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Italië is als wijnland volop in ontwikkeling en heeft 
de wijnliefhebber veel te bieden. Het land bezit 
een ideale mix van oude wijnhistorie, autochtone 
druivenrassen, perfecte groeiomstandigheden en 
moderne wijnkennis en apparatuur. Sicilië neemt 
hierbinnen een bijzondere plek in. 

Ooit was dit eiland, ondanks zijn zeer oude wijntraditie, een achtergesteld 

gebied, waar vooral zeer eenvoudige wijnen vandaan kwamen. Totdat 

een aantal jonge wijnmakers liet zien wat het werkelijke potentieel hier 

was. Plotseling streken Italiaanse wijnboeren van het vaste land en uit 

gerenommeerde gebieden er neer, die in grond investeerden en de algehele 

kwaliteit verder omhoog stuwden. In het binnenland van de provincie 

Trapani, in het noordwesten van Sicilië, ligt het moderne wijnhuis Orestiadi. 

Een jong domein dat met veel gevoel en respect voor de natuur werkt. Oude 

tradities worden op perfecte wijze gekoppeld aan moderne technieken en 

innovaties, met als primair doel om de identiteit van Sicilië te behouden. 

Onder de naam Marchese Montefusco maken zij enkele verrukkelijke 

cépagewijnen van autochtone druivenrassen.

2011 Insolia, Sicilia IGP
Marchese Montefusco

De wijngaarden voor deze wijn liggen op 350 meter hoogte en zijn gelegen 

op het noordoosten. De druiven worden hierdoor beschermd tegen de 

warme middagzon, wat ervoor zorgt dat ze fris en aromatisch zijn op het 

moment van plukken. De grond is rijk aan organisch materiaal en bestaat 

hoofdzakelijk uit kalksteen en zand. De druiven werden zacht geperst, 

waarna het sap op lage temperatuur vergistte. 10% van de wijn rijpte daarna 

op Franse eikenhouten vaten.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar wit fruit als groene appel en iets peer, 

bloemen (acacia) en ook iets mineralen. De smaak is fris en sappig, met een 

goede, rijk aandoende structuur en de wijn heeft een verleidelijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,90 per fles (normaal € 5,70)

Een ontdekking uit Sicilië!

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met 2011 Nero d’Avola, 

Sicil ia IGP van de achterpagina)

Vanaf 60 flessen 5%
Vanaf 120 flessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting



Proefpakket ‘Altocedro’ 
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.

Speciale prijs: € 132,00
(normaal: € 146,55)
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Alweer een nieuw tophuis
in ons assortiment!

Wijnhuis Altocedro
Altocedro is een klein tophuis gelegen in La Consulta. Het werd in 

1998 opgericht door Karim Mussi Saffie, een Libanees die hier 30 

jaar geleden met zijn familie neerstreek en van jongs af aan in het 

wijnmaken werd ingewijd. Hij kocht een oude coöperatie, omringd 

door 17 gigantische ceders, wat de naam van het huis verklaart. De 

kelder bood hem een enorme ruimte, waar hij maar een klein gedeelte 

van nodig had. Karim gaat niet voor volume, maar voor topkwaliteit! 

Hij liet de kelder grotendeels in zijn oorspronkelijke toestand, maar 

een klein deel renoveerde hij tot in de puntjes, waarbij hij investeerde 

in de beste, moderne apparatuur. Hij legde bij de kelder ook een 

kleine wijngaard aan, maar die komt voorlopig nog niet in gebruik. 

Karim is een groot aanhanger van oude wijnstokken en die zijn er in 

de omgeving volop. Hij selecteerde enkele van de mooiste percelen 

met prachtige oude wijnstokken malbec en tempranillo, sloot 

contracten af met de lokale eigenaren voor langdurige afname van de 

druiven en adviseert de boeren op welke manier zij hun grond nog 

beter kunnen bewerken. Karim en zijn team werken daarbij volop 

mee en doen samen met de eigenaren de oogst. Alles wordt in het 

werk gesteld om het best mogelijke fruit te oogsten! De druiven 

gaan tijdens de oogst in kleine platte bakken, om ze volledig gaaf bij 

de kelder te krijgen. In de kelder werk Karim met kleine cementen 

tanks, die laag en breed zijn, om zodoende een goed contact te 

hebben tussen de schillen en het sap. Cement 

isoleert goed, wat belangrijk is omdat het in 

het najaar al snel koud wordt in de kelder. In 

totaal beschikt Karim over zo’n twintig hectare 

wijngaard, waarvan de meeste stokken ouder zijn 

dan vijftig jaar en in sommige gevallen zelfs 

meer dan honderd jaar, hetgeen bijdraagt aan de 

fantastische kwaliteit van dit huis!

