domeinen van

Côte Chalonnaise een zeer goede reputatie

Côte d’Or. Enkele jaren geleden kregen zij via

Puligny. In 2009 besloten de zonen Jacques

opgebouwd. De wijngaard van deze Rully

hun grootvader de beschikking over enkele

en François het domein te splitsen en ieder

heeft een kleiachtige bodem, wat de wijn

uitzonderlijk mooie wijngaarden. De druiven

hun eigen weg te gaan. Voor ons was dit dé

meer volume en vet geeft. De vinificatie vindt

voor deze schitterende ‘Bourgogne tout court’

mogelijkheid om met de gedreven François in

plaats op lage temperatuur waarna deze

zijn afkomstig van wijngaarden in Puligny en

zee te gaan. De druiven voor deze wijn komen

‘villagewijn’ deels op cuve en deels op hout

Chassagne. Na een vergisting op tank rijpt de

hoofdzakelijk van de Puligny-wijngaard ‘Les

wordt opgevoed voor een periode van 12 à 13

wijn op de fijne gistsporen. Voor een derde

Combes’. Een Bourgogne blanc van hoog

maanden.

gebeurt dit op tank en voor twee derde op

niveau!

Proefnotitie: Verleidelijke neus van tropisch

eikenhouten vaten, waarvan 15% nieuw.

Proefnotitie: De wijn is prachtig zuiver, met

fruit en iets citrus. In de smaak opnieuw mooi

Proefnotitie: De wijn is mooi rijk, met in de neus

geuren van geel en wit fruit, bloemen en

rijp fruit, een milde vettigheid, levendige frisse

florale tonen, citrusfruit, perzik en abrikoos.

mineralen. De smaak is complex met veel

zuren en een elegante finale. De wijn is op dit

De smaak is breed en rond met rijp geel fruit,

sappig fruit, iets ziltigs en met een lichte toast.

moment al prachtig in balans.

mineraliteit en een zalige, sappige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk: tussen nu en 2014

Op dronk : tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6 flessen :
€ 14,00 per fles (normaal € 15,90)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 15,00 per fles (normaal € 16,95)

2009 Pouilly-Fuissé
‘Grand Elevage’, Maison Verget

2009 Pouilly-Vinzelles

De eigenzinnige wijnmaker Jean-Marie Guffens

Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret

De zuidelijkste appellation van de Côte

trekt ieder jaar zijn eigen plan voor de timing

begonnen ruim tien jaar geleden met het

Chalonnaise is Montagny. De jonge Stéphane

van de oogst. Waar sommige wijnboeren zich

bewerken van de wijngaarden van hun opa.

Aladame startte hier in 1992 (op 18-jarige

laten leiden door de ingeplande oogsttroepen,

Waar opa de druiven verkocht, maken de Bret

leeftijd) zijn domein. De Premier Cru wijngaard

laat Jean-Marie zich puur leiden door de fysieke

Broers er zelf wijn van. Bovendien kozen ze

‘Les Maroques’ ligt ten zuidoosten van het dorp

gesteldheid van de druiven. Dit is een prachtige,

direct voor een biologisch-dynamische aanpak.

en profiteert van een kalkachtige kleibodem.

betaalbare Pouilly-Fuissé, gemaakt van de

De filosofie van de broers is simpel: druiven

Wij waren direct verrukt van deze karaktervolle

druiven die als laatste worden geoogst. Het

van topkwaliteit geven wijnen van topkwaliteit.

wijn, die voor 70% op cuve en voor 30% op

resultaat: druiven met een optimale rijpheid

Deze overheerlijke ‘villagewijn’ van het domein

eikenhouten vaten werd opgevoed.

en concentratie die een langere opvoeding

wordt voor 70% vergist en opgevoed op

Proefnotitie: Rijke neus met rijpe fruittonen,

verlangen. De gisting en opvoeding vindt plaats

inoxtanks en voor 30% op eikenhout.

iets bloemigs en minerale tonen. De smaak is

op 100% hout, waarvan een klein deel nieuw.

Proefnotitie: De wijn is heerlijk gul, met een

vol en krachtig met een heerlijk citrusfruit en

Proefnotitie: De wijn is rijk en harmonieus, met

prachtige expressie van geel fruit, veel sap en een

mooi geïntegreerde houttonen en de finale

minerale en florale tonen, sappig geel fruit, een

subtiele houttoets. De afdronk ten slotte heeft

biedt zachte harmonische zuren.

lichte toast en uitstekende zuren. Prachtig!

een goede lengte en elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,90)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 17,60 per fles (normaal € 19,90)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 18,20 per fles (normaal € 20,50)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,90)

2008 Montagny 1er Cru ‘Les
Maroques’, Domaine Stéphane Aladame

Okhuysen Vinée Vineuse
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r is geen plek op de wereld waar de chardonnaydruif zo veel verschillende gedaantes kent als
in de Bourgognestreek. En dan ook nog eens op het allerhoogste niveau. Witte Bourgognes
vinden we van rond en gul tot slank en ingetogen, van fris en zuur tot rijk en krachtig. Als geen
ander past de chardonnaydruif zich aan een terroir aan. Juist in de Bourgogne is de terroir uiterst
gevarieerd; geen stukje grond is hetzelfde. Dit is dan ook de reden dat deze wijnen, al komen ze uit
één en hetzelfde gebied waar maar één druif voor wit staat aangeplant, nooit gaan vervelen. Toch is
er ook een grote gemene deler: deze wijnen bezitten zonder uitzondering een bepaalde elegantie en
raffinement. Wij selecteerden zes even uiteenlopende als verrukkelijke witte Bourgognes.

