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Inhoud
10 juni jongstleden was het zover. Toen 

vond op het schitterende landgoed Duin 

& Kruidberg onze Lustrumproeverij 

plaats. Wij vierden daar op grootse wijze 

ons 145-jarig bestaan en bovendien 

nam Louis Kat na vijftig jaar actief te 

zijn geweest in het wijnvak, afscheid als 

directeur. Een ongelooflijke hoeveelheid 

van 2000 mensen kwam op deze dag af. 

Wat is het geweldig om zoveel trouwe 

relaties te mogen verwelkomen en wat een 

fantastisch afscheid voor Louis Kat! Op sommige momenten was het een uitdaging om 

iedereen van wijn en hapjes te voorzien, maar dankzij de grote inzet van al het personeel 

en geholpen door het mooie weer, werd het een fantastisch evenement dat we niet snel 

zullen vergeten. Ook onze trouwe producenten, die toch heel wat gewend zijn, wisten 

niet wat hen overkwam. Unaniem lieten ze ons weten op een schitterende dag terug te 

kijken en feliciteerden ons veelvuldig met onze fantastische klanten; “geïnteresseerd”, 

“kundig” en “vriendelijk” waren veelgehoorde kwalificaties. 

Inmiddels is de rust weer enigszins bij ons teruggekeerd en kijken we reeds vooruit naar 

het volgende proefevenement: ‘Proeven tussen de stellingen’. Dit vindt dit jaar plaats 

op de eerste vrijdag en zaterdag van november en zoals gebruikelijk in onze opslag in 

Haarlem. Dit is een ideale gelegenheid voor een ieder die wat rustiger een brede selectie 

van ons assortiment wil proeven, met kundige toelichting van onze producenten en 

de vinologen van Okhuysen! (zie pagina 4 en 5). Verder introduceren we in deze Vinée 

Vineuse twee gloednieuwe domeinen: Sterhuis uit Stellenbosch,  

Zuid-Afrika en Domaine Louis Claude Desvignes uit Morgon in de Beaujolais.  

Sterhuis is een relatief jong domein waar wij zeer van onder de indruk zijn en grote 

verwachtingen van hebben. Eigenaar Johan Kruger maakt loepzuivere witte en rode 

wijnen met een uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding! Met het nieuwe huis uit Morgon 

halen wij de top van de Beaujolais binnen. Louis Claude Desvignes staat voor echte 

terroirwijnen met karakter en laat perfect zien waar de Beaujolais toe in staat is. Naast 

deze twee introducties is er volop aandacht voor de schitterende Rieslings van het 

vermaarde Gut Hermannsberg, waarvan de nieuwe oogstjaren onlangs bij ons zijn 

binnengekomen, voor enkele sublieme wijnen uit de Languedoc, waarbij de Lauzina 

blanc en rouge uw speciale aandacht verdienen en voor onze toppers uit Zuid-Amerika: 

het Chileense Casa Marín en het Argentijnse Altocedro.

Natuurlijk vindt u in deze Vinée Vineuse (op pagina 12 en 13) wederom ook onze 

fantastische Jubileumwijnen, die al door veel klanten zijn ontdekt en waar we vele 

enthousiaste reacties op hebben mogen ontvangen. Kortom, voor u ligt een Vinée 

Vineuse met een divers aanbod, vol kwaliteit en met voor ieder wat wils. Daarnaast 

treft u in de bijlage een presentatie aan van de rode Bourgognes uit het oogstjaar 2010. 

Een zeer verrassend jaar waarin veel van onze producenten prachtige wijnen hebben 

gecreëerd. Onze selectie biedt weer veel lekkers voor de echte wijnliefhebber!

Wij hopen u persoonlijk te mogen verwelkomen tijdens de komende editie van ‘Proeven 

tussen de Stellingen’ op 2 en 3 november aanstaande!

Xavier Kat & team Okhuysen

 Wijnig nieuws
4-5  Een column van wijnschrijver Nicolaas Klei en een 

uitnodiging voor ‘Proeven tussen de Stellingen’.

 Sterhuis
6-7  Na een uitgebreide zoektocht naar een nieuw wijnhuis in 

Zuid-Afrika, waarbij de meest uiteenlopende wijnregio’s 

de revue passeerden, kwamen wij uit in Stellenbosch.  

Hier maakten wij kennis met de wijnen van Johan Kruger 

en raakten in de ban van zijn ‘Sterhuis’.

 El Regajal
8  De ‘vlinderwijn’ is dé publiekslieveling uit Spanje. Een 

prachtig verhaal is gekoppeld aan een geweldige wijn, 

die bovendien een breed publiek aanspreekt!

 Château de Fontenille
9  Dit château van de Belg Stéphane Defraine laat perfect 

zien waar de Entre-Deux-Mers toe in staat is. Heerlijke 

Bordeaux voor een prachtige prijs!

 Gut Hermannsberg
10-11  Een van onze beste ontdekkingen van de laatste jaren. 

Deze producent uit de Nahe bezit enkele van de mooiste 

wijngaarden in Duitsland en deze zijn sinds enkele jaren 

weer in oude glorie hersteld.

 Jubileumwijnen
12-13  Okhuysen beleeft dit jaar zijn 145ste verjaardag. Om 

dit te vieren, hebben wij drie geweldige jubileumwijnen 

laten creëren door drie verschillende, toonaangevende 

producenten: onze Cuvées Jubilées!

 Morgon: Cru du Beaujolais
14-15  Domaine Louis Claude Desvignes is een gerenommeerd 

en zeer specialistisch domein in Morgon, een van de tien 

cru’s in de Beaujolais. Vol trots presenteren wij voor het 

eerst hun wijnen.

 Diversiteit in de Languedoc
16-17  Beauregard Mirouze en Château de Pennautier maken 

wijnen met een totaal verschillend karakter en zijn 

daarmee exemplarisch voor de grote diversiteit die de 

Languedoc te bieden heeft.

 

 Lirac & Tavel
18-19  Domaine de la Mordorée is een van de meest beroemde 

huizen uit de zuidelijke Rhône. Ondanks deze 

sterrenstatus blijven veel van hun wijnen goed betaalbaar. 

Wij selecteerden er vier voor u.

 Altocedro & Casa Marín
20-21  De wijnlanden Argentinië en Chili zijn volop in beweging 

en de kwaliteit van de wijnen stijgt er zienderogen. Wij 

selecteerden onlangs in ieder land één topdomein, 

waarvan de wijnen meer dan het ontdekken waard zijn!

 Huiswijnen
22-23  Een selectie van de meest gevraagde wijnen in een 

aantrekkelijke prijsklasse. Heerlijk voor dagelijks gebruik, 

een borrel of feest. Ze zijn terecht onze visitekaartjes!

 Carchelo
Achter  Een bijzondere fles in alle opzichten: opvallend voor het 

oog, maar zeker ook in het glas. 

Ophalen van vooraf bestelde wijnen
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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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 mini mum 
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
23 november 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

Volop in beweging

- 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

Bestellen kan op de 
volgende manieren:



In het begin zat het zo. Ik wou meetellen. Een grote jongen zijn. Dat de mensen 
wisten, dat is niet zomaar een jongen, die daar gaat met z’n boodschappentas 