2011 Vago Rojo
Mendoza

Deze heerlijke rode wijn is de basiswijn 

van Altocedro. Ook hier staan aan 

de basis oude wijnstokken met een 

gemiddelde leeftijd van dertig jaar. 

Het is een assemblage van de druiven 

malbec, tempranillo en cabernet-

sauvignon, waarbij de wijn puur 

op fruit werd gemaakt. De druiven 

weekten relatief kort, om niet te veel 

tanninen aan de schillen en pitjes te 

onttrekken, vervolgens rijpte de wijn 

verder op cementen kuipen, waarna hij 

ongefilterd werd gebotteld.

Proefnotitie:  Een verrukkelijke, sappige 

wijn vol zwoel fruit, met een heerlijke 

kruidigheid, rijpe, zachte tanninen en een 

uitstekende concentratie.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,90 per fles (normaal € 9,25)

2011 Altocedro – Año Cero Tempranillo 
La Consulta

De druiven komen van een hoog gelegen wijngaard met een aanplant 

van tussen de vijftien en vijftig jaar oud. De grond is rotsachtig met 

een bovenlaag van leem. De druiven worden relatief vroeg geoogst, 

om frisheid te behouden. Na een gisting op relatief lage temperatuur 

op cementen tanks, rijpte 30% van de wijn gedurende acht maanden 

op houten vaten van Amerikaans eiken. De wijn wordt ongefilterd 

gebotteld.

Proefnotitie: De wijn geurt naar kersenfruit, specerijen, cacao en iets 

tabak. De smaak is prachtig geconcentreerd, met rijpe fruittonen, 

fluwelige en iets zoete tanninen en de afdronk is  aangenaam fris.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,50)

2011 Altocedro - Año Cero Malbec
La Consulta

De druiven komen van een hoog gelegen wijngaard, met deels jonge 

aanplant (zeven jaar) en deels vijftig jaar oud. De grond is rotsachtig 

met een bovenlaag van leem. Na een gisting op relatief lage 

temperatuur op cementen tanks, rijpte 30% van de wijn gedurende 

acht maanden op houten vaten van Frans eiken. De wijn wordt 

ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie: De wijn heeft een gulle, expressieve neus van zwarte 

bessen, bramen, zwarte kersen, cacao en specerijen. De smaak is 

indrukwekkend, met een prachtige fruitconcentratie, rond en sappig, 

met mooie tanninen en de wijn heeft een lange, pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,95 per fles (normaal € 11,60)

2010 Altocedro – Malbec Reserva
La Consulta

Deze 100% Malbec komt van een bijzondere wijngaard met stokken 

van vijftig tot zeventig jaar oud. De natuurlijke rendementen zijn 

zeer laag. Daarnaast wordt op de sorteertafel alleen het beste fruit 

geselecteerd. Na de gisting volgt een weking van ongeveer twintig 

dagen. De verkregen wijn rijpt gedurende vijftien maanden op Franse 

eiken vaten. De wijn wordt ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie: Een prachtige, complexe neus, vol donker fruit, specerijen 

en verse kruiden, met florale tonen en iets koffie. De smaak bezit een 

schitterende structuur, is breed en complex, met een heerlijk rijp en fris 

fruit, zijdezachte taninnen en een prachtige, lange finale!

Op dronk: tussen nu en 2019

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

Ongeveer 90 kilometer ten zuidwesten van de gelijknamige stad 

Mendoza ligt het wijndistrict La Consulta, onderdeel van het 

departement San Carlos in de gerenommeerde Uco-vallei.  

De grote hoogte waarop de wijngaarden liggen (tussen 800 en 1300 

meter boven zeeniveau) zorgen voor grote verschillen tussen dag- 

en nachttemperatuur. Ook de bodem is zeer interessant en bestaat 

uit alluviale afzettingen, zand en rots. De hoeveelheid neerslag is 

weliswaar laag, maar bij droogte wordt irrigatiewater (smeltwater uit 

de Andes) aangevoerd via de Tunuyánrivier. Met 250 zondagen per 

jaar rijpen de druiven altijd perfect, ook omdat de koele nachten een 

lange hangtijd van de druiven garanderen, wat zowel de aromatische 

complexiteit als de zuurgraad in de druiven ten goede komt. 