Domaine la Soufrandière

Okhuysen Vinée Vineuse

Kwaliteit die zich niet
laat evenaren

bourgogne w it
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bourgogne rood

2009 Bourgogne rouge

2008 Côte de Beaune-Villages

Domaine Bachelet-Monnot

Maison Camille Giroud

De broertjes Bachelet maken furore in de

Alweer tien jaar zwaait de slechts 33 jaar oude

Domaine Philippe Colin

Bourgogne. Beiden studeerden Oenologie en

en zeer talentvolle David Croix hier de

De familie Colin heeft een lange traditie in

deden praktische ervaring op in binnen- en

bezielende scepter. David maakt duidelijk

Chassagne-Montrachet en bezit er prachtige

buitenland. Via hun opa en hun vader

wijnen in een meer toegankelijke stijl dan hier

wijngaarden. Philippe en zijn broer Bruno

verwierven zij enkele prachtige wijngaarden in

vroeger het geval was. Tegelijkertijd meten

besloten enkele jaren geleden ieder hun eigen

Puligny, Chassagne, Maranges en Santenay,

die zich moeiteloos met de allerbeste wijnen

weg te gaan en de wijngaarden te verdelen. Wij

waaronder veel premiers crus en zelfs wat

uit de Bourgogne!

zijn gek op de wijnen van Philippe, vanwege hun

Batard-Montrachet. Hun wijnen zijn van een

Proefnotitie: De gebruikte druiven voor deze

prachtige balans en elegantie.

zeldzaam hoog niveau.

‘villages’ kwamen hoofdzakelijk uit Ladoix. Een

Proefnotitie: Door niet te laat te oogsten wordt

Proefnotitie: De wijn heeft een mooie

expressie van rood fruit, licht aardse aroma’s,

een elegante frisheid in de wijn behouden. Zacht,

concentratie van klein rood fruit, iets van

rijpe, frisse tanninen en een elegante structuur.

kruidig fruit, iets van laurier, frisse zuren en

laurier, een gulle, sappige smaak, frisse

Op dronk: tussen nu en 2015

elegante, rijpe tanninen.

tanninen en een licht kruidige afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 16,70 per fles (normaal € 18,90)

Op dronk: tussen nu en 2015

2006 Maranges 1er Cru Le Croix
Moines

2007 Bourgogne rouge

Domaine Tollot-Beaut
Dit net buiten Beaune gelegen domein heeft

Maison Camille Giroud

Deze ‘boutique négociant’ van de Libanees

een grote reputatie, die vele jaren teruggaat.

Maranges staat nu niet echt bekend om zijn

Mounir Saouma en zijn Israëlische vrouw

Momenteel bestaat het domein uit 25 hectare

meest subtiele wijnen, maar David Croix heeft

Rotem maakt sinds 1999 wijnen die tot de

grond, verdeeld over 14 verschillende cru’s en

hier een perceel van een Premier Cru-

allerbeste uit de Côte d’Or gerekend mogen

villages. De wijnen van de familie Tollot

wijngaard gevonden dat ieder jaar perfect

worden. Naast een brede reeks absolute

worden regelmatig beloond met hoge scores

rijpe druiven geeft en een prachtige

toppers maken zij ook één basiswijn voor rood

in de pers.

complexiteit bezit. Maranges op zijn

en wit; absolute pareltjes!

Proefnotitie: Een assemblage van drie verschil

allermooist!

Proefnotitie: Voor deze wijn declasseren Mounir

lende terroirs, met elk een eigen expressie. De

Proefnotitie: De neus biedt een geur van

en Rotem diverse ‘villagewijnen’. Een prachtige

wijn combineert rood fruit met veldbloemen en

frambozen, bramen, iets van leer, vuursteen en

stijl met elegante rijpe fruittonen, iets van vanille

licht aardse aroma’s.

kruiden. De smaak is lekker vlezig, met goede

en fijne kruiden, en dit alles in perfecte balans.

Op dronk: tussen nu en 2014

tanninen en bezit een perfecte balans.

Super!

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 18,90 per fles (normaal € 21,25)

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 19,40 per fles (normaal € 21,90)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 26,30 per fles (normaal € 29,50)

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 12,70 per fles (normaal € 14,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

2007 Chorey-Les-Beaune
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R

ode Bourgognes zijn bij uitstek wijnen die je moet leren waarderen. Een minder getrainde proever
zal een rode Bourgogne ook met smaak kunnen drinken, maar het ontdekken van de gespierde
subtiliteit en het buitengewone spel tussen rijpheid en zuurgraad vraagt vaak om wat meer ervaring.
Dit in tegenstelling tot de wijnen uit Bordeaux en de Rhône, waar de kracht direct overrompelt.
Vanwege hun subtiliteit combineren rode Bourgognes uitstekend met gevogelte als Bresse kip, patrijs
en duif, maar ook met klein wild en roodschimmelkazen.

