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Okhuysen
Special

Een droomwijn van Verget!

Viognier is een geweldige druif die de meest 
verrukkelijke wijnen voort kan brengen. In Condrieu 

in de noordelijke Rhône bereikt de viognier zijn absolute 
hoogtepunt. Deze kwaliteit is in andere gebieden maar 
moeilijk te evenaren. De viognier is namelijk geen 
gemakkelijke druif om te verbouwen. Buiten Condrieu 
is de druif soms wel rijk en geparfumeerd, maar mist hij 
frisheid, spanning en mineraliteit. Wanneer hij deze frisheid 
wel bezit, mist hij juist vaak weer die zalvende rondeur en 
die verrukkelijke geur van bloesem, honing en geel fruit. 
Kortom, het ontbreekt meestal aan de juiste balans.

Jean-Marie Guffens, het Belgische wijnmaakgenie 

dat actief is in de Mâconnais en sinds 1998 ook in 

de zuidelijke Rhône, maakt daar een Viognier die 

alle kwaliteiten van de viognierdruif wel op een 

voortreffelijke wijze bundelt en een absolute droomwijn 

voortbrengt. Als geen ander weet Jean-Marie rijkdom 

en vitaliteit in de juiste balans in een wijn te verenigen. 

Klasse!

2011 Viognier
Verget du Sud
Een werkelijk heerlijke wijn gemaakt van 100% viognier. 

De geur is verleidelijk, met tonen van bloesem, honing 

en iets van peer en ook abrikoos. In de mond is de 

wijn vrij slank en fris in de aanzet, om vervolgens aan 

rondeur en vet te winnen, vol rijp geel fruit van perzik 

en abrikoos, en hij heeft een zoetige impressie in de 

afdronk, met behoud van spanning en nervositeit. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs per fles:
Bij doos van 6 flessen: € 7,95
Bij 24 flessen: € 7,70
Bij 36 flessen: € 7,50
(normaal € 9,25)



2011 Abadal Rosado – Pla de Bages
Bodegas Abadal
Een heuse eetrosé die frisheid, complexiteit en kracht in zich 

verenigt. Hij werd gemaakt van cabernet-sauvignon (85%) 

en de inheemse sumoll (15%). De vroeg geoogste druiven 

ondergingen een koele weking van 24 uur. Alleen het eerst 

vrijgekomen sap na een lichte persing wordt gebruikt voor 

deze volle, bijna vlezige en fruitrijke rosé.

Proefnotitie: Het parfum stuift het glas uit, met de 

heerlijke tonen van donker fruit die zo kenmerkend zijn 

voor de cabernet-sauvignon. De smaak is krachtig en 

elegant tegelijk en bezit een prachtige frisheid vanwege de 

goede, uitgebalanceerde zuren. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Tradition rosé - Corbières
Château Beauregard Mirouze
Deze rosé is gemaakt van 50% syrah en 50% grenache, 

afkomstig van percelen met een bodem van ijzerhoudend 

zandsteen, omgeven door garriques. Het is een rosé 

‘saignée’, het eerste ‘vrij weggelopen’ sap uit de vinificatie 

tank, die gekenmerkt wordt door elegantie en frisse 

tanninen. 

Proefnotitie: Zeer lichtroze van kleur, en geurend naar 

bloemen, perzik en verse peertjes. In de mond eerst de 

intense smaak van framboos, met daarna subtiele zuren en 

tonen van wilde aardbei die frisheid toevoegen aan de wijn. 

In de afdronk proeven we een klein pepertje en tonen van 

kardemom.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 La Remise de la Mordorée 
Domaine de La Mordorée
Het domein is beroemd om hun Chateauneuf-du-

Papewijnen en hun Tavel-rosé, maar deze ‘Remise’, 

gemaakt van merlot en marselan van een kleihoudende 

zandgrond, mag er ook zijn. Deze zuivere rosé werd puur 

op het fruit gemaakt, maar is tegelijkertijd pittig en intens 

en is een uitstekend begeleider van de maaltijd.