Volgens vele kenners worden in deze vallei dan ook de beste rode 

wijnen van Argentinië gemaakt, hetgeen ervoor heeft gezorgd dat er 

de laatste jaren veel geld in het gebied is geïnvesteerd. Onder andere 

grote Europese bedrijven hebben hier enorme stukken land gekocht en 

hypermoderne bodega’s neergezet. 

La Consulta zelf vormt hier een aardige uitzondering op. Het district 

heeft een oude wijnhistorie en de kleine dorpjes ademen er wijn. In het 

gebied zijn tal van kleinere wijngaarden met oude wijnstokken malbec, 

tempranillo en sémillon.

Mendoza geldt als een van de beste wijngebieden van Argentinië. Hier floreert met name 

de malbecdruif. Gelegen aan de voet van de Andes zijn de uitzichten adembenemend 

mooi, maar - belangrijker nog - de groeiomstandigheden voor druiven zijn hier ideaal. 

m e n d o z a ,  a r g e n t i n i ëm e n d o z a ,  a r g e n t i n i ë



Proefpakket ‘Rosés’ 
U kunt deze zes rosés ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 85,00
(normaal: € 94,80)

Wilt u online bestellen?
Ga naar www.okhuysen.nl
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Rosé om van te 
watertanden!

2011 Huerta del Rey
Palacio de Bornos

Deze rosé is niet meer weg te denken uit 

het assortiment. Met zijn aantrekkelijke 

dieproze kleur en sappige fruit verleidt de 

Huerta iedere keer weer. Ook deze 2011 

is verrukkelijk. De druiven tempranillo en 

garnacha weken slechts kort en worden op 

lage temperatuur gevinifieerd, waardoor het 

fruit het glas uitstuift en de frisheid wordt 

behouden.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en uitbundig. 

In de smaak opnieuw veel sappig, rijp rood fruit 

en verfrissende zuren in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Pêché de Vignes rosé
Vin de Pays d’Oc - Terrier & Collovray

De Bourgogne- pioniers Jean-Luc Terrier 

en Thierry Collovray maken al vele jaren 

zeer succesvolle wijnen in de omgeving 

van Limoux in de Languedoc. De Pêché 

de Vignes rosé valt ieder jaar op door zijn 

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.   

Proefnotitie: Een heerlijke, opwekkende rosé 

gemaakt van de druiven syrah, merlot en 

cinsault.  Verfijnd, met sappig rood fruit en een 

prachtige frisse en elegante finale. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Mas des Dames Rosé
Coteaux du Languedoc 
Mas des Dames

Deze biologische  en prachtig zuivere 

rosé is gemaakt van de druiven grenache, 

mourvèdre en syrah, waarbij een klein 

gedeelte van de wijn een houtopvoeding 

kreeg voor wat extra complexiteit.  

De getalenteerde Lidewij van Wilgen  

gebruikt alleen het eerst vrijgekomen sap, 

dat naast fruitexpressie ook een mooie 

zuurgraad heeft. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe rode 

vruchtjes, verse kruiden en heeft ook iets 

bloemigs. De smaak is elegant en expressief 

tegelijk, met frisse fruittonen, veel sap, een 

milde kruidigheid en de afdronk kent heerlijke 

zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,60 per fles (normaal  € 9,75)

2011 Rosado - Navarra 
Bodegas Señorio de Sarria

Bij het proeven van alle binnengekomen 

proefflessen rosé van het oogstjaar 2011, 

maakte deze  Rosado een diepe indruk. Wat 

een prachtige roodroze kleur en wat een 

rijk palet aan aroma’s. De garnachadruiven 

worden na een korte inweking licht geperst 

en ondergaan een vergisting op lage 

temperatuur om fraîcheur te behouden. 

Proefnotitie: Heerlijke neus met intense 

fruitaroma’s van framboos, aardbei, rode 

besjes en iets van venkel. De smaak is eveneens 

vol klein rood fruit, lekker sappig en pittig, en 

eindigt in een lange, frisse finale. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Rosé d’une Nuit  
Côteaux Varois 
Domaine du Deffends 

De kalkrijke grond, het ideale klimaat van de 

Provence en de 25 jaar oude stokken vormen 

de basis voor deze voortreffelijke rosé van de 

familie Lanversin. De druiven grenache en 

cinsault werden met een uitstekende rijpheid 

geoogst en ondergingen een korte weking 

die één nacht duurde. De Rosé d’une Nuit is 

niet voor niets al jaren één van onze favoriete 

rosés!

Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze. Het 

parfum geurt naar bloemen, bosaardbeitjes 

en een hint van kruiden. De smaak is elegant 

en complex, met opnieuw bloemige tonen, rijp 

rood fruit en de afdronk is lang en zacht. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

2011 ‘La Remise  
de la Mordorée’ Rosé
Domaine de la Mordorée

Dit is het kleinere broertje van de fameuze 

Tavel-rosé van Domaine de la Mordorée. 

Gemaakt van merlot en marselan van een 

kleihoudende zandgrond is dit een heerlijke, 

op fruit gemaakte wijn die graag bij u 

aanschuift aan tafel!

Proefnotitie: Een lichtroze kleur, met in de neus 

aroma’s van rozen, wilde aardbeien en rode 

bessen, en iets citrus. Een rijke, mondvullende 

rosé met veel fruitexpressie en milde zuren in 

de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Na een winter vol schaatsplezier is de lente aangebroken en dus is het tijd voor 
rosé! Met een glas rosé in de hand en in de warme stralen van de lentezon 
wanen we ons al snel op een terras in Spanje of Frankrijk. En laten deze landen 
nu net onze hofleveranciers zijn voor de mooiste rosés!  Proef en ontdek de lente 
met zes heerlijke rosés van het nieuwste oogstjaar, ieder met een eigen karakter.



Levendige Lentewijnen 
2011 Chardonnay - Navarra
Señorio de Sarría

De koelte van de nacht hier in Navarra, veroorzaakt 

door de hoge ligging van de wijngaarden op 500 

meter hoogte, en de persing op lage temperatuur zijn 

belangrijke factoren die zorgen voor het behoud van 

de zachte fruitaroma’s en zuren in de druiven goed 

bewaard blijven.

Proefnotitie: De geur is uitbundig, met tonen van rijp 

tropisch fruit als ananas en mango, een hint van citrus en 

ook iets bloemigs. In de smaak gaan frisheid en een mooie 

vette structuur hand in hand, met verder rijpe fruittonen 

en aangename zuren. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Grüner Veltliner Lössterrassen
Kremstal Weingut Stadt Krems

Wijnmaker Frits Miesbauer heeft het DNA van het meer 

dan 550 jaar oude domein inmiddels in zich. Karakter, 

fantastische fruitexpressie, evenwicht en elegantie zijn 

kenmerkend voor zijn wijnen. Deze perfecte basiswijn is 

afkomstig van de prachtige lössterrassen.

Proefnotitie: De wijn is heel puur en zuiver, sprankelend 

fris en tegelijkertijd rijk, met tonen van rijp wit en geel fruit, 

bloesem en een lichte kruidigheid. De afdronk valt op door 

zijn delicate zuren en goede lengte. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir

De chenin voelt zich uitermate goed thuis op de kalkrijke 

gronden van Saumur. Eigenaar Bruno Albert weet als geen 

ander wat hij moet doen om de expressie van de druif in de 

wijn tot uitdrukking te laten komen.  

Proefnotitie: Frisse, mineralige neus met een opvallend 

explosief fruit van appels en abrikozen. De smaak is zuiver 

en elegant, met sappige zuren, exotische fruittonen, een 

goede mineraliteit en de afdronk is elegant en droog.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

Al had de lente moeite om lost te barsten, aan zonne-uren geen gebrek. 
Heerlijk frisse witte wijnen zetten de toon en brengen ons wijnliefhebbers in 
vervoering. Hiernaast treft u zes zeer verschillende wijnen aan, levendige wijnen 
die u ondanks hun levendigheid doen wegdromen.

6

Proefpakket ‘Lentewijnen ’ 
U kunt deze zes Lentewijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 89,50
(normaal: € 99,40) 7

2011 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes

Behalve hun inmiddels geliefde Cava maakt de 

gepassioneerde familie Huguet in de alto-Penedès ook 

een schoonheid van een stille wijn. Deze Blanc Selecció is 

voornamelijk gemaakt van dezelfde druiven als de Cava: 

parellada, macabeo,  en chardonnay. Tevens is een klein 

beetje wit sap van de pinot noir toegevoegd om de wijn 

extra karakter te geven. 

Proefnotitie: Een heerlijk frisse wijn met een licht 

mineralig, stuivend parfum, sappig, met verfijnd wit 

en geel fruit, iets bloemigs, rijke zuren en een boeiende, 

onvergetelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Abadal Picapoll - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De kleine, ovale picapolldruifjes met dikke schil gedijen goed 

in de soms hete Spaanse zon en brengen een frisse wijn met 

tegelijk krachtige aroma’s voort. Een must voor iedereen die 

op zoek is naar nieuwe sensaties.