vol flessen, dat is een man die van wijn weet. Dus ging ik naar Okhuysen. Ja, niet 
meteen, natuurlijk. Veels te eng, zo’n echte winkel in het deftige Haarlem vol heuse 
kenners, en kapitaalkrachtig nog bovendien. Ik durfde pas toen ik studeerde. Wat ik 
studeerde weet ik niet meer, maar ik ontmoette er wat jongens, aardige jongens, die 
net als ik vooruit wilden in de wereld. Dus kwamen we regelmatig bij elkaar om wat 
flessen open te trekken en terdege te proeven. En in de zomervakantie gingen we 
wijnboeren lastig vallen, waarna we met twee Lelijke Eenden vol flessen huiswaarts 
tuften. De flessen verstopt onder banken en in de tenten en slaapzakken, want 
je mocht toen nog maar met zes flessen of zo per persoon de grens over, en 
wij hadden er per Eend wel honderd. En na nog eens zo’n zomer werd ik zowaar 
assistent van de professor Rechtsgeschiedenis - dus dat studeerde ik! - waar 
in de houten laatjes van het kaartsysteem wijnflessen woonden. Dat klinkt als 
de middeleeuwen, maar het was het holst van de punkjaren tachtig, en toen we 
een computer kregen met Wordperfect 4.1 kwam iedereen kijken, vol bewondering 
dat wij van rechtsgeschiedenis zo modern waren. De flessen in het kaartsysteem 
lagen daar niet zomaar, maar werden met de collega’s van Romeins Recht serieus 
doorgenomen, dus ik leerde veel, en toen m’n professor me naar het stadsarchief in 
Haarlem stuurde, besloot ik: ‘ik durf naar Okhuysen’. 
In het deftig betimmerde interieur heerste de rust van het sjieker soort Engelse 
club. Achter een eikenhouten bureau zat iemand die niet een wenkbrauw lichtjes 
optrok (‘er waait hier tegenwoordig werkelijk van alles binnen’), doch mij vriendelijk 
toeknikte, en, nadat hij me een tijdje had laten rondscharrelen, vroeg of hij ergens 
mee van dienst kon zijn.
Ach, die middagen bij Okhuysen! Langzaam, 
wikkend en wegend de zes of zeven 
flessen uitzoekend die m’n tas vol en m’n 
bescheiden portemonniks leeg maakten. 
Ik vroeg of ik Vinée Vineuse mocht 
ontvangen. Ik ging naar de proeverijen in 
de kelders van de Gierstraat. Ik werd 
zelfs uitgenodigd voor memorabele 
proeverijen als die met Chave en 
Clape in hoogst eigen persoon. Ik 
interviewde Louis Kat.
Ik schrijf over wijn. Ik ben nog 
steeds een jongen met een 
boodschappentas vol wijn. 
Veel weet ik er nog 
steeds niet van. Maar 
wel dat het niet om 
gewichtigheid gaat. 
Wijn moet gewoon 
lekker zijn, zei 
Louis in dat 
interview.
Dank je, Louis.

Nicolaas Klei

Wijnschrijver

COLuMN NiCOLAAS KLEiWiJNiG NiEuWS

Na de overweldigende Lustrumproeverij op Landgoed Duin & Kruidberg, 
organiseren wij op vrijdag 2 en zaterdag 3 november weer de traditionele 
overzichtsproeverij in onze magazijnen aan de Küppersweg te Haarlem.  
Komt u ook dit jaar weer ‘proeven tussen de stellingen’?

Kom Okhuysen-wijnen proeven tussen de stellingen!
Als Okhuysen-relatie bent u er vast al eens bij geweest:  

‘Proeven tussen de Stellingen’ is inmiddels een begrip bij 

Okhuysen! Wij organiseren deze bijzondere overzichtsproeverij 

om al onze relaties de kans te geven om een brede selectie uit ons 

assortiment geconcentreerd te kunnen proeven. De Openflessen-

dagen zijn daarmee het perfecte moment om uw inkopen voor het 

komende seizoen en de kerstdagen te doen. Bovendien is het een 

uitstekende gelegenheid om eens een kijkje in de keuken van ons 

bedrijf te nemen, en natuurlijk om uw vrienden met uw favoriete 

wijnkoperij én onze wijnen kennis te laten maken.

De overzichtsproeverij ‘Proeven tussen de Stellingen’ vindt dit jaar 

plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 november. Zoals gebruikelijk staan 

er deze dagen bijna tweehonderd wijnen op de proeftafels! 

Achter iedere proeftafel staat deskundig personeel van Okhuysen 

om u desgewenst over de wijnen te informeren en u van 

persoonlijk advies te voorzien.  

Bovendien reist er ook voor déze wijnproeverij weer een groot 

aantal buitenlandse producenten af naar Haarlem. 

Voor actuele informatie over de aanwezige producenten verwijzen 

wij u graag naar onze website: www.okhuysen.nl

Proeflijst
Het is vrijwel onmogelijk om alle wijnen te proeven. We raden u 

dan ook aan een ‘proefplan’ te maken: een selectie van de wijnen 

die u het liefst wilt proeven. Dit kunt u vooraf doen door  de 

proeflijst te bekijken die in oktober op onze website 

www.okhuysen.nl zal verschijnen. Op verzoek kunnen wij u ook 

een geprinte proeflijst toesturen. Uiteraard ontvangt u deze lijst 

ook bij binnenkomst van de proeverij.

Extra voordeel
Tijdens ’Proeven tussen de Stellingen’ ontvangt u maar liefst 

10% extra factuurkorting. Deze aanbieding geldt ook voor reeds 

lopende aanbiedingstarieven en op ‘losse flessen’, maar niet 

voor de huiswijnselectie uit deze Vinée Vineuse en aanvullende 

combikortingen.

Topwijnen in de Tombola!
Nog een reden om juist nu uw seizoensbestelling te plaatsen: bij 

aankoop van 36 flessen of een factuurbedrag van € 250,00 mag u 

een greep doen in de Okhuysen Tombola. 

Hier maakt u kans op een fles Pétrus, Yquem, Mas de Daumas 

Gassac, Hermitage of één van de vele andere topwijnen!

Proeven tussen de Stellingen

Proefsessies:
Vrijdag 2 november

Van 12:00 uur tot 19:30 uur                               

Zaterdag 3 november 

Van 10:30 uur tot 17:00 uur                           

Adres: 

Küppersweg 19 – 2031 EA Haarlem

Er is voldoende parkeergelegenheid op de 

Küppersweg.

Indien u reist met openbaar vervoer, kunt 

u vanaf Station Haarlem Centraal verder 

reizen met Regioliner 73 of 75  

(naar Julianaplein) of uitstappen  

op Station Haarlem Spaarnwoude. 

Vanaf beide locaties is het nog zo’n vijftien 

minuten wandelen naar de Küppersweg.

Tip: iedereen die graag rustig wil proeven, 

adviseren wij om vrijdag te komen proeven 

ofwel vroeg te arriveren.

Schrijf u nu in!
Inschrijven voor ‘Proeven tussen de 

stellingen’ kan per e-mail naar  

vineus@okhuysen.nl, per bestelformulier, 

per telefoon 023-5312240 dan wel per 

fax 023-5324815. Geeft u alstublieft aan 

op welke dag u langs zult komen en 

met hoeveel personen. U ontvangt van 

ons een bevestiging van uw deelname; 

aanmeldingen zullen behandeld worden op 

volgorde van binnenkomst.O
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Vele jaren hadden wij in Zuid-Afrika een goede samenwerking met La Couronne in Franschhoek. Deze kwam 
abrupt tot een einde na de verkoop van het bedrijf in 2010. We moesten dus op zoek naar een andere partner. in 
een wijnland dat zich nog altijd volop ontwikkelt, zochten we naar iets nieuws, iets spannends. 

Het aanbod van ‘wineries’ dat graag zijn wijn in Nederland wil 

verkopen is groot, maar zelden van het kaliber dat wij zoeken.  

Het viel niet mee om een winery te vinden die zowel in rood als 

in wit kwaliteit biedt en er dan ook nog een goed prijsniveau op 

nahoudt.

Veel proefflessen kwamen op de proeftafels in Haarlem, maar in 

eerste instantie was het niet wat we zochten. Totdat onze eigen 

Vincent Oostlander tijdens zijn vakantie in Zuid-Afrika het vrij 

onbekende Sterhuis in Stellenbosch ‘ontdekte’. Wijnproducent 

Johan Kruger bezit hier enkele van de hoogstgelegen wijngaarden 

uit het gebied en profiteert daardoor van een geheel eigen 

microklimaat. Op de proeftafels deden zijn wijnen het reuzegoed 

en zo kwam het domein op de lijst van kanshebbers.

Afgelopen november werden ‘de finalisten’ door Xavier Kat 

bezocht. Sterhuis maakte de hoge verwachtingen geheel waar. 

Johan Kruger bleek een zeer verstandige en kundige wijnmaker, 

iemand die in de omgeving zeer gerespecteerd wordt. Zijn winery 

is veel bescheidener dan de beroemde huizen uit de streek, 

maar iedereen weet dat zijn wijnen én druiven altijd top zijn. Een 

groot deel van de onverwerkte druiven verkoopt hij nu nog aan 

zijn buren, maar meer en meer houdt hij deze voor zichzelf. De 

afgelopen jaren is hij zijn markt gaan uitbreiden en begonnen met 

exporteren. Het verdiende geld wordt geïnvesteerd in het domein. 