2008 Chassagne-Montrachet
rouge Les Chênes

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 18,30 per fles (normaal € 20,60)

Lucien le Moine

Okhuysen Vinée Vineuse

De kracht van rode Bourgogne
is de terroir

bourgogne rood
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côtes du r hône
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odra de dagen korter worden, het weer guurder en de winterse kost op tafel komt, krijgen
wij steevast zin in rode wijnen uit de Rhône. Hun warme en kruidige karakter past nu eenmaal
uitstekend bij dit jaargetijde. Worden de wijnen uit de Noordelijke Rhône voor 100% van syrah
gemaakt, in het zuidelijk deel voert de grenache de boventoon, veelal aangevuld met syrah en
mourvèdre. Beide gebieden zijn overigens zeer verschillend qua landschap en klimaat. Het noorden
is net wat minder heet en wordt gekenmerkt door steile hellingen van graniet. Het zuiden is weidser
en glooiender met een gevarieerde bodem met kiezels, rolkeien, klei, kalk, zand en mergel. Het is hier
zomers warm en droog, alhoewel een geselende mistral hier regelmatig de kop opsteekt.

2009 Laudun rouge Côtes du Rhône Villages

2009 Côtes du Rhône rouge
Cuvée ‘Mon Coeur’

2009 Lirac rouge
‘La Dame Rousse’

Domaine Pélaquié

J.L. Chave Sélection

Domaine de la Mordorée

Dat Luc Pélaquié fantastische witte wijnen

De familie Chave bezit al sinds 1481

Het inmiddels vermaarde Domaine de

maakt, is bij velen bekend. Dat ook zijn rood

wijngaarden op de beroemde heuvel van

la Mordorée werd enkele jaren geleden

ronduit geweldig is, ontdekten veel van onze

Hermitage, die behoren tot de mooiste van

definitief op de kaart gezet door Christophe

klanten toen we deze wijn twee jaar geleden

de Rhône. De huidige patron, Jean-Louis,

Delorme. Door een biologische werkwijze

selecteerden als kerstwijn. Ook deze 2009 is

begon enkele jaren geleden een handelshuisje

te bevorderen en geen concessies te doen

er weer een om niet te missen!

waarvoor hij boeren selecteerde die volgens

aan de kwaliteit, transformeerde hij het

Proefnotitie: Gemaakt van grenache en syrah,

zijn aanwijzingen wilden werken. De grenache

familiedomein volledig. Al hun wijnen zijn

heeft deze wijn een uitbundige neus, met

en syrah voor deze heerlijke wijn komt uit

van een fantastisch hoog niveau.

prachtige tonen van zwart fruit en geurende

Rasteau, Cairanne en Vinsobres.

Proefnotitie: De wijn is gemaakt van

kruiden. De smaak is vol en krachtig, tegelijk

Proefnotitie: Het frisse syrahfruit komt

grenache en syrah. Het fruit in de neus is

ook fruitig en zacht.

prachtig door in de neus met donker fruit,

mooi zwoel, met bramen en kersen, en ook

Op dronk: tussen nu en 2016

peper en laurier. De smaak is geconcentreerd,

wat kreupelhout. De smaak is vol fruit en

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 8,10 per fles (normaal € 9,25)

met kruidig fruit en de afdronk biedt

mooi gestructureerd, met iets van vanille en

mooie zuren.

specerijen.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 10,80 per fles (normaal € 12,25)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 11,70 per fles (normaal € 13,30)

2008 Gigondas

2008 Crozes-Hermitage rouge

2008 Châteauneuf-du-Pape rouge

Domaine du Pesquier

Domaine Alain Graillot

Domaine Chante Cigale

De familie Boutière, bekend van hun Vin de

Nergens geurt en smaakt de syrah zo puur

Dit gerenommeerde domein van de familie

Pays de Vaucluse, bezit vooral wijngaarden

en uitgesproken als bij Alain Graillot. Dit

Favier bestaat uit 52 hectare wijngaard, waarvan

in de appellation Gigondas. Daar maken

komt deels door zijn terroir, maar vooral ook

42 in de appellation Châteauneuf-du-Pape.

zij een schitterende wijn. De wijngaard,

door zijn visie van het wijnmaken. Zijn wijnen

Doordat de wijngaarden versnipperd liggen

die 16 hectare beslaat, ligt deels rondom

zijn een afspiegeling van zowel wijngaard

door de appellation, met grote verschillen

het domein en deels op de coteaux. De

als oogstjaar. Inmiddels worden de wijnen

in terroir, wordt de complexiteit van de wijn

assemblage bestaat voor 75% uit grenache,

gemaakt door zoon Maxime, die er - gelukkig

vergroot. De assemblage bestaat uit 65%

20% uit syrah en 5% uit mourvèdre. De wijn

- dezelfde filosofie als zijn vader op na houdt!

grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre en

werd gedurende 14 maanden voor 80% op

Proefnotitie: Het parfum biedt tonen van

5% cinsault.

houten foudres opgevoed en 20% op cuve.

zwarte bessen, viooltjes, peper, laurier en

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood en zwart

Proefnotitie: Hij geurt naar zwoel rood fruit,

specerijen. De smaak is elegant, maar met een

fruit, iets van laurier, kruiden en kreupelhout.

leer en mineralen. De smaak is kruidig, met

goede structuur en harmoniërende zuren.

De smaak is harmonieus, met rijp rood fruit,

opnieuw rijp, rood fruit en zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2016

uitstekende tanninen, veel elegantie en frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 15,10 per fles (normaal € 17,10)

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 14,65 per fles (normaal € 16,60)

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 21,10 per fles (normaal € 23,70)
Okhuysen Vinée Vineuse

Krachtige, fluweelzachte
wijnen met karakter

côtes du r hône
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banyuls & bonbanyuls

sherry

Proefnotitie: Intense en mahoniebruine kleur.
Oloroso betekent ‘de geurige’ en dat is niet
voor niets. In de neus verrukkelijke tonen van
walnoten, warme karamel, gedroogd fruit,
rogge en tabak. De smaak is mooi rond en
heeft body, met tonen van gedroogde vijgen,

Verrassend veelzijdig
en weer helemaal terug

Okhuysen Vinée Vineuse

onze overheerlijke Bonbanyuls!

