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April liet zich dit jaar van zijn 

zonnigste kant zien. Niet alleen in 

Nederland werden wij verwend, 

maar in heel Europa scheen de 

zon overdadig. 

Tijdens onze wijnreizen, die zich 

helaas voor een groot gedeelte 

binnen afspelen, zagen wij de 

wijngaarden in een hoog tempo 

groen worden. Altijd een heerlijk 

moment van het jaar! Hoewel wijnboeren nog wat op hun hoede zijn, want nachtvorst ligt 

tot ver in mei nog op de loer en de kans op schade neemt met een dermate vroeg seizoen 

natuurlijk flink toe! Op de proeftafels in Haarlem gingen uitgebreide series zomerse wijnen 

over tafel. Ons kritische proefpanel proefde wijnen uit de nieuwe oogstjaren van vaste 

wijnboeren, én aanwinsten van nieuwe leveranciers. Hun conclusie: 2010 blijkt een heel 

fris jaar! In veel Europese landen was de zomer in 2010 niet heel erg warm, waardoor de 

wijnen goede zuren bezitten. Dat zorgde voor veel aantrekkelijke witte wijnen en rosés. 

Op het moment van schrijven van deze column moeten we nog naar de Rhône - waar 

de berichten positief zijn - maar hebben we de Bourgogne en Bordeaux al uitgebreid 

bezocht. Vooral in de Bourgogne gold dat een moeilijk groeiseizoen om heel veel werk 

in de wijngaard vroeg; regen, hagel, een slechte bloei en lagere temperaturen brachten 

problemen. De wijngaard moest dus goed ‘doorlucht’ blijven. Gelukkig - in dit geval - 

waren de rendementen laag en werden de boeren die hard hebben willen en kunnen 

werken uiteindelijk beloond.

Tijdens onze bezoeken aan de Bourgogne herproefden we ook het grote jaar 2009, dat 

zijn belofte meer dan waarmaakte. Daar waar mogelijk, verhoogden wij onze lopende 

reserveringen. Een deel van het resultaat vindt u in de bijlage van deze Vinée Vineuse, 

die vol staat met parels uit 2009! 

Natuurlijk waren ook alle ogen dit jaar weer op Bordeaux gericht. 2009 was een topjaar, 

dat ondanks een moeizame wereldeconomie tegen hoofdprijzen is verkocht. Veel châteaux 

verkochten uit en de prijzen zijn in sommige gevallen zelfs nog verder gestegen. Ook 

2010 blijkt een groot jaar te worden. Een jaar dat zich overigens niet met het zeer gulle 

2009 laat vergelijken. Zo zie je maar weer dat er geen blauwdruk bestaat voor een groot 

jaar. De kracht van 2010 zit hem in de frisheid en elegantie, die hand in hand gaat met 

een uitstekende rijpheid. De mooiste wijnen bezitten een perfecte balans tussen zuren, 

tanninen en rijp fruit, waarbij van alles véél aanwezig is. Met name de Médoc liet enkele 

meesterwerken zien, maar ook Pomerol deed mee aan de top. 

Een echt zwakke appellation was er in 2010 niet. Enig punt van kritiek vormt het hoge 

alcoholpercentage in sommige Saint-Emilions, door toedoen van een te laat geoogste 

merlotdruif. 

Die wijnen bevallen ons minder en zullen we dus ook niet inkopen. 

De grote vraag is natuurlijk wat de prijzen in 2010 zullen gaan doen. Gezien de grote 

wereldvraag en een kleinere omvang van de productie verwachten we geen daling. 

Natuurlijk houden wij u hier de komende maanden van op de hoogte. 

Omdat de wijnwereld vandaag de dag zoveel meer is dan Bordeaux en Bourgogne 

verwijzen wij u met veel genoegen door naar de pagina’s 6 t/m 9 alwaar wij onze nieuwste 

aanwinst uit Chili, Casa Marin, presenteren. Een absoluut topdomein uit het ‘nieuwe’ Chili!

Xavier & Louis Kat

In zomerse sferen

colofon

Inhoud

 Coup de Cœur
4  Coup de Cœur

 Carchelo & El Regajal
5  Twee Spaanse kanjers die met hun gulle karakter inmiddels 

veel vrienden hebben gemaakt.

 Casa Marín
6-9  San Antonio geldt als een van de meest interessante cool 

climate-gebieden van ‘het nieuwe Chili’. Casa Marín maakt 

hier loepzuivere topwijnen!

 Mâconnais
10-11  Collovray & Terrier maken verrukkelijke witte Bourgognes 

in een aantrekkelijke prijsklasse.

 Elzas
12-13  Het volledig biologisch-dynamisch werkende Domaine 

Dirler geniet een grote reputatie. Hun karaktervolle wijnen 

bezitten een excellente expressie van de terroir. 

 Navarra
14-15  Deze boeiende streek in Noord-Spanje profiteert optimaal 

van een koeler microklimaat. Señorio de Sarría maakt hier 

verrukkelijke wijnen in drie kleuren. 

 Oostenrijk
16-17  De populariteit van Oostenrijk duurt onverminderd voort. 

Zeer begrijpelijk als u de wijnen van Birgit Braunstein en 

Stadt Krems proeft.

 Zes uitzonderlijk mooie rosés
18-19  Rosés zijn er in vele soorten en kwaliteiten. Maar met een 

van deze toprosés aan tafel wordt een zomerse maaltijd al 

snel een feest!

 Mas des Dames
20-21  De wijnen van dit domein zijn inmiddels mateloos 

populair. Het bijzondere verhaal van Lidewij van Wilgen 

tekende zij op in een fantastische roman, die wij u tezamen 

met haar mooie wijnen aanbieden.

 Languedoc
22-23  In deze Zuid-Franse streek gebeurt het! Steeds 

meer wijnmakers benutten de gunstige natuurlijke 

omstandigheden voor het maken van kwaliteitswijnen. 

 Op deze pagina’s treft u drie sterren bij elkaar.

 Italië
24-25  Italië is een van de grootste wijnproducenten ter wereld 

en een land waar ontelbaar veel (kleine) wijnproducenten 

actief zijn. Door hun rijke cultuur met moderne inzichten 

en vinificatietechnieken te combineren, is de kwaliteit hier 

de laatste decennia met sprongen vooruitgegaan. Op deze 

twee pagina’s vindt u twee geweldige voorbeelden hiervan!

 Domaine des Roches Neuves
26-27  Wijnmaker van het jaar 2011, Thierry Germain, maakt in 

Saumur biologisch-dynamische wijnen van topniveau!

 Beeldschoon Spaans wit
28-29  Bij Spanje denkt men al snel aan krachtige rode wijnen. 

Maar wist u dat hier ook prachtige, elegante witte wijnen 

vandaan komen? Wij selecteerden vier kanjers voor u.

 Côtes du Rhône
30-31  De mooiste witte Rhônewijnen zijn zowel rijk als verfijnd. 

Deze drie producenten weten daar alles van. Wijnen die 

zich heerlijk laten combineren met wit vlees, gevogelte en 

stevigere visgerechten.

 Huiswijnen
32-33  Dé visitekaartjes van Okhuysen, met een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding. Wijnen die nooit vervelen.

 Wijnig Nieuws
34-35  Een vaste rubriek vol wetenswaardigheden.

 Rosé Frizant
Achter  Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt naast 

zijn beroemde en rode domeinwijn ook een op en top 

plezierwijn: een verrukkelijke rosé vol vrolijke belletjes.

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

Ophalen wijn
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.
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minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
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afname van 36 flessen en een minimum factuurwaarde 
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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.
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Küppersweg 19-21-23
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c o u p  d e  c œ u r

Het Coup de Coeur-proefpakket 
bestaat uit zes flessen.

Speciale prijs per pakket van 
6 flessen: € 55,25 (normaal: € 61,40)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Bestel een proefpakket 
Coup de Coeur-wijnen

2010 Cartagena Sauvignon 
Blanc - Chili
Casa Marín

Speciale prijs: € 8,90 per fles 

(normaal € 10,20)

Zie pagina 6-9

2009 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier

Speciale prijs: € 9,35 per fles 

(normaal € 10,70)

Zie pagina 10-11

Bij het samenstellen van ons aanbod wijnen voor Vinée Vineuse 

proeven wij de wijnen altijd eerst uitgebreid door. Tijdens 

zo’n proeverij vallen er altijd een paar wijnen extra op. Ze 

ontvangen van ons dan ook terecht het predikaat ‘Coup de 

Coeur’. U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-logo.

2010 Tradition rosé - Corbières
Château Beauregard-Mirouze

Speciale prijs: € 6,75 per fles 
(normaal € 7,80)

Zie pagina 18-19

2009 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

Speciale prijs: € 7,55 per fles
(normaal € 8,70)

Zie pagina 22-23
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2008 Saumur-Champigny
Domaine des Roches Neuves

Speciale prijs: € 8,80 per fles
(normaal € 10,10)

Zie pagina 20-21 

2008 White Indeed chardonnay 
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Speciale prijs: € 12,20 per fles 

(normaal € 13,90)

Zie pagina 30-31 

Goed nieuws voor de liefhebbers: de nieuwe ‘vlinderwijn’ is weer binnen! 

Ook nu is de beschikbare hoeveelheid beperkt, want de productie is 

onverminderd klein en de vraag vanuit hoofdstad Madrid heel groot.

Deze volledig biologische El Regajal, uit het gelijknamige natuurgebied, wordt 

gemaakt door de beroemde Spaanse oenoloog Ignacio de Miguel. Uit respect 

voor de natuurlijke omgeving is vrijwel de gehele bodega onder de grond 

gebouwd. Alle druivenrassen worden afzonderlijk van elkaar gevinifieerd 

op kleine roestvrijstalen vaten. Na de gisting wordt de wijn op eikenhouten 

barriques gedurende dertien maanden opgevoed.

2009 El Regajal, Selección Especial
Vino de Madrid, Viñas de El Regajal

Deze beroemde Spaanse wijn is gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 

30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. El Regajal staat ook dit oogstjaar 

garant voor een complexe wijn met een mooi spanningsveld tussen enerzijds 

kracht en anderzijds souplesse en finesse. 

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

fruit, kruiden, tabak, chocola en een lichte toast. De smaak is smeuïg en rond, 

maar tegelijkertijd elegant. De verleidelijke fruittonen, zijn lichte kruidigheid 

en fluwelige tanninen maken deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,95)

Een genereuze Spaanse volbloed

Ieder jaar een vlinderwijn!
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j u m i l l a  -  m a d r i d

Jumilla geldt als een van de meest 

interessante wijngebieden van Spanje van 

dit moment en de wijnbouw bloeit hier dan 

ook als nooit tevoren. De Zuid-Spaanse zon 

en de droogte die hij met zich meebrengt, 

worden gecompenseerd door de hoogte van 

de wijngaarden (tot wel 700 meter hoogte) en 

een systeem van (druppel)irrigatie met water 

dat rechtstreeks uit het gebergte stroomt. 

Bodegas Carchelo is hier een topdomein, 

dat in het bezit is van enkele van de beste 

wijngaarden van het gebied. 

Voeg hier een uiterst moderne kelder en een 

even talentvolle als gedreven wijnmaker 

in de persoon van Joaquín Galvez Bauzá aan 

toe en het verhaal is compleet!

2010 Carchelo
Deze Carchelo wordt gemaakt van de druiven 

monastrell (structuur en concentratie), 

syrah (aromatische expressie en vitaliteit) 

en cabernet-sauvignon (finesse en balans). 

Alle druiven werden afzonderlijk gevinifieerd, 

waarna de wijn een korte opvoeding genoot 

op Franse eikenhouten vaten. 

Proefnotitie: De geur is intens en rijk, met 

impressies van zwart fruit als bosbessen, rijpe 

bramen en zwarte kersen, met een mooie 

mineraliteit, iets van laurier en een klein 

pepertje. De smaak is geconcentreerd en rijp, 

vol sappig fruit, kruiden en specerijen en 

met verkwikkend frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)



c o u p  d e  c œ u r

Het Coup de Coeur-proefpakket 
bestaat uit zes flessen.

Speciale prijs per pakket van 
6 flessen: € 55,25 (normaal: € 61,40)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Bestel een proefpakket 
Coup de Coeur-wijnen

2010 Cartagena Sauvignon 
Blanc - Chili
Casa Marín

Speciale prijs: € 8,90 per fles 

(normaal € 10,20)

Zie pagina 6-9

2009 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier

Speciale prijs: € 9,35 per fles 

(normaal € 10,70)

Zie pagina 10-11

Bij het samenstellen van ons aanbod wijnen voor Vinée Vineuse 

proeven wij de wijnen altijd eerst uitgebreid door. Tijdens 

zo’n proeverij vallen er altijd een paar wijnen extra op. Ze 

ontvangen van ons dan ook terecht het predikaat ‘Coup de 

Coeur’. U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-logo.

2010 Tradition rosé - Corbières
Château Beauregard-Mirouze

Speciale prijs: € 6,75 per fles 
(normaal € 7,80)

Zie pagina 18-19

2009 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

Speciale prijs: € 7,55 per fles
(normaal € 8,70)

Zie pagina 22-23
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2008 Saumur-Champigny
Domaine des Roches Neuves

Speciale prijs: € 8,80 per fles
(normaal € 10,10)

Zie pagina 20-21 

2008 White Indeed chardonnay 
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Speciale prijs: € 12,20 per fles 

(normaal € 13,90)

Zie pagina 30-31 

Goed nieuws voor de liefhebbers: de nieuwe ‘vlinderwijn’ is weer binnen! 

Ook nu is de beschikbare hoeveelheid beperkt, want de productie is 

onverminderd klein en de vraag vanuit hoofdstad Madrid heel groot.

Deze volledig biologische El Regajal, uit het gelijknamige natuurgebied, wordt 

gemaakt door de beroemde Spaanse oenoloog Ignacio de Miguel. Uit respect 

voor de natuurlijke omgeving is vrijwel de gehele bodega onder de grond 

gebouwd. Alle druivenrassen worden afzonderlijk van elkaar gevinifieerd 

op kleine roestvrijstalen vaten. Na de gisting wordt de wijn op eikenhouten 

barriques gedurende dertien maanden opgevoed.

2009 El Regajal, Selección Especial
Vino de Madrid, Viñas de El Regajal

Deze beroemde Spaanse wijn is gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 

30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. El Regajal staat ook dit oogstjaar 

garant voor een complexe wijn met een mooi spanningsveld tussen enerzijds 

kracht en anderzijds souplesse en finesse. 

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

fruit, kruiden, tabak, chocola en een lichte toast. De smaak is smeuïg en rond, 

maar tegelijkertijd elegant. De verleidelijke fruittonen, zijn lichte kruidigheid 

en fluwelige tanninen maken deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,95)

Een genereuze Spaanse volbloed

Ieder jaar een vlinderwijn!
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j u m i l l a  -  m a d r i d

Jumilla geldt als een van de meest 

interessante wijngebieden van Spanje van 

dit moment en de wijnbouw bloeit hier dan 

ook als nooit tevoren. De Zuid-Spaanse zon 

en de droogte die hij met zich meebrengt, 

worden gecompenseerd door de hoogte van 

de wijngaarden (tot wel 700 meter hoogte) en 

een systeem van (druppel)irrigatie met water 

dat rechtstreeks uit het gebergte stroomt. 

Bodegas Carchelo is hier een topdomein, 

dat in het bezit is van enkele van de beste 

wijngaarden van het gebied. 

Voeg hier een uiterst moderne kelder en een 

even talentvolle als gedreven wijnmaker 

in de persoon van Joaquín Galvez Bauzá aan 

toe en het verhaal is compleet!

2010 Carchelo
Deze Carchelo wordt gemaakt van de druiven 

monastrell (structuur en concentratie), 

syrah (aromatische expressie en vitaliteit) 

en cabernet-sauvignon (finesse en balans). 

Alle druiven werden afzonderlijk gevinifieerd, 

waarna de wijn een korte opvoeding genoot 

op Franse eikenhouten vaten. 

Proefnotitie: De geur is intens en rijk, met 

impressies van zwart fruit als bosbessen, rijpe 

bramen en zwarte kersen, met een mooie 

mineraliteit, iets van laurier en een klein 

pepertje. De smaak is geconcentreerd en rijp, 

vol sappig fruit, kruiden en specerijen en 

met verkwikkend frisse tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)



casa marín / san-antonio casa marín / san-antonio

Unieke vondst in Chili

Verreweg de meeste wijnen die wij 

importeren komen uit Frankrijk, op 

enige afstand gevolgd door Spanje 

en Italië. Nieuwe, bijzondere wijnen 

zoeken we bij Okhuysen graag goed, 

maar niet per se ver weg. Daarnaast 

hebben we een grote voorliefde voor 

wijnen met elegantie, complexiteit, 

balans én karakter en daar hebben 

eerder genoemde landen nu eenmaal 

veel van te bieden.

Overtuigende en onderscheidende 
kwaliteit uit één van Chili’s meest 
interessante wijngebieden.

Natuurlijk houden we zorgvuldig alle ontwikkelingen in 

andere landen nauwlettend in de gaten, zowel binnen als 

buiten Europa. Na uitgebreide proeverijen en voorstudies brak 

het moment vorig jaar dan ook aan om de grote oversteek naar 

Zuid-Amerika te wagen en de belangrijkste wijngebieden uitgebreid 

onder de loep te nemen. Dit bezoek leverde meteen enkele 

uitstekende contacten op. Hoogtepunt van onze reis was het 

bezoek aan Casa Marín in San-Antonio.

De ‘cool climates’ van Chili gaan de strijd met 
Europa aan
De meeste Chileense wijnen die momenteel in Nederland worden 

verkocht, vormen nog altijd de onderkant van de Chileense 

wijnproductie. We hebben het hier over wijnen afkomstig uit de 

warme Central Valley waar, met behulp van intensieve irrigatie, 

grote plassen goedkope wijn worden gemaakt. Niet echt wijnen 

waar wij zelf blij van worden. Met zijn unieke geografische en 

klimatologische omstandigheden, heeft Chili echter veel meer te 

bieden. Iets wat het land zelf ook nog volop aan het ontdekken 

is. Het tempo waarin dat gebeurt is indrukwekkend. Steeds meer 

wijngebieden ontwikkelen zich in het kustgebergte aan de kant 

van de Stille Oceaan of in de verkoeling op hoogte in de Andes, 

in plaats van in de warme, droge vallei. Daarnaast breiden de 

wijngaarden zich verder uit richting het koele zuiden. 

In sommige van deze koelere gebieden wordt überhaupt niet meer 

geïrrigeerd, en anders is dit veelal in de vorm van een minimale 

‘druppelirrigatie’. Natuurlijk is Chili beroemd om zijn volle, kruidige 

rode wijnen op basis van carmenère. Maar wat ons het meest 

opviel was de opvallend hoge kwaliteit van veel van de witte wijnen, 

met name uit koele kustregio’s als Casablanca, San Antonio en 

Leyda.

Casa Marín, dé nieuwe vondst!
Een van de mooiste wijndomeinen die wij bezochten was die van 

Casa Marín in San Antonio, gelegen in een heuvelrijk landschap, 

met behoorlijk steile hellingen, op nog geen vier kilometer van de 

Grote Oceaan. De heuvels lopen hier kriskras door elkaar, soms 

steil, soms glooiend, met een continu wisselende ligging ten 

opzichte van de zon, een sterk variërende ondergrond, soms volop 

gelegen in de continu waaiende zeewind, dan weer juist geheel 

beschut. Deze enorme variatie in omstandigheden, gebundeld 

in één kleine vallei, maakt dit wijngebied uiterst boeiend en zeer 

geschikt voor een keur aan druivenrassen. De nabijheid van de 

koele oceaan - de wijngaarden liggen zelfs het dichtst aan de kust 

van geheel Chili - is duidelijk merkbaar. In de kleine Lo Abarca vallei 

is het gemiddeld net iets koeler dan in andere gedeelten van San 

Antonio en het nabijgelegen Casablanca. In vergelijking met de 

centrale vallei scheelt het al snel drie tot vijf graden! 

Het zal u niet verbazen dat in deze relatief koele streek druiven als 

sauvignon (blanc en gris), riesling, gewürztraminer en pinot noir 

het meer dan uitstekend doen.

Het domein
Viña Casa Marín werd in 2000 opgericht door wijnmaakster Maria 

Luz Marín, die één ding voor ogen had: ‘terroirwijnen’ maken in 

Chili. Haar project was innovatief én gewaagd, maar inmiddels 

geliefd en geroemd en een voorbeeld voor vele anderen in Chili! 

Sinds enkele jaren wordt Maria Luz bijgestaan door haar zoon 

Felipe, een wijnmaker die met dezelfde passie en gedrevenheid de 

droom van zijn moeder gestalte geeft.

Vandaag de dag telt het domein 36 hectare wijngaard verdeeld 

in 32 verschillende percelen. Alle druiven worden met de hand 

geoogst, pas op het moment dat er perfecte rijpheid is. Vanwege 

de grote diversiteit in terroirs en druivenrassen, gekoppeld aan het 

koele klimaat, duurt de oogst heel lang; van begin maart tot eind 

mei! Alle geoogste druiven worden dan ook apart in kleine kuipen 

gevinifeerd. 