Niet in een gelikte ontvangstruimte, maar wel in de prachtige 

wijngaarden en een zeer verzorgde kelder. Het is dan ook niet 

verrassend dat de wijnen zeer hoog worden beoordeeld in Platter’s, 

dé wijngids van Zuid-Afrika. 

De naam Sterhuis gaat terug naar de 17e eeuw toen de inwoners 

van Kaapstad het licht op de boerderij aanzagen voor dat van de 

Avondster. Deze anekdote geeft precies de bijzondere ligging van 

het domein en de wijngaarden weer. De hoogte waarop deze zich 

bevinden, zorgt voor een veel koeler microklimaat dat als prettige 

consequentie heeft dat de druiven langer kunnen blijven hangen 

en in alle rust perfect kunnen rijpen; een omstandigheid die veel 

andere Zuid-Afrikaanse wijngaarden juist niet kennen. Vanwege 

snel oplopende suikers wordt daar veelal vroeg geoogst, terwijl er 

dan nog geen goede rijpheid van de schilletjes en de pitjes is. Niets 

van dit alles bij de wijnen van Sterhuis, die het unieke karakter 

bezitten dat zij niet alleen veel frisheid hebben, maar ook perfect 

rijp zijn!

Johan Kruger legt uit dat de combinatie van een hoogwaardige 

bodem, een hoge ligging, een altijd waaiende wind vanaf de 

Atlantische of de Indische oceaan en natuurlijk lage rendementen, 

de druiven een uniek karakter geeft. Zowel in de wijngaard als in de 

kelder grijpt hij dan ook minimaal in en laat vooral de natuur zijn 

werk doen. Het resultaat: wijnen met persoonlijkheid, expressie, 

spanning en charme. Wijnen zoals wij ze graag drinken!

2011 Chenin/ Viognier - Stellenbosch 
Sterhuis

Deze assemblage wordt gemaakt van 70% chenin blanc die op 

roestvrijstalen vaten wordt opgevoed en 30% viognier die op 

houten vaten wordt vergist en opgevoed. De wijn verblijft minimaal 

een half jaar ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) om aan structuur en 

complexiteit te winnen.

Proefpakket Sterhuis:
U kunt deze zes Sterhuis-wijnen ook als proefpakket 
bestellen. 
U ontvangt dan van iedere wijn een fles. 
Speciale prijs: € 63,70 (normaal € 70,40)
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Sterhuis: een rijzende ster
uit Stellenbosch
 

Proefnotitie: Heerlijke neus van rijp geel fruit van abrikoos en perzik, 

ook iets meloen en lychee. In de mond is hij heerlijk fris, met rijpe 

fruittonen, frisse zuren en een uitstekende balans.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,90 per fles (normaal € 7,95)

2011 Sauvignon blanc - Stellenbosch 
Sterhuis 

De wijngaarden van de sauvignon liggen op zo’n 450 meter hoogte 

en zijn rijk aan graniet. 

De druiven worden met verschillende suikerniveaus geoogst, voor 

extra complexiteit. 75% vergist op roestvrijstalen vaten, de rest op 

eikenhout. De wijn rijpt nog negen maanden ‘sur lie’.

Proefnotitie: De neus is elegant, met iets vuursteen, meloen en lychee. 

De smaak bezit een mooie balans tussen rijpheid en zuurgraad, met 

fris tropisch fruit, een vetje van het hout en zachte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2009 Chenin blanc - Stellenbosch 
Sterhuis

De wijngaard voor deze wijn werd geplant in 1970 en is dus ruim 

veertig jaar oud. Gelegen op een hoogte tussen de 450 en 500 

meter profiteert hij optimaal van het koelere klimaat en de wind. De 

natuurlijke opbrengst zit slechts op zo’n 10 hectoliter per hectare 

en zorgt voor prachtige, geconcentreerde druiven. Het sap vergist 

op eikenhouten vaten van één jaar oud en de wijn wordt regelmatig 

gebâtonneerd (het omroeren van de gistcellen). Na acht maanden 

‘sur lie’ te hebben gelegen, wordt de wijn gebotteld.

Proefnotitie: Een complexe wijn met een geur van rijp geel en wit 

fruit, iets tropisch, met ook wat hazelnoot en brioche. De smaak is 

geconcentreerd en rijk, met opnieuw tropisch fruit en mineralen en de 

afdronk heeft lengte en zachte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2008 Merlot/ Cabernet-Sauvignon - Stellenbosch
Sterhuis 

Een assemblage van 55% merlot en 45% cabernet-sauvignon. 

De druiven worden los van elkaar gevinifieerd en opgevoed op 

eikenhouten vaten. Na zo’n twintig maanden rijping wordt de 

assemblage gemaakt en gaat de finale wijn nog enkele maanden 

terug op vat.

Proefnotitie: In de neus geurt de wijn naar rood fruit als kersen en 

bessen, met ook iets van specerijen, laurier, tabak en kaneel.  

De smaak biedt rijp fruit, is lekker sappig en de wijn bezit een licht 

kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,60)

2007 Merlot - Stellenbosch
Sterhuis 

Deze wijngaard voor de merlot ligt op het westen en wat lager, 

op zo’n 300 meter hoogte. De druifjes zijn relatief klein en 

geconcentreerd. De trossen werden na het oogsten deels ontsteelt. 

Na de gisting weekten de schilletjes nog drie weken in het sap. 

Vervolgens ging de wijn op eikenhouten vaten en onderging hij zijn 

melkzure gisting. Na twintig maanden vatrijping werd hij gebotteld.

Proefnotitie: De neus zit vol rijp rood fruit, bijna jamachtig, pruimen, 

iets tabak, chocola, koffie, specerijen, laurier en verse kruiden. De 

smaak is vol en sappig, met zachte, zoetige tanninen, gekonfijt zwart 

fruit, pruimen en mooie, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2007 Cabernet-Sauvignon - Stellenbosch
Sterhuis

De wijngaard ligt op dezelfde hoogte als die van de merlot, 

maar dan volledig op het zonnige noorden. Ook hier weekten de 

schilletjes drie weken mee, voordat de wijn werd geperst. De wijn 

ging daarna op grotendeels nieuwe eiken vaten en rijpte hier twintig 

maanden, voordat hij werd gebotteld.

Proefnotitie:  De neus heeft een aantrekkelijk fris, zwart fruit, met 

tonen van menthol, eucalyptus, laurier, zwarte peper, cacao en 

mineralen. De smaak is elegant, fris, geconcentreerd, vol zwart fruit, 

met specerijen, mineralen, rijpe, zachte tanninen en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

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



Het landschap van Entre-Deux-Mers is schilderachtig met veel kleine dorpen, riviertjes, heuvels en valleien. 
Als wijngebied kent het een rijke historie. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw ging het dit wijngebied 

voor de wind. Het grote succes en het feit dat de vraag groter was dan het aanbod leidde er echter toe dat steeds 
meer boeren voor volume in plaats van kwaliteit gingen kiezen. Langzaam maar zeker verloor het gebied zijn goede 
reputatie en steeds meer wijnliefhebbers lieten het gebied links liggen. 

De Belg Stéphane Defraine die in zijn jeugd vakanties in Bordeaux had doorgebracht en zijn hart eraan had verpand, had een grote 

missie: het terugbrengen van kwaliteit in het door hem en vele anderen zo geliefde Entre-Deux-Mers-gebied en de streek zodoende weer 

tot leven brengen. Hij zette zich enorm in voor een betere kwaliteit en een strengere wetgeving en wist veel te bereiken.  Hij startte een 

adviesbureau, waarmee hij oenologische adviezen aan châteaux gaf en in 1989 kocht hij zijn eigen domein in het hart van het gebied, 

waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling ging. Zijn wijnen gelden inmiddels als maatstaf voor het gebied en worden bejubeld tot 

ver buiten Bordeaux. 

2011 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille

Behalve uit sauvignon (60%) bestaat deze assemblage verder uit sémillon (20%) en 

muscadelle (20%). De druiven ondergingen voor het persen een ‘macération pelliculaire’ 

(koude weking) en gistten op lage temperatuur ‘sur lies fines’. Stéphane bewijst dat 

Bordeaux ook in het betaalbare segment topwijnen voortbrengt!