Deze bonbons van pure chocola met een zachtzoete vulling van
Banyuls zijn inmiddels minstens even populair als die heerlijke
Banyuls van Domaine de la Rectorie zelf. Maar hoewel deze
chocolaatjes op zichzelf al verslavend zijn, is de combinatie van een
glaasje Banyuls met een bonbon pas echt goddelijk!

Manzanilla Pasada ‘La Goya’

noten en iets aards en eindigt in een lange,

Delgado Zuleta

fluweelzachte afdronk.

Het paradepaardje van Delgado Zuleta

Schenkadvies: Een klassieke combinatie met

wordt gemaakt van 100% palomino en

Oloroso is oude kaas en cashewnoten, maar

staat aangeplant op de voor dit gebied zo

ook heerlijk bij wildgerechten, pittige quiches,

kenmerkende witte kalkrijke grond, albariza

soep van paddestoelen, kastanjes en blauwe

genaamd. De maritieme invloeden in Sanlúcar

kaas met vijgenbrood.

de Barrameda zorgen voor een dikke laag

Op dronk: nu tot 2015

‘flor’, waardoor de wijn zijn frisse karakter

Speciale prijs per fles: € 12,20

Banyuls is een zoete rode ‘portachtige’ wijn uit de Roussillon, in het

behoudt en niet oxideert. Deze elegante en

(normaal € 13,50)

zuiden van Frankrijk. Hij is gemaakt van 100% grenache noir, waarvan

verfijnde Manzanilla dankt haar naam aan de

Speciale prijs per ½ fles: € 7,20

de gisting onderbroken is door de toevoeging van pure wijnalcohol. De

wereldberoemde flamencodanseres Aurora

(normaal € 7,90)

zoete grenache combineert fantastisch met pure chocola, veel beter

D

aarom hebben we een prachtig geschenkkistje gemaakt van deze
heerlijke combinatie. Een bijzonder cadeau dat iedereen wel zou

willen krijgen!

dan bijvoorbeeld Port. Een van de allerbeste producenten van deze

Jauffre. Zij gaf in 1918 toestemming om haar
artiestennaam ‘La Goya’ te gebruiken voor de

Pedro Ximénez ‘Monteagudo’

e bodega maakt al sinds 1744 wijn en is gevestigd in het pittoreske kustplaatsje

allerbeste Manzanilla.

Delgado Zuleta

Sanlúcar de Barrameda. Nog steeds is Delgado Zuleta in familiebezit en heeft het

Proefnotitie: Een bleekgouden kleur met in

Zoals de naam verraadt wordt deze wijn

maar één doel voor ogen: kwaliteitssherry’s maken om een zo breed mogelijk publiek te

de neus kamille, gist, een hint van noten en

gemaakt van 100% pedro ximénez. De druiven

Bonbanyuls
Prijs € 8,50 per doosje

laten kennismaken met deze prachtige wijnen.

mineraliteit. De smaak is intens en beendroog

worden na de oogst enige dagen te drogen

(inhoud 12 stuks)

Ook in ons land is sherry met een opmars bezig om de oude positie van kwaliteitswijn

met opnieuw noten en prachtige, ziltig frisse

gelegd op matten in de zon. Hierdoor worden

Per drie doosjes: € 25,00

te heroveren. In de gastronomie wordt sherry dan ook steeds vaker ingezet in

zuren. De afdronk is zeer lang, bijna knisperend

het bijna rozijnen met een hoog suikergehalte

(normale prijs per doosje € 8,95)

wijnarrangementen en maakt het zijn reputatie als ‘eetwijn’ volledig waar. Ontdekt u zelf

en mooi in balans.

en een geconcentreerde smaak. Vervolgens

de schoonheid van sherry en laat u en uw gasten verrassen door deze Spaanse schone.

Schenkadvies: Een schitterend aperitief of bij

worden de druiven zacht geperst. Door het

2009 Banyuls ‘Muté sur Grains’

Wij hebben een selectie gemaakt van drie topwijnen, ieder geschikt voor een andere

hapjes als olijven, ansjovis, haring, oesters

hoge suikergehalte in het verkregen sap komt

Vin Doux Naturel

gelegenheid.

en sushi.

de vergisting moeizaam op gang en stopt

Proefnotitie: Een prachtig geurende wijn met een hoge

Op dronk: tussen nu en einde 2012

vanzelf na vorming van slechts enkele graden

concentratie van fruit (zwarte bessen, rijpe bramen) dat perfect

Speciale prijs per fles: € 9,90

alcohol. Versterking met wijnalcohol maakt de

harmonieert met de lichte tonen van hout. De smaak is krachtig

(normaal € 11,00)

wijn tot een krachtig zoete sherry met circa 450

en vol, maar tegelijk ook fris met een prachtig zoete

Speciale prijs per ½ fles: € 5,90

gram restsuiker per liter. Door een gemiddelde

en zwoele finale.