De wijnen
Maria Luz en Felipe verdelen hun wijnen in twee categorieën: de 

zogenaamde ‘single vineyard’ wijnen en de Cartagena-wijnen. 

De eerste zijn, zoals de naam al suggereert, gemaakt van één 

specifieke wijngaard, en laten zo de meest pure expressie van 

een terroir zien. De Cartagena wijnen zijn assemblages van 

verschillende wijngaarden, die een perfecte expressie zijn van 

San Antonio. 

Bejubeld door de pers
De Sauvignon Blanc Cipresse Vineyard van Maria Luz Marín werd 

door het Engelse vaktijdschrift Decanter afgelopen december 

uitgeroepen tot beste Sauvignon Blanc in de categorie boven 

£ 10,00. Dezelfde wijn werd tijdens de Vinexpo 2009 vanuit ruim 

500 proefflessen uitgeroepen tot beste Sauvignon Blanc in de 

categorie boven de € 12,00.

Maar ook hun andere wijnen vallen continu in de prijzen en mogen 

zich verheugen in hoge noteringen van belangrijke internationale 

bladen. Het vakblad Wine & Spirits plaatst Casa Marín jaar in jaar 

uit bij de beste 100 wijndomeinen en eind vorig jaar werd Casa 

Marín door de Vereniging van Chileense Wijnen (Association of 

Chilean Wines) uitgeroepen tot beste wijndomein van het jaar!
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  Maria Luz Marín Xavier Kat en Felipe Marín

Zie vervolg Casa Marín volgende pagina’s



casa marín / san-antonio casa marín / san-antonio

Unieke vondst in Chili

Verreweg de meeste wijnen die wij 

importeren komen uit Frankrijk, op 

enige afstand gevolgd door Spanje 

en Italië. Nieuwe, bijzondere wijnen 

zoeken we bij Okhuysen graag goed, 

maar niet per se ver weg. Daarnaast 

hebben we een grote voorliefde voor 

wijnen met elegantie, complexiteit, 

balans én karakter en daar hebben 

eerder genoemde landen nu eenmaal 

veel van te bieden.

Overtuigende en onderscheidende 
kwaliteit uit één van Chili’s meest 
interessante wijngebieden.

Natuurlijk houden we zorgvuldig alle ontwikkelingen in 

andere landen nauwlettend in de gaten, zowel binnen als 

buiten Europa. Na uitgebreide proeverijen en voorstudies brak 

het moment vorig jaar dan ook aan om de grote oversteek naar 

Zuid-Amerika te wagen en de belangrijkste wijngebieden uitgebreid 

onder de loep te nemen. Dit bezoek leverde meteen enkele 

uitstekende contacten op. Hoogtepunt van onze reis was het 

bezoek aan Casa Marín in San-Antonio.

De ‘cool climates’ van Chili gaan de strijd met 
Europa aan
De meeste Chileense wijnen die momenteel in Nederland worden 

verkocht, vormen nog altijd de onderkant van de Chileense 

wijnproductie. We hebben het hier over wijnen afkomstig uit de 

warme Central Valley waar, met behulp van intensieve irrigatie, 

grote plassen goedkope wijn worden gemaakt. Niet echt wijnen 

waar wij zelf blij van worden. Met zijn unieke geografische en 

klimatologische omstandigheden, heeft Chili echter veel meer te 

bieden. Iets wat het land zelf ook nog volop aan het ontdekken 

is. Het tempo waarin dat gebeurt is indrukwekkend. Steeds meer 

wijngebieden ontwikkelen zich in het kustgebergte aan de kant 

van de Stille Oceaan of in de verkoeling op hoogte in de Andes, 

in plaats van in de warme, droge vallei. Daarnaast breiden de 

wijngaarden zich verder uit richting het koele zuiden. 

In sommige van deze koelere gebieden wordt überhaupt niet meer 

geïrrigeerd, en anders is dit veelal in de vorm van een minimale 

‘druppelirrigatie’. Natuurlijk is Chili beroemd om zijn volle, kruidige 

rode wijnen op basis van carmenère. Maar wat ons het meest 

opviel was de opvallend hoge kwaliteit van veel van de witte wijnen, 

met name uit koele kustregio’s als Casablanca, San Antonio en 

Leyda.

Casa Marín, dé nieuwe vondst!
Een van de mooiste wijndomeinen die wij bezochten was die van 

Casa Marín in San Antonio, gelegen in een heuvelrijk landschap, 

met behoorlijk steile hellingen, op nog geen vier kilometer van de 

Grote Oceaan. De heuvels lopen hier kriskras door elkaar, soms 

steil, soms glooiend, met een continu wisselende ligging ten 

opzichte van de zon, een sterk variërende ondergrond, soms volop 

gelegen in de continu waaiende zeewind, dan weer juist geheel 

beschut. Deze enorme variatie in omstandigheden, gebundeld 

in één kleine vallei, maakt dit wijngebied uiterst boeiend en zeer 

geschikt voor een keur aan druivenrassen. De nabijheid van de 

koele oceaan - de wijngaarden liggen zelfs het dichtst aan de kust 

van geheel Chili - is duidelijk merkbaar. In de kleine Lo Abarca vallei 

is het gemiddeld net iets koeler dan in andere gedeelten van San 

Antonio en het nabijgelegen Casablanca. In vergelijking met de 

centrale vallei scheelt het al snel drie tot vijf graden! 

Het zal u niet verbazen dat in deze relatief koele streek druiven als 

sauvignon (blanc en gris), riesling, gewürztraminer en pinot noir 

het meer dan uitstekend doen.

Het domein
Viña Casa Marín werd in 2000 opgericht door wijnmaakster Maria 

Luz Marín, die één ding voor ogen had: ‘terroirwijnen’ maken in 

Chili. Haar project was innovatief én gewaagd, maar inmiddels 

geliefd en geroemd en een voorbeeld voor vele anderen in Chili! 

Sinds enkele jaren wordt Maria Luz bijgestaan door haar zoon 

Felipe, een wijnmaker die met dezelfde passie en gedrevenheid de 

droom van zijn moeder gestalte geeft.

Vandaag de dag telt het domein 36 hectare wijngaard verdeeld 

in 32 verschillende percelen. Alle druiven worden met de hand 

geoogst, pas op het moment dat er perfecte rijpheid is. Vanwege 

de grote diversiteit in terroirs en druivenrassen, gekoppeld aan het 

koele klimaat, duurt de oogst heel lang; van begin maart tot eind 

mei! Alle geoogste druiven worden dan ook apart in kleine kuipen 

gevinifeerd. 

De wijnen
Maria Luz en Felipe verdelen hun wijnen in twee categorieën: de 

zogenaamde ‘single vineyard’ wijnen en de Cartagena-wijnen. 

De eerste zijn, zoals de naam al suggereert, gemaakt van één 

specifieke wijngaard, en laten zo de meest pure expressie van 

een terroir zien. De Cartagena wijnen zijn assemblages van 

verschillende wijngaarden, die een perfecte expressie zijn van 

San Antonio. 

Bejubeld door de pers
De Sauvignon Blanc Cipresse Vineyard van Maria Luz Marín werd 

door het Engelse vaktijdschrift Decanter afgelopen december 

uitgeroepen tot beste Sauvignon Blanc in de categorie boven 

£ 10,00. Dezelfde wijn werd tijdens de Vinexpo 2009 vanuit ruim 

500 proefflessen uitgeroepen tot beste Sauvignon Blanc in de 

categorie boven de € 12,00.

Maar ook hun andere wijnen vallen continu in de prijzen en mogen 

zich verheugen in hoge noteringen van belangrijke internationale 

bladen. Het vakblad Wine & Spirits plaatst Casa Marín jaar in jaar 

uit bij de beste 100 wijndomeinen en eind vorig jaar werd Casa 

Marín door de Vereniging van Chileense Wijnen (Association of 

Chilean Wines) uitgeroepen tot beste wijndomein van het jaar!
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  Maria Luz Marín Xavier Kat en Felipe Marín

Zie vervolg Casa Marín volgende pagina’s
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2010 Cartagena Sauvignon Blanc
Casa Marín

De druiven voor deze cuvée komen van de wat lager gelegen 

wijngaarden, waar de grond wat kouder is en meer klei bevat. De 

wijn bezit dat typische sauvignonkarakter met tonen van kruisbes, 

gemaaid gras, citrusfruit, mint en iets van peper. De wijn heeft een 

uitstekende structuur, is heel zuiver, met prachtige zuren en een 

lange, frisse afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise 

(vis)curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Sauvignon blanc Viñedo Cipreses
Casa Marín

Deze prachtige wijngaard ligt boven aan de heuvel in de vallei, 

met een grond rijk aan kalksteen, graniet en vulkanisch materiaal. 

De constant waaiende wind zorgt hier voor meer concentratie van 

de druiven en lagere rendementen. De neus is prachtig mineraal, 

grassig, met iets van peper, kruisbes, groene appel en citrusfruit. 

In de mond is de wijn mooi slank en geconcentreerd, heel zuiver 

met een uitstekend, sappig fruit, uitstekende zuren en een 

indrukwekkende afdronk.

Schenkadvies: bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise 

(vis)curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Riesling
Casa Marín

De wijn heeft een prachtige expressie van riesling, met levendige 

fruitaroma’s van citrusfruit, lychee, sinaasappelbloesem en appel. 

De smaak is prachtig zuiver, mooi droog, met verfrissende zuren, 

iets van rode grapefruit, witte veldbloemen, veel structuur en een 

verleidelijke afdronk.

Schenkadvies: Spannend bij gerechten als sushi of sashimi met 

wasabi of carpaccio van tonijn met citroen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Riesling Viñedo Miramar
Casa Marín

Miramar is een hooggelegen wijngaard, met uitzicht op de oceaan. 

De temperatuur ligt hier alltijd net wat lager, ook door toedoen van 

de ochtendnevel die hier doorgaans wat langer hangt. De neus is 

mooi expressief met tonen van wit fruit, meloen, witte bloemen, 

lychee en citrusfruit. De smaak is prachtig rijk en intens, bezit een 

mooie mineraliteit, fantastische zuren en een heerlijk zuiver fruit 

van groene appel en grapefruit. De wijn is zeer harmonisch en bezit 

veel lengte!

Schenkadvies: Spannend bij gerechten als sushi of sashimi met 

wasabi of carpaccio van tonijn met citroen.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Gewürztraminer
Casa Marín

Een prachtige wijn die zowel krachtig als fris is. De neus geurt naar 

bloesem, lychee, perziken, witte rozen, peper en gember. De smaak 

is rijk, met rijpe fruittonen, een vette structuur, met pittige zuren 

en een gulle afdronk.

Schenkadvies: Bij steviger gekruide gerechten zoals tandoori kip of 

krokant geroosterd varkensvlees met een exotische fruitsaus.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Gewürztraminer Viñedo Casona
Casa Marín

De bodem van deze wijngaard is donker, vrij diep, koel, en 

bezit veel zware klei. Ook hier is vaak ochtendnevel en ligt 

de temperatuur gemiddeld lager. De druiven blijven hierdoor 

langer hangen voor een optimale rijpheid, wat de complexiteit 

en aromatische rijkdom ten goede komt. Een werkelijk perfecte 

harmonie tussen enerzijds kracht en volume anderzijds subtiliteit 

en spanning. Mooie tonen van lychee, peer, perzik, witte rozen 

en mineralen. De smaak is rijk en geconcentreerd, met een brede 

structuur en heerlijke, sappige zuren.  

Schenkadvies: Bij steviger gekruide gerechten zoals tandoori kip of 

krokant geroosterd varkensvlees met een exotische fruitsaus.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Pinot Noir 
Casa Marín

Deze verrukkelijke Pinot Noir is bedoeld om jong - op het fruit - te 

drinken. Om de wijn fris en levendig te houden, liet Maria Luz 

hem geen melkzure gisting ondergaan. 30% kreeg een opvoeding 

op hout, het overige deel rijpte op kleine roestvrijstalen kuipen. 

De wijn geurt naar zoete rode vruchtjes, als rijpe kersen en 

bosaardbeitjes. In de smaak keert het rijpe rode fruit terug, met een 

prachtige frisse zetting, zoetige tanninen en levendige zuren.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij gebraden lamsvlees of geroosterd 

gevogelte als parelhoender.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,05 per fles (normaal € 14,80)

2007 Pinot Noir Viñedo Lo Abarca 

Casa Marín

Deze beroemde wijngaard is rijk aan kalk en is gelegen op het 

westen, richting de oceaan. De wind droogt hier de druiven altijd 

iets in, waardoor de rendementen laag zijn en de concentratie 

hoog. De neus geurt naar zwarte kersen, bramen en zwarte bessen, 

met ook iets van zwarte peper, truffel en wat aardse aroma’s. De 

smaak biedt een gul rijp fruit, een rijke textuur, tonen van mokka en 

cacao, prachtige frisse zuren en een lange, zuivere afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij kalfsvlees met rode bietjes of een 

zomerse salade met gestoofd rundvlees en cornichons. 

Op dronk: Tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 29,70 per fles (normaal € 33,30)
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casa marín / san-antonio casa marín / san-antonio

Proefpakket Cartagena
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 3 flessen. 

Speciale prijs: € 122,00 (normaal € 136,20)

(slechts één pakket ‘Cartagena’ per bestelling mogelijk)

Proefpakket Casa Marín
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van de Sauvignon Blanc en de Riesling 

ieder 2 flessen, en van de Gewürztraminer en de Pinot 

noir elk 1 fles. 

Speciale prijs: € 103,00 (normaal € 115,20)

(slechts één pakket ‘Casa Marín’ per bestelling mogelijk)
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2010 Cartagena Sauvignon Blanc
Casa Marín

De druiven voor deze cuvée komen van de wat lager gelegen 

wijngaarden, waar de grond wat kouder is en meer klei bevat. De 

wijn bezit dat typische sauvignonkarakter met tonen van kruisbes, 

gemaaid gras, citrusfruit, mint en iets van peper. De wijn heeft een 

uitstekende structuur, is heel zuiver, met prachtige zuren en een 

lange, frisse afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise 

(vis)curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Sauvignon blanc Viñedo Cipreses
Casa Marín

Deze prachtige wijngaard ligt boven aan de heuvel in de vallei, 

met een grond rijk aan kalksteen, graniet en vulkanisch materiaal. 

De constant waaiende wind zorgt hier voor meer concentratie van 

de druiven en lagere rendementen. De neus is prachtig mineraal, 

grassig, met iets van peper, kruisbes, groene appel en citrusfruit. 

In de mond is de wijn mooi slank en geconcentreerd, heel zuiver 

met een uitstekend, sappig fruit, uitstekende zuren en een 

indrukwekkende afdronk.

Schenkadvies: bijvoorbeeld bij Oosters getinte gerechten als Thaise 

(vis)curry met citroengras of salade met gamba’s en sesam.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Riesling
Casa Marín

De wijn heeft een prachtige expressie van riesling, met levendige 

fruitaroma’s van citrusfruit, lychee, sinaasappelbloesem en appel. 

De smaak is prachtig zuiver, mooi droog, met verfrissende zuren, 

iets van rode grapefruit, witte veldbloemen, veel structuur en een 

verleidelijke afdronk.

Schenkadvies: Spannend bij gerechten als sushi of sashimi met 

wasabi of carpaccio van tonijn met citroen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Riesling Viñedo Miramar
Casa Marín

Miramar is een hooggelegen wijngaard, met uitzicht op de oceaan. 

De temperatuur ligt hier alltijd net wat lager, ook door toedoen van 

de ochtendnevel die hier doorgaans wat langer hangt. De neus is 

mooi expressief met tonen van wit fruit, meloen, witte bloemen, 

lychee en citrusfruit. De smaak is prachtig rijk en intens, bezit een 

mooie mineraliteit, fantastische zuren en een heerlijk zuiver fruit 

van groene appel en grapefruit. De wijn is zeer harmonisch en bezit 

veel lengte!

Schenkadvies: Spannend bij gerechten als sushi of sashimi met 

wasabi of carpaccio van tonijn met citroen.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Gewürztraminer
Casa Marín

Een prachtige wijn die zowel krachtig als fris is. De neus geurt naar 

bloesem, lychee, perziken, witte rozen, peper en gember. De smaak 

is rijk, met rijpe fruittonen, een vette structuur, met pittige zuren 

en een gulle afdronk.

Schenkadvies: Bij steviger gekruide gerechten zoals tandoori kip of 

krokant geroosterd varkensvlees met een exotische fruitsaus.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2009 Gewürztraminer Viñedo Casona
Casa Marín

De bodem van deze wijngaard is donker, vrij diep, koel, en 

bezit veel zware klei. Ook hier is vaak ochtendnevel en ligt 

de temperatuur gemiddeld lager. De druiven blijven hierdoor 

langer hangen voor een optimale rijpheid, wat de complexiteit 

en aromatische rijkdom ten goede komt. Een werkelijk perfecte 

harmonie tussen enerzijds kracht en volume anderzijds subtiliteit 

en spanning. Mooie tonen van lychee, peer, perzik, witte rozen 

en mineralen. De smaak is rijk en geconcentreerd, met een brede 

structuur en heerlijke, sappige zuren.  

Schenkadvies: Bij steviger gekruide gerechten zoals tandoori kip of 

krokant geroosterd varkensvlees met een exotische fruitsaus.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Cartagena Pinot Noir 
Casa Marín

Deze verrukkelijke Pinot Noir is bedoeld om jong - op het fruit - te 

drinken. Om de wijn fris en levendig te houden, liet Maria Luz 

hem geen melkzure gisting ondergaan. 30% kreeg een opvoeding 

op hout, het overige deel rijpte op kleine roestvrijstalen kuipen. 

De wijn geurt naar zoete rode vruchtjes, als rijpe kersen en 

bosaardbeitjes. In de smaak keert het rijpe rode fruit terug, met een 

prachtige frisse zetting, zoetige tanninen en levendige zuren.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij gebraden lamsvlees of geroosterd 

gevogelte als parelhoender.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,05 per fles (normaal € 14,80)

2007 Pinot Noir Viñedo Lo Abarca 

Casa Marín

Deze beroemde wijngaard is rijk aan kalk en is gelegen op het 

westen, richting de oceaan. De wind droogt hier de druiven altijd 

iets in, waardoor de rendementen laag zijn en de concentratie 

hoog. De neus geurt naar zwarte kersen, bramen en zwarte bessen, 

met ook iets van zwarte peper, truffel en wat aardse aroma’s. De 

smaak biedt een gul rijp fruit, een rijke textuur, tonen van mokka en 

cacao, prachtige frisse zuren en een lange, zuivere afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij kalfsvlees met rode bietjes of een 

zomerse salade met gestoofd rundvlees en cornichons. 

Op dronk: Tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 29,70 per fles (normaal € 33,30)
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casa marín / san-antonio casa marín / san-antonio

Proefpakket Cartagena
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 3 flessen. 

Speciale prijs: € 122,00 (normaal € 136,20)

(slechts één pakket ‘Cartagena’ per bestelling mogelijk)

Proefpakket Casa Marín
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van de Sauvignon Blanc en de Riesling 

ieder 2 flessen, en van de Gewürztraminer en de Pinot 

noir elk 1 fles. 

Speciale prijs: € 103,00 (normaal € 115,20)

(slechts één pakket ‘Casa Marín’ per bestelling mogelijk)
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Met grote regelmaat berichten we u over de prachtige wijnen uit de zuidelijke 

Bourgogne van Jean-Marie Guffens en de gebroeders Bret. Topproducenten als zij 

hebben de Mâconnais de laatste jaren flink op de kaart gezet. Door alle aandacht 

rondom deze ‘sterren’ zouden wij bijna vergeten dat we nog een andere kanjer uit dit 

gebied in ons assortiment hebben: het Domaine Collovray & Terrier.

Christian Collovray en Jean-Luc Terrier zijn twee bescheiden heren die wat meer op de 

achtergrond opereren, maar een werkelijk schitterend domein bezitten en onder de 

liefhebbers een grote naam hebben opgebouwd. Zij maken kwalitatief hoogstaande wijnen 

tegen vriendelijke prijzen. Hoog tijd om weer eens enkele prachtige wijnen van deze heren 

in het zonnetje te zetten!

Jarenlang bezochten wij Jean-Luc (Christian werkt doorgaans in de wijngaarden) in een 

kleine, rommelige kelder in het dorpje Davayé. Gebrek aan ruimte zat de groei die het 

bedrijf doormaakte danig in de weg. Die wat rommelige en tegelijkertijd intieme sfeer is 

dan misschien typisch voor de Bourgogne, de ambitie van de heren reikte verder. Enkele 

jaren geleden lieten zij een modern en efficiënt keldercomplex bouwen, dat zijn gelijke 

in de omgeving nauwelijks kent. Nu kunnen Jean-Luc en Christian de kwaliteit van hun 

werk op een hoog niveau voortzetten en zelfs verder verbeteren. Wij selecteerden drie 

verrukkelijke wijnen van het topjaar 2009 uit drie verschillende herkomstgebieden voor u; 

stuk voor stuk sieraden!