Proefnotitie: Een roodroze kleur, met in de neus aroma’s 

van rozen, rood fruit van aardbei en rode besjes, en 

iets citrus. In de smaak ontplooit hij zich tot een rijke, 

mondvullende rosé.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Garnacha - Navarra 
Bodegas Señorio de Sarria
Een van de verrassingen in de serie rosés die we voor dit 

jaar hebben geselecteerd. 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 frisheid 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 Mediterranée
Domaine Chante Cigale
Deze rosé doet qua stijl denken aan rosés uit de Provence. 

Hij is gemaakt van jonge aanplant grenache (70%) en 

cinsault (30%). De druiven werden vóór zonsopkomst met 

de hand geoogst, in kleine bakjes direct naar de kelder 

getransporteerd en vervolgens meteen geperst. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode vruchtjes als 

aardbeien en frambozen, naar veldbloemen en verse 

kruiden. De smaak is delicaat, met mooie, rijpe fruittonen, 

opwekkend frisse zuren en een heerlijke, licht kruidige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne
Sancerre is vooral bekend om zijn stuivende witte wijnen, 

gemaakt van de sauvignondruif.

Toch is hier ook een bescheiden productie van rood en rosé, 

gemaakt van de pinot noir. Ook Bernard Reverdy van het 

Domaine de la Garenne heeft een paar kleine percelen met 

deze Bourgognedruif en net als zijn Blanc blinkt ook deze 

wijn uit in frisheid en expressie.

Proefnotitie: De kleur is mooi licht. De neus is explosief en 

heel fris met tonen van rood fruit en bloemen. De smaak 

is prachtig elegant, met een delicaat rood fruit en met een 

secondenlange finale. Duidelijk is de kalkrijke terroir van 

Sancerre te proeven.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,60)

Proefpakket ‘Rosé’ 
U kunt deze zes fijne rosés ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 47,00 (normaal: € 51,95)

Een mooiere zomer 
met fijne rosés
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Goede roséwijnen brengen vrolijkheid; want of ze nu fruitig of bloemig zijn, rosé smaakt altijd sprankelend en 
fris. Dankzij de enorme diversiteit aan kleuren, geuren en smaken gaat rosé bovendien nooit vervelen. Dat nogal 
wat mensen rosé niet serieus nemen als wijn, doet geen recht aan de vele perfect gemaakte soorten die in deze 
zomerse maanden vaak de ideale begeleider zijn van vele gerechten. Hiernaast vindt u daarom zes diverse rosés 
die u zowel als aperitief kunt nuttigen, als tijdens de maaltijd. 
De zomer wordt zo vanzelf een feest!



2011 Grüner Veltliner 
Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Met meer dan 550 jaar historie is Weingut 

Stadt Krems een van de oudste wijndomeinen 

van Oostenrijk. Meesterwijnmaker Fritz 

Miesbauer maakt hier op de steile oevers 

in de Kremsvallei karaktervolle wijnen die 

zich kenmerken door een fantastische 

fruitexpressie, evenwicht en elegantie. Deze 

basiswijn is afkomstig van de prachtige 

lössterrassen en rijpt ‘sur lie’ (op de fijne 

gistsporen) tot aan het moment van botteling. 

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 knisperende zuren en goede lengte. 

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Insolia - Sicilia
Marchese Montefusco
De wijngaarden voor deze heerlijke wijn uit 

Sicilië 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 druiven werden zacht geperst, waarna het 

sap op lage temperatuur vergistte. 10% van 

de wijn rijpte op Franse eikenhouten vaten 

voor extra complexiteit.

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, iets vette 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)

2011 Méditerranée blanc
Domaine Chante Cigale
De wijnen uit Châteauneuf-du-Pape van 

Alexandre Favier zijn beroemd, zijn Vin de 

Pays’ geliefd. Het overgrote deel van de wijn 

heeft recht op de AOC Côtes du Rhône en 

gedeeltelijk zelfs Châteauneuf-du-Pape. De 

jonge aanplant van zijn Châteauneuf en 

vaten die de uiterst strenge selectie voor zijn 

topwijnen niet halen, ‘verdwijnen’ namelijk 

ook in deze wijn! 70% van de assemblage 

bestaat uit roussanne en 30% uit clairette. 