(normaal € 6,50)

rijping van zo’n 12 jaar op het solerasysteem

Schenkadvies: Voortreffelijk bij chocolade-

wint de wijn aan extra complexiteit.

desserts, natuurlijk bij onze Bonbanyuls,

Oloroso Dry 'Monteagudo'

Proefnotitie: De kleur is donker mahoniebruin,

maar ook bij rijpe kazen en als slaapmutsje.

Delgado Zuleta

tegen zwart aan. De geur is fantastisch

Op dronk: tussen nu en 2016

De keldermeester, de capataz, kiest welke

met aroma’s van rozijnen, gedroogd fruit,

wijnen Finos worden en welke wijnen het tot

karamel, iets van appelstroop en chocolade.

Speciale prijs bij doosje van 6:
€ 13,20 per fles (50 cl.)

Olorosos ‘schoppen’. De meest geurige en

De smaak is voluptueus en filmend met een

(normaal € 14,95)

robuuste wijnen worden opgevoed tot Olorosos

karakteristieke romige structuur en fluwelige

en versterkt tot 17 à 18 % alcohol, waardoor

afdronk.

‘flor’ geen kans krijgt. Hiervoor komen vooral

Schenkadvies: Een prachtige begeleider van

de druiven afkomstig van de kalkrijke klei- en

diverse chocoladegerechten en notentaart,

zandbodems in aanmerking. Deze bodems

maar ook heerlijk bij Cabrales of andere blauwe

geven de druiven net wat meer geur en een stoer

kazen. En aan het einde van een diner is deze

karakter. Doordat de wijn vervolgens ook nog

PX al een dessert op zich!

eens een oxidatieve sherryrijping ondergaat,

Op dronk: nu tot 2017

ontstaan er complexe, smaakvolle en robuuste

Speciale prijs per fles: € 15,30

tonen die zo herkenbaar zijn voor Oloroso. Deze

(normaal € 17,00)

voortreffelijke Oloroso bracht gemiddeld 13 jaar

Speciale prijs per ½ fles: € 9,30

door op het solerasysteem.

(normaal € 10,30)

D
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Ze zijn er weer…

overheerlijke wijn is Domaine de la Rectorie.

Een doosje Bonbanyuls
samen met een fles Banyuls
verpakt in een kistje

€ 24,95 per kistje
(normaal € 27,95)

Okhuysen Vinée Vineuse

Wat is een mooier compliment voor een wijnproducent dan dat jouw wijn wordt
geschonken tijdens het huwelijksfeest van de Koning van Spanje? Deze eer viel ten deel
aan Bodegas Delgado Zuleta met de wijn ‘La Goya Manzanilla Pasada’.

33

port

digestiev en

Ruby Port
Quinta do Tedo

Het beste uit Cognac en Armagnac

Een Ruby is een jonge Port, met veel fruit

Een mooi digestief is een aangename afsluiting van een diner en bovendien goed

expressie, een assemblage van wijnen met

voor het op gang brengen van de spijsvertering. Omdat een dergelijke fles over het

drie tot vijf jaar houtrijping. Deze Port kan licht

algemeen niet in één week op gaat, kunt u één of enkele flessen bij laten pakken bij

gekoeld geschonken worden als aperitief of bij

de rest van uw bestelling.

een dessert met donker fruit en chocolade, maar
is ook heerlijk voor na tafel op een iets hogere

Cognac, Paul Beau

Armagnac, Château de Lacquy

temperatuur.

Paul Beau is een klein en exclusief cognac-

Dit gerenommeerde huis bestaat al sinds

Proefnotitie: De neus wordt gekenmerkt door

huis en is gevestigd in het hart van de

1777 en behoort tot de absolute top van

donker fruit met een hint van chocolade en noten.

Cognac-streek, de ’Grande Champagne’

de streek. Kenmerkend voor dit huis is

De smaak is krachtig met een mooi subtiel zoet

genaamd. Het domein is een van de

dat hun Armagnacs ouder, gerijpter en

en rijpe tanninen.

belangrijkere bezitters van wijngronden hier

verfijnder zijn dan veel andere armagnacs.

Op dronk: tussen nu en 2015

en voorziet veel grote en bekende merken

Oordeelt u zelf.

Speciale prijs: € 10,60 per fles

van Grande Champagne Cognac. Daarnaast

(normaal € 11,45)

maakt het een aantal van de beste cuvées

Bas-Armagnac V.S.O.P.

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

onder hun eigen naam Paul Beau.

Château de Lacquy

Speciale prijs: € 34,90 per fles

Cognac Grande Champagne
V.S.O.P.

(normaal € 38,70)

Finest Reserve Port
Quinta do Tedo

Maison Paul Beau

Bas-Armagnac Hors-d’Age

De Finest Reserve is een selectie van de beste

Speciale prijs: € 21,20 per fles

Château de Lacquy

vaten van de Ruby. De wijn rijpte iets langer dan

(normaal € 23,50)

Speciale prijs: € 43,90 per fles
(normaal € 48,70)

de Ruby, maar is net als deze geheel op fruit
Proefnotitie: Hij bezit een rijp rood fruit, met

Cognac Grande Champagne
Vieille Réserve

Bas-Armagnac Reference XO

een heerlijk kruidige aanzet, tonen van chocola

Maison Paul Beau

Château de Lacquy

gemaakt.

en noten, een prachtige concentratie en een

Speciale prijs: € 26,10 per fles

Speciale prijs: € 52,30 per fles

elegante, zoete afdronk. Heerlijk als aperitief,

(normaal € 28,90)

(normaal € 58,00)

bij harde en blauwe kazen of na het eten.

In naam van Oranje, doe open die Port!