Sieraden uit de Bourgogne

2009 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier

De druiven van deze ‘Tradition’ komen 

hoofdzakelijk uit de omgeving van 

Davayé. Het merendeel komt van eigen 

wijngaarden, maar een klein gedeelte wordt 

ook gekocht om aan het gewenste volume 

te komen. De druiven ondergingen na 

binnenkomst een zachte persing, waarna 

het schone sap voor de vergisting naar 

roestvrijstalen vaten werd overgebracht. 

Na de gisting rijpte de wijn verder op zijn 

fijne gistsporen.

Proefnotitie: De neus biedt rijpe fruittonen 

van peer, meloen en iets van witte perzik. 

De smaak is elegant, met rijpe fruittonen, 

bloemig, veel sap en een frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Schenkadvies: Als aperitief met rauwe ham 

of gedroogde worst of bij een frisse salade 

met krokant spek.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

2009 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier

Ook voor deze cuvée geldt dat een klein 

deel van de druiven gekocht werd van 

bevriende boeren uit de omgeving, waarbij 

Christian en Jean-Luc precies weten bij 

wie ze moeten zijn voor de juiste kwaliteit. 

Het grootste gedeelte (80%) komt echter 

uit hun eigen wijngaarden. De vinificatie 

en opvoeding is identiek aan die van de 

Mâcon Tradition, dus zonder hout, waarbij 

de nadruk ligt op de pure expressie van 

het fruit.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar perzik, 

abrikozen, meloen en witte bloemen. De 

smaak is die van rijp, rond fruit, mooi vettig, 

met een mooie brede structuur en een 

elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Schenkadvies: Bij lichte visgerechten en 

rijke salades, zoals een salade met gerookte 

zalm en groene asperges.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,80 per fles (normaal € 12,30)

2008 Pouilly-Fuissé Vieilles 
Vignes
Domaine Collovray & Terrier

Een selectie van de mooiste oude stokken 

uit Pouilly-Fuissé komt in aanmerking voor 

deze topcuvée van Collovray en Terrier. 

m â c o n n a i s m â c o n n a i s

Deze oude stokken geven van nature lage 

rendementen, waardoor het sap meer 

concentraat bevat. Jean-Luc kiest er dan 

ook voor om de wijn op eikenhouten vaten 

te vinifiëren en op te voeden. De micro-

oxidatie van het vat geeft de wijn meer 

structuur en complexiteit. 

Proefnotitie: Het fruit op de neus is rijk, 

met tonen van rijpe perzik, suikermeloen, 

bloesem, iets van vanille en een lichte toast. 

De smaak is gul en uitbundig, met een zwoel 

rijp fruit, mineralen, een mooie complexiteit 

en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Schenkadvies: Bij rijkere gerechten als 

gepocheerde tarbotfilet met hollandaise-

saus of gestoofd kalfsvlees met mosterd 

en room.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,00 per fles (normaal € 19,20)

Proefpakket 
Collovray & Terrier 

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

2 flessen.  

Speciale prijs: € 75,50 (normaal € 84,40)

(slechts één pakket ‘Collovray & Terrier´ per bestelling 

mogelijk)
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Met grote regelmaat berichten we u over de prachtige wijnen uit de zuidelijke 

Bourgogne van Jean-Marie Guffens en de gebroeders Bret. Topproducenten als zij 

hebben de Mâconnais de laatste jaren flink op de kaart gezet. Door alle aandacht 

rondom deze ‘sterren’ zouden wij bijna vergeten dat we nog een andere kanjer uit dit 

gebied in ons assortiment hebben: het Domaine Collovray & Terrier.

Christian Collovray en Jean-Luc Terrier zijn twee bescheiden heren die wat meer op de 

achtergrond opereren, maar een werkelijk schitterend domein bezitten en onder de 

liefhebbers een grote naam hebben opgebouwd. Zij maken kwalitatief hoogstaande wijnen 

tegen vriendelijke prijzen. Hoog tijd om weer eens enkele prachtige wijnen van deze heren 

in het zonnetje te zetten!

Jarenlang bezochten wij Jean-Luc (Christian werkt doorgaans in de wijngaarden) in een 

kleine, rommelige kelder in het dorpje Davayé. Gebrek aan ruimte zat de groei die het 

bedrijf doormaakte danig in de weg. Die wat rommelige en tegelijkertijd intieme sfeer is 

dan misschien typisch voor de Bourgogne, de ambitie van de heren reikte verder. Enkele 

jaren geleden lieten zij een modern en efficiënt keldercomplex bouwen, dat zijn gelijke 

in de omgeving nauwelijks kent. Nu kunnen Jean-Luc en Christian de kwaliteit van hun 

werk op een hoog niveau voortzetten en zelfs verder verbeteren. Wij selecteerden drie 

verrukkelijke wijnen van het topjaar 2009 uit drie verschillende herkomstgebieden voor u; 

stuk voor stuk sieraden!

Sieraden uit de Bourgogne

2009 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier

De druiven van deze ‘Tradition’ komen 

hoofdzakelijk uit de omgeving van 

Davayé. Het merendeel komt van eigen 

wijngaarden, maar een klein gedeelte wordt 

ook gekocht om aan het gewenste volume 

te komen. De druiven ondergingen na 

binnenkomst een zachte persing, waarna 

het schone sap voor de vergisting naar 

roestvrijstalen vaten werd overgebracht. 

Na de gisting rijpte de wijn verder op zijn 

fijne gistsporen.

Proefnotitie: De neus biedt rijpe fruittonen 

van peer, meloen en iets van witte perzik. 

De smaak is elegant, met rijpe fruittonen, 

bloemig, veel sap en een frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Schenkadvies: Als aperitief met rauwe ham 

of gedroogde worst of bij een frisse salade 

met krokant spek.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

2009 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier

Ook voor deze cuvée geldt dat een klein 

deel van de druiven gekocht werd van 

bevriende boeren uit de omgeving, waarbij 

Christian en Jean-Luc precies weten bij 

wie ze moeten zijn voor de juiste kwaliteit. 

Het grootste gedeelte (80%) komt echter 

uit hun eigen wijngaarden. De vinificatie 

en opvoeding is identiek aan die van de 

Mâcon Tradition, dus zonder hout, waarbij 

de nadruk ligt op de pure expressie van 

het fruit.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar perzik, 

abrikozen, meloen en witte bloemen. De 

smaak is die van rijp, rond fruit, mooi vettig, 

met een mooie brede structuur en een 

elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Schenkadvies: Bij lichte visgerechten en 

rijke salades, zoals een salade met gerookte 

zalm en groene asperges.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,80 per fles (normaal € 12,30)

2008 Pouilly-Fuissé Vieilles 
Vignes
Domaine Collovray & Terrier

Een selectie van de mooiste oude stokken 

uit Pouilly-Fuissé komt in aanmerking voor 

deze topcuvée van Collovray en Terrier. 

m â c o n n a i s m â c o n n a i s

Deze oude stokken geven van nature lage 

rendementen, waardoor het sap meer 

concentraat bevat. Jean-Luc kiest er dan 

ook voor om de wijn op eikenhouten vaten 

te vinifiëren en op te voeden. De micro-

oxidatie van het vat geeft de wijn meer 

structuur en complexiteit. 

Proefnotitie: Het fruit op de neus is rijk, 

met tonen van rijpe perzik, suikermeloen, 

bloesem, iets van vanille en een lichte toast. 

De smaak is gul en uitbundig, met een zwoel 

rijp fruit, mineralen, een mooie complexiteit 

en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Schenkadvies: Bij rijkere gerechten als 

gepocheerde tarbotfilet met hollandaise-

saus of gestoofd kalfsvlees met mosterd 

en room.

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,00 per fles (normaal € 19,20)

Proefpakket 
Collovray & Terrier 

U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

2 flessen.  

Speciale prijs: € 75,50 (normaal € 84,40)

(slechts één pakket ‘Collovray & Terrier´ per bestelling 

mogelijk)



e l z a s e l z a s

2009 Riesling Grand Cru Spiegel
De riesling op de akker Spiegel is vooral aangeplant op het deel 

dat voornamelijk bestaat uit zand en krijt, rijk aan klei en fosfor. 

De wijngaard is behoorlijk steil en bevindt zich op ongeveer 300 

meter hoogte, met een prachtige zonexpositie. Machines kunnen 

hier niet de wijngaard in en het ploegen gebeurt hier dan ook nog 

“ouderwets” met paard.

Proefnotitie: Expressieve geur van rijp fruit, bloemen en mineraliteit. 

De smaak is rijp en uitgebalanceerd, met enerzijds veel concentratie, 

anderzijds elegante zuren. Een verfijnde, doch aanwezige wijn, met 

een smakelijke en aanhoudende finale. Top!

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,95 per fles (normaal € 25,80)

2009 Gewürztraminer Grand Cru Kitterlé
De bovenlaag van de akker Kitterlé Grand Cru bij Guebwiller 

bestaat voornamelijk uit vulkanische grond. De gewürztraminer 

die op deze akker is aangeplant is bijna ‘fumé-achtig’ in de neus. 

Ondanks de sterke aroma’s van de druif toont de terroir zich 

schitterend in deze wijn.

Proefnotitie: Indrukwekkend rijke neus met florale tonen van rozen, 

geel fruit en kruiden. De krachtige smaak heeft tegelijk een rijk en 

mineraal karakter. De expressieve finale houdt secondenlang aan. 

Heel bijzonder!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,70 per fles (normaal € 22,20)

2009 Pinot Reserve
Deze Pinot is een assemblage van pinot auxerrois en pinot blanc.  

Deze laatste zorgt voor frisheid, terwijl ‘de auxerrois’ extra body, 

smeuïgheid en kruidigheid geeft. Het sap van de druiven vergistte 

op lage temperatuur op temperatuurgecontroleerde inox tanks 

(roestvrijstaal) en verbleef daar tot aan botteling. 

Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. Aantrekkelijke neus met 

tonen van perzik, abrikoos, grapefruit en een hint van kruiden. De 

smaak kenmerkt zich door veel sap, rijp geel fruit, een klein vetje en 

fijne zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Riesling
De riesling wordt gezien als een van de nobelste witte 

druivenrassen en de wijnen van de grote akkers uit de Elzas maken 

deze reputatie zeker waar. 2009 koppelt een schitterende rijpheid 

aan de voor Riesling zo kenmerkende frisheid. 

Proefnotitie: Het parfum van deze meest edele druif uit de Elzas 

Met deze wijze van werken ontstond na enkele jaren 

intensieve arbeid - Dirler werkt sinds die tijd met een 

paard voor de ploeg - een natuurlijk evenwicht in de wijngaarden. 

42% van hun wijngaarden is overigens gelegen op hellingen met 

een grand cru-status, waarbij de overige wijngaarden tussen deze 

wijngaarden in liggen en eveneens van een hoge kwaliteit zijn.

Dit evenwicht leidde tot zuivere en kerngezonde druiven die de 

basis vormen voor wijnen van absolute topkwaliteit. Het zijn 

wijnen die prachtig uitgebalanceerd zijn en een enorme rijkdom 

bezitten, met een ongekende complexiteit en verfijning. Niet voor 

niets zijn hun wijnen in vele toprestaurants verspreid over de hele 

wereld te vinden. Het oogstjaar 2009 is, in navolging van 2007 

en 2008, van een hoog niveau en wordt gekenmerkt door mooie 

rijpe tonen, veel fruitigheid en uitstekende zuren. 

Wij bieden u hiernaast vijf wijnen aan die u beslist geproefd 

moet hebben!

is bijzonder verfijnd, met schitterende tonen van citroen, grapefruit 

en perzik. De aanzet van de smaak is mooi rijk, met een prachtige 

concentratie, een delicaat wit fruit dat een harmonisch geheel vormt 

met de frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,10 per fles (normaal € 13,75)

2009 Gewürztraminer d’Alsace
Ook deze druif doet het in het zuidelijk gelegen Bergholtz 

uitstekend. Hij moet het immers hebben van zijn rijke en rijpe 

karakter. Met zijn florale tonen van rozenblaadjes en gemberachtige 

kruidigheid is dit een bijzonder druivenras. De roze druifjes geven 

een wijn met veel kleur en een opvallend rijk en kruidig aroma.

Proefnotitie: Elegante, licht aromatische, florale neus. Weelderig in de 

smaakaanzet met kruiden en geel fruit. Exotische tonen in de finale 

met een voor Gewürztraminer opvallende frisheid. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

Okhuysen werkt in de Elzas al 

bijna vijfentwintig jaar met de 

familie Dirler - met vader Jean-

Pierre en inmiddels heel wat  

jaren (ook) met zoon Jean -, een 

zeer gepassioneerde wijnfamilie. 

Midden jaren negentig van de 

vorige eeuw al koos Jean-Pierre 

Dirler voor een zo natuurlijk 

mogelijke wijnbouw. Toen 

zijn zoon eind vorige eeuw 

mede-eigenaar werd en het 

aantal wijngaarden door zijn 

huwelijk met Ludivine Cadé werd 

verdubbeld tot bijna achttien 

hectare, kozen zij voor een 

volledig biodynamische aanpak.
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Proefpakket Dirler
U kunt de Pinot Réserve, de Riesling d’Alsace en de Gewürztraminer 

d’Alsace ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere 

soort twee flessen.

Speciale prijs: € 69,50 (normaal € 77,50)

(slechts één pakket ‘Dirler’ per bestelling mogelijk)

Dirler maakt onweerstaanbare wijnen

12
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2009 Riesling Grand Cru Spiegel
De riesling op de akker Spiegel is vooral aangeplant op het deel 

dat voornamelijk bestaat uit zand en krijt, rijk aan klei en fosfor. 

De wijngaard is behoorlijk steil en bevindt zich op ongeveer 300 

meter hoogte, met een prachtige zonexpositie. Machines kunnen 

hier niet de wijngaard in en het ploegen gebeurt hier dan ook nog 

“ouderwets” met paard.

Proefnotitie: Expressieve geur van rijp fruit, bloemen en mineraliteit. 

De smaak is rijp en uitgebalanceerd, met enerzijds veel concentratie, 

anderzijds elegante zuren. Een verfijnde, doch aanwezige wijn, met 

een smakelijke en aanhoudende finale. Top!

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,95 per fles (normaal € 25,80)

2009 Gewürztraminer Grand Cru Kitterlé
De bovenlaag van de akker Kitterlé Grand Cru bij Guebwiller 

bestaat voornamelijk uit vulkanische grond. De gewürztraminer 

die op deze akker is aangeplant is bijna ‘fumé-achtig’ in de neus. 

Ondanks de sterke aroma’s van de druif toont de terroir zich 

schitterend in deze wijn.

Proefnotitie: Indrukwekkend rijke neus met florale tonen van rozen, 

geel fruit en kruiden. De krachtige smaak heeft tegelijk een rijk en 

mineraal karakter. De expressieve finale houdt secondenlang aan. 

Heel bijzonder!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,70 per fles (normaal € 22,20)

2009 Pinot Reserve
Deze Pinot is een assemblage van pinot auxerrois en pinot blanc.  

Deze laatste zorgt voor frisheid, terwijl ‘de auxerrois’ extra body, 

smeuïgheid en kruidigheid geeft. Het sap van de druiven vergistte 

op lage temperatuur op temperatuurgecontroleerde inox tanks 

(roestvrijstaal) en verbleef daar tot aan botteling. 

Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. Aantrekkelijke neus met 

tonen van perzik, abrikoos, grapefruit en een hint van kruiden. De 

smaak kenmerkt zich door veel sap, rijp geel fruit, een klein vetje en 

fijne zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Riesling
De riesling wordt gezien als een van de nobelste witte 

druivenrassen en de wijnen van de grote akkers uit de Elzas maken 

deze reputatie zeker waar. 2009 koppelt een schitterende rijpheid 

aan de voor Riesling zo kenmerkende frisheid. 
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een grand cru-status, waarbij de overige wijngaarden tussen deze 

wijngaarden in liggen en eveneens van een hoge kwaliteit zijn.

Dit evenwicht leidde tot zuivere en kerngezonde druiven die de 

basis vormen voor wijnen van absolute topkwaliteit. Het zijn 

wijnen die prachtig uitgebalanceerd zijn en een enorme rijkdom 

bezitten, met een ongekende complexiteit en verfijning. Niet voor 

niets zijn hun wijnen in vele toprestaurants verspreid over de hele 

wereld te vinden. Het oogstjaar 2009 is, in navolging van 2007 

en 2008, van een hoog niveau en wordt gekenmerkt door mooie 

rijpe tonen, veel fruitigheid en uitstekende zuren. 

Wij bieden u hiernaast vijf wijnen aan die u beslist geproefd 

moet hebben!
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met een voor Gewürztraminer opvallende frisheid. Heerlijk!
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familie Dirler - met vader Jean-
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jaren (ook) met zoon Jean -, een 
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Midden jaren negentig van de 

vorige eeuw al koos Jean-Pierre 

Dirler voor een zo natuurlijk 

mogelijke wijnbouw. Toen 

zijn zoon eind vorige eeuw 

mede-eigenaar werd en het 

aantal wijngaarden door zijn 

huwelijk met Ludivine Cadé werd 

verdubbeld tot bijna achttien 

hectare, kozen zij voor een 
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d’Alsace ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere 
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Het ‘nieuwe Spanje’ 
ligt in Navarra   

b o d e g a  d e  s a r r í a b o d e g a  d e  s a r r í a

Vlak bij het dorpje Puente la Reina, op de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, 
bevindt zich tussen de bosrijke heuvels Bodega de Sarría. Door de unieke ligging, op 
maar liefst tweehonderd hectare wijngaard waarvan een groot gedeelte meer dan 
vijftig jaar oud is, en het gebruik van moderne vinificatietechnieken worden hier 
karaktervolle Spaanse wijnen gemaakt. 

De aanplant bestaat uit zowel autochtone druivenrassen als 

tempranillo en graciano als de internationale druivenrassen 

cabernet-sauvignon, grenache en chardonnay. De verschillende 

druivenrassen doen het hier goed, omdat ze profiteren van de 

verschillende microklimaten die Navarra rijk is. De nabijheid van 

de Pyreneeën, de rivier de Ebro en de invloed van de Atlantische 

Oceaan in combinatie met de kalkrijke grond zorgen enerzijds 

voor een grote intensiteit en veel structuur, anderzijds voor een 

prachtige fruitexpressie, florale tonen en frisheid. De wijngaarden 

2010 Chardonnay
Señorio de Sarría

De chardonnaydruiven zijn afkomstig van 

een wijngaard in het noorden van Navarra, 

op zo’n 500 meter hoogte. De koele 

nachten zorgen ervoor dat de fruitaroma’s 

en zuren in de druiven goed bewaard 

blijven. Al in de vroege ochtend wordt er 

geoogst en de druiven worden direct naar 

de kelder gebracht om oxidatie tegen te 

gaan. De persing op lage temperatuur is 

verantwoordelijk voor het behoud van alle 

delicate aromastoffen. Wij waren direct 

verzot op deze frisse stijl chardonnay, die 

niet snel verveelt.

Proefnotitie: De geur is uitbundig, met tonen 

van rijp tropisch fruit als ananas en mango, 

een hint van citrus en ook iets bloemigs. De 

smaak zet fris in, met in het middenpalet 

een mooie vette structuur, rijpe fruittonen en 

aangename zuren. 

Schenkadvies: Ideaal als aperitief, bij een 

zomerse (maaltijd)salade of een licht 

visgerecht.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)

2010 Rosado
Señorio de Sarría

Van oudsher is Navarra bekend om 

haar roséwijnen van de ‘garnacha 

tinta’. Ook deze rosado is gemaakt van 

garnachadruiven, die na een korte inweking 

licht worden geperst. Vervolgens vindt op 

lage temperatuur de vergisting plaats om 

fraîcheur te behouden. Die frisheid proeft u 

terug in deze verrukkelijke rosé die genoeg 

pit heeft om ook tijdens een zomerse lunch 

of diner van te genieten.

Proefnotitie: Heerlijke neus met intense 

fruitaroma’s van framboos, aardbei en iets 

van venkel. De smaak is eveneens vol (klein) 

rood fruit, lekker sappig en eindigt in een 

lange, frisse finale. 

Schenkadvies: Als aperitief bij wat tapas, 

een uitgebreide picknick of een gegrild 

visje. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

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

2008 Viñedo No. 7 Graciano
Señorio de Sarría

Viñedo No. 7 geeft het stuk wijngaard aan 

waar de druiven voor deze speciale wijn 

vandaan komen. De wijnstokken zijn hier 

meer dan vijftig jaar oud en de autochtone 

gracianodruif levert kruidige en geurige 

wijnen met een intense smaak. Bij de 

gemiddelde wijnbouwer is dit druivenras 

niet geliefd, omdat de wijnstok laat uitloopt 

en de opbrengsten laag zijn. De selectie van 

druiven is zeer streng en alleen de beste 

gracianodruiven worden voor deze wijn 

gebruikt. De rijping geschiedt op nieuwe 

Franse eikenhouten vaten, gedurende 

ongeveer acht maanden. De wijn wint 

hierdoor aan complexiteit en structuur. 

Proefnotitie: De geur valt op door zijn kruidige 

karakter, subtiele vegetale tonen en fris bosfruit. 

De smaak is vol sap, met rijp fruit van zwarte 

bessen en bramen, iets van laurier, een klein 

pepertje, zachte tanninen en minerale tonen 

in de afdronk.