Proefnotitie: Een heerlijke, rijpe neus van 

wit en geel fruit, iets van meloen, peer en 

witte perzik. De smaak is lekker sappig, met 

opnieuw rijp fruit, impressies van bloesem 

en honing. De afdronk heeft een vettige 

structuur maar ook veel frisheid en zachte 

zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Laudun blanc 
Domaine Pélaquié
In het kleine dorpje Saint-Victor de la Coste 

aan de linkeroever van de Rhône maakt Luc 

Pélaquié van de druiven clairette, grenache 

blanc, roussanne, viognier en bourboulenc 

een onweerstaanbaar lekkere witte wijn. Het 

klimaat en de bodem geven hier wijnen met 

een sterke persoonlijkheid en kracht, terwijl 

hun frisheid behouden blijft. 

Proefnotitie: Een elegante neus met een 

mooi fris wit fruit, iets bloemigs en een smaak 

die zuiver, intens rijk en mooi geconcentreerd 

is, met veel sap, frisse zuren en een zacht 

aromatische finale. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,20 per fles (normaal € 10,50)

2011 Picapoll - Pla de Bages
Bodegas Abadal
Bodegas Abadal kent een rijke historie; al 

sinds 1898 zijn de wijngaarden in handen van 

het domein. Deze bevinden zich op zo’n 75 

kilometer ten noordwesten van Barcelona, in 

het ruige en beboste binnenland van de DO 

Pla de Bages. De kleine, ovale picapolldruifjes 

met dikke schil gedijen hier goed in de soms 

hete Spaanse zon en brengen een frisse wijn 

met tegelijk krachtige aroma’s voort. 

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en fris 

met tonen van bloemen (jasmijn), 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)

2011 Riesling trocken – Nahe
Gut Hermannsberg
De wijngaarden van Gut Hermannsberg 

zijn spectaculair gelegen en behoren tot de 

beste rieslingwijngaarden van Duitsland. 

Gut Hermannsberg is een van de weinige 

wijndomeinen in Duitsland die volledig uit 

‘Erste Lage’-wijngaarden bestaan. Deze 

‘Gutsriesling’ geldt als het visitekaartje van 

het domein en bestaat uit een assemblage 

van druiven van de wijngaarden van 

Hermannsberg, Kupfergrube, Steinberg, Kertz 

en Rotenberg. 

Proefnotitie: In de neus tonen van 

citrusfruit, een rijp appeltje en een lichte 

kruidigheid. De smaak is verfijnd, bezit een 

aangename mineraliteit, veel sap en eindigt in 

een lange, rijke finale. Een voortreffelijke wijn 

van hoog niveau met een ongekend goede 

prijs-kwaliteitverhouding! 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

Voor deze selectie van echte zomerwijnen selecteerden wij uit ons brede assortiment wijnen 
die enerzijds geschikt zijn als aperitief, maar anderzijds voldoende complexiteit bieden om 
ook aan tafel van te genieten.
Na een rondje langs vijf prachtige Europese wijnlanden en een nauwkeurige selectie van ons 
team van vinologen, is dit onze keuze voor deze zomer! Kom en ontdek achtereenvolgens 
onze knisperende Grüner Veltliner, de verleidelijke Siciliaanse Insolia, twee favorieten 
uit de zuidelijke Rhône, de onweerstaanbaar frisse Spaanse Picapoll en de voortreffelijke 
aromatische Riesling van ons nieuwe Duitse topdomein Gut Hermannsberg.  
Laat de zomer maar komen; wij zijn er klaar voor!

Proefpakket ‘Witte Zomerwijnen’ 
U kunt deze zes verkwikkende witte zomerwijnen ook als proefpakket bestellen.  