Proefnotitie: Een zeer zuivere wijn met in de neus aroma’s van citrus en witte perzik. De 

smaakaanzet van deze uitgebalanceerde wijn is pittig en tegelijk royaal, met voorts sappig, 

fris fruit van suikermeloen, peer en gele appel, een licht vetje, aangename zuren en een mooie 

lengte in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6
€ 7,50 per fles (normaal € 8,60)

2009 Bordeaux
Château de Fontenille

In Bordeaux was Defraine een van de allereersten die begon te experimenteren met 

microbullage, een methode waarbij mini-belletjes zuurstof aan de wijn worden toegevoegd 

om de tanninen te verzachten en de wijn ‘vriendelijker’ te maken (in jaren waarin dat 

wenselijk is). Na een koude weking vergistten de druiven merlot (65%), cabernet franc 

(25%) en cabernet-sauvignon (10%) op inox, waarna de helft van de wijn werd opgevoed op 

eikenhouten vaten en de andere helft op inox. 

Proefnotitie: De wijn heeft een intense geur van kleine rode vruchtjes, iets laurier, specerijen en 

een klein beetje vanille. De smaak is zacht en sappig, met terugkerend rood fruit van bessen, 

heeft een goede structuur, fluwelige tanninen en een lang nablijvende finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,60)

Bordeaux op zijn allermooist

Verleidelijke vlinderwijn

Ook dit jaar is de beschikbare 
hoeveelheid beperkt, want 
zoals altijd is de productie 
ervan klein en de vraag ernaar 
groot.

El Regajal dankt zijn naam aan zijn 

herkomstgebied; een beschermd natuurgebied 

in Aranjuez, waar meer vlindersoorten leven dan 

waar ook ter wereld! Dit is een teken van een 

schone en ongerepte natuur. De wijngaarden 

van Viñas de El Regajal maken optimaal gebruik 

van deze ideale groeiomstandigheden en liggen 

perfect beschermd. 

De ervaren en beroemde oenoloog Ignacio de 

Miguel werkt hier met het grootst mogelijke 

respect voor de bijzondere natuurlijke omgeving. 

Hij voert deze filosofie tot het uiterste door, de 

bodega is daarom zelfs vrijwel geheel ondergronds 

gebouwd! Alle druivenrassen van El Regajal 

worden afzonderlijk gevinifieerd op kleine 

roestvrijstalen vaten. Na de gisting wordt de wijn 

op eikenhouten barriques gedurende dertien 

maanden opgevoed. 

2010 El Regajal, Selección Especial
Viñas de El Regajal

Deze heerlijke, biologische ‘vlinderwijn’ is gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. Ook dit 

oogstjaar is de El Regajal 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 2015

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

Goed nieuws voor de vele fans: 
onze ‘vlinderwijn’ El Regajal 
is weer binnen! 

Stéphane Defraine
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BORDEAuxSPANJE



2011 Just Riesling!
Gut Hermannsberg

De basiswijn van Gut Hermannsberg 

maakt, zoals tot nu toe ieder oogstjaar, 

grote indruk. Het prachtjaar 2011 geeft 

de wijn nog meer kracht dan we tot nog 

toe gewend waren. De gebruikte druiven 

-afkomstig van zeven ‘Erste Lagen’ 

wijngaarden- werden na een inweking 

van vier uur zachtjes gekneusd. Na de 

vergisting van het sap op lage temperatuur, 

rijpte de wijn verder op roestvrijstalen 

tanks. 

Proefnotitie: Aroma’s van ananas en perzik 

komen als eerste naar voren. De aanzet is 

rijk, gevolgd door een stevige structuur. De 

afdronk is mondschonend. Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2017.

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

2010 Niederhäuser
Gut Hermannsberg

Twee van de grootse ‘Erste Lagen’ zijn 

verantwoordelijk voor de Niederhäuser: 

Steinberg en Kupfergrube (Schloss 

Böckelheim). De grote variëteit in 

de bodemsamenstelling van beide 

wijngaarden, die slechts op honderd 

meter van elkaar liggen, doet denken 

aan de Bourgogne. De druiven worden 

apart geoogst en gevinifieerd, deels op 

roestvrijstaal en deels op grote houten 

vaten (Halbstücke) van 600 liter. De 

opbrengst van deze ‘village-wijn’  bedraagt 

slechts 26 hectoliter per hectare! 

Proefnotitie: Fijne tonen van limoen en 

grapefruit maken deze wijn welhaast een 

ideale nazomerwijn. De mineraliteit van 

de Steinberg wordt prachtig gecombineerd 

met de complexiteit afkomstig van de 

Kupfergrube. Een zeer lange en zuivere 

afdronk completeert deze grote wijn. Een 

buiging waard!

Op dronk: tussen nu en 2018.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,90)

2010 Schlossböckelheimer
Gut Hermannsberg

De druiven voor deze wijn komen 

uitsluitend van wijngaarden van de 

Kupfergrube. De verweerde, vulkanische 

bodem welke een beetje leem bevat, 

geeft ook hier een zeer lage opbrengst 

per hectare. De wijn wordt geheel op 

staal gevinifieerd en opgevoed om zoveel 

mogelijk fruitaroma’s te bewaren. Hierdoor 

ontstaat er een ideale balans tussen het 

fruit en het typische, kruidige karakter dat 

de vulkanische bodem meegeeft. 

Proefnotitie: De geur doet denken aan 

vuursteen en oosterse kruiden. De frisse 

aanzet waarin het fruit naar voren komt, 

wordt gevolgd door een ziltig middenpalet 

en dito afdronk. Een levendige wijn met een 

elegante complexiteit!

Op dronk: tussen nu en 2018.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,90)

Begin 1900 werd -ingegeven door de crisis in de Duitse wijnbouw- in 
opdracht van het Pruisische rijk een begin gemaakt met de egalisatie van 
de steile rotswanden nabij Niederhausen en het iets noordelijker gelegen 
Schloss Böckelheim, met als doel er wijngaarden aan te leggen. Met 
hellingshoeken van soms meer dan 50 graden, een hoogwaardige stenige 
ondergrond en een perfecte zonexpositie, werden de omstandigheden 
als uniek beschouwd en ideaal voor het maken van top-Rieslings. Alle 
wijngaarden hebben vandaag de dag het predikaat ‘Erste Lage’ van het 
prestigieuze ‘Verein Deutscher Prädikatsweingüter’; vergelijkbaar met de 
grand cru-status in de Bourgogne.

De wijngaarden van Gut Hermannsberg zijn aangelegd in het bijzondere, oeroude 

vulkanische gebied waar de rivier de Nahe ontspringt. Dit specifieke gebied bevat namelijk 

een miljoenen jaren oude bodem, vol mineralen die vrijwel direct aan de oppervlakte 

liggen, wat het uiterst geschikt maakt voor wijnbouw. Het domein, dat al zo’n honderd 

jaar eigendom was van de Duitse staat, raakte in de bewogen twintigste eeuw in verval 

en had nog maar weinig weg van het sterdomein van weleer.  De succesvolle zakenman 

en wijnliefhebber Jens Reidel zag zijn kans schoon en kocht het vervallen domein. 

De wijngaarden werden in ere hersteld en de wijnkelders ondergingen een totale 

gedaanteverwisseling en worden continu verder geperfectioneerd. De verantwoordelijke 

man is hier Karsten Peter. Onder zijn bezielende leiding worden op Gut Hermannsberg van 

de edele rieslingdruif weer karakteristieke wijnen gemaakt, die tegenwoordig behoren tot de 

beste van Duitsland!

Vorstelijke Rieslings uit Nahe!

2010 Bastei Grosses Gewächs 
trocken
Gut Hermannsberg

Deze ‘grand cru’-wijngaard ligt onder het 

beroemde Rotenfelsmassief: met 327 meter 

de hoogste rotswand ten noorden van de 

Alpen. De wijngaard krijgt extra zonreflectie 

overdag en juist een extreme afkoeling 

’s nachts.

Proefnotitie: Een gulle en charmante wijn 

met een rijk aroma van tropisch fruit in 

combinatie met een levendige zuurgraad. 

Een spectaculaire wijn van een spectaculaire 

wijngaard!