Schenkadvies: Bij geroosterd lamsvlees en 

wat pittigere vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

2007 Crianza
Señorio de Sarría

De tempranillo en cabernet-sauvignondruiven 

worden apart gevinifieerd op een gecontro-

leerde temperatuur van 28° C. Na de 

malolactische gisting volgt een opvoeding van 

circa één jaar op Amerikaanse eikenhouten 

vaten en een korte rijping op fles. Opvallend 

is dat de houttonen subtiel zijn geïntegreerd, 

waardoor de wijn zijn elegantie behoudt. Een 

voortreffelijke crianza met een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding!

Proefnotitie: Diep paarsrode kleur. In de neus 

treffen we verleidelijke aroma’s van rijpe kersen 

en bramen, een lichte toast en een vleugje 

vanille. De smaak biedt opnieuw veel sappig 

rood en zwart fruit, bezit een goede structuur 

en eindigt in een lange, kruidige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij gegrilde entrecote 

of ossenhaas en ook bij eend en divers wild.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,20 per fles (normaal € 7,20)O
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van Bodega de Sarría bevinden zich bovendien grotendeels in het 

bergachtige noorden van Navarra, waar zelfs op zeer warme dagen 

de hoge ligging en de aanwezige wind garant staan voor verkoeling.

Na een succesvolle introductie in 2009 presenteren we vol trots 

de nieuwe oogstjaren van dit verrassende domein. Tijdens een 

blindproeverij van Spaanse wijnen was het oordeel van ons 

proefteam van vinologen namelijk eenduidig: de wijnen van Sarría 

hebben karakter, zijn tegelijkertijd elegant en staan model voor 

wijnen uit het ‘nieuwe Spanje’.
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vanille. De smaak biedt opnieuw veel sappig 
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de hoge ligging en de aanwezige wind garant staan voor verkoeling.

Na een succesvolle introductie in 2009 presenteren we vol trots 

de nieuwe oogstjaren van dit verrassende domein. Tijdens een 

blindproeverij van Spaanse wijnen was het oordeel van ons 
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2010 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein

De pinot blanc wordt in Duitstalige gebieden ook wel de weisser 

burgunder genoemd en is het meest gebruikte witte druivenras 

van Burgenland. De kalkrijke grond en het typische microklimaat 

zorgen voor een schitterende en complexe wijn.

Proefnotitie: Heldere bleekgele kleur met een groene hint. In de neus 

ontdekken we aroma’s van peer, mango en een lichte kruidigheid. De 

smaak is elegant en toch rijk met veel fris, tropisch fruit. De afdronk is 

lang, rond en met subtiele tonen van amandel.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

2010 Chardonnay Felsenstein
Birgit Braunstein

Gemaakt van aanplant van 30 jaar oud. Na een handmatige oogst 

volgt een directe persing van de druiven. Het verkregen sap vergist 

vervolgens op inox-tanks (roestvrij staal). De wijn rijpt 6 maanden 

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) tot aan het moment van botteling 

om aan complexiteit en balans te winnen.

Proefnotitie: De geur is intens met hints van grapefruit en lychee. 

De aanzet van de smaak is fris met tonen van citrus. De afdronk is rijk 

en vol met rijp fruit en een klein botertje.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

o o s t e n r i j k 

Weingut Stadt Krems bezit dertig hectaren wijngaard in het 

Kremstal, verdeeld over verschillende kleine terrassen, die 

behoren tot de beste gronden van de vallei. De wijngaarden bieden 

een uitstekende bodem voor druiven als de grüner veltliner, riesling 

en pinot blanc. Enkele van de topwijngaarden, zoals Weinzierlberg 

en Wachtberg, hebben een ondergrond van zogenaamd 

oergesteente (gneiss) en behoren tot de oudste bodemformaties 

ter wereld. 

o o s t e n r i j k 

Oostenrijk heeft een zeer oude wijncultuur die stamt 
uit de Romeinse tijd. In tegenstelling tot andere 
wijnlanden hebben de ‘internationale druivenrassen’ 
hier weinig voet aan de grond gekregen en worden de 
inheemse druivensoorten gekoesterd. De wijnen die 
hier vandaan komen, onderscheiden zich door hun 
zuiverheid en hoge gemiddelde kwaliteit.
Onze troeven uit dit boeiende wijnland, Birgit 
Braunstein van het gelijknamige wijndomein en Fritz 
Miesbauer van Stadt Krems hebben hun wijngaarden 

in verschillende wijnregió s, met elk hun geheel 
eigen bodemsamenstelling en klimaatinvloeden. 
Wat we bij beiden terugvinden is een enorme 
passie en een zoektocht naar de expressie van hun 
terroir. Hun wijnen zijn perfect in balans, en worden 
gekenmerkt door bloemigheid, mineraliteit, fruit en 
verfijnde zuren. 
Hieronder vier wijnen van het beste wat Oostenrijk 
te bieden heeft. Zuivere wijnen, met diepgang en 
finesse, die gastronomisch breed inzetbaar zijn.

Birgit Braunstein is een gevierd wijnmaker in Burgenland. 

Haar wijngaarden zijn gelegen direct ten westen van de 

Neusiedlersee, een meer dat een matigende invloed heeft op het 

continentale klimaat. Het aangrenzende Leithagebergte levert 

verschillende grondsoorten, waaronder het minerale gneiss, 

leisteen en het zachtere kalksteen. In tegenstelling tot het Kremstal 

biedt het westelijke gedeelte van Neusiedlersee behalve voor witte 

ook uitstekende omstandigheden voor het produceren van rode 

wijnen.

2010 Grüner Veltliner Weinzierlberg
Weingut Stadt Krems

Naast de bescheiden aanplant van pinot blanc is deze akker vooral 

beroemd om zijn grüner veltliner. Door de overheersende invloed van 

de warme oostenwind vindt men hier zeer uitbundige en exotische 

wijnen. Na een strenge selectie en zachte persing werd de most 

vergist op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: Een zeer expressieve wijn met een complexe neus van 

exotische vruchten, aalbessen, rabarber en ook wat rokerigs. In de mond 

bezit hij veel structuur, frisse zuren en een prachtig zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2010 Riesling Steinterrassen
Weingut Stadt Krems

De riesling is hier na de grüner veltliner de meest voorkomende 

druivensoort. Hij gedijt uitstekend in de grote temperatuurverschillen 

tussen de warme oostenwind overdag en de sterke afkoeling ’s 

nachts. De druiven werden ontsteeld en na een zachte persing 

vergistte het sap op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De wijn heeft een kenmerkende minerale stijl, een goede 

structuur, mooie kruidigheid en een fruitig karakter, dat associaties met 

abrikoos en perzik oproept. In de afdronk vallen de uitstekende zuren op. 

Bovendien is het een wijn met bewaarpotentieel.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,90)
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2010 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein

De pinot blanc wordt in Duitstalige gebieden ook wel de weisser 

burgunder genoemd en is het meest gebruikte witte druivenras 

van Burgenland. De kalkrijke grond en het typische microklimaat 

zorgen voor een schitterende en complexe wijn.

Proefnotitie: Heldere bleekgele kleur met een groene hint. In de neus 

ontdekken we aroma’s van peer, mango en een lichte kruidigheid. De 

smaak is elegant en toch rijk met veel fris, tropisch fruit. De afdronk is 

lang, rond en met subtiele tonen van amandel.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

2010 Chardonnay Felsenstein
Birgit Braunstein

Gemaakt van aanplant van 30 jaar oud. Na een handmatige oogst 

volgt een directe persing van de druiven. Het verkregen sap vergist 

vervolgens op inox-tanks (roestvrij staal). De wijn rijpt 6 maanden 

‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) tot aan het moment van botteling 

om aan complexiteit en balans te winnen.

Proefnotitie: De geur is intens met hints van grapefruit en lychee. 

De aanzet van de smaak is fris met tonen van citrus. De afdronk is rijk 

en vol met rijp fruit en een klein botertje.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,35 per fles (normaal € 10,70)

o o s t e n r i j k 

Weingut Stadt Krems bezit dertig hectaren wijngaard in het 

Kremstal, verdeeld over verschillende kleine terrassen, die 

behoren tot de beste gronden van de vallei. De wijngaarden bieden 

een uitstekende bodem voor druiven als de grüner veltliner, riesling 

en pinot blanc. Enkele van de topwijngaarden, zoals Weinzierlberg 

en Wachtberg, hebben een ondergrond van zogenaamd 

oergesteente (gneiss) en behoren tot de oudste bodemformaties 

ter wereld. 

o o s t e n r i j k 

Oostenrijk heeft een zeer oude wijncultuur die stamt 
uit de Romeinse tijd. In tegenstelling tot andere 
wijnlanden hebben de ‘internationale druivenrassen’ 
hier weinig voet aan de grond gekregen en worden de 
inheemse druivensoorten gekoesterd. De wijnen die 
hier vandaan komen, onderscheiden zich door hun 
zuiverheid en hoge gemiddelde kwaliteit.
Onze troeven uit dit boeiende wijnland, Birgit 
Braunstein van het gelijknamige wijndomein en Fritz 
Miesbauer van Stadt Krems hebben hun wijngaarden 

in verschillende wijnregió s, met elk hun geheel 
eigen bodemsamenstelling en klimaatinvloeden. 
Wat we bij beiden terugvinden is een enorme 
passie en een zoektocht naar de expressie van hun 
terroir. Hun wijnen zijn perfect in balans, en worden 
gekenmerkt door bloemigheid, mineraliteit, fruit en 
verfijnde zuren. 
Hieronder vier wijnen van het beste wat Oostenrijk 
te bieden heeft. Zuivere wijnen, met diepgang en 
finesse, die gastronomisch breed inzetbaar zijn.

Birgit Braunstein is een gevierd wijnmaker in Burgenland. 

Haar wijngaarden zijn gelegen direct ten westen van de 

Neusiedlersee, een meer dat een matigende invloed heeft op het 

continentale klimaat. Het aangrenzende Leithagebergte levert 

verschillende grondsoorten, waaronder het minerale gneiss, 

leisteen en het zachtere kalksteen. In tegenstelling tot het Kremstal 

biedt het westelijke gedeelte van Neusiedlersee behalve voor witte 

ook uitstekende omstandigheden voor het produceren van rode 

wijnen.

2010 Grüner Veltliner Weinzierlberg
Weingut Stadt Krems

Naast de bescheiden aanplant van pinot blanc is deze akker vooral 

beroemd om zijn grüner veltliner. Door de overheersende invloed van 

de warme oostenwind vindt men hier zeer uitbundige en exotische 

wijnen. Na een strenge selectie en zachte persing werd de most 

vergist op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: Een zeer expressieve wijn met een complexe neus van 

exotische vruchten, aalbessen, rabarber en ook wat rokerigs. In de mond 

bezit hij veel structuur, frisse zuren en een prachtig zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2010 Riesling Steinterrassen
Weingut Stadt Krems

De riesling is hier na de grüner veltliner de meest voorkomende 

druivensoort. Hij gedijt uitstekend in de grote temperatuurverschillen 

tussen de warme oostenwind overdag en de sterke afkoeling ’s 

nachts. De druiven werden ontsteeld en na een zachte persing 

vergistte het sap op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De wijn heeft een kenmerkende minerale stijl, een goede 

structuur, mooie kruidigheid en een fruitig karakter, dat associaties met 

abrikoos en perzik oproept. In de afdronk vallen de uitstekende zuren op. 

Bovendien is het een wijn met bewaarpotentieel.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,90)
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r o s é w i j n e n r o s é w i j n e n

Rosés van grote klasse!
De laatste jaren zat rosé 

behoorlijk in de lift. Er was weer 

veel vraag naar deze zomerwijn 

par excellence en er werd zelfs 

gesproken van een heuse hype. 

Maar zoals dat gaat met alle 

hippe dingen was het succes van 

korte duur en is de grote vraag 

alweer tanende. Gelukkig varen 

wij graag onze eigen koers en 

blijft ons aanbod onveranderd 

groot. Sommige rosés verdienen 

het gewoon om gedronken 

te worden. Sterker nog, 

het is doodzonde om 

niet van deze geweldige 

wijnen te genieten; perfecte 

begeleiders van elegante 

gerechten tijdens heerlijke 

zomerdagen! 

Op deze pagina’s vindt u de 

crème de la crème uit ons 

assortiment op het gebied 

van rosé!

2010 Bandol
Château de Pibarnon

Het beroemde Pibarnon uit Bandol maakt naast fantastische rode 

wijnen ook een van de allermooiste rosés die wij kennen. Hij wordt 

gemaakt van de druiven mourvèdre (50%) en cinsault (50%). 

De eerste geeft de wijn kracht, diepgang en bewaarpotentieel; de 

tweede finesse, fruit en sensualiteit.

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, rode vruchtjes en iets van 

citrus. Hij bezit een mooi vetje, een goede structuur, prachtige frisheid, 

rijpe fruittonen en verkwikkende zuren.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij een zomerse salade niçoise met 

gegrilde tonijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 18,35 per fles (normaal € 20,70)

2009 Auxey-Duresses, Cuvée-Rosé
Domaine Dupont-Fahn

Ooit gebruikte Michel Dupont een kleine hoeveelheid van zijn 

kostbare pinot-noirdruiven om voor zijn vrouw een beetje rosé voor 

de zomer te maken. Bij gebrek aan een kleine tank vergistte hij de 

wijn op een eikenhouten vat en liet hem daarna nog enkele maanden 

verder rijpen. Op een zomerse dag dronken wij deze wijn op het 

domein en waren verrukt. Michel Dupont was bereid hem speciaal 

voor ons te maken. Tot op de dag van vandaag hebben we daar 

plezier van!

Proefnotitie: De neus is heerlijk zwoel, met zachte fruittonen, iets van 

brioche en een lichte toast. In de mond opnieuw een elegant, sappig 

fruit, met tonen van bosaardbeien en frambozen, fijne zuren en een 

aangenaam milde afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij gebraden kalfsvlees, koud geserveerd met 

trostomaatjes en rucola of iets echt luxueus als kreeft met botersaus.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,55 per fles (normaal € 16,50)

2010 Corbières, La Tradition
Château Beaurégard-Mirouze

De meest bekende wijn van dit domein is de rode Tradition. Toch 

maken Carine en Nicolas Mirouze nog enkele fantastische andere 

wijnen op hun château, waaronder deze verrukkelijke rosé. Hij 

wordt gemaakt van het eerst vrijgekomen sap van de syrah- en 

grenachedruiven, afkomstig van enkele op het noorden gelegen 

hellingen. Door deze ligging bezitten de druiven veel frisheid en 

mooie zuren.

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode vruchtjes en citrusfruit en 

iets kruidigs. De smaak is fris en sprankelend, met elegant, sappig fruit, 

lekker pittig en een levendige afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij koude pastasalade met geroosterde 

aubergine en verse geitenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)

2010 Sancerre
Domaine de la Garenne

Sancerre is natuurlijk vooral beroemd vanwege zijn prachtige, 

expressieve sauvignon blanc, die het op de kalkrijke grond uitstekend 

doet. De familie Reverdy maakt daarnaast ook nog een beetje rood 

en een buitengewoon aantrekkelijke rosé. Het stukje grond dat 

ze hiervoor reserveren is nauwelijks een hectare groot en de 

productie dus zeer beperkt. Jaarlijks reserveren wij het maximale 

aantal flessen dat ons wordt toebedeeld.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar kleine rode vruchtjes en 

veldbloemen. De smaak is prachtig elegant, met zachte fruittonen, 

veel souplesse, harmonische zuren en een verkwikkende afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij snoekbaars met dun gesneden 

rode biet, crème fraîche en zwarte peper.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,75 per fles (normaal € 13,40)

2010 Tavel ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

In vroegere tijden waren Tavel en de buurgemeente Châteauneuf-

du-Pape zeer aan elkaar gewaagd als het op de kwaliteit van de 

wijnen aankwam. Bij de oprichting van de appellations controlées 

kreeg het nabijgelegen Châteauneuf de voorkeur boven Tavel. De 

laatste heeft daarom ‘slechts’ een AOC-status voor rosé. Deze rosé 

werd wel zeer beroemd en is dat tot op de dag van vandaag. Het 

biologisch-dynamische gecertificeerde Mordorée is hier een absolute 

topper en verkoopt zijn rosé over de gehele wereld!

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en zwart fruit, iets van citrus, 

peper en kruiden. De smaak is krachtig en intens, met een levendig 

fruit, elegante zuren en een kruidige afdronk.

Schenkadvies: Combineert onder meer goed met steviger gekruide 

gerechten uit de Noord-Afrikaanse keuken als couscous met 

kikkererwten en merguezworstjes.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Corbières
Château Champ des Soeurs 

Laurent Maynadier uit Fitou is een zeer bescheiden wijnmaker, maar 

wel een van de beste van Frankrijk. Enkele jaren geleden werd hij in 

de jaargids van de Revue des Vins de France benoemd als ‘wijnmaker 

van het jaar’, een illustere titel. Laurent zoekt in zijn wijnen elegantie, 

finesse en harmonie. Zo ook in deze fantastische rosé!

Proefnotitie: Een heerlijk elegant parfum van rode veldbloemen, rijpe 

perzik, citrusfruit en aardbeien. De smaak is verfijnd en elegant, met 

een delicaat wit en rood fruit, harmonieuze zuren en een aangenaam 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Wij denken hier aan in olijfolie gebakken sardines 

met gazpacho en rode peper.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,10 per fles (normaal € 9,30)
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Rosés van grote klasse!
De laatste jaren zat rosé 

behoorlijk in de lift. Er was weer 

veel vraag naar deze zomerwijn 

par excellence en er werd zelfs 

gesproken van een heuse hype. 

Maar zoals dat gaat met alle 

hippe dingen was het succes van 

korte duur en is de grote vraag 

alweer tanende. Gelukkig varen 

wij graag onze eigen koers en 

blijft ons aanbod onveranderd 

groot. Sommige rosés verdienen 

het gewoon om gedronken 

te worden. Sterker nog, 

het is doodzonde om 

niet van deze geweldige 

wijnen te genieten; perfecte 

begeleiders van elegante 

gerechten tijdens heerlijke 

zomerdagen! 

Op deze pagina’s vindt u de 

crème de la crème uit ons 

assortiment op het gebied 

van rosé!

2010 Bandol
Château de Pibarnon

Het beroemde Pibarnon uit Bandol maakt naast fantastische rode 

wijnen ook een van de allermooiste rosés die wij kennen. Hij wordt 

gemaakt van de druiven mourvèdre (50%) en cinsault (50%). 

De eerste geeft de wijn kracht, diepgang en bewaarpotentieel; de 

tweede finesse, fruit en sensualiteit.

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, rode vruchtjes en iets van 

citrus. Hij bezit een mooi vetje, een goede structuur, prachtige frisheid, 

rijpe fruittonen en verkwikkende zuren.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij een zomerse salade niçoise met 

gegrilde tonijn.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 18,35 per fles (normaal € 20,70)

2009 Auxey-Duresses, Cuvée-Rosé
Domaine Dupont-Fahn

Ooit gebruikte Michel Dupont een kleine hoeveelheid van zijn 

kostbare pinot-noirdruiven om voor zijn vrouw een beetje rosé voor 

de zomer te maken. Bij gebrek aan een kleine tank vergistte hij de 

wijn op een eikenhouten vat en liet hem daarna nog enkele maanden 

verder rijpen. Op een zomerse dag dronken wij deze wijn op het 

domein en waren verrukt. Michel Dupont was bereid hem speciaal 

voor ons te maken. Tot op de dag van vandaag hebben we daar 

plezier van!

Proefnotitie: De neus is heerlijk zwoel, met zachte fruittonen, iets van 

brioche en een lichte toast. In de mond opnieuw een elegant, sappig 

fruit, met tonen van bosaardbeien en frambozen, fijne zuren en een 

aangenaam milde afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij gebraden kalfsvlees, koud geserveerd met 

trostomaatjes en rucola of iets echt luxueus als kreeft met botersaus.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,55 per fles (normaal € 16,50)

2010 Corbières, La Tradition
Château Beaurégard-Mirouze

De meest bekende wijn van dit domein is de rode Tradition. Toch 

maken Carine en Nicolas Mirouze nog enkele fantastische andere 

wijnen op hun château, waaronder deze verrukkelijke rosé. Hij 

wordt gemaakt van het eerst vrijgekomen sap van de syrah- en 

grenachedruiven, afkomstig van enkele op het noorden gelegen 

hellingen. Door deze ligging bezitten de druiven veel frisheid en 

mooie zuren.