U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 48,50 (normaal: € 53,25)

Een keur aan verkwikkende 
witte zomerwijnen
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2011 Vago Rojo - Mendoza
Altocedro 
De basiswijn van het Argentijnse tophuis Altocedro is puur 

op fruit gemaakt: de assemblage van malbec, tempranillo 

en cabernet-sauvignon is daardoor heerlijk verkwikkend 

en perfect voor een zwoele zomeravond. De druiven 

van deze Vajo Rojo weekten relatief kort om niet te veel 

taninen aan de schillen en pitjes te onttrekken. De wijn 

rijpte op cementen kuipen.

Proefnotitie: Prachtig diep van kleur, met een gulle neus 

van zwart fruit en kruiden. De  wijn is heerlijk sappig, met 

opnieuw die fijne kruidigheid en zachte tanninen.  

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Nero d’Avola - Sicilia
Marchese Montefusco 
Siciliaanse wijnboeren zijn zich de afgelopen tijd gaan 

specialiseren in het maken van wijnen van autochtone 

druivenrassen. Zo produceren de wijnmakers van 

Marchese Montefusco van de nero d’avola een 

eigenzinnige wijn waarin het pure fruit en het karakter 

van de druif prachtig naar voren komen. Een relatief 

laag alcoholpercentage en een slechts gedeeltelijke 

lagering op hout maken de wijn heerlijk verfrissend, zeker 

wanneer hij enigszins koel geschonken wordt.

Proefnotitie: Verleidelijke geur van rijp rood fruit 

en verse kruiden. In de mond sappig en mooi 

geconcentreerd, met opnieuw rood fruit. De 

secondenlange afdronk is heerlijk kruidig en pittig.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Côtes du Rhône rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin 
De broers Alary bewerken de grond op natuurlijke 

wijze, plukken de druiven met de hand en houden de 

rendementen laag voor optimale kwaliteit. De wijn 

wordt gemaakt van grenache (80%) en syrah (20%) 

van wijnstokken van ouder dan 35 jaar. Nadat de 

druivenrassen apart zijn gevinifieerd, wordt de wijn 

geassembleerd en rijpt hij ruim zes maanden op cuve.

Proefnotitie: Dieprood van kleur, met een neus van 

frambozen, bramen en zwarte kersen. De smaak is rijk en 

sappig met opnieuw fruit en een pepertje. De afdronk is 

lang en zacht.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Lirac Rouge ‘La Dame Rousse’ 
Domaine de la Mordorée
Domaine de la Mordorée ligt aan de rand van het stadje 

Tavel, dat wereldberoemd is om zijn rosés. Wijnmaker 

Christophe Delorme gebruikt voor ‘La Dame Rousse’ 

gelijke delen grenache en syrah van veertig jaar oude 

wijnstokken. De druiven worden met de hand geplukt en 

ontsteeld en ondergaan een lange weking en gisting. Na 

de assemblage rijpte de wijn twaalf maanden op cuve. 

Proefnotitie: Een cassisachtig donkere kleur en een neus 

vol frambozen, bramen en bosbessen maken dit een 

indrukwekkend glas. Ook in de mond dit heerlijke fruit, 

waarbij de garrigue-achtige kruiden zorgen voor extra 

spanning. Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,10 per fles (normaal: € 13,70)

2010 Chinon ‘Cuvée Terroir’ 
Domaine Charles Joguet
De Loire brengt rode wijnen voort die uiterst geschikt 

zijn als opwekkende zomerwijn. Blinken de wijnen van 

topdomein Charles Joguet doorgaans uit in kracht en 

concentraat, deze Cuvée Terroir is puur op fruit gemaakt 

en bezit die typische frisheid die het koele Loire-klimaat 

in combinatie met de uitzonderlijk kalkrijke bodems kan 

voortbrengen. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwarte bessen, bramen, 

laurier, zwarte peper, rode paprika en licht aardse aroma’s. 