Okhuysen Vinée Vineuse

Q
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Fine Tawny Port

(normaal € 12,25)

Maison Paul Beau

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,80 per fles

Speciale prijs: € 38,30 per fles

Deze Tawny is een assemblage van

2003 Late Bottled Vintage Port

meerdere jaargangen van op vat

Quinta do Tedo

gerijpte Port van zes jaar en ouder.

Een LBV is net als een Vintage Port afkomstig

De langere rijping op vat laat de wijn

van druiven uit een en hetzelfde oogstjaar; alleen

oxideren en geeft hem zijn typische

rijpte hij ruim twee jaar langer op eikenhouten

bruinere kleur en smaak.

vaten. 2003 geldt als een voortreffelijk jaar!

uinta do Tedo van de Fransman Vincent Bouchard is zo’n klein, kwalitatief hoogstaand

Proefnotitie: Ontwikkelde geur van

Proefnotitie: De neus biedt een complex bouquet

bedrijf, waar nog op puur traditionele wijze Port wordt gemaakt. Zijn wijngaarden liggen

gekonfijt fruit, iets leer, schaafsel van

van zwarte bessen, kersen, iets chocola en vijgen.

op de steile oevers van de Tedo en de Douro, in het hart van Cima Corgo, het mooiste deel van

sinaasappelschil, chocola en nootachtige

De smaak is zeer geconcentreerd, met mooi

de vallei. De wijnen van Quinta do Tedo oogsten veel lof, vanwege hun prachtige concentratie,

aroma’s. Heerlijk als aperitief of

fruit, goede houttonen en veel lengte. Heerlijk bij

fruitexpressie en frisheid!

bijvoorbeeld bij desserts met caramel en

blauwe en harde kazen, maar ook bij krachtige

chocola.

vleesgerechten, geserveerd met een rijke saus.

De wijnen uit de Douro, en Port in het bijzonder, kunnen zich de laatste jaren in veel aandacht

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

verheugen. Dat wil zeggen, steeds meer mensen ontdekken de verscheidenheid en de brede

Speciale prijs: € 9,00 per fles

Speciale prijs: € 18,20 per fles

inzetbaarheid van portwijnen. Zo is port een heerlijk aperitief, combineert het met krachtige

(normaal € 9,75)

(normaal € 19,75)

vleesgerechten, vele desserts en met een keur aan kazen, maar laat het zich ook heerlijk

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fles

drinken na tafel in een luie stoel.

(normaal € 42,50)

Quinta do Tedo

Okhuysen Vinée Vineuse

De Nederlander omarmt Port. Het is dan ook een uniek
product; de ligging van het gebied, de hellingen waarop de
wijngaarden in minuscule terrassen zijn aangelegd, de traditie,
het wijnmaakprocedé, nergens anders in de wereld vinden we dit
samenspel op deze wijze terug. Zeker de Portwijnen van de kleine
zelfstandige ‘single quinta’ bieden een schitterende kwaliteit!

Speciale prijs: € 11,30 per fles

Cognac Vieille Grande
Champagne Hors d’Age

Op dronk: tussen nu en 2016
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best v er kocht

best v er kocht

Uw favoriete wijnen van 2011

2010 Colagón - Rueda

2010 Amant Novillo Tinto - Toro

Palacio de Bornos

Bodegas Toresanas

Ook dit jaar staat deze frisse en aromatische witte huiswijn

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit gemaakt.

uit het Spaanse wijngebied Rueda met stip op nummer

Inmiddels een van de sterren aan het huiswijnfirmament

één. Heerlijk als aperitief, bij schaal- en schelpdiertjes,

met een ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

Vele wijnen, zowel nieuwe introducties als oude bekenden, passeerden dit jaar
weer via Vinée Vineuse en de Okhuysen Special de revue. Van al deze wijnen vielen
ook in 2011 onze huiswijnen weer goed in de smaak. Niet zo vreemd met hun meer
dan voortreffelijke prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien zijn het stuk voor
stuk wijnen die breed inzetbaar zijn, zich makkelijk met veel gerechten laten
combineren, barstensvol karakter zitten en niet snel gaan vervelen. Kortom,
een wijn moet over nogal wat kwaliteiten beschikken om het tot huiswijn te

diverse salades en vis in de ruimste zin van het woord.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van rood

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus

fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig en fris,

en ananas, met florale tonen. De smaak is rijk en heerlijk

gevolgd door een sensatie van rijp fruit en kruiden.

sappig, met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,20)

schoppen. Dat dit onze best verkopende wijnen zijn, spreekt dus voor zich.

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,05)

2010 Vin de Pays de Vaucluse
2010 Vin de Pays des Côtes de Gascogne

Domaine du Pesquier

Domaine Lalanne

Ooit als ‘experiment’ begonnen, om aan te tonen hoe

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige en

mooi een huwelijk tussen syrah en merlot kan zijn.

pure wijnen door de druiven eerst een koude weking

De wijn verbleef na de gisting zes maanden op

te laten ondergaan. Een Gascogne van niveau met een

roestvrijstalen tanks. Het resultaat is een wijn die zijn

immer uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

herkomstbenaming verre overstijgt en niet meer weg

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch

te denken is uit ons assortiment.

fruit en een hint van kruiden. In de smaak veel sap,

Proefnotitie: De geur is rijk, bijna zwoel. De smaak is

aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

stevig, mooi kruidig, met veel fruit en een zachte finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Heerlijk jaar!