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode vruchtjes en citrusfruit en 

iets kruidigs. De smaak is fris en sprankelend, met elegant, sappig fruit, 

lekker pittig en een levendige afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij koude pastasalade met geroosterde 

aubergine en verse geitenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 6,75 per fles (normaal € 7,80)

2010 Sancerre
Domaine de la Garenne

Sancerre is natuurlijk vooral beroemd vanwege zijn prachtige, 

expressieve sauvignon blanc, die het op de kalkrijke grond uitstekend 

doet. De familie Reverdy maakt daarnaast ook nog een beetje rood 

en een buitengewoon aantrekkelijke rosé. Het stukje grond dat 

ze hiervoor reserveren is nauwelijks een hectare groot en de 

productie dus zeer beperkt. Jaarlijks reserveren wij het maximale 

aantal flessen dat ons wordt toebedeeld.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar kleine rode vruchtjes en 

veldbloemen. De smaak is prachtig elegant, met zachte fruittonen, 

veel souplesse, harmonische zuren en een verkwikkende afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij snoekbaars met dun gesneden 

rode biet, crème fraîche en zwarte peper.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,75 per fles (normaal € 13,40)

2010 Tavel ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

In vroegere tijden waren Tavel en de buurgemeente Châteauneuf-

du-Pape zeer aan elkaar gewaagd als het op de kwaliteit van de 

wijnen aankwam. Bij de oprichting van de appellations controlées 

kreeg het nabijgelegen Châteauneuf de voorkeur boven Tavel. De 

laatste heeft daarom ‘slechts’ een AOC-status voor rosé. Deze rosé 

werd wel zeer beroemd en is dat tot op de dag van vandaag. Het 

biologisch-dynamische gecertificeerde Mordorée is hier een absolute 

topper en verkoopt zijn rosé over de gehele wereld!

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en zwart fruit, iets van citrus, 

peper en kruiden. De smaak is krachtig en intens, met een levendig 

fruit, elegante zuren en een kruidige afdronk.

Schenkadvies: Combineert onder meer goed met steviger gekruide 

gerechten uit de Noord-Afrikaanse keuken als couscous met 

kikkererwten en merguezworstjes.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Corbières
Château Champ des Soeurs 

Laurent Maynadier uit Fitou is een zeer bescheiden wijnmaker, maar 

wel een van de beste van Frankrijk. Enkele jaren geleden werd hij in 

de jaargids van de Revue des Vins de France benoemd als ‘wijnmaker 

van het jaar’, een illustere titel. Laurent zoekt in zijn wijnen elegantie, 

finesse en harmonie. Zo ook in deze fantastische rosé!

Proefnotitie: Een heerlijk elegant parfum van rode veldbloemen, rijpe 

perzik, citrusfruit en aardbeien. De smaak is verfijnd en elegant, met 

een delicaat wit en rood fruit, harmonieuze zuren en een aangenaam 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Wij denken hier aan in olijfolie gebakken sardines 

met gazpacho en rode peper.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,10 per fles (normaal € 9,30)



m a s  d e s  da m e s m a s  d e s  da m e s

2010 Mas des Dames Blanc
Vin de Pays d’Oc

Een bijzonder originele wijn, gemaakt van 100% 

grenache blanc van zeer oude stokken. De 

fossielen van oesters in het perceel geven de 

wijnen een prachtige mineraliteit en frisheid. 

De wijn kreeg een subtiele opvoeding op 

eikenvaten, waarbij geen nieuwe vaten worden 

gebruikt, om smaakdominantie van het hout 

te vermijden. De wijn is kruidig, bloemig, met 

subtiele fruittonen, een minerale stijl, een goede 

kern en een uitstekende lengte.

Schenkadvies: Een verrassende wijn bij 

bouillabaisse of stevige visgerechten met 

bijvoorbeeld gestoofde venkel. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,05 per fles (normaal € 11,50)

2010 Mas des Dames Rosé
Coteaux du Languedoc

Deze wijn is gemaakt van de druiven grenache, 

mourvèdre en syrah, waarbij een klein gedeelte 

van de wijn een houtopvoeding kreeg voor wat 

extra complexiteit. Lidewij gebruikt alleen het 

eerst vrijgekomen sap, dat naast fruitexpressie, 

ook een mooie zuurgraad heeft. De wijn geurt 

naar rijpe rode vruchtjes, verse kruiden en 

rode bloemen. De smaak is elegant, met frisse 

fruittonen, veel sap en heerlijke zuren in de 

afdronk.

Schenkadvies: Als aperitief met knapperige 

rauwe groenten (crudité) en aïoli of bij 

Provençaalse visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Mas des Dames, La Dame
Coteaux du Languedoc

De belangrijkste wijn van het domein, gemaakt 

van de druiven grenache, carignan en syrah, die 

met perfecte rijpheid werden geoogst. Prachtige 

rijke neus vol rood fruit en fijne kruiden. Zachte, 

volle aanzet in de smaak, zeer harmonisch en 

met een zachte, fluwelige finale. Heerlijk!

Schenkadvies: Bij geroosterd rood vlees als 

lam of rund eventueel gemarineerd met verse 

kruiden en knoflook.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

De verrukkelijke wijnen van Lidewij van Wilgen 

zijn mateloos populair bij vele liefhebbers en 

inmiddels niet meer weg te denken uit ons 

assortiment. Wie had dat ooit gedacht toen 

ongeveer tien jaar geleden een Haarlems stel 

uit de reclamewereld bij ons langskwam om 

hun ideeën over de aankoop van een wijndomein 

te bespreken. Met veel lef en het nodige 

doorzettingsvermogen stortten zij zich een 

jaar later in een groot avontuur: het opzetten 

van hun eigen wijndomein. Na verloop van tijd 

was het vooral Lidewij die haar draai vond in de 

buurt van het Zuid-Franse Béziers.

2007 Mas des Dames, La Diva
Vin de Pays des Coteaux de Murviel

De specificiteit van deze cuvée is dat er in 

de assemblage 15% alicante is opgenomen 

van zeer oude wijnstokken, die nog maar 15 

hectoliter per hectare geven. Verder bestaat 

de assemblage voor een groot deel uit syrah, 

aangevuld met grenache. De wijn is prachtig 

geconcentreerd, met een heerlijk soepel, rijp 

fruit, een goede complexiteit en subtiele tonen 

van het eikenhout.

Schenkadvies: Heerlijk bij eend, met een 

zoetere saus, krachtige stoofgerechten of 

boven houtskool gegrild rundvlees.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95) 

2009 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc

Bij een groot gebrek aan wijn ging Lidewij op 

zoek naar nieuwe wijngaarden. Een buurman 

ging ermee akkoord om een stuk wijngaard vlak 

bij Mas des Dames in ‘bruikleen’ te geven. Voor 

Lidewij een geweldige kans, omdat de druiven 

van deze wijngaard van eenzelfde perfecte 

kwaliteit zijn als die van haar eigen domein. 

De stokken zijn dertig tot vijftig jaar oud en 

halen hun voeding diep uit de grond. 

De bodem is rotsachtig en rijk aan kalk en 

geeft een perfecte expressie van het ruige 

gebied. De wijn wordt gemaakt van de druiven 

grenache, syrah en carignan. De wijn geurt naar 

rood fruit, tijm, laurier en rode veldbloemen. 

De smaak is fruitig en sappig, met een zachte, 

ronde structuur, elegante tanninen en heeft 

een aangenaam kruidige afdronk.

Schenkadvies: Bij lichtere vleesgerechten 

zoals gevogelte of kalfsvlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 6,55 per fles (normaal € 7,60)
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Een schitterende terroir, een bijzondere 
wijnmaakster, een groots domein!

Het eerste jaar werd ze nog geholpen door een ingehuurde 

wijnmaker, maar al snel ging Lidewij haar eigen weg. Zij 

volgde een intensieve wijnmakersopleiding, transformeerde haar 

wijngaarden in een biologisch-dynamische oase, organiseerde haar 

kleine kelder op de juiste manier en voedde en passant ook nog eens 

drie jonge dochters op.

Het contact tussen Okhuysen en Mas des Dames bleef intensief. 

We stonden Aad en Lidewij waar nodig bij met advies over de wijnen 

zelf en de verkoop ervan. Vanaf het allereerste begin spraken de 

wijnen ons aan. Natuurlijk kon Mas des Dames de steun van een 

eerste serieuze afnemer goed gebruiken, maar van onze kant was 

het geen liefdadigheid; de wijnen waren nu eenmaal hartstikke goed. 

Bovendien ging de kwaliteit ieder jaar omhoog en wonnen de wijnen 

zowel aan concentratie, als aan finesse en complexiteit. Niet vreemd 

dus dat de Franse en internationale pers de wijnen ook ontdekten 

en waardeerden. Het Nederlandse vakblad Perswijn riep Lidewij in 

2009 uit tot wijnmaakster van het jaar en het Amerikaanse tijdschrift 

WineSpectator gaf de rode Mas des Dames maar liefst 91 punten, 

de hoogste score van de streek. Ook KLM viel voor de wijnen van dit 

domein en ging er tot twee keer toe de lucht mee in. Niet slecht voor 

een ‘groentje’ dat door de omliggende wijndomeinen tot enkele 

jaren geleden nog voor ‘folle’ werd uitgemaakt!

Het prachtige verhaal van Lidewij is niet onopgemerkt gebleven 

en uitgeverij De Bezige Bij wist haar over te halen om er een boek 

over te schrijven. Het is een prachtig boek geworden, dat u als 

Okhuysenklant in combinatie met een heerlijk proefpakket kunt 

bestellen, of los kunt kopen. 

 ‘Het Domein’: € 18,90 (ook in proefpakket)
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Proefpakket Mas des Dames (met boek)
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 1 fles, en bovendien 

1 exemplaar van het boek ´Het Domeiń .   

Speciale prijs: € 63,00 (normaal € 70,10)

(slechts één pakket ‘Mas des Dameś  per bestelling mogelijk)



m a s  d e s  da m e s m a s  d e s  da m e s

2010 Mas des Dames Blanc
Vin de Pays d’Oc

Een bijzonder originele wijn, gemaakt van 100% 

grenache blanc van zeer oude stokken. De 

fossielen van oesters in het perceel geven de 

wijnen een prachtige mineraliteit en frisheid. 

De wijn kreeg een subtiele opvoeding op 

eikenvaten, waarbij geen nieuwe vaten worden 

gebruikt, om smaakdominantie van het hout 

te vermijden. De wijn is kruidig, bloemig, met 

subtiele fruittonen, een minerale stijl, een goede 

kern en een uitstekende lengte.

Schenkadvies: Een verrassende wijn bij 

bouillabaisse of stevige visgerechten met 

bijvoorbeeld gestoofde venkel. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,05 per fles (normaal € 11,50)

2010 Mas des Dames Rosé
Coteaux du Languedoc

Deze wijn is gemaakt van de druiven grenache, 

mourvèdre en syrah, waarbij een klein gedeelte 

van de wijn een houtopvoeding kreeg voor wat 

extra complexiteit. Lidewij gebruikt alleen het 

eerst vrijgekomen sap, dat naast fruitexpressie, 

ook een mooie zuurgraad heeft. De wijn geurt 

naar rijpe rode vruchtjes, verse kruiden en 

rode bloemen. De smaak is elegant, met frisse 

fruittonen, veel sap en heerlijke zuren in de 

afdronk.

Schenkadvies: Als aperitief met knapperige 

rauwe groenten (crudité) en aïoli of bij 

Provençaalse visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2009 Mas des Dames, La Dame
Coteaux du Languedoc

De belangrijkste wijn van het domein, gemaakt 

van de druiven grenache, carignan en syrah, die 

met perfecte rijpheid werden geoogst. Prachtige 

rijke neus vol rood fruit en fijne kruiden. Zachte, 

volle aanzet in de smaak, zeer harmonisch en 

met een zachte, fluwelige finale. Heerlijk!

Schenkadvies: Bij geroosterd rood vlees als 

lam of rund eventueel gemarineerd met verse 

kruiden en knoflook.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

De verrukkelijke wijnen van Lidewij van Wilgen 

zijn mateloos populair bij vele liefhebbers en 

inmiddels niet meer weg te denken uit ons 

assortiment. Wie had dat ooit gedacht toen 

ongeveer tien jaar geleden een Haarlems stel 

uit de reclamewereld bij ons langskwam om 

hun ideeën over de aankoop van een wijndomein 

te bespreken. Met veel lef en het nodige 

doorzettingsvermogen stortten zij zich een 

jaar later in een groot avontuur: het opzetten 

van hun eigen wijndomein. Na verloop van tijd 

was het vooral Lidewij die haar draai vond in de 

buurt van het Zuid-Franse Béziers.

2007 Mas des Dames, La Diva
Vin de Pays des Coteaux de Murviel

De specificiteit van deze cuvée is dat er in 

de assemblage 15% alicante is opgenomen 

van zeer oude wijnstokken, die nog maar 15 

hectoliter per hectare geven. Verder bestaat 

de assemblage voor een groot deel uit syrah, 

aangevuld met grenache. De wijn is prachtig 

geconcentreerd, met een heerlijk soepel, rijp 

fruit, een goede complexiteit en subtiele tonen 

van het eikenhout.

Schenkadvies: Heerlijk bij eend, met een 

zoetere saus, krachtige stoofgerechten of 

boven houtskool gegrild rundvlees.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95) 

2009 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc

Bij een groot gebrek aan wijn ging Lidewij op 

zoek naar nieuwe wijngaarden. Een buurman 

ging ermee akkoord om een stuk wijngaard vlak 

bij Mas des Dames in ‘bruikleen’ te geven. Voor 

Lidewij een geweldige kans, omdat de druiven 

van deze wijngaard van eenzelfde perfecte 

kwaliteit zijn als die van haar eigen domein. 

De stokken zijn dertig tot vijftig jaar oud en 

halen hun voeding diep uit de grond. 

De bodem is rotsachtig en rijk aan kalk en 

geeft een perfecte expressie van het ruige 

gebied. De wijn wordt gemaakt van de druiven 

grenache, syrah en carignan. De wijn geurt naar 

rood fruit, tijm, laurier en rode veldbloemen. 

De smaak is fruitig en sappig, met een zachte, 

ronde structuur, elegante tanninen en heeft 

een aangenaam kruidige afdronk.

Schenkadvies: Bij lichtere vleesgerechten 

zoals gevogelte of kalfsvlees.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 6,55 per fles (normaal € 7,60)
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Een schitterende terroir, een bijzondere 
wijnmaakster, een groots domein!

Het eerste jaar werd ze nog geholpen door een ingehuurde 

wijnmaker, maar al snel ging Lidewij haar eigen weg. Zij 

volgde een intensieve wijnmakersopleiding, transformeerde haar 

wijngaarden in een biologisch-dynamische oase, organiseerde haar 

kleine kelder op de juiste manier en voedde en passant ook nog eens 

drie jonge dochters op.

Het contact tussen Okhuysen en Mas des Dames bleef intensief. 

We stonden Aad en Lidewij waar nodig bij met advies over de wijnen 

zelf en de verkoop ervan. Vanaf het allereerste begin spraken de 

wijnen ons aan. Natuurlijk kon Mas des Dames de steun van een 

eerste serieuze afnemer goed gebruiken, maar van onze kant was 

het geen liefdadigheid; de wijnen waren nu eenmaal hartstikke goed. 

Bovendien ging de kwaliteit ieder jaar omhoog en wonnen de wijnen 

zowel aan concentratie, als aan finesse en complexiteit. Niet vreemd 

dus dat de Franse en internationale pers de wijnen ook ontdekten 

en waardeerden. Het Nederlandse vakblad Perswijn riep Lidewij in 

2009 uit tot wijnmaakster van het jaar en het Amerikaanse tijdschrift 

WineSpectator gaf de rode Mas des Dames maar liefst 91 punten, 

de hoogste score van de streek. Ook KLM viel voor de wijnen van dit 

domein en ging er tot twee keer toe de lucht mee in. Niet slecht voor 

een ‘groentje’ dat door de omliggende wijndomeinen tot enkele 

jaren geleden nog voor ‘folle’ werd uitgemaakt!

Het prachtige verhaal van Lidewij is niet onopgemerkt gebleven 

en uitgeverij De Bezige Bij wist haar over te halen om er een boek 

over te schrijven. Het is een prachtig boek geworden, dat u als 

Okhuysenklant in combinatie met een heerlijk proefpakket kunt 

bestellen, of los kunt kopen. 

 ‘Het Domein’: € 18,90 (ook in proefpakket)
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Proefpakket Mas des Dames (met boek)
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort 1 fles, en bovendien 

1 exemplaar van het boek ´Het Domeiń .   

Speciale prijs: € 63,00 (normaal € 70,10)

(slechts één pakket ‘Mas des Dameś  per bestelling mogelijk)



Nergens anders is de diversiteit aan wijnen zo groot als in de Languedoc. De variëteit in 

het landschap, de talloze microklimaten en een breed scala aan bodemsoorten creëren 

belangrijke voorwaarden voor boeiende en karaktervolle wijnen. De wijnmaker is een minstens zo 

belangrijke factor en heeft veel invloed op het eindproduct. Wij selecteerden zes voortreffelijke 

wijnen uit de Languedoc, elk met een duidelijke signatuur van de wijnmaker, voor u. 

Wanneer terroir en talent 
samenkomen

Moulin de Gassac
De familie Guibert behoeft nauwelijks 

meer een introductie. Aimé Guibert is de 

oprichter van het wereldberoemde Mas 

de Daumas Gassac en de grote bedenker 

van de Guilhem en andere Moulin de 

Gassacwijnen. Inmiddels hebben zijn zonen 

Samuel en Roman het stokje overgenomen. 

In de voetsporen van hun vader maken zij 

fantastische wijnen in iedere prijsklasse, 

variërend van wijnen voor alledag tot wijnen 

die zich kunnen meten met de Grand Cru 

Classés uit Bordeaux.

2010 Faune Vieilles Vignes - 
Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Sinds de introductie, een aantal jaren 

geleden, oogsten we veel succes met deze 

Faune, een perfecte assemblage van 60% 

viognier, 30% marsanne en 10% muscat. 

De wijn is vernoemd naar de halfgod die 

opduikt in oude verhalen en afbeeldingen uit 

het nabijgelegen Saint-Guilhem-le Désert.

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische 

neus met tonen van abrikoos, peer en witte 

bloemen. De smaak is gul en rijk met rijp, 

l a n g u e d o cl a n g u e d o c

Proefpakket Languedoc
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 103,00
(normaal € 115,30)

(slechts één pakket ‘Languedoc’ per bestelling mogelijk)

exotisch fruit en eindigt in een heerlijke 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

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

Oorspronkelijk een wijn die door de familie 

Guibert slechts werd gemaakt voor eigen 

gebruik. Deze favoriete ‘huiswijn’ van 

Aimé, een assemblage van 50% cabernet 

sauvignon, 30% merlot en 20% grenache, 

werd echter tijdens een bezoek aan het 

domein door Louis Kat ontdekt en is niet 

meer weg te denken uit het Okhuysen 

assortiment. 

Proefnotitie: Aangename neus met kruiden 

als tijm en laurier, bessig fruit en iets van 

chocola. De smaak is breed met rijp, 

donker fruit, iets van zoete tanninen en een 

uitstekende frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Château Champ des Soeurs
De wijngaarden van Champ des Soeurs 

liggen op nog geen drie kilometer van de 

Middellandse Zee. Hier bestaat de bodem 

voornamelijk uit kalk en leisteen en brengt 

de zeewind de nodige verkoeling. Het 

supertalent Laurent Maynadier en zijn 

vrouw Marie maken hier samen, in de 

oudste AOC van de Languedoc, prachtige 

terroirwijnen die veelvuldig worden 

geprezen in de internationale wijnpers.

2009 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

De assemblage bestaat uit 50% grenache, 

40% carignan en 10% syrah, afkomstig van 

verschillende percelen. De wijn wordt op 

lage temperatuur gevinifieerd en verblijft 

korte tijd op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke 

neus van klein rood fruit en iets van laurier. 

De smaak zet fris in, gevolgd door mooie 

rijpe fruittonen, met veel sap en een zwoele 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)

2009 Bel Amant 
Château Champ des Soeurs

De selectie van de percelen is hier anders 

en zo ook de druivensamenstelling. In 

deze cuvée gebruiken Laurent en Marie 

veel oude carignan, aangevuld met 

grenache en mourvèdre. De wijn geniet 

een opvoeding van achttien maanden in 

roestvrijstalen inox tanks.

Proefnotitie: Intense geur van rijp rood 

en zwart fruit en een vleugje kruiden. 

In de smaak opnieuw veel fruit, een 

aangename ‘bite’, zachte tanninen en een 

aantrekkelijke, kruidige afdronk. 

Op dronk: Tussen nu en 2014

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

Château Beauregard Mirouze
Met veel passie leiden de landbouwkundig 

ingenieurs Karine en Nicolas Mirouze dit 

prachtige, iets ten zuidwesten van Narbonne 

gelegen familiedomein in de Corbières. 

In het ruige massief van Fontfroide, 

te midden van de bossen en de zo 

kenmerkende ‘garrigues’, komen er 

nauwelijks ziektes in de wijngaard voor, 

omdat het natuurlijke evenwicht hier zo 

bijzonder is. 

2009 Lauzina Blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

De witte Lauzina (Lauzina is dialect 

voor groene eik, een boom die hier veel 

voorkomt) wordt gemaakt van 60% 

roussanne en 40% vermentino afkomstig 

van hetzelfde prachtige perceel. De wijn 

rijpte vijf maanden op grote eikenhouten 

vaten van vierhonderd liter. 

