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Wij weten nu al dat 2012 voor Okhuysen een zeer
bijzonder jaar zal worden. Ten eerste vieren we
een jubileum. Wijnkoperij Okhuysen bestaat
dit jaar 145 jaar, een respectabele leeftijd. Maar
Louis Kat op wijnreis in de Rhône (1964).

bovendien neemt Louis Kat dit jaar officieel
afscheid van zijn Okhuysen.

R

uim 35 jaar geleden, in 1976, nam Louis samen met Wim Beelen het roer over toen ze
het bedrijf van de toenmalige eigenaar ‘de Erven Lucas Bols’ kochten. Een doorstart

met een klein, doortastend team met een neus voor kwaliteit. Al snel kreeg het bedrijf
zijn oude allure terug en was de inkoop specialistischer dan ooit tevoren. Kwaliteitswijnen
uit de meest onbekende gebieden werden naar Nederland gehaald en met succes
geïntroduceerd. Ondertussen zag het blad Vinée Vineuse het levenslicht: een informatief
verkoopblad, waarvan de oplage na 27 jaar nog altijd blijft groeien!
Na vijftig jaar in het wijnvak actief te zijn geweest, waarvan ruim 45 jaar bij Okhuysen en
35 jaar als directeur, vindt hij het nu tijd om definitief het stokje over te geven. Dat proces is
natuurlijk al jaren geleden in gang gezet. Al sinds 1999 werken vader Louis en zoon Xavier
zij aan zij en droeg vader de kennis en de verantwoordelijkheden heel geleidelijk over
op zoon. Wijnkoperij Okhuysen is daarmee na 145 jaar nog altijd een echt familiebedrijf!
Kwaliteit van wijnen en service is al die jaren onveranderd het motto gebleven. Daarbij
heeft het bedrijf zich altijd weten te vernieuwen, want alleen dan kan je na al die jaren een
rol van betekenis blijven spelen in een markt die continu in beweging is. Illustratief en
toepasselijk is dan ook dat wij tegelijk met deze Vinée Vineuse een vernieuwde website
presenteren. Een website die makkelijker navigeert, die u nog meer informatie biedt en
waarop u regelmatig wisselende aanbiedingen vindt. Bovendien informeren wij u via een
blog over wat wij zoal meemaken op onze inkoopreizen, evenementen, proeverijen en
over andere interessante wijnzaken. Dat wij daarnaast ook graag vasthouden aan oude
tradities, kunt u aanschouwen op pagina’s 10 en 11, waar wij de Beaujolais weer eens in
het zonnetje zetten; een streek die weer volop in beweging is en deze aandacht meer dan
verdient!
Natuurlijk zullen we dit jaar bijzondere aandacht geven aan ons 145-jarige bestaan en aan
het afscheid van Louis Kat. Zo kunt u 10 juni vast in uw agenda noteren. Op korte termijn
ontvangt u van ons een uitnodiging voor een feestelijk programma op deze dag op het
prachtige Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. Voor nu vindt u vast een
aardige anekdote over ‘vijfig jaar in het wijnvak’ in onze rubriek Wijnig Nieuws op pagina 4.
Wij kijken ernaar uit u op 10 juni of één van onze andere evenementen te mogen
begroeten!
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Louis Kat dit jaar afscheid van zijn bedrijf. Een mooi

Bourgogne, Rhône en Loire komen aan bod.

een mooie anekdote op te laten tekenen.

behoren inmiddels tot de beste van Nieuw-Zeeland.

6-7

PS. Bij deze Vinée Vineuse, gehecht aan het bestelformulier, zit een brief met uw nieuwe
inloggegevens voor onze website. Verlies deze gegevens niet en maak snel uw eigen
wachtwoord aan op www.okhuysen.nl.

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

Witte Loire

Uit deze Vinée Vineuse selecteerden wij zes wijnen die om
speciale aandacht vragen.

20-21

U kunt deze wijnen als proefpakket bestellen.

Terecht denkt men bij witte wijnen uit de Loirestreek aan
Pouilly-Fumé, Sancerre, Sauvignon-Touraine, Muscadet,
Savennières en Vouvray. Zes verschillende appellaties,

Oostenrijk
8-9

maar alle zeer bekoorlijk!

Aan de oevers van de Neusiedlersee, vlak bij de

Italië

Hongaarse grens, liggen de wijngaarden van Birgit
Braunstein. Zij maakt schitterende witte en rode wijnen.

22-23

Van de kleine specialistische wijndomeinen Azienda
Agricola Torre Raone uit de Abruzzen en Conti di

10-11

Verrassend Beaujolais

Buscareto uit de Marche selecteerden wij twee rode en

Veel wijnliefhebbers hadden het - misschien wel terecht -

twee witte wijnen.

een beetje gehad met deze streek, maar de renaissance

Spanje

is begonnen met de jonge en gepassioneerde wijnboer
Gilles Gelin, die schitterende wijnen maakt.

24-25

In 2002 vielen wij voor het kleine wijngebied Pla de Bages,
gelegen vlak bij Barcelona, en ontdekten wij Bodegas

12-13

Aspergewijnen

Abadal. Sindsdien zijn deze wijnen niet meer weg te

Het is een goede traditie in het voorjaar aspergewijnen te

denken uit ons assortiment.

selecteren. Wij kozen dit jaar voor de Pinot Réserve van

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

Huiswijnen

Jean-Pierre Dirler uit de Elzas, de Valençay van Olivier
Garnier uit de Loire en de Grüner Veltliner van Stadt

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.

De wijnen die Ruud Maasdam en Dorien Vermaas op hun
Staete Landt maken zijn van ongekend hoog niveau. Deze

Coup de Coeur

Krems uit Oostenrijk.
Xavier & Louis Kat

Nieuw-Zeeland
18-19

Echtgenote Ellen Kat trapt af.

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem
Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge Haarlem

Het is een goed gebruik om u te informeren over de
laatste wijnoogst in Frankrijk. Wijnstreken als Bordeaux,

laten en hen op deze plek iedere Vinée Vineuse van dit jaar

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
31 mei 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.

16-17

35 jaar als directeur van Wijnkoperij Okhuysen, neemt
moment om wat mensen over Louis Kat aan het woord te

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.

Na vijftig jaar in het wijnvak actief te zijn geweest, waarvan

Oogstberichten uit Frankrijk

26-27

Een selectie van de meest gevraagde wijnen in een
aantrekkelijke prijsklasse. Heerlijk voor dagelijks gebruik,
een borrel of feest. Ze zijn terecht onze visitekaartjes!

Jean-Louis Chave Sélection
14-15

De domeinwijnen van Chave zijn terecht vermaard en
behoren tot de absolute top. Minder bekend zijn de wijnen
die hij maakt van druiven die hij selecteert bij kleine

P’tit Martin
Achter Domaine Oratoire Saint-Martin uit Cairanne in de
zuidelijke Rhône maakt jaarlijks een kleine hoeveelheid

boeren. Ook deze wijnen hebben duidelijk de signatuur

Côtes du Rhône, die puur op fruit wordt gevinifieerd.

van de meester.

Een superwijn!

Okhuysen Vinée Vineuse

Een nieuw jaar,
een bijzonder jaar!

27ste jaargang nummer 1
voorjaar 2012
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De Keizer
Op één van onze eerste inkoopreizen
hadden wij een afspraak met Chave,
door Louis betiteld als de keizer van de
Hermitage. Goed dat het voor Louis
“Chave revisited” was. Je moet het
woon/werkdomein wel weten te vinden
aan de RN 7 tussen dat grijze gesloten
huizenfront. Een nederig onderkomen in
een nederige woonplaats.

M

auves is, zoals veel Franse dorpen, zelfs
niet idyllisch te noemen. De macht en
rijkdom van de keizer zitten onder de grond.
Wat te zeggen van de keizer zelf? In eigentijdse taal: een man met een gigacharisma en een onweerstaanbare twinkel in het oog, zoals later aan de lunch zal
blijken. Het proeven geschiedde in de kelders. Een selectie van zo’n 35 wijnen uit
het vat, met tot slot oude(re) jaargangen op fles. Chaves wijnen rechtvaardigen
een royale proeftijd. Na een uur of drie onder de grond, betreurde ik mijn ruim
onvoldoende wijnproeftraining ten zeerste. Ik snakte naar een eenzaam
landweggetje met mogelijkheid mijzelf op ons picknickkleed neer te vleien.
Het zou anders gaan. Chave nodigde ons uit voor de lunch in het dorpsrestaurant.
Aldaar moest ik terstond een overlevingsstrategie bedenken. Dat werd de
retirade, die me de kans bood mijn hoofd tegen de koude tegels te houden.
Hetgeen ik bezwaard maar langdurig deed en dat, godlof, het nodige opwekkende
effect had. Tijdens de lunch bleek Chave buitengewoon onderhoudend en geestig.
Gérard Chave

Bij een later bezoek nodigde hij, inmiddels noemden we hem Gérard, ons uit voor de
lunch bij Chabran in Pont de l’Isère. De sublieme vissen van Chabran met de witte
joekels van Gérard. Eten met een wijnmaker is een verlengstuk van de proeverij.
Het genieten van en bij Chabran eindigde dik na vieren en wij moesten ons naar
Gigondas haasten waar wij ongelukkigerwijs een proef- en dinerafspraak met een
oudere producent hadden. Het ‘oudere’ is in dit verband bepalend. Een bezoek om
tegen op te zien. Zowel zijn hartelijkheid als onverstaanbaarheid hebben altijd een
verpletterende uitwerking op me gehad. Dineren met de oude in ‘les Dentelles’, een
dodelijke combinatie.
Hij nam varkenspootjes.
Wij waren bien cuit.