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 4,20 per fles (normaal € 5,00)

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,50)

2010 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc
Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving van

2010 Guilhem Rouge - Vin de Pays de
l’Hérault, Moulin de Gassac

Carcassonne. Hij dankt zijn frisheid en zuiverheid aan

Dit ‘kleine broertje’ van de Mas de Daumas Gassac valt

de hoge ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir.

jaarlijks op diverse wijnconcoursen in de prijzen. Dit jaar

De typische vettigheid van de chardonnay komt heel

kreeg hij de Grand Gold Medal, de hoofdprijs van het

subtiel in de wijn naar boven.

Concours International des Vins in Brussel!

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

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel

rode vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is opnieuw

structuur en een rijke, sappige finale.

mooi fruitig, met rijpe, soepele tanninen, lekker sappig,

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

pittig, een elegante structuur en een aangename

Speciale prijs bij doos van 6 flessen:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,35)

kruidigheid in de afdronk.

L’Orangeraie de Pennautier

2010 Huerta del Rey rosado

Op dronk: tussen nu en 2014

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

en worden op lage temperatuur gevinifieerd. Dat geeft

2009 Hommage au Musicien Saint-Saëns VdP de l’Hérault, Domaine de la Gineste

Speciale korting huiswijn

deze rosé een ontzettend lekker fruit en een prikkelende

Henri Fabre Luce maakt sinds jaar en dag deze rode wijn

sappigheid. De ‘Huerta’ is een rosé die elk jaargetijde tot

van voornamelijk merlot. Het grote geheim schuilt in de

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%

zijn recht komt.

toevoeging van een klein beetje houtopgevoede cabernet-

Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. De smaak

sauvignon dat de wijn net dat extra beetje spanning geeft.

heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en vol rijp rood fruit

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood

met in de finale heerlijke zuren.

fruit, met iets van laurier en licht aardse tonen. De wijn

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

is rijp en kruidig en bezit een mooie volle structuur.

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

Op dronk: tussen nu en 2013

Okhuysen Vinée Vineuse

De druiven tempranillo en garnacha weken slechts kort
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Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘uw
favorieten van 2011’ in combinatie bestellen.
Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

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

Okhuysen Vinée Vineuse

Palacio de Bornos
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wijnig nieu ws

LUTE 02 | Experience
is het tweede kookboek
van Peter Lute
Lute 02 | Experience is het langverwachte vervolg
op het eerste kookboek van Peter Lute:
01 | Elements.

wijnig nieu ws

Talentvol Sommelier van
het jaar - GaultMillau 2012
Sommelier Peter-Paul Kleiss, van het uitstekend
presterende Restaurant Boreas in Heeze - met
topnoteringen in Michelin, GaultMillau en Lekker
- ontving tijdens de presentatie van de nieuwe
GaultMillau-gids de door Wijnkoperij Okhuysen
gesponsorde prijs ‘Talentvol Sommelier van het Jaar’.

Openflessendagen een groot succes!
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober jl. vond de najaarseditie van
onze Openflessendagen plaats.

O

p vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober jl. vond de najaarseditie van onze
Openflessendagen plaats. Maar liefst 1250 enthousiaste proevers bezochten

deze dagen onze opslaghallen aan de Küppersweg in Haarlem, die voor de gelegenheid
waren omgetoverd tot ruime proefzalen. Op de proeftafels stonden ruim tweehonderd
wijnen open en maar liefst zestien producenten waren zelf aanwezig om hun wijnen te
presenteren. Old Amsterdam zorgde voor een lekker pittige versnapering tussendoor.

N

aast de officiële award kreeg Peter-Paul uit handen van

In een fantastische ambiance werd

Bas Kastelein (Okhuysen) een samengestelde kist met

geproefd, informatie opgeslurpt,

topwijnen uit de noordelijke Rhône. Van harte gefeliciteerd!

gediscussieerd en besteld. Mooie
bestellingen werden als altijd
beloond met een greep uit de
tombola, vol heerlijke wijnen,
waaronder echte toppers. Ook
dit jaar werd de Pétrus getrokken,
altijd een bijzonder en enerverend
moment!

W

Een unieke jubileumcuvée van Mas des Dames

ederom 320 pagina’s vol inspirerende recepten van Peter
Lute. Oog- en tongstrelend van paling in het groen tot

H

et gaat goed met Mas des Dames! Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd heeft

Hollands lam en van scheermes met zwarte gnocchi tot Peters

Lidewij van Wilgen inmiddels succes. Met een enorm doorzettingsvermogen,

signature dish passiecurd flower bomb. Inspirerend om door

toewijding en een flinke dosis talent lukte het Lidewij om zich in amper tien jaar tijd te

Peter en zijn vrouw Marieke om gaat: de pure beroering van de

ze op fantastische wijze haar bijzondere verhaal beschreven, wat de schare Nederlandse

Restaurant Boreas

fans alleen maar heeft doen toenemen. Om tien jaar Mas des Dames een feestelijk tintje

chef die verder kijkt en de lezer laat meebeleven wat hem raakt.

Jan Deckersstraat 7 • 5591 HN Heeze • Tel: 040-2263232

te geven, komt Lidewij nu met een bijzondere en unieke cuvée, die eenmalig en in een

Van ‘koken in beweging’ tot ‘familiewaarden’. Beleef het mee in

gelimiteerde hoeveelheid op de markt wordt gebracht. Natuurlijk kreeg haar trouwe

LUTE 02 | Experience.

importeur in Nederland ook een aantal flessen, die per drie in een doos zijn verpakt.