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de geur 

rijk aan wit fruit, witte bloemen, venkel en 

een vleugje honing. De smaak is breed en 

complex met aroma’s van zuidvruchten, een 

hint van vanille en een prachtige lange en 

krachtige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,15 per fles (normaal € 11,60)

2008 Cuvée Tradition Rouge
Château Beauregard Mirouze

De assemblage bestaat uit gelijke delen 

syrah en grenache en zowel de vinificatie 

als de opvoeding vinden plaats op 

roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte 

bessen en bramen en verse kruiden als tijm en 

rozemarijn. De smaak is puur en intens met 

tonen van zwoel rood en zwart fruit, iets van 

laurier en elegante tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,75)
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Nergens anders is de diversiteit aan wijnen zo groot als in de Languedoc. De variëteit in 

het landschap, de talloze microklimaten en een breed scala aan bodemsoorten creëren 

belangrijke voorwaarden voor boeiende en karaktervolle wijnen. De wijnmaker is een minstens zo 

belangrijke factor en heeft veel invloed op het eindproduct. Wij selecteerden zes voortreffelijke 

wijnen uit de Languedoc, elk met een duidelijke signatuur van de wijnmaker, voor u. 

Wanneer terroir en talent 
samenkomen

Moulin de Gassac
De familie Guibert behoeft nauwelijks 

meer een introductie. Aimé Guibert is de 

oprichter van het wereldberoemde Mas 

de Daumas Gassac en de grote bedenker 

van de Guilhem en andere Moulin de 

Gassacwijnen. Inmiddels hebben zijn zonen 

Samuel en Roman het stokje overgenomen. 

In de voetsporen van hun vader maken zij 

fantastische wijnen in iedere prijsklasse, 

variërend van wijnen voor alledag tot wijnen 

die zich kunnen meten met de Grand Cru 

Classés uit Bordeaux.

2010 Faune Vieilles Vignes - 
Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Sinds de introductie, een aantal jaren 

geleden, oogsten we veel succes met deze 

Faune, een perfecte assemblage van 60% 

viognier, 30% marsanne en 10% muscat. 

De wijn is vernoemd naar de halfgod die 

opduikt in oude verhalen en afbeeldingen uit 

het nabijgelegen Saint-Guilhem-le Désert.

Proefnotitie: Een bijzonder aromatische 

neus met tonen van abrikoos, peer en witte 

bloemen. De smaak is gul en rijk met rijp, 

l a n g u e d o cl a n g u e d o c

Proefpakket Languedoc
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 103,00
(normaal € 115,30)

(slechts één pakket ‘Languedoc’ per bestelling mogelijk)

exotisch fruit en eindigt in een heerlijke 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

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

Oorspronkelijk een wijn die door de familie 

Guibert slechts werd gemaakt voor eigen 

gebruik. Deze favoriete ‘huiswijn’ van 

Aimé, een assemblage van 50% cabernet 

sauvignon, 30% merlot en 20% grenache, 

werd echter tijdens een bezoek aan het 

domein door Louis Kat ontdekt en is niet 

meer weg te denken uit het Okhuysen 

assortiment. 

Proefnotitie: Aangename neus met kruiden 

als tijm en laurier, bessig fruit en iets van 

chocola. De smaak is breed met rijp, 

donker fruit, iets van zoete tanninen en een 

uitstekende frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Château Champ des Soeurs
De wijngaarden van Champ des Soeurs 

liggen op nog geen drie kilometer van de 

Middellandse Zee. Hier bestaat de bodem 

voornamelijk uit kalk en leisteen en brengt 

de zeewind de nodige verkoeling. Het 

supertalent Laurent Maynadier en zijn 

vrouw Marie maken hier samen, in de 

oudste AOC van de Languedoc, prachtige 

terroirwijnen die veelvuldig worden 

geprezen in de internationale wijnpers.

2009 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

De assemblage bestaat uit 50% grenache, 

40% carignan en 10% syrah, afkomstig van 

verschillende percelen. De wijn wordt op 

lage temperatuur gevinifieerd en verblijft 

korte tijd op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke 

neus van klein rood fruit en iets van laurier. 

De smaak zet fris in, gevolgd door mooie 

rijpe fruittonen, met veel sap en een zwoele 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,55 per fles (normaal € 8,70)

2009 Bel Amant 
Château Champ des Soeurs

De selectie van de percelen is hier anders 

en zo ook de druivensamenstelling. In 

deze cuvée gebruiken Laurent en Marie 

veel oude carignan, aangevuld met 

grenache en mourvèdre. De wijn geniet 

een opvoeding van achttien maanden in 

roestvrijstalen inox tanks.

Proefnotitie: Intense geur van rijp rood 

en zwart fruit en een vleugje kruiden. 

In de smaak opnieuw veel fruit, een 

aangename ‘bite’, zachte tanninen en een 

aantrekkelijke, kruidige afdronk. 

Op dronk: Tussen nu en 2014

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

Château Beauregard Mirouze
Met veel passie leiden de landbouwkundig 

ingenieurs Karine en Nicolas Mirouze dit 

prachtige, iets ten zuidwesten van Narbonne 

gelegen familiedomein in de Corbières. 

In het ruige massief van Fontfroide, 

te midden van de bossen en de zo 

kenmerkende ‘garrigues’, komen er 

nauwelijks ziektes in de wijngaard voor, 

omdat het natuurlijke evenwicht hier zo 

bijzonder is. 

2009 Lauzina Blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

De witte Lauzina (Lauzina is dialect 

voor groene eik, een boom die hier veel 

voorkomt) wordt gemaakt van 60% 

roussanne en 40% vermentino afkomstig 

van hetzelfde prachtige perceel. De wijn 

rijpte vijf maanden op grote eikenhouten 

vaten van vierhonderd liter. 

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de geur 

rijk aan wit fruit, witte bloemen, venkel en 

een vleugje honing. De smaak is breed en 

complex met aroma’s van zuidvruchten, een 

hint van vanille en een prachtige lange en 

krachtige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,15 per fles (normaal € 11,60)

2008 Cuvée Tradition Rouge
Château Beauregard Mirouze

De assemblage bestaat uit gelijke delen 

syrah en grenache en zowel de vinificatie 

als de opvoeding vinden plaats op 

roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte 

bessen en bramen en verse kruiden als tijm en 

rozemarijn. De smaak is puur en intens met 

tonen van zwoel rood en zwart fruit, iets van 

laurier en elegante tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Lucanto - Trebbiano d’Abruzzo 
Azienda Agricola

Zoals al hun wijnen is ook deze Lucanto, gemaakt van 100% 

trebbiano, vooral op fruit en elegantie gemaakt, maar is hij 

tegelijkertijd complex en gestructureerd.

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

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

de mond is hij prachtig zuiver en levendig, mooi in balans, met 

een aangenaam vetje en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2008 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone

Deze wijn werd gemaakt van 100% montepulciano, voor rode 

wijnen de belangrijkste druivensoort in het gebied. 

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

geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen en wat kruiden. 

De smaak is vol en verleidelijk met opnieuw veel sappig, rijp fruit, 

zachte, frisse tanninen en een lange, zwoele afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco
Conti di Buscareto

De verdicchio wordt hier met de hand geplukt en in kleine 

oogstbakken naar de kelders vervoerd. Vervolgens worden de 

druiven licht geperst en het sap op lage temperatuur vergist. 

Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’.

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

heel floraal met tonen van wit en rijp fruit. De smaak is heel 

stuivend en spannend, met mooie, knisperende frisse zuren in 

de finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Crimà - Marche rosso
Conti di Buscareto

Deze perfecte compositie van de druiven sangiovese 

(60%), merlot (30%) en lacrima (10%) werd op 

temperatuurgecontroleerde eiken vaten gevinifieerd en op inox 

tanks opgevoed. 

Proefnotitie: De kleur is donkerrood met een paarse rand. Hij 

geurt naar rood fruit van rode bessen en naar bloemen (rozen). 

In de mond is hij mooi in balans, voldoende stevig en zijdezacht 

tegelijk, met terugkerend lichtrood fruit en een mooie frisheid 

in de finale. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,30)

Torre Raone en Conti di Buscareto zijn twee domeinen 

die symbool staan voor de opkomst van minder bekende 

wijngebieden. 

Torre Raone ligt in de Abruzzen en wordt bestierd door de 

schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio, die hier 

dertig hectare wijngaard kochten en deze volledig herinrichtten. Zij 

volgden in het kielzog van een aantal belangrijke producenten dat 

deze streek met investeringen een impuls gaf. Luciano en Antonio 

kozen vanaf het begin voor een biologische aanpak. Vol passie 

maken ze pure wijnen, waarin de terroir en de authenticiteit van de 

druif goed tot hun recht komen.

Conti di Buscareto ligt in De Marken in de provincie Ancona. 

Opvallend in dit heuvelige wijngebied is de grote diversiteit 

aan druiven en de vele soorten wijn. Conti di Buscareto is een 

wijndomein dat een perfecte balans heeft weten te vinden tussen 

het moderne en het traditionele. Door vooral met autochtone 

druivenrassen te werken, maar wel hun wijnen volgens moderne 

technieken te vinifiëren hebben ze een eigentijdse visie met respect 

voor het verleden gecreëerd. 

Proefpakket Italië (met boek) 
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

3 flessen, en bovendien 1 exemplaar van het 

boek Cacciucco / Een mozaïek van Italië.   

Speciale prijs: € 107,50 

(normaal € 119,55)

(slechts één pakket ‘Italië´ per bestelling mogelijk)

Boek Joost Overhoff: 
Cacciucco / Een mozaïek 
van Italië

Cacciucco is een rijke vissoep uit Toscane, 

bijna te rijk om soep te mogen heten. 

De titel van het boek van Joost Overhoff past 

Italië, een land met zo veel culturele, culinaire 

en andere rijkdommen dat ze de soep van 

alledag min of meer aan het zicht onttrekt.

Dit is een heerlijk leesbaar boek vol 

wetenswaardigheden en humor, het ademt 

Italië en dompelt je onder in Italië. Een boek 

voor de ware liefhebber!

Cacciucco / Een mozaïek van Italië
Prijs: € 19,95 
(ook in proefpakket, zie onder)
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Ascoli Piceno

Velen varen blind op Italiaanse wijnen. Niet alleen vanwege het grote vertrouwen in de goede 
smaak van de Italiaan en de prettige associaties die het land nu eenmaal oproept, maar natuurlijk 
ook omdat het in toenemende mate kwaliteit biedt. Daarnaast produceert Italië enkele van de 
beroemdste wijnen ter wereld zoals Barolo, Brunello di Montalcino en Chianti Classico. Doordat ook 
in minder bekende gebieden kwaliteit het steeds meer wint van kwantiteit, wordt dit wijnland er 
alleen maar boeiender op.
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Een mozaïek 
aan smaken

2010 Lucanto - Trebbiano d’Abruzzo 
Azienda Agricola

Zoals al hun wijnen is ook deze Lucanto, gemaakt van 100% 

trebbiano, vooral op fruit en elegantie gemaakt, maar is hij 

tegelijkertijd complex en gestructureerd.

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

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

de mond is hij prachtig zuiver en levendig, mooi in balans, met 

een aangenaam vetje en een uitstekende lengte.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2008 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone

Deze wijn werd gemaakt van 100% montepulciano, voor rode 

wijnen de belangrijkste druivensoort in het gebied. 

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

geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen en wat kruiden. 

De smaak is vol en verleidelijk met opnieuw veel sappig, rijp fruit, 

zachte, frisse tanninen en een lange, zwoele afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco
Conti di Buscareto

De verdicchio wordt hier met de hand geplukt en in kleine 

oogstbakken naar de kelders vervoerd. Vervolgens worden de 

druiven licht geperst en het sap op lage temperatuur vergist. 

Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’.

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

heel floraal met tonen van wit en rijp fruit. De smaak is heel 

stuivend en spannend, met mooie, knisperende frisse zuren in 

de finale.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Crimà - Marche rosso
Conti di Buscareto

Deze perfecte compositie van de druiven sangiovese 

(60%), merlot (30%) en lacrima (10%) werd op 

temperatuurgecontroleerde eiken vaten gevinifieerd en op inox 

tanks opgevoed. 

Proefnotitie: De kleur is donkerrood met een paarse rand. Hij 

geurt naar rood fruit van rode bessen en naar bloemen (rozen). 

In de mond is hij mooi in balans, voldoende stevig en zijdezacht 

tegelijk, met terugkerend lichtrood fruit en een mooie frisheid 

in de finale. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,30)

Torre Raone en Conti di Buscareto zijn twee domeinen 

die symbool staan voor de opkomst van minder bekende 

wijngebieden. 

Torre Raone ligt in de Abruzzen en wordt bestierd door de 

schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio, die hier 

dertig hectare wijngaard kochten en deze volledig herinrichtten. Zij 

volgden in het kielzog van een aantal belangrijke producenten dat 

deze streek met investeringen een impuls gaf. Luciano en Antonio 

kozen vanaf het begin voor een biologische aanpak. Vol passie 

maken ze pure wijnen, waarin de terroir en de authenticiteit van de 

druif goed tot hun recht komen.

Conti di Buscareto ligt in De Marken in de provincie Ancona. 

Opvallend in dit heuvelige wijngebied is de grote diversiteit 

aan druiven en de vele soorten wijn. Conti di Buscareto is een 

wijndomein dat een perfecte balans heeft weten te vinden tussen 

het moderne en het traditionele. Door vooral met autochtone 

druivenrassen te werken, maar wel hun wijnen volgens moderne 

technieken te vinifiëren hebben ze een eigentijdse visie met respect 

voor het verleden gecreëerd. 

Proefpakket Italië (met boek) 
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket 

bestellen. U ontvangt dan van iedere soort 

3 flessen, en bovendien 1 exemplaar van het 

boek Cacciucco / Een mozaïek van Italië.   

Speciale prijs: € 107,50 

(normaal € 119,55)

(slechts één pakket ‘Italië´ per bestelling mogelijk)

Boek Joost Overhoff: 
Cacciucco / Een mozaïek 
van Italië

Cacciucco is een rijke vissoep uit Toscane, 

bijna te rijk om soep te mogen heten. 

De titel van het boek van Joost Overhoff past 

Italië, een land met zo veel culturele, culinaire 

en andere rijkdommen dat ze de soep van 

alledag min of meer aan het zicht onttrekt.

Dit is een heerlijk leesbaar boek vol 

wetenswaardigheden en humor, het ademt 

Italië en dompelt je onder in Italië. Een boek 

voor de ware liefhebber!

Cacciucco / Een mozaïek van Italië
Prijs: € 19,95 
(ook in proefpakket, zie onder)
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Ascoli Piceno

Velen varen blind op Italiaanse wijnen. Niet alleen vanwege het grote vertrouwen in de goede 
smaak van de Italiaan en de prettige associaties die het land nu eenmaal oproept, maar natuurlijk 
ook omdat het in toenemende mate kwaliteit biedt. Daarnaast produceert Italië enkele van de 
beroemdste wijnen ter wereld zoals Barolo, Brunello di Montalcino en Chianti Classico. Doordat ook 
in minder bekende gebieden kwaliteit het steeds meer wint van kwantiteit, wordt dit wijnland er 
alleen maar boeiender op.
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f r a n k r i j k f r a n k r i j k

Thierry Germain komt uit Bordeaux, 

maar vestigde zich in 1992 in Saumur-

Champigny. Hij nam daar het Domaine 

des Roches Neuves over van Denis 

Duveau van wie wij al sinds 1985 de wijnen 

importeerden. De laatste twintig jaar 

is de kwaliteit van de wijnen geleidelijk 

verder omhooggegaan en koos Thierry 

voor een volledig biologisch-dynamische 

aanpak. Volgens het Franse tijdschrift 

maakt Thierry wijnen vol leven, finesse en 

elegantie, die het symbool zijn geworden 

van de puurheid van de Loire en die 

sommeliers en liefhebbers zowel in New 

York en Singapore als lokaal in Frankrijk 

weten te raken. Bovendien inspireert 

Thierry vele jonge Franse wijnboeren 

om op eenzelfde manier aan de slag te 

Al vanaf het eerste begin dat Thierry Germain in de Loire als wijnboer aan de slag ging, 

kopen wij zijn wijnen. Voor ons is Thierry nog altijd diezelfde innemende en gepassioneerde 

persoonlijkheid van bijna twintig jaar geleden. Maar in Frankrijk is hij inmiddels uitgegroeid 

tot een megaster, vanwege zijn uitzonderlijk mooie biologisch-dynamische wijnen. Het 

toonaangevende Franse wijnblad La Revue du Vin de France selecteerde onlangs ‘onze eigen’ 

Thierry Germain zelfs als beste wijnmaker van Frankrijk!

gaan en de gezondheid van de wijngaard 

voorop te stellen. Het delen van kennis is 

voor Thierry een vanzelfsprekendheid. Hij 

onderhoudt door het hele land intensieve 

contacten met andere wijnboeren en is 

continu bezig ook zijn eigen kennis en 

inzichten te verrijken.

Als geen ander weet Thierry in het 

noordelijk gelegen wijnbouw-gebied 

van Saumur-Champigny zijn druiven 

jaarlijks met perfecte rijpheid te oogsten. 

Dat is geen sinecure. Juist door zijn 

biologisch-dynamische werkwijze, zo 

zegt Thierry, heeft hij op dit terrein veel 

vooruitgang geboekt. Waren de wijnen van 

Roches Neuves in zijn beginjaren vooral 

technische meesterstukjes, tegenwoordig 

2008 Saumur blanc, Insolite
Domaine des Roches Neuves

De druiven komen van ‘Les Cerpes’ en ‘Saint Vincent’; lieux-dits 

met een kalkrijke kleigrond, rijk aan stenen en mineralen. De 

druiven worden in verschillende tris geplukt, nadat er eerst ‘groen 

is geoogst’ (het in een vroeg stadium wegknippen van een teveel 

aan trossen). De most wordt op lage temperatuur gevinifieerd om 

zo veel mogelijk frisheid te behouden. De opvoeding gebeurt deels 

op barriques van één en twee jaar oud en deels op grote houten 

kuipen. Het hout geeft hierdoor weinig smaak af en biedt ruimte 

aan het minerale karakter in de wijn.

Proefnotitie: De neus is rijk en krachtig, met tonen van appel, peer, 

perzik en abrikoos en bloemige aroma’s van acacia en witte rozen. 

De smaak is gul en krachtig, met een rijp geel fruit, harmonische 

zuren, aangename aardse tonen en een intense, lange afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij rosé gebraden kalfsentrecôte met 

een garnituur van ‘aardse groenten’ als artisjokmousseline, chips 

van schorseneren of bijvoorbeeld aardpeer.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,30 per fles (normaal € 16,30)

reflecteren zij op perfecte wijze terroir en 

druivenrassen en hebben zij duidelijk aan 

finesse en frisheid gewonnen.

Thierry Germain: “Moeten we opnieuw 

leren proeven? Het wordt steeds 

moeilijker om te genieten van een wijn 

met grote expressie, omdat we gewend 

zijn geraakt aan technische wijnen, rond, 

vet en zoetig, aan ons gedicteerd door de 

wereld om ons heen. Persoonlijk ben ik 

inmiddels tot een ander inzicht gekomen. 

Voor mij is de imperfectie, de perfectie. 

Iedere wijngaard is uniek en vraagt 

om een eigen aanpak. Een eenzijdige, 

gestandaardiseerde benadering past hier 

niet bij en gaat ten koste van een unieke 

expressie!”

2008 Saumur Champigny 
Domaine des Roches Neuves

De gebruikte wijnstokken zijn 25 jaar oud en staan op een ondergrond 

van een mix van zand met kalkhoudende klei; dit geeft elegante 

wijnen met rondeur en frisheid. Met zijn vinificatie speelt Thierry hier 

op in, door op lage temperatuur te vergisten en een deel van de wijn 

een koude weking te laten ondergaan. De opvoeding is op inoxtanks 

(roestvrijstaal) en deels op houten cuves. 

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

bloemen en iets laurier. De smaak zit vol sappig donker fruit, met mooie 

tanninen, een frisse zuurgraad die de wijn diepgang en spanning geeft en 

een zuivere, bloemige finale.

Schenkadvies: Iets gekoeld een perfecte zomerwijn met een salade 

met gerookte eendenborst en frambozenvinaigrette.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,80 per fles (normaal € 10,10)

2007 Saumur-Champigny, Terres Chaudes 
Domaine des Roches Neuves

De gebruikt druiven komen van 40 jaar oude stokken van een kalkrijke 

zandgrond. De rendementen zijn hier nog geen 35 hectoliter 

per hectare. De druiven vergisten op een vrij lage 

temperatuur, waarna de wijn op zijn fijne gistsporen op 

grote houten kuipen wordt opgevoed. De wijn wordt niet 

geklaard en ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie: De wijn bezit een prachtige expressie van zwart 

fruit als bosbessen, zwarte kersen en bramen, met ook iets 

van rozen en viooltjes. De smaak is heerlijk fris, met een 

intens donker fruit, verse kruiden en prachtige zuren, de 

tanninen zijn rijp en elegant. Groot!