Ellen Kat
(zeker de eerste 25 jaar
dat Louis eigenaar was
van Okhuysen, vergezelde
echtgenote Ellen haar man
regelmatig op inkoopreizen)

Aankondiging

Proeverijen Gierstraat

2009 Montlobre ‘La Chapelle’,
Vieilles Vignes

Bent u onlangs nog in onze winkel in de Gierstraat te Haarlem geweest?

O

ok dit jaar zullen wij met een
spectaculair aanbod komen

van het inmiddels bij velen geliefde

T

wee dames (een vinologe en een vinologe in opleiding) zijn

het winkelteam komen versterken en ook zij geven graag

wijn-, bewaar-, wijn-spijs- en cadeau-advies. Bovendien bent u
welkom op onze boeiende themaproeverijen.

21 april 2012: Languedoc-Roussillon
Proef en ontdek hoeveel moois dit nog altijd onderschatte
wijngebied voortbrengt.
12 mei 2012: Rosé in je glas, zomer in je bol
Rosé is er van elegant en verfijnd tot krachtig en kruidig.

Domaine Montlobre. Onze vaste
kopers weten dat de vraag naar deze

Op de planning staan:

wijnen altijd groter is dan het aanbod.

31 maart 2012: Wijnen uit de Nieuwe Wereld

Ontdek uw voorkeur en treed goed voorbereid de zomer
tegemoet.

Dat zal zeker ook gelden voor de

Proef wat Okhuysen van buiten Europa importeert en maak

De proeverijen hebben plaats in de prachtige wijnkelders en

Montlobre ‘La Chapelle’, Vieilles Vignes

als eerste kennis met onze nieuwe aanwinst: het Argentijnse

zijn de hele zaterdag gratis toegankelijk. U bent van harte

uit het indrukwekkende oogstjaar 2009.

topdomein Alto Cedro.

uitgenodigd. Uw komst wel graag even doorgeven (per e-mail

Houd de website en uw brievenbus dus

aan vineus@okhuysen.nl of telefonisch op 023-5312240).

in de gaten voor de voorinschrijving
voor deze wijn, die in april zal starten.

Okhuysen.nl
Okhuysen lanceert een
nieuwe website.

M

et deze site willen we uw
bestelgemak vergroten door

meer informatie te bieden, het inzicht
in het assortiment te vergroten, het
bestellen zelf sneller en soepeler
te laten verlopen en uw eerdere
bestellingen inzichtelijk te maken in uw
eigen account (zodat u bewaaradviezen
opnieuw kunt inzien of met een druk
op de knop een herhaalbestelling
plaatst). Ook willen we u gerichter van
informatie gaan voorzien en u beter

Save the Date: 10 juni culinair lustrumfeest

O

khuysen viert in 2012 haar 145-jarig bestaan!
Natuurlijk organiseren wij ook dit lustrumjaar

weer een fantastisch evenement op locatie, waarvoor

informeren over waar we bij Okhuysen

onze keuze evenals vijf jaar geleden is gevallen op het

mee bezig zijn. Zo kunt u via de website

schitterende landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-

ook onze tweets en blogs lezen. We

Noord. Vele topproducenten zullen speciaal naar

nodigen u van harte uit om ons (per

Nederland overkomen om hierbij aanwezig te zijn en u

e-mail) te laten horen hoe de site u

hun mooie wijnen te presenteren. Naast deze wijnen kunt

bevalt en welke verbeteringen u nog

u snoepen van prachtige amuses van Sterrenchef Alain

graag zou zien.

Alders, een selectie mooie kazen en andere heerlijkheden.
Wat dit lustrumfeest extra bijzonder maakt is dat Louis Kat
tijdens dit evenement ook officieel afscheid neemt van zijn

4

Nadere informatie volgt, maar reserveer zondag
10 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur vast in
uw agenda!

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen.
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V

coups de coeur

Bestel een proefpakket Coup de Coeur-wijnen

oor het bepalen van de Coup de Coeur-wijnen nemen wij uitgebreid
de tijd. We proeven, we overleggen, we wikken en wegen en proberen
elkaar ervan te overtuigen dat een bepaalde wijn het predicaat
‘Coup de Coeur’ verdient. Waarin onderscheidt een bepaalde wijn zich ten
opzichte van een andere en waarom willen wij nu zo graag dat u juist met déze
zes wijnen kennis maakt? De keuze is nooit makkelijk, maar op onze nieuwe
selectie ‘Coups de Coeur’ zijn wij weer reuze trots! U herkent deze wijnen aan
het Coup de Coeur-logo.

Onze zes Coup de Coeur-wijnen:
2010 Blaufränkisch Heide - Burgenland

2009 Côtes du Rhône ‘Mon Cœur’

Weingut Birgit Braunstein

J.-L. Chave Sélection

Speciale prijs: € 8,60 (normaal € 9,90)

Speciale prijs: € 10,80 (normaal € 12,25)

Zie pagina 8-9

Zie pagina 14-15

2010 Beaujolais-Villages

2010 Pinot-Gris - Marlborough

Domaine Gilles Gelin

Staete Landt

Speciale prijs: € 7,50 (normaal € 8,70)

Speciale prijs: € 14,50 (normaal € 15,95)

Zie pagina 10-11

Zie pagina 18-19

Coup de Coeur - proefpakket

2011 Grüner Veltliner Lössterrassen

2009 Château d’Epiré

Weingut Stadt Krems

Savennières

Speciale prijs per pakket van 6 flessen: € 61,00

Speciale prijs: € 6,80 (normaal € 7,80)

Speciale prijs: € 11,10 (normaal € 12,65)

(normaal: € 67,25)

Zie pagina 12-13

Zie pagina 20-21

Xavier & Louis Kat

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Bekijk de vermelde pagina's voor meer informatie.
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2011 Chardonnay Felsenstein

bergte geven de planten optimaal rijpe en

Birgit Braunstein

fruitige druiven. Deze genieten vervolgens

Deze Chardonnay is afkomstig van dertig jaar

een opvoeding van tien maanden op eiken-

oude druivenstokken en rijpt zes maanden

houten barriques voor extra complexiteit.

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

Proefnotitie: Diepe, robijnrode kleur. Een

2011 Pinot Blanc

moment van botteling om aan complexiteit

uitgesproken geur van zwarte bessen, bramen

Birgit Braunstein

en balans te winnen. Het resultaat: een ele-

en een klein pepertje. De smaak is krachtig,

De pinot blanc (weissburgunder) is het meest

gante Chardonnay, vol expressie, mineraliteit

met een vol donker fruit, zachte rijpe tanninen

gebruikte witte druivenras van Burgenland en

en fijne zuren.

en een heerlijk pittige afdronk.

prefereert de kalkrijke grond van de wijn-

Proefnotitie: De geur is intens met tonen van

Op dronk: tussen nu en 2015

gaarden rondom Purbach, waar ook Weingut

grapefruit en lychee. De smaak is heerlijk

Braunstein is gevestigd. Heeft Pinot Blanc

fris, met iets van citrusfruit en appel, mooie

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

iet voor niets wordt het klimaat en het landschap vergeleken met de Haut-Médoc. Hier in

nogal eens het imago saai te zijn, met deze

zuren en een klein vetje, en eindigt in een rijke

Burgenland, één van de warmste streken van Oostenrijk, gedijen de blauwe druivenrassen

expressieve ‘terroirwijn’ bewijst Birgit het

afdronk, vol rijp fruit en iets ziltigs.

2009 Zweigelt Mitterjoch

zweigelt en blaufränkisch bijzonder goed. Met moderne technieken en een subtiele opvoeding

tegendeel. Een verrukkelijk glas!

Op dronk: tussen nu en 2014

Birgit Braunstein

op eikenhouten barriques maakt Birgit volle en rijke rode wijnen met een opvallende

Proefnotitie: Heldere bleekgele kleur met

Van de oudste wijngaarden dicht bij de Neu-

kruidigheid. Maar ook haar witte wijnen zijn fameus. Met het ‘Leithagebirg’ (uitlopers van de

een groene hint. Een heerlijke zwoele neus

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

Alpen) aan de ene kant en de Neusiedlersee aan de andere kant wordt een uniek microklimaat

met geuren van peer, mango en een lichte

gecreëerd. Het gebergte houdt het slechte weer tegen en het meer zorgt voor verkoeling in

kruidigheid. De smaak is elegant en toch rijk

2009 Blaufränkisch Heide

feitelijk waren het de Kelten die hier meer

de warme zomermaanden. Daarnaast levert het Leithagebergte verschillende grondsoorten,

met veel fris, tropisch fruit. De afdronk is lang

Birgit Braunstein

dan drieduizend jaar geleden de wijnbouw

waaronder het minerale gneis, leisteen en het zachtere kalksteen. Dit geeft de wijnen diepgang

en rond, met subtiele tonen van amandel.