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 32,80 per fles (normaal € 36,70)

ZEER BEPERKT

2010 Hermannsberg Grosses 
Gewächs trocken 
Gut Hermannsberg

Deze wijngaard, die zijn naam gaf aan 

het domein,  herbergt een ongelooflijke  

diversiteit in de bodem, die terug te vinden 

is in de complexiteit van de wijn.

Proefnotitie: In de aanzet een fijne 

frisheid waarna de wijn uitwaaiert en 

zijn complexiteit naar voren komt via een 

breed palet aan fruittonen en mineralen, 

met een bijna eindeloze afdronk. Een 

indrukwekkende, meeslepende Riesling met 

een heel duidelijk eigen karakter.

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 32,80 per fles (normaal € 36,70)

ZEER BEPERKT
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NAHE NAHE



Bejubelde wijnen ter ere van ons 145-jarig bestaan!
Ter ere van ons 145-jarig bestaan pakken wij groots uit met een geweldig wijnaanbod waar we sinds de presentatie 
in juni al vele lovende reacties op mochten ontvangen! We selecteerden drie topproducenten, die wij vroegen om 
voor deze bijzondere verjaardag een speciale cuvée voor ons te componeren.

Voor een top mousserende wijn, was er voor ons eigenlijk maar één domein: Bodegas Can Feixes uit de Penedès, 
die een Cava produceert die menig Champagne doet verbleken. Voor wit benaderden wij Staete Landt in 
Marlborough (Nieuw-Zeeland), een domein waar geen maat op lijkt te staan. Voor de rode jubileumwijn kozen we 
voor een fenomeen uit italië: Castello di Fonterutoli. De familie Mazzei maakt hier al sinds 1435 wijn en is een van 
dé gangmakers van het ‘nieuwe’ Chianti Classico.  

Alle wijnhuizen waren enthousiast om mee te werken en gingen aan de slag met de productie van een speciale 
cuvée van topniveau. ieder domein ging zijn eigen gang, tot aan de presentatie aan toe. Natuurlijk moest het 
eindresultaat wel onze strenge selectiecriteria doorstaan.  
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat alle drie hiervoor met vlag en wimpel slaagden.

2007 Cuvée Jubilée, Cava Gran Reserva
Bodegas Can Feixes 

De druiven zijn afkomstig van verschillende percelen, maar wel 

alle gelegen in de Alto Penedès en uit het oogstjaar 2007. De 

assemblage kwam tot stand uit een selectie van de beste parellada, 

macabeo en pinot noir. Na maar liefst vier jaar rijping op de ‘lies’ 

(gistsporen) vond de definitieve botteling plaats. Een exceptionele 

Gran Reserva!

Proefnotitie: De geur is prachtig rijk en complex, met tonen van 

briochebrood, wit en geel fruit, witte bloemen, iets van citrusfruit en 

gisten. De smaak is gul en breed, met rijpe fruittonen, een verfijnde 

mousse en de afdronk is heerlijk fris, met prachtige zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles 

Bij 24 flessen: € 12,90 per fles 

(normaal € 16,50)

2011 Cuvée Jubilée, Marlborough Sauvignon Blanc
Staete Landt

Een speciaal geselecteerde assemblage van sauvignon blanc van 

de beste stukken wijngaard van Staete Landt, gelegen op de oude 

rivierbedding van Rapaura in Marlborough. Wijnmaker Ruud 

Maasdam componeerde een wijn met de typische expressie van 

Nieuw-Zeeland gekoppeld aan de structuur en complexiteit van 

Staete Landt.

Proefnotitie: In de neus vinden we een intens aroma van tropisch 

fruit, nectarines, witte perzik en passievruchten, ook iets van citrus 

en mineralen. De smaak is heerlijk fris en sprankelend in de aanzet, 

waarna een prachtige, vettige structuur het overneemt, met rijpe 

fruittonen. De afdronk is levendig en zuiver.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles 

Bij 24 flessen: € 9,90 per fles 

(normaal € 12,95)

2010 Cuvée Jubilée, Toscana
Castello di Fonterutoli

Een prachtige assemblage van sangiovese (70%), merlot (20%) 

en cabernet-sauvignon (10%), afkomstig van de beste van de in 

totaal 120 verschillende percelen van Fonterutoli; een perfecte 

afspiegeling van de bijzondere terroir. De wijn werd gedurende 

twaalf maanden opgevoed op Franse eikenhouten vaten, waarvan 

de helft nieuw werd aangekocht.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode en zwarte bessen, verse kruiden, 

bloemen, iets van peper, kreupelhout en chocola. De smaak zit 

barstensvol gul, rijp fruit, zwoele, zachte tanninen, fijne kruiden en 

aangename, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles 
Bij 24 flessen: € 9,90 per fles 
(normaal € 12,95)

Bij aankoop van 24 flessen of meer van onze Cuvées Jubilées 
(gecombineerd bestellen mogelijk) ontvangt u van ons als 
bijzonder cadeau een magnum (1.5 literfles) van de rode 
Cuvée Jubilée ter waarde van € 28,50. 
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CuVéES JuBiLéESCuVéES JuBiLéES



De bodem bestaat voornamelijk uit een combinatie van 

ijzerhoudende klei, verweerde rotsformaties en leisteen, rijk aan 

diverse mineralen. Net als in de rest van Beaujolais draait alles hier 

om één druif, de gamay noir à jus blanc. De verschillen in expressie 

komen voort uit de ligging van de wijngaard, variaties in de bodem 

en de filosofie van de wijnboer.

In het hart van het dorp Morgon ligt het oude, bescheiden Domaine 

Louis Claude Desvignes. Het domein stamt uit de vroege 18e eeuw 

en de familie Desvignes maakt hier al acht generaties krachtige en 

uitgesproken wijnen. Het domein bestaat uit 13 hectare wijngaard, 

waarvan vijf zijn gelegen op de vermaarde Montagne de Py, die een 

bijna pinot noir-achtige gamay voortbrengt.

2009 Morgon ‘La Voûte Saint-Vincent’
Domaine Louis Claude Desvignes

De druiven voor deze wijn komen van het ‘climat’ Douby. Het is 

een assemblage van verschillende percelen. De ondergrond bestaat 

grotendeels uit zandsteen en vergruisd graniet. De wijnstokken zijn 

gemiddeld zo’n 45 jaar oud. 50% van de trossen wordt ontsteeld.  

Na de alcoholische vergisting rijpte de wijn tien maanden op 

cementen tanks.

Proefnotitie: Wij hadden het geluk van deze wijn nog wat uit 

het topjaar 2009 te kunnen bemachtigen: dit is werkelijk een 

indrukwekkende Morgon, met een prachtige concentratie, maar 

gemaakt in een wat meer toegankelijke stijl. Heerlijk donkerrood fruit, 

met een zoetige zweem, veel sap en zachte, rijpe tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2010 Morgon ‘Côte du Py’
Domaine Louis Claude Desvignes

Als er in Morgon een classificatie voor de wijngaarden had bestaan, 

was de ‘Côte du Py’ zeker een premier cru geweest. De ligging is 

perfect, op de côteau, met een bodem van graniet, kalksteen en 

rotsgesteente. De gemiddelde leeftijd van de stokken is zeventig 

jaar. De trossen gaan in hun geheel de gistingtank in. Na de gisting 

rijpt de wijn dertien maanden ‘sur lie’ op cementen kuipen.

De renaissance 
van Beaujolais

in Vinée Vineuse nummer 1 van dit jaar introduceerden wij 
met veel succes de uitstekende wijnen van Gilles Gelin uit 
Fleurie. in het artikel stelden wij dat de streek Beaujolais 
het verdient om hernieuwde aandacht van wijnliefhebbers 
te krijgen. Niet alleen is Beaujolais een prachtig en zeer 
gastvrij gebied, maar bovenal bezit het een fantastische 
terroir waar wijnen met persoonlijkheid, complexiteit en 
bewaarpotentieel worden gemaakt. Een domein dat wijnen 
maakt die in al deze facetten uitblinken, is Domaine Louis 
Claude Desvignes uit Morgon. 

Van de tien cru’s uit de Beaujolais streek is Morgon degene die de 

meest krachtige wijnen voortbrengt, die ook het beste bewaarpotentieel 

bezitten. Morgon ligt vrij centraal in de Beaujolais en wordt geflankeerd 

door Fleurie, Chiroubles en Regnié. De cru bestaat uit zes verschillende 

‘climats’, van oost naar west zijn dat: Grand Cras, Les Charmes, Côte du 

Py, Corcelette, les Micouds en Douby.