Schenkadvies: Heerlijk bij de beroemde duif uit 

Anjou, maar ook heerlijk bij gebraden entrecôte

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,50 per fles (normaal € 16,50)

Uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar!
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f r a n k r i j k f r a n k r i j k

Thierry Germain komt uit Bordeaux, 

maar vestigde zich in 1992 in Saumur-

Champigny. Hij nam daar het Domaine 

des Roches Neuves over van Denis 

Duveau van wie wij al sinds 1985 de wijnen 

importeerden. De laatste twintig jaar 

is de kwaliteit van de wijnen geleidelijk 

verder omhooggegaan en koos Thierry 

voor een volledig biologisch-dynamische 

aanpak. Volgens het Franse tijdschrift 

maakt Thierry wijnen vol leven, finesse en 

elegantie, die het symbool zijn geworden 

van de puurheid van de Loire en die 

sommeliers en liefhebbers zowel in New 

York en Singapore als lokaal in Frankrijk 

weten te raken. Bovendien inspireert 

Thierry vele jonge Franse wijnboeren 

om op eenzelfde manier aan de slag te 

Al vanaf het eerste begin dat Thierry Germain in de Loire als wijnboer aan de slag ging, 

kopen wij zijn wijnen. Voor ons is Thierry nog altijd diezelfde innemende en gepassioneerde 

persoonlijkheid van bijna twintig jaar geleden. Maar in Frankrijk is hij inmiddels uitgegroeid 

tot een megaster, vanwege zijn uitzonderlijk mooie biologisch-dynamische wijnen. Het 

toonaangevende Franse wijnblad La Revue du Vin de France selecteerde onlangs ‘onze eigen’ 

Thierry Germain zelfs als beste wijnmaker van Frankrijk!

gaan en de gezondheid van de wijngaard 

voorop te stellen. Het delen van kennis is 

voor Thierry een vanzelfsprekendheid. Hij 

onderhoudt door het hele land intensieve 

contacten met andere wijnboeren en is 

continu bezig ook zijn eigen kennis en 

inzichten te verrijken.

Als geen ander weet Thierry in het 

noordelijk gelegen wijnbouw-gebied 

van Saumur-Champigny zijn druiven 

jaarlijks met perfecte rijpheid te oogsten. 

Dat is geen sinecure. Juist door zijn 

biologisch-dynamische werkwijze, zo 

zegt Thierry, heeft hij op dit terrein veel 

vooruitgang geboekt. Waren de wijnen van 

Roches Neuves in zijn beginjaren vooral 

technische meesterstukjes, tegenwoordig 

2008 Saumur blanc, Insolite
Domaine des Roches Neuves

De druiven komen van ‘Les Cerpes’ en ‘Saint Vincent’; lieux-dits 

met een kalkrijke kleigrond, rijk aan stenen en mineralen. De 

druiven worden in verschillende tris geplukt, nadat er eerst ‘groen 

is geoogst’ (het in een vroeg stadium wegknippen van een teveel 

aan trossen). De most wordt op lage temperatuur gevinifieerd om 

zo veel mogelijk frisheid te behouden. De opvoeding gebeurt deels 

op barriques van één en twee jaar oud en deels op grote houten 

kuipen. Het hout geeft hierdoor weinig smaak af en biedt ruimte 

aan het minerale karakter in de wijn.

Proefnotitie: De neus is rijk en krachtig, met tonen van appel, peer, 

perzik en abrikoos en bloemige aroma’s van acacia en witte rozen. 

De smaak is gul en krachtig, met een rijp geel fruit, harmonische 

zuren, aangename aardse tonen en een intense, lange afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij rosé gebraden kalfsentrecôte met 

een garnituur van ‘aardse groenten’ als artisjokmousseline, chips 

van schorseneren of bijvoorbeeld aardpeer.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,30 per fles (normaal € 16,30)

reflecteren zij op perfecte wijze terroir en 

druivenrassen en hebben zij duidelijk aan 

finesse en frisheid gewonnen.

Thierry Germain: “Moeten we opnieuw 

leren proeven? Het wordt steeds 

moeilijker om te genieten van een wijn 

met grote expressie, omdat we gewend 

zijn geraakt aan technische wijnen, rond, 

vet en zoetig, aan ons gedicteerd door de 

wereld om ons heen. Persoonlijk ben ik 

inmiddels tot een ander inzicht gekomen. 

Voor mij is de imperfectie, de perfectie. 

Iedere wijngaard is uniek en vraagt 

om een eigen aanpak. Een eenzijdige, 

gestandaardiseerde benadering past hier 

niet bij en gaat ten koste van een unieke 

expressie!”

2008 Saumur Champigny 
Domaine des Roches Neuves

De gebruikte wijnstokken zijn 25 jaar oud en staan op een ondergrond 

van een mix van zand met kalkhoudende klei; dit geeft elegante 

wijnen met rondeur en frisheid. Met zijn vinificatie speelt Thierry hier 

op in, door op lage temperatuur te vergisten en een deel van de wijn 

een koude weking te laten ondergaan. De opvoeding is op inoxtanks 

(roestvrijstaal) en deels op houten cuves. 

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

bloemen en iets laurier. De smaak zit vol sappig donker fruit, met mooie 

tanninen, een frisse zuurgraad die de wijn diepgang en spanning geeft en 

een zuivere, bloemige finale.

Schenkadvies: Iets gekoeld een perfecte zomerwijn met een salade 

met gerookte eendenborst en frambozenvinaigrette.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,80 per fles (normaal € 10,10)

2007 Saumur-Champigny, Terres Chaudes 
Domaine des Roches Neuves

De gebruikt druiven komen van 40 jaar oude stokken van een kalkrijke 

zandgrond. De rendementen zijn hier nog geen 35 hectoliter 

per hectare. De druiven vergisten op een vrij lage 

temperatuur, waarna de wijn op zijn fijne gistsporen op 

grote houten kuipen wordt opgevoed. De wijn wordt niet 

geklaard en ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie: De wijn bezit een prachtige expressie van zwart 

fruit als bosbessen, zwarte kersen en bramen, met ook iets 

van rozen en viooltjes. De smaak is heerlijk fris, met een 

intens donker fruit, verse kruiden en prachtige zuren, de 

tanninen zijn rijp en elegant. Groot!

Schenkadvies: Heerlijk bij de beroemde duif uit 

Anjou, maar ook heerlijk bij gebraden entrecôte

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,50 per fles (normaal € 16,50)

Uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar!



s pa n j e s pa n j e

Spanje maakt als wijnland een fantastische 

ontwikkeling door. Dat zien we ook zeker terug 

bij de witte wijnen. Wij zijn al jaren fan van de 

autochtone witte druivenrassen als albillo, verdejo, 

albariño en godello. Namen die misschien minder 

bekend zijn, maar die wel stuk voor stuk garant 

staan voor originaliteit en kwaliteit. In Spanje is het 

allang geen geheim meer dat deze druivenrassen 

de meest prachtige witte wijnen voortbrengen en 

ze nemen dan ook een prominente plaats in op de 

wijnkaart van menig (sterren)restaurant of hippe 

wijnbar. Laat u verrassen door de schoonheid van 

deze bijzondere druiven en de zomer kan beginnen!

Het meest attractieve wit uit Spanje

tegen deze omstandigheden. Na de gisting 

verblijft de wijn nog zeven maanden op 

inox tanks om aan balans en complexiteit te 

winnen. Een wijn van grote klasse.

Proefnotitie: In de geur ontdekken we subtiele 

tonen van wit en geel fruit, bloemen en een 

lichte ziltigheid. De smaak is mooi fris, met een 

goede vette structuur, veel sap, rijpe fruittonen, 

aangename zuren en een loepzuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos

Ruim vijftien jaar geleden was Okhuysen een 

van de allereersten die de verdejodruif in 

Nederland introduceerden. In het ruige 

landschap van Rueda profiteert de 

verdejodruif gedurende de zomer volop van 

de grote temperatuur-verschillen tussen dag 

en nacht. Palacio de Bornos geldt al jaren als 

dé referentie voor DO Rueda. 

Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen 

van fris, exotisch fruit en iets bloemigs. De 

smaak is fris met sappige zuren, tegelijkertijd 

fruitig en verfijnd droog met een knisperende 

finale. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

2010 Viadero Albillo blanco
Castilla y León, Bodegas Valduero

Witte ribera del duero bestaat volgens 

de DO niet, dus als men toch witte wijn 

wenst te maken, wordt deze automatisch 

gedeclasseerd tot landwijn, in dit geval 

tot ‘Vino de la Tierra Castilla y León’. De 

autochtone albillodruif wordt eind september 

geplukt en direct na een koude weking 

geperst en op lage temperatuur gevinifieerd. 

Oenologe Yolanda García, één van de beste 

vrouwelijke wijnmakers van Spanje, is 

verantwoordelijk voor de vinificatie van deze 

verrukkelijke wijn.  

Proefnotitie: In de neus delicate fruittonen van 

ananas en grapefruit. De smaak is fruitig en 

tegelijkertijd verfijnd, mooi droog en eindigt in 

een lange, frisse finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,25)

2010 Viña Godeval blanco  
Valdeorras, Bodega Godeval

Het kleine wijngebied Valdeorras, ligt als 

het ware verstopt in de binnenlanden van 

groen Galicië. Hier maakt men witte wijnen 

die tot de top van Spanje behoren. Bodegas 

Godeval bestaat sinds 1986 en is gevestigd 

in een prachtig gerestaureerd klooster 

in Xagoaza. De plaatselijke godellodruif 

brengt een schitterende, droge witte wijn 

voort.

Proefnotitie: Het parfum van de wijn is 

krachtig en intens, met verleidelijke fruittonen 

en iets van bloesem. De smaakaanzet is 

elegant en vriendelijk, licht kruidig, en 

ontwikkelt zich via een breed middenpalet in 

een opvallend frisse, licht bloemige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior 

De wijnen uit Rías Baixas zijn uniek te 

noemen; ze laten zich moeilijk met een 

andere wijn vergelijken. Het klimaat aan de 

Spaanse noordwestkust is onder invloed 

van de Golf van Biskaje behoorlijk grillig en 

een stuk natter en koeler dan elders in het 

land. De albariñodruif is dankzij de kleine 

bessen met dikke schillen goed bestand 
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s pa n j e s pa n j e

Spanje maakt als wijnland een fantastische 

ontwikkeling door. Dat zien we ook zeker terug 

bij de witte wijnen. Wij zijn al jaren fan van de 

autochtone witte druivenrassen als albillo, verdejo, 

albariño en godello. Namen die misschien minder 

bekend zijn, maar die wel stuk voor stuk garant 

staan voor originaliteit en kwaliteit. In Spanje is het 

allang geen geheim meer dat deze druivenrassen 

de meest prachtige witte wijnen voortbrengen en 

ze nemen dan ook een prominente plaats in op de 

wijnkaart van menig (sterren)restaurant of hippe 

wijnbar. Laat u verrassen door de schoonheid van 

deze bijzondere druiven en de zomer kan beginnen!

Het meest attractieve wit uit Spanje

tegen deze omstandigheden. Na de gisting 

verblijft de wijn nog zeven maanden op 

inox tanks om aan balans en complexiteit te 

winnen. Een wijn van grote klasse.

Proefnotitie: In de geur ontdekken we subtiele 

tonen van wit en geel fruit, bloemen en een 

lichte ziltigheid. De smaak is mooi fris, met een 

goede vette structuur, veel sap, rijpe fruittonen, 

aangename zuren en een loepzuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos

Ruim vijftien jaar geleden was Okhuysen een 

van de allereersten die de verdejodruif in 

Nederland introduceerden. In het ruige 

landschap van Rueda profiteert de 

verdejodruif gedurende de zomer volop van 

de grote temperatuur-verschillen tussen dag 

en nacht. Palacio de Bornos geldt al jaren als 

dé referentie voor DO Rueda. 

Proefnotitie: Mooie expressieve neus met tonen 

van fris, exotisch fruit en iets bloemigs. De 

smaak is fris met sappige zuren, tegelijkertijd 

fruitig en verfijnd droog met een knisperende 

finale. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,45 per fles (normaal € 7,50)

2010 Viadero Albillo blanco
Castilla y León, Bodegas Valduero

Witte ribera del duero bestaat volgens 

de DO niet, dus als men toch witte wijn 

wenst te maken, wordt deze automatisch 

gedeclasseerd tot landwijn, in dit geval 

tot ‘Vino de la Tierra Castilla y León’. De 

autochtone albillodruif wordt eind september 

geplukt en direct na een koude weking 

geperst en op lage temperatuur gevinifieerd. 

Oenologe Yolanda García, één van de beste 

vrouwelijke wijnmakers van Spanje, is 

verantwoordelijk voor de vinificatie van deze 

verrukkelijke wijn.  

Proefnotitie: In de neus delicate fruittonen van 

ananas en grapefruit. De smaak is fruitig en 

tegelijkertijd verfijnd, mooi droog en eindigt in 

een lange, frisse finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,25)

2010 Viña Godeval blanco  
Valdeorras, Bodega Godeval

Het kleine wijngebied Valdeorras, ligt als 

het ware verstopt in de binnenlanden van 

groen Galicië. Hier maakt men witte wijnen 

die tot de top van Spanje behoren. Bodegas 

Godeval bestaat sinds 1986 en is gevestigd 

in een prachtig gerestaureerd klooster 

in Xagoaza. De plaatselijke godellodruif 

brengt een schitterende, droge witte wijn 

voort.

Proefnotitie: Het parfum van de wijn is 

krachtig en intens, met verleidelijke fruittonen 

en iets van bloesem. De smaakaanzet is 

elegant en vriendelijk, licht kruidig, en 

ontwikkelt zich via een breed middenpalet in 

een opvallend frisse, licht bloemige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior 

De wijnen uit Rías Baixas zijn uniek te 

noemen; ze laten zich moeilijk met een 

andere wijn vergelijken. Het klimaat aan de 

Spaanse noordwestkust is onder invloed 

van de Golf van Biskaje behoorlijk grillig en 

een stuk natter en koeler dan elders in het 

land. De albariñodruif is dankzij de kleine 

bessen met dikke schillen goed bestand 
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c ô t e s  d u  r h ô n e c ô t e s  d u  r h ô n e

2008 Blanc Bien Entendu Chardonnay
Vin de Pays de Vaucluse 
Château des Tourettes

De uitzondering op bovengenoemde druiven wordt meteen door 

Jean-Marie Guffens gemaakt. Hij doet de dingen altijd net even 

anders, en stelt ons daarbij nooit teleur! Op het kalkrijke Plateau de 

l’Aigle doet de chardonnay het nu eenmaal fantastisch. Alleen het 

eerste, dus het beste, sap uit de pers werd gebruikt waarna de wijn 

gedurende een jaar voor 100% op eikenhouten vaten (waarvan 20% 

nieuw hout) werd opgevoed. 

Proefnotitie: Het parfum geurt naar bloemen, rijp wit en geel fruit, 

amandelschaafsel en heeft iets nootachtigs. De smaak is breed en rijk, 

met rijpe, zwoele fruittonen en mooie frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij een salade van gerookte kip met fijn 

gesneden witlof, hazelnoot en grapefruit.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Blanc Bien Entendu Roussanne/Viognier
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Voor diegenen onder u die denken dat Guffens echt alleen maar 

mooie wijnen op basis van chardonnay kan maken, bewijst deze wijn 

Wij selecteerden vier wijnen gemaakt door drie topproducenten, allen afkomstig uit 

het zuidelijke deel van de Rhône, voor u. Druiven die het hier uitstekend doen en 

de hoofdrol voor zich opeisen, zijn viognier, grenache, marsanne, roussanne, clairette en 

bourboulenc. Soms als zogenaamde ‘monocépage’, maar meestal in een assemblage van 

meerdere rassen.

Alhoewel de Rhône vooral bekend is om zijn volle rode wijnen, is het 

geen geheim dat hier ook fantastische witte wijnen vandaan komen. 

Zelf zijn wij gek op deze rijke en gulle wijnen, die tegelijkertijd zeer 

geraffineerd en elegant kunnen zijn. Juist deze spanning spreekt ons 

telkens weer aan.

het tegendeel. Het is een schoonheid! Ook hier komen de druiven 

van het beroemde Plateau de l’Aigle, werd alleen de eerste persing 

gebruikt en werd de wijn op - deels nieuwe - eikenhouten vaten 

opgevoed. De uiteindelijke assemblage bestaat uit 60% roussanne 

en 40% viognier.

Proefnotitie: De geur is uitbundig en doet denken aan bloesem, 

honing, geel fruit als perzik en abrikoos, met een lichte toast van het 

hout. De smaak is rijk, met veel sap, heerlijke frisse fruittonen, iets van 

brioche en een aangenaam milde afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk in combinatie met gebakken kabeljauwfilet 

met lauwwarme aardappelsalade en zwarte olijven.  

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,10 per fles (normaal € 14,90)

2008 Cairanne, Haut Coustias blanc
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

De broers Alary maken jaarlijks een beeldschone witte wijn van de 

druiven marsanne (50%), roussanne (40%) en viognier (10%). Deze 

komen van een prachtige wijngaard gelegen op de coteaux, van 

vijftig jaar oude stokken. De rendementen zijn extreem laag (20 HL/

hectare) en het sap is zeer geconcentreerd. Tegen het gebruik van de 

broers in, krijgt de wijn daarom een houtopvoeding. Niet om smaak 

af te geven, maar omwille van de micro-oxidatie.

Proefnotitie: De neus is aantrekkelijk met tonen van wit fruit, als peer, 

suikermeloen en kweepeer en witte veldbloemen. De smaak is rijk, 

mooi vet en geconcentreerd, met een heerlijk fris wit fruit, iets van 

amandelen, brioche en een lekker sappige afdronk.

Schenkadvies: Een prachtige wijn bij stevige visgerechten of 

gevogelte zoals in de oven gebraden piepkuiken met citroen, 

rozemarijn en knoflook.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Laudun blanc
Domaine Pélaquié

In de appellation Laudun worden fabuleuze witte wijnen gemaakt. 

Zeker door Luc Pélaquié die geldt als een van de beste producenten 

van wit uit de Zuidelijke Rhône. Volgens Luc zijn bodem en klimaat 

hier perfect op elkaar afgestemd voor het maken van elegante, 

zuivere en fruitige wijnen. Hij gebruikt hiervoor de druiven 

bourboulenc, clairette, grenache blanc, roussanne en viognier die hij 

los van elkaar oogst, koud weekt en op lage temperatuur vergist. 

Proefnotitie: De neus is heerlijk fris, met tonen van wit fruit, ook iets 

van tropisch fruit, bloemen en bloesem. De smaak is opvallend fris en 

soepel, met een goede kern, een aangenaam vetje, uitstekende zuren 

en een levendige afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij een elegant visgerecht of bij gerechten met 

schaal- en schelpdieren zoals pasta aglio e olio met vongole. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

Rijk en geraffineerd!
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c ô t e s  d u  r h ô n e c ô t e s  d u  r h ô n e

2008 Blanc Bien Entendu Chardonnay
Vin de Pays de Vaucluse 
Château des Tourettes

De uitzondering op bovengenoemde druiven wordt meteen door 

Jean-Marie Guffens gemaakt. Hij doet de dingen altijd net even 

anders, en stelt ons daarbij nooit teleur! Op het kalkrijke Plateau de 

l’Aigle doet de chardonnay het nu eenmaal fantastisch. Alleen het 

eerste, dus het beste, sap uit de pers werd gebruikt waarna de wijn 

gedurende een jaar voor 100% op eikenhouten vaten (waarvan 20% 

nieuw hout) werd opgevoed. 

Proefnotitie: Het parfum geurt naar bloemen, rijp wit en geel fruit, 

amandelschaafsel en heeft iets nootachtigs. De smaak is breed en rijk, 

met rijpe, zwoele fruittonen en mooie frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Bijvoorbeeld bij een salade van gerookte kip met fijn 

gesneden witlof, hazelnoot en grapefruit.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Blanc Bien Entendu Roussanne/Viognier
Vin de Pays de Vaucluse
Château des Tourettes

Voor diegenen onder u die denken dat Guffens echt alleen maar 

mooie wijnen op basis van chardonnay kan maken, bewijst deze wijn 

Wij selecteerden vier wijnen gemaakt door drie topproducenten, allen afkomstig uit 

het zuidelijke deel van de Rhône, voor u. Druiven die het hier uitstekend doen en 

de hoofdrol voor zich opeisen, zijn viognier, grenache, marsanne, roussanne, clairette en 

bourboulenc. Soms als zogenaamde ‘monocépage’, maar meestal in een assemblage van 

meerdere rassen.

Alhoewel de Rhône vooral bekend is om zijn volle rode wijnen, is het 

geen geheim dat hier ook fantastische witte wijnen vandaan komen. 

Zelf zijn wij gek op deze rijke en gulle wijnen, die tegelijkertijd zeer 

geraffineerd en elegant kunnen zijn. Juist deze spanning spreekt ons 

telkens weer aan.

het tegendeel. Het is een schoonheid! Ook hier komen de druiven 

van het beroemde Plateau de l’Aigle, werd alleen de eerste persing 

gebruikt en werd de wijn op - deels nieuwe - eikenhouten vaten 

opgevoed. De uiteindelijke assemblage bestaat uit 60% roussanne 

en 40% viognier.

Proefnotitie: De geur is uitbundig en doet denken aan bloesem, 

honing, geel fruit als perzik en abrikoos, met een lichte toast van het 

hout. De smaak is rijk, met veel sap, heerlijke frisse fruittonen, iets van 

brioche en een aangenaam milde afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk in combinatie met gebakken kabeljauwfilet 

met lauwwarme aardappelsalade en zwarte olijven.  