Ook de blaufränkisch is een typisch Oosten-

brachten. Als ode aan hen heeft Birgit een

en finesse en zorgt voor een brede gastronomische inzetbaarheid. De oogstjaren 2009 en 2011

Op dronk: tussen nu en 2014

rijks druivenras en staat, mits goed gevinifi-

verwijzing naar deze Keltische oorsprong in

worden beide gekenmerkt door een zonnige nazomer en staan garant voor veel rijpheid en een

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

eerd, garant voor intense rode wijn met pit.

haar etiket verwerkt: haar initialen worden

Op de kalkrijke hellingen van het Leithage-

weergegeven als een Keltisch klavertje vier.

Pure prachtwijnen uit Burgen land
In 2008 introduceerden wij met veel succes de wijnen van Birgit
Braunstein in Nederland. Inmiddels zijn de wijnen van deze kundige
en sympathieke wijnmaakster niet meer weg te denken uit ons
assortiment. De aan de oevers van de Neusiedlersee gelegen
wijngaarden brengen prachtige, zuivere wijnen voort.

N

sublieme balans.

Proef en ontdek de pure kracht van deze prachtwijnen uit Burgenland!

siedlersee komt deze schitterende Zweigelt.
De historie van deze plek gaat ver terug, want

De Zweigelt, gemaakt van de gelijknamige
typisch Oostenrijkse druif, is een soepele,
maar tegelijkertijd mondvullende wijn die niet
snel verveelt!
Proefnotitie: Robijnrode kleur met violette
schakeringen. In de geur ontdekken we
aanlokkelijk rood fruit en specerijen, iets van
laurier en een lichte vanilletoets. De smaak
is geconcentreerd met tonen van rijpe kersen,
bosfruit en een prachtige balans tussen
kruidigheid en zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

8

U kunt deze vier Birgit Braunsteinwijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort
drie flessen.
Speciale prijs: € 111,00
(normaal: € 124,20)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket Birgit Braunstein
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b e au jol a is
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De renaissance
van de Beaujolais

Vele decennia lang was dit uiterst zuidelijke deel van
de Bourgogne razend populair bij wijnliefhebbers
over de gehele wereld. Ook in Nederland waren vele
mensen verrukt van deze vriendelijke wijnen vol fruit,
die een schil contrast vormden met de vaak stuggere
varianten uit Bordeaux, de Loire of de Rhône.

P

lezier was wat de Beaujolais bood. Misschien niet altijd door
iedereen heel serieus genomen, zeker niet door de boeren uit

Gérard en Gilles Gelin

de échte Bourgogne, de Côte d’Or. Daar draaide ook toen al alles om

anders wilden. Boeren die gezond wilden werken, met veel respect

terroir en de door hen zo gekoesterde pinot-noirdruif, terwijl Beaujolais

voor de natuur en die vooral de pure expressie van hun terroir en van

‘slechts’ van de gamay wordt gemaakt.

hun gamaydruif wilden laten zien. Gelukkig maar! Want hoe prachtig
en gastvrij is deze streek wel niet, en hoe verrukkelijk een goed glas

Toch heeft ook de Beaujolaisstreek zijn terroir, die tot uitdrukking

Beaujolais! Gilles Gelin

komt in de Cru’s. Wijnen met meer persoonlijkheid, complexiteit en

Natuurlijk werkt Okhuysen al vele jaren met topproducenten als

structuur, met in sommige gevallen zelfs bewaarpotentieel. De tien

Michel Tête en Christian Miolan. Toch wilden wij graag de ommekeer

Cru’s gaven de streek bovendien aanzien. Het succes van de Beaujolais

in deze wereldvermaarde wijnstreek extra kracht bijzetten met de

werd commercieel verder versterkt met de komst van de Beaujolais

introductie van een nieuw topdomein. Via een goed contact uit de

Primeur; een wijnfeest van jewelste, waarbij het nieuwe oogstjaar in

Bourgogne kwamen wij terecht bij de jonge en ambitieuze Gilles Gelin,

de vorm van een extreem jonge wijn werd gepresenteerd. Jarenlang

die met zijn familiebedrijf een nieuwe weg is ingeslagen. Vorig jaar

verrijkte het gebied zich met het succes van de Primeur, ook al

proefden wij voor het eerst zijn wijnen. Eigenlijk waren we het er direct

kwamen er steeds meer tegenstanders. Deze geforceerde vinificatie

over eens: dit is Beaujolais zoals wij hem zoeken!

2010 Beaujolais Villages

2010 Morgon

2010 Fleurie

De wijngaarden liggen te midden van de

De wijngaard in Morgon beslaat slechts één

In Fleurie bezit de familie Gellin 6 hectare

Cru’s van Fleurie, Moulin à Vent en Morgon

hectare. De aanplant is gemiddeld zestig

wijngaard. De aanplant is gemiddeld 45 jaar

en kennen een ondergrond van hoofdzakelijk

jaar oud. De ondergrond bestaat uit kalkrijke

oud. De ondergrond bestaat voornamelijk

graniet. De vinificatie is gedeeltelijk

zandbodem en leisteen. De vinificatie is

uit graniet. Ook voor de Fleurie wordt een

traditioneel en gedeeltelijk volgens de

gedeeltelijk traditioneel en gedeeltelijk

gedeelte van de wijn gevinifieerd volgens de

methode ‘macération carbonique’, voor een

volgens de methode ‘macération carbonique’,

macération carbonique, terwijl het andere

optimale expressie van zowel terroir als fruit.

voor een optimale expressie van zowel terroir

deel traditioneel wordt gevinifieerd. De

Alle percelen worden apart gevinifieerd en

als fruit. Een klein deel van de wijn kreeg een

verschillende percelen worden los van elkaar

later geassembleerd

korte opvoeding op eikenhouten vaten.

gevinifieerd.

Proefnotitie: De neus geurt naar klein rood

Proefnotitie: Een aantrekkelijk bouquet

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en zwart

fruit van kersen en frambozen en iets van

van gekonfijt rood fruit, specerijen en

fruit, licht floraal en met iets aardse tonen.

kruiden. De smaak is mooi geconcentreerd,

iets van chocola. De smaak is opvallend

De smaak is geconcentreerd en krachtig, met

met een gul, rijp fruit en een mooie souplesse.

geconcentreerd, maar tegelijkertijd heel

een elegant fruit en stijlvolle tanninen en de

De afdronk is elegant.

sappig, met elegante tanninen en heeft een

afdronk bezit uitstekende zuren. Top!

Op dronk: tussen nu en 2014

zoetig fruit in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,70)

Op dronk: tussen nu en 2015

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

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

Proefpakket Gilles Gelin
U kunt deze drie Beaujolaiswijnen ook
als proefpakket bestellen. U ontvangt
dan van iedere wijn twee flessen.
Speciale prijs: € 59,00
(normaal: € 65,70)
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terroir en hun traditie. Bovendien ging de kwaliteit van de wijnen in

Het domein van de familie Gelin is gelegen in het noorden van

de gehele streek dramatisch achteruit, terwijl de prijzen stegen. Veel

de Beaujolais, halverwege de dorpjes van Fleurie en Morgon. Zijn

te veel kilo’s druiven werden per hectare geoogst. Bovendien werd de

wijngaarden liggen in beide gemeentes, maar met name in Fleurie.

grond ‘volgepompt’ met pesticide, onkruidverdelgers en kunstmest.

In totaal bestaat het domein uit 30 hectare wijngaard, waarvan twee

Kale wijngaarden waren het gevolg, zonder leven. Geen bloemetjes,

derde Beaujolais Villages, 25% Cru en de rest landwijn. De gemiddelde

noch bijtjes.

leeftijd van zijn wijnstokken is maar liefst 45 jaar, maar sommige
stokken zijn bijna honderd jaar oud! Alhoewel het domein niet

Domaine Gilles Gelin

officieel biologisch werkt, gebeurt hier alles met veel respect voor de

Maar toen kwam er, precies op het moment dat het écht mis leek te

natuur. Daarnaast houdt Gilles de technologische ontwikkelingen en

gaan voor de Beaujolais, een sterke tegenbeweging. Boeren die het

mogelijkheden nauwlettend in de gaten.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

was in de ogen van de tegenstanders niet de echte expressie van hun
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aspergewijnen

Een mooi culinair koppel

E

r zijn maar weinig groenten die onmiddellijk een associatie met wijn
oproepen, maar de asperge vormt hierop een uitzondering. Deze elegante
en eigenzinnige groente leent zich namelijk uitstekend voor uiteenlopende
culinaire gerechten en vraagt om een verfijnde en veelzijdige wijnpartner.
Ook dit jaar hebben we weer een selectie gemaakt van een drietal prachtige
aspergewijnen. Ieder met een geheel eigen karakter, passend bij diverse
aspergerechten. Of u nu kiest voor de frisse Valençay, de iets molligere
Grüner Veltliner of de rijke Pinot réserve, alle zijn
het wijnen die goed harmoniëren met deze koningin
der groenten. Het wachten is nu nog op de eerste
asperges van de koude grond…
Bon appétit!

aspergewijnen

2010 Valençay

gistsporen) tot aan het moment van

Domaine Olivier Garnier

botteling.