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en fris met tonen van 

bloemen ( jasmijn) en rijp  fruit en tevens  iets citrus. De 

smaak biedt daarnaast iets van honing en abrikoos, is rijk en 

intens, en in de finale opnieuw die heerlijke frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Marsanne – Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud

De druiven voor deze Marsanne, die afkomstig zijn van de 

hoogste wijngaarden van het domein (rond de  450 meter), 

werden in twee ‘tri’s’ geoogst. Eerst de druiven op de 

zuidkant en drie weken later die van de noordhelling.  

De wijn rijpte twaalf maanden ‘sur lie’.

Proefnotitie: De neus biedt een geur van zuidvruchten, 

witte bloemen, bloesem en iets honing. De smaak is heerlijk 

rijp, met een sappig fruit, een goede structuur en een 

aangenaam bittertje in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,75)
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Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
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Veldhuizen en Brenda ten Brinke.
Fotografie Louis en Xavier Kat, 
Mariëlle Penrhyn Lowe

Concept, vormgeving & productie
XDialogue BV, Lelystad

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank te Haarlem No. 67.08.13.958 of 
No. 123810

Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening 
te houden met de verpakking van 6 of 12
hele flessen en 24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
bij een minimale afname van 24 flessen of een 
minimum factuurwaarde van € 175,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt 
met eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een
minimum factuurwaarde van € 350,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 1 juni 2012.

Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst 
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn 
om andere redenen niet aan uw verwachting, dan 
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en 
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 ea  Haarlem
t  023  531 22 40
f  023  532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

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

colofon

Ophalen bestelling
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling zo mogelijk 
24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Inmiddels echter kiezen steeds meer producenten er juist 

voor om meer kwaliteit te halen uit de lokale druiven die hier 

ooit vanwege de heersende klimatologische omstandigheden 

goed gedijden. De nero d’avola is hiervan wel het meest 

sprekende voorbeeld. 

Deze druif die in veel wijngebieden maar moeilijk tot 

volledige rijpheid komt, doet het op het warme en droge 

Sicilië juist uitstekend. Door de rendementen (hoeveelheid 

druiven per wijnplant) laag te houden en bij het bepalen van 

de rijpheid ook te letten op die van de pitjes en de schillen, 

kunnen van deze autochtone druif de meest verrukkelijke 

rode wijnen worden gemaakt. De Nero d’Avola van Marchese 

Montefusco is hiervan een uitstekend voorbeeld!

2011 Nero d’Avola, Sicilia IGP
Marchese Monefusco

De wijngaarden voor de rode wijn liggen hier wat lager 

dan die van de witte, op zo’n 250 meter hoogte, en met 

een betere ligging op de zon, zodat de nero d’avola tot 

volledige rijpheid komt. Het alcoholpercentage blijft 

dan ook keurig onder de 13%. De wijngaard bestaat 

uit een bodem van kalkrijke klei en wordt met veel 

respect voor de natuur bewerkt.  Bij de vinificatie let 

men erop het pure fruit en karakter van de druif naar 

voren te brengen. Hetzelfde geldt voor de opvoeding 

van de wijn, waarbij gekozen is om slechts een deel 

kort op eikenhout te lageren.

Proefnotitie: de wijn geurt naar rijp rood fruit als 

kersen en aardbeien, verse kruiden en bloemen. De 

smaak is mooi geconcentreerd en sappig, met opnieuw 

rijp rood fruit, licht aardse aroma’s en een pittige, 

kruidige finale. Een zeer aangename wijn vol Siciliaans 

karakter!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,90 per fles (normaal € 5,70)

Sappig Siciliaans rood!
Van dezelfde makers als de Insolia op de voorkant van deze Special presenteren wij 

u hier een ware specialiteit uit Sicilië: de Nero d’Avola. 

Stond een kleine twintig jaar geleden wijn uit Sicilië nog gelijk aan massaproductie, 

inmiddels heeft hier een grote omslag plaatsgevonden. In eerste instantie gebeurde 

dit via het presenteren van wijnen gemaakt van internationale druivenrassen als 

merlot en chardonnay. 

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met 2011 Insolia,  

Sicil ia IGP van de voorpagina)

Vanaf 60 flessen 5%
Vanaf 120 flessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting