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,10 per fles (normaal € 14,90)

2008 Cairanne, Haut Coustias blanc
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

De broers Alary maken jaarlijks een beeldschone witte wijn van de 

druiven marsanne (50%), roussanne (40%) en viognier (10%). Deze 

komen van een prachtige wijngaard gelegen op de coteaux, van 

vijftig jaar oude stokken. De rendementen zijn extreem laag (20 HL/

hectare) en het sap is zeer geconcentreerd. Tegen het gebruik van de 

broers in, krijgt de wijn daarom een houtopvoeding. Niet om smaak 

af te geven, maar omwille van de micro-oxidatie.

Proefnotitie: De neus is aantrekkelijk met tonen van wit fruit, als peer, 

suikermeloen en kweepeer en witte veldbloemen. De smaak is rijk, 

mooi vet en geconcentreerd, met een heerlijk fris wit fruit, iets van 

amandelen, brioche en een lekker sappige afdronk.

Schenkadvies: Een prachtige wijn bij stevige visgerechten of 

gevogelte zoals in de oven gebraden piepkuiken met citroen, 

rozemarijn en knoflook.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

2010 Laudun blanc
Domaine Pélaquié

In de appellation Laudun worden fabuleuze witte wijnen gemaakt. 

Zeker door Luc Pélaquié die geldt als een van de beste producenten 

van wit uit de Zuidelijke Rhône. Volgens Luc zijn bodem en klimaat 

hier perfect op elkaar afgestemd voor het maken van elegante, 

zuivere en fruitige wijnen. Hij gebruikt hiervoor de druiven 

bourboulenc, clairette, grenache blanc, roussanne en viognier die hij 

los van elkaar oogst, koud weekt en op lage temperatuur vergist. 

Proefnotitie: De neus is heerlijk fris, met tonen van wit fruit, ook iets 

van tropisch fruit, bloemen en bloesem. De smaak is opvallend fris en 

soepel, met een goede kern, een aangenaam vetje, uitstekende zuren 

en een levendige afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij een elegant visgerecht of bij gerechten met 

schaal- en schelpdieren zoals pasta aglio e olio met vongole. 

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

Rijk en geraffineerd!
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h u i s w i j n e n

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, 

speciaal uitgezocht voor dagelijkse consumptie. 

Ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit. 

Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker! Kortom, 

wijnen waar u blind op kunt varen…

De beste keuze 
voor alledag

2010 Lalanne, Vin de Pays 
de Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne 

De signatuur van de befaamde wijnmaker Alain Lalanne is 

duidelijk waarneembaar. Een pure, geurige en stuivende 

wijn met een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Ook 

deze 2010 mag er weer zijn!

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch 

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

aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2012

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

2010 Colagon, Rueda
Palacio de Bornos

Voor velen is dit nog immer de lekkerste witte huiswijn van 

Okhuysen. Dankzij zijn prikkelende sappigheid weet hij 

liefhebbers steeds weer te verleiden. Dat laten wij graag zo. 

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als 

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

en heerlijk sappig, met opnieuw spannend fruit en 

verkwikkende zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,15 per fles (normaal € 6,05)

2010 Chardonnay l’Orangeraie 
de Pennautier 
Vin de Pays d’Oc

Een kalkrijk terroir, hooggelegen wijngaarden en een 

moderne vinificatie geven een verfijnde Chardonnay die 

opvalt door zijn frisheid en zuiverheid. Het oogstjaar 2010 

is van bijzonder goede kwaliteit! 

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

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel 

structuur en een rijke, sappige finale. 

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,45 per fles (normaal € 6,35)

2010 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Deze overheerlijke ‘Huerta’ komt elk jaargetijde tot zijn 

recht. De druiven tempranillo en garnacha weken 

slechts kort en worden op lage temperatuur gevinifieerd, 

waardoor hij zo’n ontzettend lekker fruit bezit. 

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. 

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en 

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2012

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

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

Deze wijn van 100% syrah is afkomstig van een 

vulkanische bodem van zacht tufsteen en basalt, wat 

hem een mooie mineraliteit geeft. De druiven worden 

in de nacht en vroege ochtend geplukt, waardoor het 

fruit niet wordt aangetast door de hitte van overdag. 

Proefnotitie: Een heerlijk pittige rosé, met een 

expressief fruit van zwarte bessen, framboosjes en 

kersen, rode veldbloemen, iets van peper, veel sap, 

fijne zuren en een aantrekkelijke, pittige afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,95 per fles (normaal € 5,80)

2009 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac is 

een echte succeswijn. Een wijn vol pit en kracht, zonder 

zwaar te zijn. Dankzij de uitmuntende omstandigheden 

in 2009 een ongekend boeiende wijn!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van 

donker fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is 

sappig en fris met mooi fruit en licht kruidige tonen. 

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2009 Amant Novillo - Toro
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit 

gemaakt en kwam gedurende de gehele vinificatie 

en opvoeding dan ook geen spaander hout tegen. 

Inmiddels een van de sterren aan het huiswijn-

firmament, met een ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van 

rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig 

en fris, gevolgd door een sensatie van rijp fruit 

en kruiden. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

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

h u i s w i j n e n 

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de ‘beste 

keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
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h u i s w i j n e n

De huisselectie van Okhuysen omvat beproefde wijnen, 

speciaal uitgezocht voor dagelijkse consumptie. 

Ongecompliceerd, maar wel boordevol karakter en kwaliteit. 

Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker! Kortom, 

wijnen waar u blind op kunt varen…

De beste keuze 
voor alledag

2010 Lalanne, Vin de Pays 
de Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne 

De signatuur van de befaamde wijnmaker Alain Lalanne is 

duidelijk waarneembaar. Een pure, geurige en stuivende 

wijn met een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Ook 

deze 2010 mag er weer zijn!

Proefnotitie: Frisse aanzet met een parfum van exotisch 

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

aangename zuren en een verfijnde, droge afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2012

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

2010 Colagon, Rueda
Palacio de Bornos

Voor velen is dit nog immer de lekkerste witte huiswijn van 

Okhuysen. Dankzij zijn prikkelende sappigheid weet hij 

liefhebbers steeds weer te verleiden. Dat laten wij graag zo. 

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als 

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

en heerlijk sappig, met opnieuw spannend fruit en 

verkwikkende zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,15 per fles (normaal € 6,05)

2010 Chardonnay l’Orangeraie 
de Pennautier 
Vin de Pays d’Oc

Een kalkrijk terroir, hooggelegen wijngaarden en een 

moderne vinificatie geven een verfijnde Chardonnay die 

opvalt door zijn frisheid en zuiverheid. Het oogstjaar 2010 

is van bijzonder goede kwaliteit! 

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

van geel fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel 

structuur en een rijke, sappige finale. 

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,45 per fles (normaal € 6,35)

2010 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Deze overheerlijke ‘Huerta’ komt elk jaargetijde tot zijn 

recht. De druiven tempranillo en garnacha weken 

slechts kort en worden op lage temperatuur gevinifieerd, 

waardoor hij zo’n ontzettend lekker fruit bezit. 

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. 

De smaak heeft datzelfde verleidelijke, is sappig en 

vol rijp rood fruit met in de finale heerlijke zuren.

Op dronk: nu tot zomer 2012

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

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

Deze wijn van 100% syrah is afkomstig van een 

vulkanische bodem van zacht tufsteen en basalt, wat 

hem een mooie mineraliteit geeft. De druiven worden 

in de nacht en vroege ochtend geplukt, waardoor het 

fruit niet wordt aangetast door de hitte van overdag. 

Proefnotitie: Een heerlijk pittige rosé, met een 

expressief fruit van zwarte bessen, framboosjes en 

kersen, rode veldbloemen, iets van peper, veel sap, 

fijne zuren en een aantrekkelijke, pittige afdronk.

Op dronk: nu tot zomer 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,95 per fles (normaal € 5,80)

2009 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit kleinste broertje van Mas de Daumas Gassac is 

een echte succeswijn. Een wijn vol pit en kracht, zonder 

zwaar te zijn. Dankzij de uitmuntende omstandigheden 

in 2009 een ongekend boeiende wijn!

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets van 

donker fruit en Provençaalse kruiden. De smaak is 

sappig en fris met mooi fruit en licht kruidige tonen. 

Op dronk: nu tot 2013

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2009 Amant Novillo - Toro
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op het fruit 

gemaakt en kwam gedurende de gehele vinificatie 

en opvoeding dan ook geen spaander hout tegen. 

Inmiddels een van de sterren aan het huiswijn-

firmament, met een ongeëvenaarde doordrinkbaarheid.

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van 

rood fruit en iets floraals. De smaakaanzet is levendig 

en fris, gevolgd door een sensatie van rijp fruit 

en kruiden. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2012

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

h u i s w i j n e n 

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u de ‘beste 

keuze voor alledag’ in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
32

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

33

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se



O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

34

w i j n i g  n i e u w s w i j n i g  n i e u w s

35

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

Buitengewoon in het land

Wilt u één van de meest memorabele diners ooit 

meemaken? Lijkt het u heerlijk om met vrienden of 

familie te genieten van de zonsondergang aan een lange 

tafel op een unieke locatie? Wilt u verrast worden door 

topchefs die met regionale seizoensproducten een 5-gangen 

sharing dinner verzorgen? Vindt u het belangrijk om te 

weten waar de producten vandaan komen en dit te horen 

van de producenten zelf? Dan is ‘Buitengewoon in het land’ 

iets voor u!

Buitengewoon in het land is een bijzonder ‘restaurant-

concept zonder muren’ dat in de zomermaanden rondreist 

en nauw samenwerkt met regionale producenten, 

landeigenaren en restaurateurs die het verschil willen 

maken. Voor de wijnen heeft initiatiefnemer Pieter Aalbers 

gekozen voor Wijnkoperij Okhuysen, die de diners opluistert 

met bijzondere, ‘natuurlijk’ geproduceerde wijnen. Wijnen 

met een verhaal.

Voor meer informatie over de agenda, locaties en 
het inschrijven: www.buitengewooninhetland.nl

Nieuwe boeken 
over en rondom wijn

Weg van wijn
De lekkerste wijnverhalen van Onno Kleyn

“Niemand schrijft zo sappig, zo beeldend 

en zo humoristisch over wijn als Onno 

Kleyn. In dit boek dwaalt hij rond langs 

wijnstreken in Frankrijk, Italië en andere 

mediterrane landen. Reis met hem mee, 

nippend, drinkend, walsend door de 

wijngaarden. Van gierenwijn uit Zuid-

Italië tot rood uit de Bekaavallei, van 

gedroogde Juradruifjes tot met zeezout 

bestoven wit uit Galicië, Kleyns wijnen zijn 

de leesreis waard!”

Prijs: € 19,95

Cacciucco / Een mozaïek van Italië
Joost Overhoff

Cacciucco is een rijke vissoep uit Toscane, 

bijna te rijk om soep te mogen heten. 

De titel van het boek van Joost Overhoff 

past Italië, een land met zo veel culturele, 

culinaire en andere rijkdommen dat ze 

de soep van alledag min of meer aan 

het zicht onttrekt. Dit is een heerlijk 

leesbaar boek vol wetenswaardigheden 

en humor, het ademt Italië en dompelt 

je onder in Italië, een boek voor de ware liefhebber!

Prijs: € 19,95

Het Domein
Lidewij van Wilgen

“Een prachtige carrière in de reclame, een succesvolle 

echtgenoot, schatten van dochters - Lidewij van Wilgen 

heeft het allemaal. Ze geniet van alles om zich heen, maar 

langzaam ziet ze ook de oppervlakkigheid van haar leven. Een 

leven dat volgens een vast stramien zal gaan verlopen, met 

een sleur waar ze niet aan wil toegeven. Ze verhuist met man 

en dochters naar een wijndomein in Zuid-Frankrijk voor een 

nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. 

Met humor en zelfspot beschrijft Lidewij 

de weg vol tegenslagen die ze daarvoor 

moet doorstaan. Een lange weg vol 

eenzaamheid die uiteindelijk leidt naar de 

wereldwijde doorbraak van haar wijnen 

en een besef van wat er werkelijk toe 

doet in het leven.”

Prijs: € 18,90

Cursus Okhuysen

U hebt al jaren het voornemen om iets meer over wijn te 

leren, maar doet dit liever in de praktijk en niet enkel 

en alleen vanuit een boek? Bij voorkeur ook nog eens op een 

tot de verbeelding sprekende locatie en onder leiding van 

inspirerende en kundige docenten?

U treft het, want ook na de zomer starten wij weer met een 

nieuwe cyclus van onze wijncursussen. 

U kunt kiezen uit een tweetal verschillende cursussen: ‘Een 

kennismaking met wijn’ en ‘Basiskennis van wijn’. Beide 

worden gehouden in de kelders van onze locatie aan de 

Gierstraat in Haarlem. 

Voor meer informatie over de inhoud van de 
cursus, de precieze data, kosten en hoe u zich 
kunt aanmelden, verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.okhuysen.nl

Na een wederom grootse editie van ‘Proeven tussen de 

stellingen’ in het bijzijn van twintig producenten en met 

tweehonderd zomerse wijnen op de proeftafels, kunnen de 

enthousiastelingen deze maand nog een keer genieten van 

een serie prachtige wijnen. In de intieme entourage van onze 

kelders aan de Gierstraat te Haarlem organiseren wij op 

18 juni weer een sfeervolle proeverij. Wijn is immers emotie en 

wat is er nu fijner dan met liefhebbers onder elkaar, omringd 

door mooie flessen, in alle rust te kunnen proeven en genieten 

van enkele bijzondere wijnen?

Het belooft bovendien een leerzame proeverij te worden, 

waarbij de veelzijdigheid van de chardonnaydruif centraal 

staat. Een brede selectie wijnen gemaakt van chardonnay, uit 

zowel de klassieke Bourgogne als ver daarbuiten, zal op de 

proeftafel naast elkaar staan en door een van onze vinologen 

worden toegelicht.

De proeverij op zaterdag 18 juni vindt plaats in onze kelders 

aan de Gierstraat 34 te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur. 

Voor deelname dient u zich minstens één dag van tevoren 

aan te melden.

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

Proeverij Gierstraat
zaterdag 18 juni
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Buitengewoon in het land

Wilt u één van de meest memorabele diners ooit 

meemaken? Lijkt het u heerlijk om met vrienden of 

familie te genieten van de zonsondergang aan een lange 

tafel op een unieke locatie? Wilt u verrast worden door 

topchefs die met regionale seizoensproducten een 5-gangen 

sharing dinner verzorgen? Vindt u het belangrijk om te 

weten waar de producten vandaan komen en dit te horen 

van de producenten zelf? Dan is ‘Buitengewoon in het land’ 

iets voor u!

Buitengewoon in het land is een bijzonder ‘restaurant-

concept zonder muren’ dat in de zomermaanden rondreist 

en nauw samenwerkt met regionale producenten, 

landeigenaren en restaurateurs die het verschil willen 

maken. Voor de wijnen heeft initiatiefnemer Pieter Aalbers 

gekozen voor Wijnkoperij Okhuysen, die de diners opluistert 

met bijzondere, ‘natuurlijk’ geproduceerde wijnen. Wijnen 

met een verhaal.

Voor meer informatie over de agenda, locaties en 
het inschrijven: www.buitengewooninhetland.nl

Nieuwe boeken 
over en rondom wijn

Weg van wijn
De lekkerste wijnverhalen van Onno Kleyn

“Niemand schrijft zo sappig, zo beeldend 

en zo humoristisch over wijn als Onno 

Kleyn. In dit boek dwaalt hij rond langs 

wijnstreken in Frankrijk, Italië en andere 

mediterrane landen. Reis met hem mee, 

nippend, drinkend, walsend door de 

wijngaarden. Van gierenwijn uit Zuid-

Italië tot rood uit de Bekaavallei, van 

gedroogde Juradruifjes tot met zeezout 

bestoven wit uit Galicië, Kleyns wijnen zijn 

de leesreis waard!”

Prijs: € 19,95

Cacciucco / Een mozaïek van Italië
Joost Overhoff

Cacciucco is een rijke vissoep uit Toscane, 

bijna te rijk om soep te mogen heten. 

De titel van het boek van Joost Overhoff 

past Italië, een land met zo veel culturele, 

culinaire en andere rijkdommen dat ze 

de soep van alledag min of meer aan 

het zicht onttrekt. Dit is een heerlijk 

leesbaar boek vol wetenswaardigheden 

en humor, het ademt Italië en dompelt 

je onder in Italië, een boek voor de ware liefhebber!

Prijs: € 19,95

Het Domein
Lidewij van Wilgen

“Een prachtige carrière in de reclame, een succesvolle 

echtgenoot, schatten van dochters - Lidewij van Wilgen 

heeft het allemaal. Ze geniet van alles om zich heen, maar 

langzaam ziet ze ook de oppervlakkigheid van haar leven. Een 

leven dat volgens een vast stramien zal gaan verlopen, met 

een sleur waar ze niet aan wil toegeven. Ze verhuist met man 

en dochters naar een wijndomein in Zuid-Frankrijk voor een 

nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. 

Met humor en zelfspot beschrijft Lidewij 

de weg vol tegenslagen die ze daarvoor 

moet doorstaan. Een lange weg vol 

eenzaamheid die uiteindelijk leidt naar de 

wereldwijde doorbraak van haar wijnen 

en een besef van wat er werkelijk toe 

doet in het leven.”

Prijs: € 18,90

Cursus Okhuysen

U hebt al jaren het voornemen om iets meer over wijn te 

leren, maar doet dit liever in de praktijk en niet enkel 

en alleen vanuit een boek? Bij voorkeur ook nog eens op een 

tot de verbeelding sprekende locatie en onder leiding van 

inspirerende en kundige docenten?

U treft het, want ook na de zomer starten wij weer met een 

nieuwe cyclus van onze wijncursussen. 

U kunt kiezen uit een tweetal verschillende cursussen: ‘Een 

kennismaking met wijn’ en ‘Basiskennis van wijn’. Beide 

worden gehouden in de kelders van onze locatie aan de 

Gierstraat in Haarlem. 

Voor meer informatie over de inhoud van de 
cursus, de precieze data, kosten en hoe u zich 
kunt aanmelden, verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.okhuysen.nl

Na een wederom grootse editie van ‘Proeven tussen de 

stellingen’ in het bijzijn van twintig producenten en met 

tweehonderd zomerse wijnen op de proeftafels, kunnen de 

enthousiastelingen deze maand nog een keer genieten van 

een serie prachtige wijnen. In de intieme entourage van onze 

kelders aan de Gierstraat te Haarlem organiseren wij op 

18 juni weer een sfeervolle proeverij. Wijn is immers emotie en 

wat is er nu fijner dan met liefhebbers onder elkaar, omringd 

door mooie flessen, in alle rust te kunnen proeven en genieten 

van enkele bijzondere wijnen?

Het belooft bovendien een leerzame proeverij te worden, 

waarbij de veelzijdigheid van de chardonnaydruif centraal 

staat. Een brede selectie wijnen gemaakt van chardonnay, uit 

zowel de klassieke Bourgogne als ver daarbuiten, zal op de 

proeftafel naast elkaar staan en door een van onze vinologen 

worden toegelicht.

De proeverij op zaterdag 18 juni vindt plaats in onze kelders 

aan de Gierstraat 34 te Haarlem tussen 11.30 en 15.30 uur. 

Voor deelname dient u zich minstens één dag van tevoren 

aan te melden.

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

Proeverij Gierstraat
zaterdag 18 juni



r o s é  f r i z a n t

Pure 
plezierwijn

Voor deze rosé wordt de jonge aanplant 

cabernet-sauvignon gebruikt, aangevuld 

met 10% van de witte petit-mansengdruif 

- bekend uit Jurançon. Het sap vergist 

op een gesloten tank, zodat het hierbij 

vrijkomende koolzuur niet kan ontsnappen 

en opgenomen wordt in de wijn. Het 

alcoholpercentage blijft beperkt tot 11,5%.

Ieder jaar maken ze op Mas 
de Daumas Gassac ook een 
klein beetje rosé. Niet een 
gewone rosé, maar een rosé 
frizant. Aanvankelijk maakte 
men deze belletjeswijn voor 
eigen gebruik, voor een paar 
vrienden en een plaatselijk 
restaurantje. De vraag nam 
jaarlijks echter zo sterk 
toe, dat besloten werd 
structureel wat mousserende 
rosé te maken, hoewel nog 
steeds mondjesmaat. 

Rosé Frizant de Daumas Gassac
Vin Mousseux de Qualité

Proefnotitie: De kleur is mooi licht, bijna 

zalmroze. De mousse heeft kleine, fijne 

belletjes en is niet te agressief. Het parfum 

is heel zuiver met tonen van kersen en 

frambozen en duidelijk te ruiken is het fruit 

van de pure cabernet, aangevuld met het 

exotische van de petit manseng. De smaak is 

mild droog, elegant fris en met aantrekkelijk 

fruit in de afdronk. Een unieke wijn, met een 

zeer feestelijke uitstraling! 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,45 per fles (normaal € 17,50)
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