Het domein Olivier Garnier ligt in het

Proefnotitie: De wijn is heel puur en zuiver,

vrij onbekende wijngebied Valençay, ten

sprankelend fris en tegelijkertijd rijk, met

zuidoosten van Touraine. De broers Olivier en

tonen van rijp wit en geel fruit, bloesem en

Eric, inmiddels de zevende generatie Garnier,

een lichte kruidigheid. De afdronk valt op door

laten de natuur zoveel mogelijk haar gang

zijn knisperende zuren en goede lengte. Een

gaan en grijpen zo min mogelijk in. Zo laten

veelzijdige begeleider, bijvoorbeeld bij asperges

ze gras, dat het eerste water opvangt, in de

met hollandaisesaus!

wijngaard groeien om de concurrentie met

Op dronk: tussen nu en 2014

de wijnstokken aan te gaan. De grond is hier

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

rijk aan vuursteen en houdt de zonnewarmte
van de dag goed vast om deze gedurende
de nacht aan de wijnstokken af te geven,

2010 Pinot Réserve

waardoor de druiven perfect rijpen. Het

Domaine Dirler

gesteente is bovendien rijk aan mineralen,

In het uiterste zuiden van de Elzas, bij het

wat in de smaak van de wijn terug te vinden

dorpje Bergholtz, vindt men het volledig

is. Een originele wijn die inmiddels op vele

biologisch-dynamisch gecertificeerde

wijnkaarten prijkt!

domein van de vijfde generatie Dirler. Hier

Proefnotitie: De sauvignontonen zijn duidelijk

profiteren de druiven optimaal van het unieke

waarneembaar en maken de wijn levendig en

microklimaat en de vele zonne-uren. Het

fris met nuances van citrusfruit als limoen en

gedachtegoed dat een wijn in de wijngaard

grapefruit en iets licht rokerigs. De chardonnay

wordt gemaakt en alleen volledig rijpe en

(15%) zorgt voor rondeur en souplesse en wat

gezonde druiven worden geoogst, maakt dat

rijpere fruittonen als mango en perzik.

de wijnen van de familie Dirler een enorme

Op dronk: tussen nu en 2014

rijkdom bezitten. Het bijzondere aan deze

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

voortreffelijke Pinot is de toevoeging van
een aanzienlijk deel pinot auxerrois aan de
pinot blanc. Het geeft de wijn extra body en

2011 Grüner Veltliner Lössterrassen

complexiteit.

Weingut Stadt Krems

Proefnotitie: Subtiele licht goudgele kleur. In

Met meer dan 550 jaar historie is Weingut

de geur ontdekken we aroma’s van perzik,

Stadt Krems één van de oudste wijndomeinen

abrikoos, frisse mandarijn en een hint van

van Oostenrijk. Supertalent Fritz Miesbauer

kruiden. De smaak is rijk met opnieuw veel

maakt hier in de Kremsvallei, op 220 meter

fruit, een vetje en milde zuren in de afdronk.

boven de zeespiegel, karaktervolle wijnen

Zeer verfijnde en gastronomische wijn met een

die zich kenmerken door een fantastische

aangenaam restzoetje.

fruitexpressie, evenwicht en elegantie. Deze

Op dronk: tussen nu en 2014

basiswijn is afkomstig van de prachtige

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

lössterrassen en rijpt ‘sur lie’ (op de fijne
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U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.
Speciale prijs: € 47,00
(normaal: € 52,10)
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Proefpakket Aspergewijnen
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r hône

Echte Chavewijnen voor een mooie prijs!

r hône

2009 Côtes du Rhône rouge Cuvée
'Mon Coeur'

meest oostelijke flank van de Hermitageheuvel,

J.L. Chave Sélection

gevinifieerd op het domein en de wijn rijpt

Net zoals bij de andere Sélection-wijnen is

vervolgens achttien maanden op eiken vaten.

Jean-Louis het hele seizoen betrokken bij de

Wine Spectator beloonde deze prachtige creatie

domeinen, waarvan hij de druiven betrekt en

met een score van liefst 91 punten (uit 100)!

waar hij instructies geeft op het gebied van

Proefnotitie: In de neus heerlijk rijp, bessig fruit,

waar Chave eigenaar van is. De druiven worden

wijngaardbeheer, oogst en vinificatie. Ook heeft de smaak biedt een wat vlezige stijl, met tonen
Jean-Louis de domeinen aangemoedigd zo

van geroosterde kastanje, zwarte olijven,

organisch mogelijk te werken, het rendement

terugkerend rijp fruit en een lichte kruidigheid

laag te houden en in de wijn de terroir naar

in de afdronk.

boven te laten komen. De grenache en syrah

Op dronk: tussen nu en 2015

voor deze heerlijke wijn komen uit Rasteau,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,60 per fles (normaal € 14,25)

Cairanne en Vinsobres. Ze worden aangevuld
met wat mourvèdre. Aangezien het zijn eerste
Sélection-wijn was, noemde hij hem ‘Mon

2007 Saint-Joseph rouge 'Offerus'

Coeur’.

J.L. Chave Sélection

Proefnotitie: Het frisse syrahfruit komt prachtig

Jean-Louis startte in 1995 het project Offerus.

door in de neus met donker fruit, peper en

Het doel van dit project was om een zeer

laurier. De smaak is geconcentreerd, met kruidig

representatieve rode Saint-Joseph te maken,

fruit en mooie zuren in de afdronk.

afkomstig van verschillende domeinen. Na

Op dronk: tussen nu en 2015

een handmatige oogst volgt een traditionele

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

vinificatie: een lichte kneuzing van de druiven
en vervolgens een gisting op cementen cuves
of eiken foeders met een regelmatige pigéage

Proefpakket Chavewijnen
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.
Speciale prijs: € 81,50
(normaal: € 90,20)

A

l meer dan veertig jaar werken wij samen met Domaine
Jean-Louis Chave (van 1481), de oudste en tevens bekendste

wijnproducent van de Rhônevallei. We vragen ons wel eens
af of wij dit domein niet te veel bewieroken. De realiteit komt
echter altijd met een ontkennend antwoord.

2009 Crozes Hermitage rouge
'Silène'

(onderdompeling van de gevormde schillenhoed)

J.L. Chave Sélection

verkregen wijn, per domein gescheiden, verblijft

De druiven voor deze Silène zijn afkomstig

twaalf tot achttien maanden in eiken vaten of

van wijngaarden in Larnage en Gervans. In het

cementen tanks met een minimaal gebruik van

overwegend vlakke Crozes zijn de door Chave

sulfiet, waarna een assemblage volgt.

geselecteerde wijngaarden uitzonderlijk goed

Proefnotitie: Het pure fruit van de syrah, met zijn

gelegen op de berghellingen. Mede door de

prachtige zwarte bessen-neus, is een verrukking!

om kleur en aroma aan de schil te onttrekken. De

grote hoeveelheid graniet in de bodemgeeft dat De smaakaanzet is fris en elegant, het vervolg rijk
een wijn met veel ‘ruggengraat’ en structuur.

en mooi kruidig, met opnieuw dat mooie zwarte

Wat Jean-Louis met deze wijn wilde bereiken

fruit dat harmonieert met de zachte,

is een optimaal syrahfruit, zonder afbreuk te

rijpe tanninen.

doen aan de spanning in de wijn. 50% van

Op dronk: nu tot 2015

de druiven is afkomstig van een perceel met

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

jonge stokken, een prachtige terroir op de
Ooit begonnen in de Ardèche, werden de voorouders van Jean-Louis door de phylloxera (druifluis)
gedwongen hun wijngaarden aldaar te verlaten en hun heil op de andere oever te zoeken.
Vandaag de dag bezit Chave een aanzienlijk deel van de schaarse percelen (14,5 hectare!) op de
Hermitagehellingen, waaronder Les Bessard en Le Méal.
In 1970 kwam het familiebedrijf in handen van Gérard, de vader van Jean-Louis. Onder zijn leiding
groeide de reputatie van het domein en zijn Hermitagewijnen tot eenzame hoogte. Jean-Louis
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in 1992 het bedrijf versterken en zwaait tegenwoordig de scepter. Hoewel je deze meester niets
hoeft te vertellen, maakt hij nog altijd dankbaar gebruik van de adviezen van zijn vader. Naast het
eigen domein is Jean-Louis sinds enkele jaren ook actief als négiociant met het label J.-L. Chave
Sélection. Hij helpt boeren uit de omgeving bij het verbouwen van het land en de vinificatie. Hij
koopt een gedeelte van hun druiven op, vinifieert ze zelf, voedt de wijn op en brengt deze in de
verkoop. Ook hier is de hand van de meester duidelijk aanwezig.

Jean-Louis Chave

Okhuysen Vinée Vineuse
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kwam na een MBA in Hartford en een studie Oenologie aan de Universiteit van Davis (Californië)
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oogstberichten

oogstberichten

Oogstberichten 2011 uit Frankrijk

begin september hebben geoogst. Een vroege oogst, maar niet een

verfrissing en regen bracht. Boeren die graag zuurgraad behouden

die gekarakteriseerd wordt door warmte. De wijnen bezitten een

oogstten vroeg, terwijl de producenten op zoek naar rijpheid, rustig

uitstekende zuurgraad en veel complexiteit.

nog even konden wachten. Opnieuw een groot jaar in de zuidelijke
Rhône!