Proefnotitie: Deze krachtige Morgon biedt nu al een heerlijk fruit van 

zwarte bessen en rode bosvruchtjes, met ook iets kruidigs en wat laurier. 

De smaak is geconcentreerd en lekker pittig, met frisse en tegelijkertijd 

zachte tanninen, zoet fruit en opnieuw iets laurier. De wijn is nog iets 

gesloten, maar zal zich prachtig ontwikkelen.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2020

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

2010 Morgon ‘Javernières Les impénitents’
Domaine Louis Claude Desvignes

Als de ‘Cote du Py’ een premier cru zou zijn, dan was de lieu dit 

‘Javernières’ een grand cru geweest.

De wijngaard ligt meer aan de onderkant op de Côte du Py, met een 

ligging op het zuidoosten en heeft wat meer klei in de grond. De 

gemiddelde leeftijd van de stokken is 65 jaar. De opbrengst is hier 

slechts 25 hectoliter per hectare. Na een langzame gisting rijpte 

de wijn maar liefst zestien maanden op cementen kuipen om aan 

complexiteit en balans te winnen. 

Proefnotitie: Een indrukwekkend parfum vol rijp donker en rood fruit 

en een heerlijke kruidigheid met iets van peper. De smaak is prachtig 

geconcentreerd en mondvullend, met veel sap en een zoetig zwart fruit, 

aangevuld met frisse rode fruittonen. De tanninen zijn krachtig, maar 

tegelijkertijd mooi rijp en zoetig. De wijn bezit een uitstekende balans en 

veel lengte. Een wijn die nu al indruk maakt, maar zich nog schitterend 

verder zal ontwikkelen.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normal € 22,30)  ZEER BEPERKT

Proefpakket 
Domaine Louis Claude Desvignes
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van vier flessen Morgon ‘La Voûte 
Saint-Vincent’ en één fles van de ‘Côte du Py’ en 
‘Javernières Les Impénitents’.
Speciale prijs: € 75,00 (normaal € 83,20)

Het geheim van Claude-Emmanuelle en haar broer Louis-Benoit 

Desvignes is simpel: een hoge gemiddelde leeftijd van de 

wijnstokken (zeventig jaar!), een hoge plantdichtheid (tienduizend 

planten per hectare), lage rendementen (40 hectoliter per hectare), 

oogsten bij volledige rijpheid (vaak later dan de andere boeren) en 

op een gezonde, organische manier de grond bewerken door te 

ploegen en geen onkruidverdelgers en insecticiden te gebruiken. 

Daarnaast wordt er traditioneel gevinifieerd, met lange wekingen 

en lange opvoedingen op de fijne gistsporen. Ieder perceel krijgt 

zijn eigen individuele aanpak en brengt een unieke wijn voort, die 

een maximale expressie laat zien van de terroir. Bovendien maakt 

de familie Desvignes wijnen met bewaarpotentieel, die gemakkelijk 

vijf, tien en soms wel twintig jaar kunnen liggen.

Claude-Emmanuelle en Louis-Benoit Desvignes
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Château Beauregard Mirouze ligt in het ruige massief 
dat luistert naar de naam Fontfroide, een verwijzing 
naar de bronnen met koud water die in het gebied 
liggen en voor een groot deel het koelere microklimaat 
bepalen. De energieke Karine en Nicolas Mirouze 
bezitten hier maar liefst 300 hectare land, waarvan heel 
bewust slechts vijftig beplant zijn met wijnstokken.
 
De wijngaarden worden omringd door bossen van groene eiken 

(lauzina’s) en kreupelhout. Het natuurlijk evenwicht is hier perfect 

en ziektes in de wijngaard komen dan ook eigenlijk niet voor. De 

grootste vijand van de druiven zijn de wilde zwijnen, die gek zijn 

op de zoete druifjes. Bij het laatste bezoek waren wij diep onder de 

indruk van de paradepaardjes van het domein: de Lauzina blanc en 

rouge. Twee beeldschone cuvées die een geweldige weerspiegeling 

zijn van de unieke terroir van dit eeuwenoude familiedomein.

2010/2011 Lauzina Blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

Bij Corbières denkt men niet direct aan witte wijn. Nicolas en 

Karine zijn er echter in geslaagd om een prachtige witte topcuvée 

te maken van 40% roussanne en 40% marsanne aangevuld 

met vermentino. De wijn rijpte zes maanden, de ene helft op 

eikenhouten vaten van vierhonderd liter en de andere helft op 

perfect geïsoleerde cementen cuves.

Proefnotitie: De kleur is goudgeel, de geur rijk aan wit fruit (peer), 

witte bloemen en iets honing. De smaak is breed en complex met 

tonen van rijpe zuidvruchten, iets vanille en de afdronk is prachtig lang 

en krachtig. Spectaculair!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2009 Lauzina Rouge – Corbières
Château Beauregard Mirouze

De Lauzina rouge is een wijn vol diepgang en souplesse, bestaande 

uit 70% syrah en 30% grenache. Hiervoor worden de druiven 

van de beste percelen geselecteerd. De ruim veertig jaar oude 

wijnstokken geven een lage opbrengst (30 hl/ha); na de gisting 

wordt de wijn voor de helft op eikenhouten vaten opgevoed. 

Proefnotitie: Een diep donkerrode kleur. De geur is complex met 

heerlijke tonen van de garrigue, vol kruiden en rijp rood fruit en met 

een aangenaam pepertje. De smaak is intens en krachtig, maar 

tegelijkertijd elegant, met mooie rijpe fruittonen en frisse tanninen in 

de lange afdronk. Top!

Op dronk: tussen nu en 2016

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

De ongeëvenaarde schoonheid 
van Beauregard Mirouze

2010 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier

De chardonnay staat aangeplant op het noorden om de hangtijd 

van de druiven te kunnen  verlengen en ze te beschermen tegen 

de warme middagzon. De druiven behouden hierdoor hun frisheid 

en winnen aan aromatische complexiteit. Na de oogst in de vroege 

ochtend worden de druiven bij binnenkomst in de kelder meteen 

geperst. Het heldere sap gaat direct op eikenhouten vaten voor 

de alcoholische gisting. De opvoeding gebeurt ‘sur lie’ (op de fijne 

gistsporen), voor 40% op houten vaten en 60% op cuve en duurt 

tien maanden. 

Proefnotitie: De neus is zeer rijk met aroma’s van tropisch fruit als 

ananas, passiefruit en gedroogde abrikoos, iets citrus en een vleugje 

vanille. De smaak is vol en rijk en bezit een mooie, vette structuur, 

met een prachtig rijp geel fruit, heerlijke houttonen en een lange en 

krachtige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Cabardès rouge
Château de Pennautier

Een verrassende assemblage van de druiven cabernet-franc, 

cabernet-sauvignon, merlot, grenache, syrah en cot, afkomstig 

van de rotsachtige en kalkrijke hellingen van de Montagne 

Noire, gelegen op een hoogte tussen de 200 en 300 meter. Alle 

druivenrassen worden apart geoogst en gevinifieerd. Hierna wordt 

de finale assemblage gemaakt en  ondergaat de wijn een opvoeding 

op roestvrijstalen tanks. Het resultaat: een heerlijke, op fruit 

gemaakte wijn met zachte, elegante tanninen.

Proefnotitie: Dieprode, granaatachtige kleur. Het rijpe fruit knalt het 

glas uit, met tonen van bramen, bessen en kersen, lichte kruiden en 

specerijen. De smaak is intens, sappig en barstensvol fruit met soepele 

tanninen en in de afdronk fijne zuren.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6 :
€ 6,40 per fles (normaal € 7,35)

De historie van Château de Pennautier gaat ver terug. in 1620 legde Bernard de Pennautier, onder het bewind 
van Louis xiii, de eerste steen van het imposante kasteel gelegen op zo’n zes kilometer ten noordwesten van de 
Middeleeuwse stad Carcassonne. Nu, acht generaties verder, wordt het domein met veel passie geleid door Comte 
Nicolas de Lorgeril en zijn vrouw Miren. Zij lieten niet alleen het kasteel in oude staat herstellen, maar investeerden 
ook flink in de wijngaarden en vinificatieruimtes.

De omstandigheden in dit prachtige gebied zijn ideaal voor wijnbouw. Op een gemiddelde hoogte van 300 meter liggen de wijngaarden 

ingeklemd tussen het Centraal Massief en de Pyreneeën. Deze profiteren daar van de combinatie van de warmte van Zuid-Frankrijk, 

de frisheid die de hogere ligging met zich meebrengt en de dempende invloed van de Middellandse Zee. Daarnaast biedt de ‘arme’, 

kalkrijke grond een ideale bodem voor de wijnstokken en voelen zowel typisch Zuid-Franse druiven alsook druiven uit klassieke gebieden 

als Bordeaux en Bourgogne zich hier thuis. De wijnen van Château de Pennautier kenmerken zich door een uitstekende structuur, 

charme en een ongekend goede prijs-kwaliteitverhouding.

Karin en Nicolas Mirouze
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LANGuEDOCLANGuEDOC 

‘Noblesse oblige’



2010 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

De Tavel rosé van Mordorée vindt zijn weg 

naar vele toprestaurants over de gehele 

wereld. Gemaakt van maar liefst zes 

druivenrassen- grenache (60%), cinsault, 

mourvèdre, syrah, bourboulenc en clairette 

- is dit een unieke wijn met veel structuur 

en concentratie, maar tevens mooi droog 

met behoud van een heerlijke frisheid. 

Tavel is één van de weinige rosés met 

bewaarpotentieel.

Proefnotitie: De neus is complex met florale 

tonen, rood en wit fruit en een klein pepertje. 

De smaak is krachtig en intens, met een 

levendig fruit, elegante zuren en een kruidige 

afdronk. Een rosé van hoog niveau!

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Cuvée ‘La Remise de la 
Mordorée’ Rouge
Domaine de la Mordorée

Twee jaar geleden introduceerden we 

met veel succes deze ‘instapcuvée’ van 

het domein. De signatuur van Christophe 

Delorme is duidelijk herkenbaar in 

deze originele wijn van gelijke delen 

merlot en marselan. Deze laatste, vrij 

onbekende druif komen we voornamelijk 

tegen in het zuiden van Frankrijk  en is 

een kruising tussen grenache noir en 

cabernet-sauvignon. Door een opvoeding 

op cuve is dit een heerlijke, op fruit 

gemaakte wijn met een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.

Proefnotitie: Prachtige, dieprode kleur. In de 

neus veel klein rood en zwart fruit en subtiele 

kruiden. De smaak is sappig en biedt een 

breed palet van blauwe en zwarte bes, zachte 

tanninen en een milde frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2010 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

Voor de cuvée ‘La Dame Rousse’ koos 

Christophe gelijke delen grenache en syrah 

van veertig jaar oude wijnstokken. De 

handgeplukte druiven werden ontsteeld 

en ondergingen een lange weking en 

gisting. Na de assemblage rijpte de wijn 

twaalf maanden op cuve. Robert Parker 

bedeelde deze 2010 maar liefst 92 punten 

toe en omschreef hem als een krachtige 

”Châteauneuf du Pape look-alike” .

Proefnotitie: Een cassisachtige donkere kleur 

en een neus vol bramen, bos- en zwarte 

bessen maken dit een indrukwekkend glas. 

Je proeft dit heerlijke fruit ook in de mond, 

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)

2008 Lirac rouge ‘La Reine
des Bois’
Domaine de la Mordorée

Alleen speciaal geselecteerde druiven 

van oude wijnstokken komen voor deze 

topcuvée in aanmerking. De assemblage 

bestaat uit gelijke delen grenache, 

mourvèdre en syrah, afkomstig van kalk- 

en kiezelrijke kleibodems in combinatie 

met leisteen en zand. De vinificatie is 

traditioneel: de druiven werden met de 

hand geplukt, ontsteeld en ondergingen 

vervolgens een inweking van dertig dagen 

op een temperatuur van 34 ºC. Na de 

assemblage rijpte de wijn deels (70%) op 

cuve en deels (30%) op eiken vaten voor 

extra complexiteit.

Proefnotitie: Een diep donkerrode kleur. 

Het parfum is zeer geconcentreerd met 

prachtige tonen van zwart en rood fruit en 

een lichte toets van het hout. De smaak is 

indrukwekkend met opnieuw schitterend 

bosfruit dat mooi harmonieert met de 

zachte, rijpe tanninen en de afdronk is lang 

en kruidig. Topwijn!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,80 per fles (normaal € 20,10)

Ter hoogte van de stad Orange ligt in het departement Gard het dorp Tavel dat wereldberoemd 
is geworden vanwege zijn rosé. Aan de rand van dit aardige stadje bevinden zich de cave en 
vinificatieruimte van La Mordorée. Het domein beslaat ruim 55 hectare vignobles, verdeeld over 
acht verschillende gemeenten. Natuurlijk is La Mordorée bekend om zijn buitengewoon mooie 
Tavel (volgens de Amerikaanse journalist Robert Parker de beste rosé ter wereld, wel 93 en 94 
punten waard!), om maar niet te spreken over zijn Châteauneuf-du-Pape ‘La Reine des Bois’ 
(waaraan Parker zelfs een maximale score van 100 gaf). Maar ook zijn wijnen uit het nabijgelegen 
Lirac en zijn ‘tout court’ Côtes du Rhône vertegenwoordigen de top van de appellation.

Het domein wordt sinds 1988 geleid door Christophe Delorme. Direct na zijn komst koos hij voor een andere 

aanpak dan zijn voorgangers. Het gebruik van kunstmest en pesticiden werd uitgebannen, onkruid mocht 

weer groeien, de stokken werden stringenter gesnoeid en de druiven weer met de hand geplukt. Christophe heeft de  

filosofie dat 90% van de kwaliteit van de wijn afkomstig is van het werk in de wijngaard. Door zijn ‘groene’ aanpak is 

er inmiddels een natuurlijk ecosysteem ontstaan en bestrijden de insecten zelf eventuele ziektes in de wijngaard. 

Mordorée excelleert 
met ‘groene’ wijnen
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ZuiDELiJKE RHôNEZuiDELiJKE RHôNE 



2011 Cartagena Sauvignon Blanc – San Antonio
Viña Casa Marín

Inmiddels is Maria Luz Marín, de ambitieuze wijnmaakster van 

Viña Casa Marín, geliefd en geroemd in Chili. Bijgestaan door haar 

zoon Felipe, heeft zij de wijnen verdeeld in ‘single vineyard’-wijnen 

en Cartagena-wijnen. De Cartagena-wijnen zijn assemblages van 

verschillende wijngaarden. Zo zijn de druiven voor deze cuvée 

afkomstig van een aantal wat lager gelegen wijngaarden, waar de 

grond iets kouder is en meer klei bevat. 

Proefnotitie: Een heerlijke sauvignonneus 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.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,90 per fles (normaal € 10,20)

2011 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses – San Antonio
Viña Casa Marín

De prachtige wijngaard Viñedo Cipreses ligt op een heuvel met 

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

speciale terroir zorgt voor een goede concentratie in de druiven. De 

rendementen zijn laag. Niet voor niets werd deze Sauvignon door 

het Engelse vaktijdschrift Decanter vorig jaar uitgeroepen tot beste 

Sauvignon Blanc ter wereld! 

Proefnotitie: De neus is prachtig mineraal, grassig, met een klein 

pepertje, kruisbes, groene appel en citrusfruit. De smaak is verfijnd 

en mooi in balans met veel sappig fruit, uitstekende zuren en een 

indrukwekkende, loepzuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Tempranillo – La Consulta
Altocedro

De hoeveelheid neerslag is laag in de Uco-vallei, maar bij droogte 

biedt smeltwater uit de Andes, rechtstreeks aangevoerd via de 

rivier Tunuyán, uitkomst. Met gemiddeld 250 zon-dagen worden 

de tempranillo-druiven relatief vroeg geoogst om frisheid te 

behouden. Na een gisting op lage temperatuur op cementen 

kuipen, rijpte 30% van de wijn gedurende acht maanden op houten 

vaten van Amerikaans eiken. 

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. 

Delicioso!