De smaak is zuiver en fris, met mooi donker fruit.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Tempranillo – La Consulta
Altocedro
Wijnmaker Karim Mussi Saffie gebruikt ook voor deze 

wijn druiven afkomstig van oude wijnstokken, waarvan 

sommige wel vijftig jaar oud. De tempranillodruiven 

worden relatief vroeg geoogst om hun frisheid te 

behouden. De gisting gebeurt bij lage tempratuur op 

cementen tanks, daarna wordt een deel van de wijn op 

Amerikaans eiken opgevoed. 

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:
€ 9,20 per fles (normaal: € 10,50)

Een glas vol sappig 
rood fruit

Proefpakket ‘Rode Zomerwijnen’ 
U kunt deze zes rode zomerwijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 57,00 (normaal: € 62,85) 6
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l Op Nederlandse terrassen zijn wit en rosé zonder twijfel de meest populaire zomerwijnen. Maar in 
de wijnmakende landen zelf, is ook rode wijn zeer geliefd in de warmere seizoenen. Zo schenken de 
Argentijnen hun Malbec juist graag op het heetst van de dag, maar dan wel gekoeld met ijsblokjes.  
Dat ijs mag wat ons betreft achterwege blijven, maar licht gekoeld geschonken zijn sappige en 
fruitige rode wijnen werkelijk verrukkelijk als zomers aperitief of bij het diner.  
Volg het voorbeeld van de wijnmakers en ga deze zomer ook eens voor een verfrissend glas rood! 7
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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 september 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.

Vele trouwe relaties zijn 

inmiddels bekend 

geraakt met onze 

fantastische ‘vlinderwijn’ 

El Regajal. Slechts eenmaal per jaar bieden wij u 

deze wijn gelimiteerd aan. De kleine finca Viñas de El Regajal, 

met slechts tien hectare wijngrond, verkoopt het overgrote 

deel van zijn productie in Madrid. 

Voor het eerst komt El Regajal nu ook met een ‘tweede wijn’ op 

de markt, een soort van klein broertje, gemaakt in de bekende stijl. 

Goed nieuws dus voor alle liefhebbers van de sublieme wijnen van dit 

wijnhuis, want niet alleen neemt zo de ons toebedeelde hoeveelheid 

wijn wat toe, maar bovendien wordt deze Las Retamas del Regajal 

tegen een zeer aantrekkelijke prijs aangeboden!

El Regajal is gelegen midden in een uniek natuurgebied in Aranjuez, 

in het uiterste zuiden van de regio Madrid. Het gebied is bekend en 

geliefd bij entomologen; er leven hier maar liefst 77 verschillende 

vlindersoorten. De enorme hoeveelheid aan zeldzame insecten en 

vlinders maakt het gebied enorm interessant. 

Midden in het natuurgebied werd een kleine wijngaard 

aangelegd die van het heersende ecosysteem zou 

profiteren, zonder het aan te tasten. De wijngaard wordt 

dan ook geheel biologisch bewerkt. Vele restaurants en 

consumenten uit Madrid, Spanje en nu ook Nederland 

zijn gecharmeerd van dit bijzondere verhaal, maar 

vooral ook van de buitengewone kwaliteit van de 

wijnen! El Regajal is uniek, niet alleen in Spanje maar in 

de hele wereld. 

2009 Las Retamas del Regajal 
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal
De wijn is gemaakt van de druiven tempranillo, 

cabernet-sauvignon, merlot en syrah. Na een 

traditionele vinificatie rijpte hij dertien maanden op 

Franse eikenhouten vaten.

De wijn is donker van kleur. De geur is heerlijk 

‘open’, met zoetige en frisse tonen van rood fruit 

en specerijen. De smaak is gul en rond, met een 

rijp en sappig fruit, een aantrekkelijke frisheid en 

fluweelzachte tanninen. In de afdronk vinden we wat 

chocola en toast van het eikenhout.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs per fles:
Bij doos van 6 flessen: € 9,50
Bij 24 flessen: € 9,10
Bij 36 flessen: € 8,80
(normaal € 10,95)

Een uniek wijnverhaal
uit Spanje