Bordeaux

Rhône

Na twee topjaren, 2009 en 2010, maakte Bordeaux een kleine pas op

Pierre Clape verhaalt over een vrij gemarkeerde winter, met kou en

de plaats. Dat zal de prijsontwikkeling van de topwijnen goed doen. De

sneeuw. De lente was daarentegen warm en droog en zorgde dat

verwachting is dat deze flink zullen dalen. Als dat inderdaad gebeurt,

de wijnstokken snel uitliepen en groeiden, met een vroege en snelle

kan het een interessant jaar zijn, want de kwaliteit is uiteindelijk

bloei in de tweede week van mei. De oogst wordt verwacht rond 20

zéér behoorlijk. Het jaar begon goed, met uitstekend aangevulde

augustus. Juni en juli waren koel en brachten de benodigde regen,

waterreserves in de grond en een snelle en homogene bloei. Vanwege de

maar remden tevens de groei in de wijngaard. Eind augustus was

daaropvolgende extreme (hagel, droogte, uitbundige neerslag en korte

extreem warm en zorgde voor een blokkade van het rijpingsproces.

hevige hitte eind juni) en vaak wisselende omstandigheden binnen de

Bovendien verbrandden sommige druiven. Begin september ging de

streek zelf zullen de onderlinge verschillen aanzienlijk zijn en moet er

zuurgraad omlaag en begon het oogsten. De hoeveelheden waren

goed geproefd worden. September kende een vochtige periode, hetgeen

goed en het potentiële alcohol voldoende. Zowel de vinificatie als

altijd gevaarlijk is omdat rot dan op de loer ligt. Een strenge selectie in

de malolactische gisting verliepen door het milde najaar snel en

de wijngaard op het moment van oogsten was dan ook van groot belang.
Zoals altijd waren de topchâteaux hierbij in het voordeel. Daar waar de
rot inderdaad toesloeg moest eerder worden geoogst. Wijngaarden die
hier beter bestand tegen waren konden de druiven langer laten hangen
en profiteerden optimaal van het prachtige weer eind september. De laat
rijpende cabernet was wat dat betreft weer eens in het voordeel, waar
vooral de Médoc van kon profiteren. Droog wit liet eenzelfde gevarieerd
beeld zien, waarbij de sémillon in het voordeel was ten opzichte van de
sauvignon. De zoete witte wijnen uit Sauternes en Barsac kenden wel
ideale omstandigheden en beloven een hoge kwaliteit.

Het boeiende aan wijn is zeker de grote verscheidenheid.
Verscheidenheid in druiven, bodems, klimaten, ligging,
wijngaardbeheer, vinificatiemethoden; allemaal hebben ze
invloed op het karakter van de wijn. Daar bovenop bestaan
er verschillen tussen één en dezelfde wijn, afhankelijk van
zijn oogstjaar. Ieder jaar heeft zo zijn eigen karakteristieken,
hetgeen in meer of mindere mate invloed kan hebben op de
kwaliteit van de druiven en daarmee op de wijn.
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Ook de Loire had net als de rest van Frankrijk te kampen met extreme

oor ons, als wijnkopers, is het daarom van groot belang om

V

Bourgogne

omstandigheden. In een uitgestrekt gebied als de Loire leidde dat tot

zo snel mogelijk kennis te vergaren van het nieuwe oogstjaar

Zoals David Croix van Camille Giroud het omschrijft kwam de zomer

zeer wisselende resultaten, maar uiteindelijk met een vaak positieve

en onze inkoop hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Al vroeg

eigenlijk al in april en mei en de herfst in juni en juli, met een korte

uitkomst. Ook hier een warm voorjaar en een koele zomer. Een

in het jaar beginnen wij met onze inkoopreizen, ontvangen we vele

terugkeer van de zomer in augustus. Niet zozeer de hitte, maar met

zomer die in tegenstelling tot de zuidelijke gebieden ook een koele

proefflessen en hebben we contact met de producenten. Hierbij geven

name de droogte zorgde voor wat stress in de wijngaarden. Een

augustusmaand kende. Afhankelijk van de terroir en de mate van

wij u onze eerste indrukken van het oogstjaar 2011 in Frankrijk. Voor

korte periode van hitte eind juni deed zelfs druiven in de wijngaarden

bewerking van de wijngaard lag rot op de loer. In streken als Sancerre

oogstinformatie over andere wijngebieden en landen, verwijzen wij u

verbranden en zorgde voor een stagnatie van de rijping. De natte en

en Pouilly-Fumé hadden sommige boeren hier last van en moesten ze

graag naar onze blog op www.okhuysen.nl.

koele maand juli had op een andere manier hetzelfde effect. Augustus

streng selecteren, anderen niet. De zuurgraad lag doorgaans wat lager,

Voor eigenlijk geheel Frankrijk gold dat een relatief koude winter werd

was niet alleen warm, maar tegelijkertijd vochtig. Dat resulteerde in rot in

gevolgd door een warm en droog voorjaar, met name in de maanden

de wijngaarden diezowel behandeld moesten worden als geknipt. Door

voorspoedig. Een jaar met wat minder structuur dan 2009 en 2010,

De rode cabernet-francwijnen in het centrale deel van de Loire

april en mei. Het groeiseizoen begon hierdoor vroeg en in volle vaart,

de droogte, de koelte, de rot en ook de nodige hagel zijn de opbrengsten

maar toch uitstekend en met een prachtig fruit.

profiteerden van de vroege vruchtzetting. De druiven bezaten een

waardoor het erop leek dat 2011 een recordvroeg jaar ging worden wat

dit jaar zo’n 20% lager. David trekt een parallel met het oogstjaar 2007.

In het zuidelijk deel van de Rhône zijn de berichten ook zeer

dikke schil en waren goed bestand tegen de regen in september.

betreft oogstdata. Verloven voor de zomervakantie werden ingekort,

Ook 2011 is een jaar dat op fruit zal worden gemaakt, jong gedronken

bemoedigend. Het warme voorjaar duurde hier tot juli, een maand die

Het mooie najaarsweer zorgde dat de druiven goed uitrijpten,

want vanaf medio augustus moest iedereen in de startblokken staan.

zal kunnen worden, gul en uitbundig. De chardonnay leek dit jaar in het

ongewoon koel was en zeer welkome regenbuien kende. De wijngaard

met een lage zuurgraad en een vol, rijp fruit.

Juni en juli waren echter fris en nat en zorgden voor vertraging.

voordeel. De broers Bachelet laten ons weten dat ze geen rot hebben

kwam tot rust en leverde iets van zijn voorsprong in. Augustus was

Daardoor vallen de uiteindelijke oogstdata vrij gemiddeld uit.

gehad in hun wijngaarden en onder uitstekende omstandigheden

weer warm en mooi, terwijl september op het juiste moment wat

maar de druiven waren goed rijp en bezaten een uitstekende frisheid.

Voor meer oogstinformatie ga naar www.okhuysen.nl/blog.
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Loire
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nieuw -zeeland

nieuw -zeeland

in 2005 drie verschillende klonen

rijpte nog een halfjaar verder op vat.

rieslingdruiven aangeplant. Deze Riesling

Proefnotitie: Deze Chardonnay heeft een

bevat van iedere soort een selectie van
alleen de mooiste druiven. Oogstjaar

Het hout is prachtig geïntegreerd. In de neus

2010 kende perfecte weercondities;

De combinatie van leemachtige riviergrond

merk je de nabijheid van de zee door een hint

het was warm, droog en zonnig. Op 27

en arme steengrond vormt hier de perfecte

van zilte zeebries, maar ook fris, zomers fruit

maart werden de druiven geoogst en

banen en bijbehorende zekerheden op en

bodem voor chardonnay. Het brengt wijnen

komt duidelijk naar voren. De smaak is prachtig

meteen geperst. Het sap vergistte op lage

togen naar Nieuw-Zeeland om een eigen

met een robuuste structuur en een intens

rijk, heeft perzik en hazelnoot en brengt dat

temperatuur om het natuurlijke, levendige

wijnbedrijf te starten. In Blenheim vonden

aroma voort. Het jaar verliep zo gunstig,

heerlijke mineralige in de afdronk, met ook een

aroma en het fruit te behouden. Na de

zij ‘hun’ domein, dat zij Staete Landt

met een perfecte bloei en vruchtzetting, dat

aantrekkelijke toast.

fermentatie werd de wijn overgebracht naar

noemden, naar de naam die (de eveneens

de wijnstokken veel fruit droegen. Om toch

Op dronk: Tussen nu en 2016

oude eiken vaten. De botteling vond na een

Nederlandse) Abel Tasman in 1642 aan het

de gewenste smaakintensiteit in de druiven

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

lichte filtering plaats in oktober 2010.

huidige Nieuw Zeeland gaf.
Aan de aanplant van de eerste wijnstokken
ging een uitgebreid bodemonderzoek vooraf.

de handmatige pluk werden de druiven met

Ook de pinot gris groeide welig in de zomer

In de mond witte perziken, wat mandarijn en

De 21 hectare wijngaarden werden in 24

grote voorzichtigheid geperst en werd het

van 2010. Nauwkeurig ‘canopy management’

limoen. De afdronk is verfrissend met verfijnde

percelen verdeeld, die als 24 individuele

sap gefermenteerd in een combinatie van

zorgde ervoor dat de druiven precies

mineralen en opnieuw een zweem van limoen.

wijngaarden te beschouwen zijn. Per

nieuwe (20%) en oude (80%) eikenhouten

voldoende zonlicht vingen om zich mooi

Op dronk: tussen nu en 2016

bodemtype zijn die onderstokken en

vaten. Na de alcoholische en melkzure

te ontwikkelen. Daarna werd veelvuldig

druivensoorten aangeplant die het beste

fermentatie rijpte de wijn

gesnoeid om de druiven die overbleven de

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

negen maanden op zijn fijne

perfecte smaakintensiteit te laten verkrijgen.

gistsporen (‘sur lie’).

Om extra complexiteit te bereiken, leverden

2008 Pinot Noir, Marlborough

Inmiddels heeft Staete Landt een

vier verschillende percelen de druiven

Staete Landt heeft twaalf percelen pinot

fantastische reputatie opgebouwd in en

voor deze Pinot Gris druiven. De

noir, die elk een eigen smaakcomponent

buiten Nieuw-Zeeland. De wijnen worden

aan de uiteindelijke wijn toevoegen.

over de gehele wereld geëxporteerd. Na de

bodemtypen, waardoor de druiven

Ook voor de pinot noir geldt dat Ruud

introductie van het tweede label Map Maker

vier verschillende smaakkenmerken

Maasdam de rendementen (het aantal

verhoogden de wijnmakers de productie.

hebben. De pinot gris wordt iets later

trossen per plant) laag houdt om perfecte

De kwaliteit in de winery steeg daardoor

geplukt dan de andere druivenrassen

druiven te krijgen. Het team van Staete

op alle vlakken eens te meer. Midden

op Staete Landt. Het plukken gebeurt

Landt moest in 2008 flink ‘groen oogsten’

tussen de wijngaarden werd onlangs een

met de hand en per perceel. Zo

(het in een vroeg stadium wegknippen van

zeer charmante ontvangst- en proefruimte

de jonge, groene trosjes). De uiteindelijke

geopend, waardoor het team van Staete

oogst bedroeg slechts 32 hectoliter per

Landt de toenemende stroom aan bezoekers

Proefnotitie: Een weelderige en

hectare. De druiven werden in alle percelen

nog beter kan ontvangen. Hoe leuk

rijke Pinot Gris, prachtig rond

handmatig geplukt en ondergingen daarna

misschien ook, om van de wijnen van Staete

een koude schilweking van ongeveer acht

Landt te genieten hoeft u gelukkig niet ver

dagen voordat de gisting begon. Na de

te reizen.

en kruiden. Heerlijk volle

alcoholische en melkzure gisting rijpte de

textuur met een nootachtige

wijn nog achttien maanden in eikenhouten

complexiteit en een

vaten, om de complexiteit nog verder te

indrukwekkend lange afdronk.

vergroten.

Op dronk: Nu tot 2016

Proefnotitie: In de neus het karakteristieke
kersenfruit van pinot noir, met ook iets aardse

van het Zuidereiland. Hier ligt het aantal

Speciale prijs bij
doos van 6:
€ 14,50 per fles

zonuren - bijna acht uur per dag - nog

(normaal € 15,95)

mooie kruidigheid, specerijen, zachte tanninen

Okhuysen Vinée Vineuse

worden daardoor wijnen geproduceerd die
tot de beste van het land horen.

resultaat beloven.

percelen hebben alle verschillende

en een hint van toffee, kaneel
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Proefnotitie: Een typische Riesling met het
karakteristieke hint van kerosine in de neus.

van smaak, met perzik, peer

wijnstreek Marlborough. Juist in Blenheim

velen slechts van dromen: ze zegden hun

frisse van groene appel en limoen, en de

gelaagdheid.

net wat hoger dan elders in de bekende

en Dorien Vermaas deden waar

2010 Pinot Gris, Marlborough

verkreeg de wijn een extra mooie

Blenheim, in het uiterste noordoosten

e Nederlanders Ruud Maasdam

druiven prachtige zuren ontwikkelen. Na

worden. Dankzij koele nachten konden de

S

D

perfecte balans tussen fruit, zuren en mineralen.

2009 Chardonnay, Marlborough

te bereiken, moest er dus flink gesnoeid

taete Landt ligt in de provincie

Een droom werd
werkelijkheid

tonen en kruiden. De wijn is mondvullend
en sappig en bezit een heerlijk rood fruit, een
en prachtige, frisse zuren. Top!

2010 Riesling
Marlborough
In het hart van de Staete
Landt-wijngaard werden

Op dronk: tussen nu en 2018

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

Proefpakket Staete Landt
U kunt deze vier wijnen ook als
proefpakket bestellen. U ontvangt dan
van de Riesling en Pinot Noir ieder één
fles, van de Chardonnay en de Pinot Gris
ieder twee flessen.

Speciale prijs: € 90,50
(normaal: € 99,60)

Okhuysen Vinée Vineuse

Spektakel van Staete Landt!

Hierna werd de wijn van zijn lies gehaald en
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loire

loire

2010 Pouilly-Fumé

2009 Vouvray sec

Domaine Jean-Pierre Bailly

Domaine Brisebarre

Bij het gehucht Tracy-sur-Loire ligt het wijndomein van Jean-

In de Vallée Chartier ligt het wijndomein van Philippe Brisebarre.

Pierre Bailly. Het bestaat uit ruim 12 hectare wijngaarden, die

Zijn wijngaarden zijn gelegen op de krijthoudende en tufsteenrijke

gelegen zijn op de kalkrijke kiezelgrond van ‘la Côte’. De druiven

heuvels. De druiven worden traditioneel gevinifieerd en de wijn

worden op lage temperatuur gevinifieerd in roestvrijstalen tanks.

rijpt in de vochtige grotkelders in gebruikte vaten, want nieuw

Na de gisting rijpt de wijn gedurende zes maanden ‘sur lie’ en

hout is taboe. De wijnen van Brisebarre munten uit in verfijning en

daarna gebotteld.

mildheid.

Proefnotitie: Heerlijke sauvignonneus met frisse tonen van fruit.

Proefnotitie: Heerlijke neus van rijp wit en geel fruit en iets van

De smaak is spannend met opnieuw fruit, mooie zuren en een

noten. De aanzet van de smaak is mild en elegant en bezit een

zalige fraîcheur in de afdronk.

verfijnd droge, zachte finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

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

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

2009 Château d’Epiré
2010 Sancerre

Savennières

Domaine de la Garenne

Het slechts uit 150 hectare bestaande Savennières neemt een heel

Ook in Sancerre is de kalkrijke bodem van cruciaal belang.

bijzondere plaats in binnen de Loirestreek. Het is de granieten en

Al vele jaren werken wij hier met Domaine de la Garenne van

kalkrijke bodem die de wijnen hier een unieke smaak geven.

Bernard-Noël Reverdy in het dorpje Verdigny. De druiven

Het oudste wijndomein in Savennières is Château d’Epiré van de

groeien hier op de witte kalkrijke heuvels en ondergaan voor

familie Bizzard. Het beslaat tien hectare, waarvan acht gelegen

het persen en de gisting eerst een koude weking. Ook deze wijn

zijn op een zuidhelling en aangeplant met de chenindruif.

rijpte enkele maanden ‘sur lie’.

Proefnotitie: Zeer fijne neus met iets ingetogen tonen van fruit en

Proefnotitie: Fijne, elegante buxusneus met florale tonen en fruit.

walnoten. De smaak is rijk, maar tegelijk delicaat, mild en verfijnd

De smaak is verfijnd met frisse, sappige zuren en een verrukkelijk

en ook de afdronk boeit.

fruit in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,10 (normaal € 12,65)

2011 Sauvignon Touraine
Domaine Marteau

Domaine Gadais
De beste wijngaarden van de Muscadet bevinden zich in het

limatologische veranderingen en vernieuwde

De Midden-Loire kent veel kiezelgronden met

gebied Sèvre et Maine, op de licht glooiende heuvels bij Saint-

kennis en technieken zorgen ervoor dat de

een onderlaag van kalksteen en tufsteen, en

Fiacre. Okhuysen werkt al decennialang met het Domaine Gadais,

Loirestreek steeds meer aan kwaliteit wint. Nergens

in het kleine Savennières bevat de bodem

dat geldt als één van de sterren van de appellation. Na een koude

bevinden zich de wijngaarden van de familie Marteau,

is de verscheidenheid zo groot als in dit bijna

van wijngaarden vlak langs de rivier ook veel

weking vergist de wijn op lage temperatuur en rijpt ‘sur lie’ om

die zijn aangeplant met sauvignon. De gisting is volledig

vijfhonderd kilometer lange wijngebied. De rivier

leisteen. Het klimaat is milder en iets vochtiger

vervolgens zonder filtering gebotteld te worden.

temperatuurgecontroleerd en de wijn rijpt tot de botteling op

ontspringt in het Centraal Massief, loopt door de

dan in de Boven-Loire, met microklimaatjes in

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar wit fruit als peer, meloen

zijn gistsporen.

Auvergne en de met ontelbare kastelen versierde

de valleien. In de wijngemeenten Vouvray en

en passievrucht. In de mond is de wijn sappig, met goed fruit en

Proefnotitie: Het parfum is stuivend en expressief met tonen van

middenloop -Jardin de la France- en mondt ter

Savennières is een hoofdrol weggelegd voor de

uitstekende, frisse zuren.

fris fruit en gemaaid gras. In de smaak opnieuw fruit, heerlijke

hoogte van de stad Nantes uit in de Atlantische

delicate chenindruif, terwijl de kalkrijke plateaus

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2014

frisse zuren en de afdronk is sappig.

Oceaan.

in de Touraine voor wit vaak zijn aangeplant met

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2014

De streek valt in drie subgebieden uiteen: Boven-

sauvignon.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,10 (normaal € 7,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 (normaal € 7,60 )

Loire met wijnen als Pouilly-Fumé en Sancerre,

kalkrijk plateau waar de allerbeste Tourainewijnen vandaan
komen. Op dit plateau, ter hoogte van het gehucht Pouillé,

Okhuysen Vinée Vineuse

Een verscheidenheid van witte heerlijkheden

2010 Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie
Réserve de la Tourmaline

K

Langs de rivier de Cher ligt bij het stadje Saint-Aignan een
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Van Pouilly-Fumé tot Muscadet

Midden-Loire met Vouvray, Touraine en Savennières

De Beneden-Loire heeft vooral een bodem

en Beneden-Loire met Muscadet.

van klei en kiezelzand. Het klimaat staat hier

De bodem van de Boven-Loire is op veel plaatsen

onder invloed van de oceaan en kent dan ook de

zeer kalkrijk, maar men vindt hier ook kleigronden

nodige regenval. De populaire Muscadet komt

en vuursteen. De sauvignondruif lijkt haast

hier vandaan. Deze wordt gemaakt van de druif

geschapen voor deze streek en is dan ook bepalend

melon de bourgogne en heeft dus niets te maken

voor de verschillende appellaties.

met druivenvariëteit muscat.

Proefpakket Witte Loirewijnen
U kunt deze zes witte Loirewijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort één fles.
Speciale prijs: € 58,00 (normaal: € 64,35)

Okhuysen Vinée Vineuse

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

Lokale druiven geven Italië een gezicht
Liefhebbers van Italiaanse
wijnen zullen het beamen:
iets in deze wijnen, hoe
verschillend ook, maakt ze
altijd zeer herkenbaar. Je
proeft als het ware het land
waar ze vandaan komen.
Waarschijnlijk is dat ook de
grote aantrekkingskracht die
zij tot over de grens bezitten:
met een Italiaanse wijn in je
glas, waan je je heel even in
dit heerlijke land.

italie

2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi bianco

druif in de hand worden gehouden. Dit is dan ook precies waar

Conti di Buscareto

Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio op letten. Hun 100%

Een jong en dynamisch bedrijf dat inmiddels flink aan de weg

Trebbiano is vooral op fruit en elegantie gemaakt, maar is

timmert en een 100% focus heeft op kwaliteit. De verdicchio wordt

tegelijkertijd complex en gestructureerd.

hier met de hand geplukt en in kleine oogstbakken naar de kelders

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

vervoerd. Vervolgens worden de druiven licht geperst en het sap op

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

lage temperatuur vergist. Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’.

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

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

een aangenaam vetje en een uitstekende lengte.

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

Op dronk: tussen nu en 2014

spannend, met mooie, knisperende frisse zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en zomer 2014

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

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

2010 Crimà - Marche rosso
Conti di Buscareto

2010 Lucanto - Trebbiano d'Abruzzo

De lacrimadruif stond op het punt van uitsterven. Buscareto is

Azienda Agricola Torre Raone

en van de weinige producenten die de druif heeft aangeplant en

Trebbiano is een druivenras dat verrukkelijke expressieve wijnen

die hem zelfs wil uitbreiden. Vooral in de assemblage is deze

voort kan brengen, mits de rendementen van deze productieve

druif zéér interessant. Deze perfecte compositie van de druiven
sangiovese (60%), merlot (30%) en lacrima (10%) werd op
temperatuurgecontroleerde eiken vaten gevinifieerd en op
inoxtanks opgevoed.
Proefnotitie: De kleur is donkerrood met een paarse rand. Hij geurt
naar rood fruit van rode bessen en naar bloemen (rozen). In de mond
is hij mooi in balans, voldoende stevig en zijdezacht tegelijk, met

N

terugkerend lichtrood fruit en een mooie frisheid in de finale.

og niet eens zo gek lang geleden was Italië

Op dronk: tussen nu en 2015

een ‘wijnland met twee snelheden’. Enerzijds

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

waren daar de gerenommeerde gebieden met
prachtige, maar kostbare wijnen; anderzijds waren
er bulkwijnen, goedkoop en zeer matig van kwaliteit.

2009 Lucanto - Montepulciano d'Abruzzo

Een interessante tussenlaag was er nauwelijks.

Azienda Agricola Torre Raone

De laatste jaren is daar in rap tempo verandering

Montepulciano - niet te verwarren met de gelijknamige plaats in

in gekomen. Het kennisniveau op de domeinen

het zuiden van Toscane - die zijn naam geeft aan de Vino Nobile, is

is enorm gestegen en ook adviserend oenologen

de belangrijkste druivensoort voor de productie van rode wijnen in

worden vaker ingeschakeld. Traditionele bedrijven

het gebied en geeft smaakvolle, kruidige wijnen.

hebben een ommezwaai gemaakt richting kwaliteit.

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

Daarnaast zijn er veel nieuwe producenten bij

ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen, kruidnagel en laurier.

gekomen, deels met een buitenlands kapitaal.

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

Het bijzondere is dat er overwegend is gekozen

fruit, frisse tanninen en een lange, kruidige afdronk.

voor het behoud en zelfs terugbrengen van lokale

Op dronk: tussen nu en 2015

druivensoorten, die Italië van oorsprong in grote

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

overvloed heeft. Er wordt ook wel gewerkt met
internationaal gerenommeerde druiven, maar dan
toch op een veel kleinere schaal. Elk gebied heeft
daardoor zijn eigen identiteit, wat nog eens versterkt

Okhuysen Vinée Vineuse

Italië als wijnland alleen maar boeiender.
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Twee prachtige voorbeelden van jonge wijnhuizen
met een sterke eigen identiteit zijn Torre Raone, uit
de Abruzzen en Conti di Buscareto uit de Marche.
Beide maken kwalitatief hoogwaardige wijnen voor
een uitstekende prijs.

Proefpakket Italië
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van alle wijnen 3 flessen.

Speciale prijs: € 88,50
(normaal: € 99,60)

Okhuysen Vinée Vineuse

wordt door klimatologische verschillen. Het maakt
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s pa n j e

s pa n j e

Juweeltjes van wijnen uit Pla de Bages
Ongeveer 75 kilometer ten noordwesten van Barcelona ligt
rondom de stad Manresa het wijngebiedje Pla de Bages. Een mooi
ruig en bebost stuk binnenland met heuvels die tot een paar
honderd meter hoogte reiken. Behoorde deze streek voor de
phylloxera tot een der belangrijkste wijngebieden van Catalonië
en was zij zelfs groter dan Rioja, momenteel bestaat Pla de Bages
uit slechts vijfhonderd hectare. Pas in 1995 ontving het een
regionale D.O., gevolgd door een nationale D.O. in 1998.

2010 Abadal Cabernet Franc/Tempranillo

2008 Abadal Crianza

Pla de Bages

Pla de Bages

Het betreft hier een assemblage van 60% cabernet-franc en 40%

Met 50% cabernet-sauvignon en 50% merlot kan men bijna spreken

tempranillo. De druiven werden puur op fruit gevinifieerd en de wijn

van een bordelaise assemblage. Na de fermentatie rijpte de geassem-

ontving een korte houtrijping van vier maanden op barriques.

bleerde wijn gedurende twaalf maanden op eikenhouten vaten van

Proefnotitie: Prachtige neus met aroma’s van rijpe kersen, bramen en

verschillende herkomst.

bosbessen en licht kruidige tonen. Rijke smaak met lichte tonen van

Proefnotitie: Zeer complexe neus met tonen van zwart en rood fruit

hout, gevolgd door veel rood fruit, iets van laurier en zachte tanninen.

en een fijne houttoets. De smaak is krachtig en vol met opnieuw dat

De afdronk is soepel en vol frisheid.

heerlijke fruit. De finale is zacht en smeuïg. Klasse !