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2011 Malbec – La Consulta
Altocedro

Karim Mussi Saffie, sinds 1998 eigenaar en gepassioneerd 

wijnmaker van Altocedro, gaat alleen voor de hoogste kwaliteit. Alles 

wordt in het werk gesteld om het best mogelijke fruit te oogsten. De 

handgeplukte druiven gaan in kleine, platte bakken om ze volledig 

gaaf in de kelder te krijgen. De malbecdruiven voor deze wijn komen 

van een spectaculair gelegen wijngaard, op zo’n 1000 meter hoogte 

met deels jonge (zeven jaar) en deels oude (vijftig jaar) wijnstokken. 

Na een gisting op lage temperatuur op cementen kuipen, rijpte 30% 

van de wijn gedurende acht maanden op houten vaten (Frans eiken) 

die voor extra complexiteit zorgen. 

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 eindigt met een lange, pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

De meeste van onze bijzondere en mooie wijnen met 
een eigen verhaal, een unieke terroir en bovenal een 
uitstekende kwaliteit komen uit de klassieke wijnlanden. 
Echter, sinds kort kunnen we daar met trots Chili en 
Argentinië aan toevoegen! in de unieke ‘cool climate’ 
Lo Abarca-vallei nabij de kustplaats San Antonio 
maakt Casa Marín de beste witte wijnen van Chili. 
De nabijheid van de oceaan -geen enkele wijngaard 
in Chili ligt dichter bij de kust- is duidelijk merkbaar. 
Aromatische witte druiven als de sauvignon blanc 
gedijen hier uitstekend!

in het Argentijnse wijndorpje La Consulta (in de 
uco-vallei in Mendoza) ontdekten we het topdomein 
Altocedro. Hier worden prachtige rode wijnen gemaakt 
van veelal oude stokken malbec en tempranillo. De 
wijngaarden liggen hoog: tussen de 800 en 1300 meter! 
Koele nachten garanderen een geleidelijke rijping van 
de druiven, wat zowel de aromatische complexiteit als 
de zuurgraad in de druiven ten goede komt.

Proef en ontdek de schoonheid van deze vier heerlijke 
cuvées van tophuizen uit Zuid-Amerika.

Proefpakket Zuid-Amerika:
U kunt deze Zuid-Amerikaanse cuvées ook als proefpakket 
bestellen. U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen. 
Speciale prijs: € 125,00 (normaal € 139,20)

Maria Luz Marín Karim Mussi Saffie
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ARGENTiNiëCHiLi

Wereldwijnen van Zuid - Amerikaanse topdomeinen



Al jaren de beste keuze
Een van de missies van Okhuysen is om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met 
kwalitatief mooie wijnen. Kwaliteit is natuurlijk te vinden bij de grote, gerenommeerde domeinen, 
maar wie goed zoekt, vindt ook juweeltjes bij de kleine, minder bekende wijnhuizen. 
Bovendien leidt de jarenlange samenwerking met vele domeinen ertoe dat er met regelmaat een 
speciale cuvée voor Okhuysen wordt samengesteld. Zodoende konden we in de loop der jaren een 
huisselectie maken van heerlijke, karaktervolle wijnen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Wijnen die nooit vervelen en iedere dag smaken!

2010 Amant Novillo Tinto – Toro
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn, van tempranillo, werd puur op 

het fruit gemaakt en is makkelijk drinkbaar, maar tegelijk 

verrassend en prikkelend. Door een korte opvoeding op 

inox tanks wint hij verder aan balans en complexiteit. 

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 2014

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

2010 Guilhem Rouge – Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Tussen de modern gemaakte wijnen blijft deze “vin comme 

autrefois” staan als een huis. Dat laat u ons keer op keer 

weten. Zijn prijs-kwaliteitverhouding is dan ook bijna 

onovertroffen. 

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van rode 

vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is opnieuw mooi fruitig, 

lekker sappig, pittig , met rijpe, soepele tanninen, een elegante 

structuur en de afdronk heeft een aangename kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2014

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

2011 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Jaren geleden plantte Guy Boutière een kleine akker met 

merlot aan. Hij startte dit experiment om aan te tonen hoe 

mooi een huwelijk tussen syrah en merlot kan zijn. Oordeelt 

u zelf! Gaat met een knipoog als “Mon Petit Petrus” door 

het leven.

Proefnotitie: De geur is rijk, bijna zwoel, met veel donker fruit. 

De smaak is stevig, mooi kruidig, met veel fruit en de afdronk 

is zacht en kent een goede lengte. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

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

2011 Chardonnay - Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

De typische vettigheid van de chardonnay is in deze wijn 

heel subtiel aanwezig en harmonieert prachtig met de 

frisheid en zuiverheid die de wijn ontleent aan de hoge 

ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir. Een puur 

op het fruit gemaakte wijn. Heerlijk!

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: tussen nu en 2014

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

2011 insolia – Sicilia iGP
Marchese Montefusco

‘Net’ geïntroduceerd, maar heeft nu al een plekje in onze 

huiswijnselectie weten te verwerven. Een heerlijk frisse en 

aromatische wijn van inzoliadruiven, afkomstig van hoog 

op het noordoosten gelegen wijngaarden. 10% van de wijn 

rijpte op Franse eikenhouten vaten, wat hem net wat extra’s 

geeft.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar wit fruit als groene appel 

en iets peer, bloemen (acacia) en ook wat mineralen. De smaak 

is fris en sappig, met een goede, sappige 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 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

Ondenkbaar dat deze wijn eens niet wordt opgenomen in 

deze selectie. Sinds jaar en dag onze populairste huiswijn, 

prikkelend als altijd, of je hem nu als aperitief drinkt of in 

combinatie met een voorgerecht of visje. Proef en ontdek de 

schoonheid van Rueda!

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: tussen nu en 2014

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

2011 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Nog steeds een van de populairste rosés van Nederland, 

deze Huerta. De druiven tempranillo en garnacha weken 

slechts kort en worden op lage temperatuur gevinifieerd. 

Kenmerkend zijn z’n heerlijke fruit en prikkelende 

sappigheid. Hij voegt aan elke gelegenheid wat toe.

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

datzelfde verleidelijke, is sappig vol rijp rood fruit en eindigt in 

een frisse finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

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

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!

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

23

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

22

HuiSWiJNENHuiSWiJNEN



Bodegas Carchelo bevindt zich in het 
sterk opkomende en zeer interessante 
Spaanse wijngebied Jumilla. Het 
gebied, gelegen in het achterland van 
Alicante, dichtbij de Middellandse 
Zee, is in de recente jaren bekend 
komen te staan om wijnen met een 
unieke fruitintensiteit. De moderne 
vinificatieruimten en wijnkelders van 
Bodegas Carchelo zijn gehuisvest in 
de Carche Vallei en de wijngaarden 
zijn aangeplant op rotsachtige heuvels 
op een hoogte van 700 meter. Dankzij 
deze hoogte koelt het ’s nachts flink 
af waardoor de druiven hun mooie 
frisheid behouden. Daarnaast biedt 
een systeem van druppelirrigatie, 
met water dat rechtstreeks uit het 
gebergte stroomt, compensatie voor 
de hete Zuid-Spaanse zon. Wijnmaker 
Joaquín Galvez Bauzá doet de rest: 
hij is zeer ervaren en enorm gedreven 
om het allerbeste uit het bijzondere 
wijngebied te halen!

2011 Carchelo Joven
Bodegas Carchelo

Joaquín Galvez Bauzá  gebruikt voor deze 

Carchelo een drietal druiven. Monastrell 

(40%) geeft structuur en concentratie, syrah 

(40%) brengt aromatische expressie en 

vitaliteit en cabernet-sauvignon (20%) geeft 

finesse en balans aan de wijn.  

De druivensoorten werden afzonderlijk 

gevinifieerd en vervolgens geassembleerd. 

Hierna genoot de wijn een opvoeding van zes 

maanden op Franse eikenhouten vaten. 

Proefnotitie: De geur is zeer intens en heeft 

tonen van rijpe bramen en zwarte kersen, 

mineraliteit en een verfijnd pepertje. Ook de 

smaak is geconcentreerd en rijp, vol sappig fruit, 

kruiden en specerijen en met verkwikkend frisse 

tanninen. Een genereuze Spaanse volbloed!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Perfectie uit 
Alicante