U kunt dit boek laten bijpakken bij uw wijnbestelling of

Oxfam Novib

L’Unique, Coteaux du Languedoc

los bestellen.

‘ondernemers voor ondernemers’

Mas des Dames

Meerdere foto’s uit LUTE 02| Experience zijn gebruikt bij de wijn-

ijnkoperij Okhuysen vindt het belangrijk maatschappelijk

W

geselecteerd, met een zeer lage opbrengst van slechts 25 hectoliter

verantwoord te ondernemen. Dit spitste zich tot op

per hectare. De assemblage, bestaande uit syrah en grenache, kreeg

spijspagina’s in deze Vinée Vineuse

Extra openstelling
locatie Gierstraat
Okhuysen Vinée Vineuse

ontwikkelen van consument tot begenadigd wijnmaakster. In haar boek Het Domein heeft

zintuigen! Lute 02 | Experience vormt de diepere visie van een

Prijs: € 16,95
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Bas Kastelein, Peter Paul Kleiss en Kyra van Lissum

Zondag 11 december van 11.00 tot 17.00uur
Zondag 18 december van 11.00 tot 17.00uur
Koopavonden op donderdag 22 december en
vrijdag 23 december tot 21.00uur

Voor deze cuvée werden de beste druiven van de mooiste percelen

heden vooral toe op een oriëntatie bij de inkoop op duurzaam

een opvoeding van maar liefst 36 maanden op een eikenhouten

werkende boeren. Vandaag gaat Okhuysen nog een stapje

vat van 500 liter. Dit vat vormt de totale productie van deze

verder door ambassadeur te worden van Oxfam Novib. Onder

bijzondere wijn!

het motto ‘ondernemers voor ondernemers’ leveren we een

Proefnotitie: De wijn geurt naar kreupelhout, verse kruiden,

bijdrage aan ondernemers in het buitenland om hen te helpen

bosgrond, mineralen, bloemen, vijgen, pruimen en iets van

de armoede in hun land te bestrijden. Voor meer informatie:

zwarte bessen. De smaak is zacht en harmonisch, met elegante

www.oxfamnovib.nl

tanninen, frisse zuren, een subtiel fruit en een enorme lengte.
Uniek!

Wij steunen Oxfam Novib
met het mogelijk maken van
microfinanciering.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Speciale prijs bij doos van 3:
€ 23,50 per fles (normaal € 27,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

te bladeren, verrukkelijk om te gebruiken! De beleving staat
centraal in dit vuistdikke blokboek, want dat is waar het volgens

De gelukkige winnaar: Maurice Kempes
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Een bijzondere
attentie voor u

O

mdat we blij zijn met uw mooie bestelling,
verrassen wij u in de wintermailing altijd
graag met een mooi kistje wijn.
Deze keer viel ons oog op de al even schaarse
als voortreffelijke Vacqueyras van Domaine du
Pesquier, zuidelijke Rhône. Hij wordt vergezeld
van een andere prachtige klassieker, een
Chablis Premier Cru van Verget! Beide wijnen
zijn van een geweldig hoog niveau en zullen
elk diner verrijken.

2009 Chablis Premier Cru ‘Côte Jouan’
Maison Verget
Verget zal bij weinig mensen nog een introductie
behoeven. Jean-Marie Guffens, ‘de koning van de
chardonnay’, maakt al vele jaren topwijnen van
Mâcon tot aan Chablis. De boeren waar hij zijn
druiven koopt, onderwerpt hij aan strenge regels en
dan nog oogst hij alleen (met zijn eigen troepen)
als de druiven perfect rijp zijn. Juist in Chablis is
dit van essentieel belang. Deze mooie Premier Cru
ligt in de gemeente Courgis in het zuidwesten van
de streek. De grond is hier ‘zéér Chablis’, wat wil
zeggen: rijk aan kalksteen die voor een groot deel
bestaat uit oesterfossielen. Dit komt tot uiting in het
frisse en minerale karakter van de wijn.
Proefnotitie: Een rijk bouquet, geconcentreerd, maar
verfijnd en mineralig met bloemen, subtiel geel fruit
en honing. In de mond valt het mooie evenwicht
tussen de zuurgraad en de rijpe fruittonen op.
Op dronk: tussen nu en 2017

2008 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
Een van onze meest succesvolle rode wijnen ooit
komt van dit domein van de familie Boutière, de Vin
de Pays de Vaucluse- ‘Mon petit Pétrus’. Toch is het
vooral bekend vanwege hun uitstekende Gigondas
(zie pag. 30-31). De minst geziene wijn van het
domein is deze Vacqueyras. Dit komt puur vanwege
de kleine productie, van een wijngaard van amper
één hectare. Hij wordt gemaakt van 60% grenache,
40% syrah, die op inox vergisten. Ook de opvoeding
geschiedt op roestvrij staal.
Proefnotitie: Op de neus vinden we een heerlijk
mintachtig, zwart fruit, van zwarte bessen en

Okhuysen Vinée Vineuse

Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere
attentie, gelden de volgende voorwaarden:
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•	Besteding ten minste € 275,00
•	Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse 26ste jaargang
nummer 4 en de Top 100
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2011
Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan wordt
dit kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.

bramen en heerlijke kruiden. De smaak biedt veel
elegantie, een goede concentratie van zwoel fruit,
veel sap en mooie frisse tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2016

(Winkelwaarde van dit kistje: € 36,95)