B

odegas Masies d’Avinyó had al veel eerder ingezien dat deze

2010/2011 Abadal Blanc

Schenkadvies: Heerlijk als begeleider van vleesschotels en als

Schenkadvies: Uitstekend bij wilde eend, entrecote of ossenhaas en

streek een grote toekomst zou krijgen. Midden jaren tachtig koch-

Pla de Bages

avondwijn bij een licht belegen kaasje.

bij wild.

ten zij vele tientallen hectare wijngaard omzoomd met bos net buiten

De druiven chardonnay (70%), sauvignon (20%) en picapoll (10%)

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

het dorpje Santa Maria d’Horta d’Avinyó. Naast traditionele druiven

worden handmatig geoogst en ondergaan een koude weking om

als tempranillo voor rood en picapoll voor wit koos men voor Franse

aroma’s aan de schil te onttrekken. Aansluitend worden de druiven

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

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

rassen als chardonnay en sauvignon voor wit en cabernet-sauvignon,

geperst en het sap op lage temperatuur vergist in roestvrijstalen tanks.

cabernet-franc, merlot en syrah voor rood. Een revolutionaire vernieu-

Proefnotitie: Een explosief parfum van rijp exotisch fruit

wing! Oude en slecht onderhouden wijngaarden werden gerooid en

met een heerlijke frisheid. De smaak is rijk en complex

2007 Abadal 3.9

aangeplant met genoemde Franse rassen. Kregen in eerste instantie de

met tonen van perzik, ananas, citrus en iets kruidigs.

Pla de Bages

wijngaarden alle aandacht, in de jaren negentig werden de vinificatie-

De zuivere, frisse afdronk maakt de wijn zeer compleet.

Wijnmaker Joan Soler maakt in bijzondere wijnjaren een zeer speciale

ruimte en de kelders gemoderniseerd.

Een verrassend glas dat niet snel verveelt.

cuvée van gelijke delen cabernet-sauvignon en syrah. De speciaal

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij vis- en

geselecteerde druiven komen van de beste percelen en worden met

Zo kwamen er roestvrijstalen gistingtanks, werd de nieuwste high-

vleessalade en visschotels.

de hand geplukt. Zij worden apart, puur op fruit gevinifieerd en ook

techapparatuur aangeschaft en een bovengrondse, geklimatiseerde

Op dronk: tussen nu en 2014

de rijping op eiken vaten (achttien maanden) gaat per cépage. Vlak

vatenkelder geconstrueerd. Dit alles vond plaats onder leiding van de

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

voor de botteling worden de wijnen pas geassembleerd.

bevlogen en gepassioneerde wijnmaker Joan Soler. Door zijn aanpak
en visie ontstond er niet alleen een top bodega, maar worden er sindsdien juweeltjes van wijnen gemaakt.

Proefnotitie: De kleur is donker, bijna tegen zwart aan. Het parfum is
zeer geconcentreerd en zit barstensvol rijp rood en zwart fruit, iets van
tabak, fijne kruiden en een aangename toets van hout. De smaak
is prachtig open en heel rijk met opnieuw dat spectaculaire fruit.
Een zeer grote wijn met een indrukwekkende afdronk.
Schenkadvies: Bij wild en gevogelte, gegrild en rood vlees en
rijke, belegen kazen. Decanteren aanbevolen.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,10 per fles (normaal € 21,50)
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U kunt deze vier Abadal-wijnen ook als proefpakket
bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort drie flessen.
Speciale prijs: € 124,00 (normaal: € 138,75)

Okhuysen Vinée Vineuse
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Proefpakket Abadal-wijnen
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huisw ijnen

Al jaren de beste keuze
Uw favoriete keuze ook in 2012
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 minder bekende wijnhuizen. Bovendien leidt de jarenlange
samenwerking met onze topdomeinen ertoe dat er met regelmaat een speciale cuvée voor Okhuysen
werd samengesteld. Zodoende konden we in de loop der jaren een huisselectie maken van heerlijke,
karaktervolle wijnen met een prachtige prijs-kwaliteitverhouding. Wijnen die nooit vervelen en iedere
dag smaken!

huisw ijnen

2011 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

2010 Guilhem Rouge
VdP de l'Hérault, Moulin de Gassac

De Colagón is voor velen de favoriete witte huiswijn en

De Guilhem behoeft nauwelijks nog een introductie. Al

niet zonder reden. De Colagón verveelt nimmer, is heerlijk

jaren is dit kleine broertje van Mas de Daumas Gassac één

als aperitief en een veelzijdige begeleider van lichte (voor)

van onze populairste rode huiswijnen. En terecht, niet voor

gerechten.

niets ontving deze 2010 de Grand Gold Medal, de hoofdprijs

Proefnotitie: Een stuivende neus vol exotisch fruit als citrus en

van het Concours International des Vins in Brussel!

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

Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van

met opnieuw spannend fruit en verkwikkende zuren.

rode vruchtjes en kruiden. De smaakaanzet is opnieuw

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Speciale prijs bij doos van 12 flessen:
€ 5,30 per fles (normaal € 6,05)

pittig, een elegante structuur en een aangename
kruidigheid in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2014

2011 Vin de Pays des Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

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

Alain Lalanne is een begrip in de Gascogne. Hij maakt al
eerst een koude weking te laten ondergaan. Het nieuwe

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

oogstjaar is verrukkelijk!

Henri Fabre-Luce maakt sinds jaar en dag deze rode wijn

Proefnotitie: Frisse aanzet met een stuivend bouquet van

van voornamelijk merlot. Het grote geheim schuilt in de

exotisch fruit, iets van citrus en een hint van kruiden. In de

toevoeging van een klein beetje houtopgevoede cabernet-

smaak veel sap en aangename zuren. De afdronk is verfijnd

sauvignon dat de wijn net dat extra beetje spanning geeft.

en droog.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol zwart en rood

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

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

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

is rijp en kruidig en bezit een mooie volle structuur.

vele jaren ongekend geurige en pure wijnen door de druiven

2010 Chardonnay - Vin de Pays d'Oc

Op dronk: tussen nu en 2013

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

L'Orangeraie de Pennautier
Deze Chardonnay komt uit de prachtige omgeving van

2010 Vin de Pays de Vaucluse

Carcassonne. Hij dankt zijn frisheid en zuiverheid aan de

Domaine du Pesquier

hoge ligging van de wijngaarden en de kalkrijke terroir. De

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

typische vettigheid van de chardonnay komt heel subtiel in

mooi een huwelijk tussen syrah en merlot kan zijn. De wijn

de wijn naar boven.

verbleef na de gisting zes maanden op roestvrijstalen tanks.

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

Het resultaat is een wijn die zijn herkomstbenaming verre

fruit en veldbloemen, uitstekende zuren, veel structuur en een

overstijgt en niet meer weg te denken is uit ons assortiment.

rijke, sappige finale.

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

Op dronk: tussen nu en 2013

mooi kruidig, met veel fruit en een zachte finale. Heerlijk jaar!

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

Op dronk: tussen nu en zomer 2013

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

2010 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
De druiven tempranillo en garnacha weken slechts kort
en worden op lage temperatuur gevinifieerd. Dat geeft

Okhuysen Vinée Vineuse

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

Speciale korting huiswijn

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

Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%

heeft datzelfde verleidelijke, is sappig met vol rijp rood fruit

Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

en eindigt in een frisse finale.

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u
‘de beste keuze voor 2012’ in combinatie bestellen.

Op dronk: tussen nu en 2013

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

Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

deze rosé een ontzettend lekker fruit en een prikkelende
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côtes du r hône

De wijnen uit Cairanne in de
zuidelijke Rhône mogen zich de
laatste jaren in een groeiende
populariteit verheugen. Stonden
ze voorheen duidelijk in de
schaduw van beroemde cru’s als
Châteauneuf-du-Pape en Gigondas,
tegenwoordig zijn de wijnen uit
Cairanne een begrip. En dat is voor
een groot deel te danken aan de
prachtige creaties van het oude en
vermaarde Domaine Oratoire Saint
Martin van de familie Alary.

Een ‘kleintje’ met allure
D

e grote passie van de huidige generatie,
de broers Frédéric en François Alary,

speelt hierbij een belangrijke rol. Voor hen
begint het belangrijkste moment van het
wijnmaken net voor de oogst. Als een stel
merels gaan ze één tot twee keer per dag
door de wijngaarden om er druiven te keuren:
kijken, proeven, doorbijten, opeten. Pas als
de druiven van een perceel perfect rijp zijn,
wordt er geoogst.
Deze benjamin van het domein wordt
gemaakt van vijftien jaar jonge aanplant
grenache en cinsault die de ‘grote’ wijnen
net niet haalt. De druiven zijn afkomstig van
de steile hellingen van Saint-Martin, waar
de grond rijk is aan kalk en stenen, met een
bovenlaag van gele en een onderlaag van
zogenaamde blauwe klei. De wijngaarden zijn
hoofdzakelijk op het zuiden gelegen en geven
rijpheid en aromatische expressie.

2010 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
De neus is stuivend met tonen van heerlijk
donker fruit van kersen en zwarte bessen. In de
smaak geconcentreerd rijp fruit van aardbeien
en frambozen, veel sap, frisse tanninen en een
mooie kruidigheid in de afdronk.

Okhuysen Vinée Vineuse

Schenkadvies: Heerlijk bij allerlei fijne
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vleeswaren, tapa’s, gegrilde vleesgerechten
en licht gekoeld bij een Provençaals gekruid
visgerecht.
Op dronk: tussen nu en 2014

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

