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Vele jaren geleden plantte Guy Boutière van het Domaine 

du Pesquier in Gigondas een klein perceel aan met merlot. 

Deze druif is vooral bekend in Pomerol, het herkomstgebied 

van het vermaarde Château Pétrus. Guy Boutière wilde wat 

experimenteren om, zoals hij zei, “mon petit Pétrus” te maken. 

Werd de wijn het eerste jaar net zoals Pétrus gemaakt van 100% 

merlot, uiteindelijk koos hij toch voor de assemblage van 

syrah en merlot. Dit bleek ‘le mariage idéal’! Omdat de merlotdruif 

echter volgens de AOC Gigondas verboden is, werd de wijn 

gedeclasseerd tot Vin de Pays (IGP). Een buitenkans voor de echte 

wijnliefhebber, want u koopt hier een droomwijn voor een lage prijs!

De ‘Petit Pétrus’ van Guy Boutière is waarschijnlijk de meest 

genomineerde wijn van het prestigieuze Proefschrift Wijnconcours 

en hij werd meerdere keren tot beste rode wijn in zijn prijsklasse  

gekroond. In 2011 werd de ‘Petit Pétrus’ zelfs overall winnaar van het 

wijnconcours!

2011 Vin de Pays de Vaucluse - Mon Petit Pétrus 
Domaine du Pesquier

De geur van de wijn is licht aards en doet denken aan donker fruit van 

zwarte kersen en bramen, leer, peper, laurier en tabak. De smaak is 

heerlijk fruitig, met veel sap, een aangename kruidigheid, een mooie 

concentratie en zachte tanninen. De afdronk is intens en lang. Een 

werkelijk voortreffelijk glas voor zo’n vriendelijke prijs!

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,75)

Mon Petit Pétrus
Waar een kleine wijn groot in kan zijn!

EXTRA KORTING
Vanaf 60 flessen 5%

Vanaf 120 flessen 10%
Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

Magnum ‘Mon Petit Pétrus’
cadeau bij iedere 36 flessen*!
*Zolang de voorraad strekt.
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1  2011 Cuvée Première 
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

Het nieuwe oogstjaar van deze populaire 

huiswijn komt eraan, dus de 2011 ruimen we 

op. De wijn is fris, sappig, harmonieus en 

pittig en gaat niet snel vervelen. Heerlijk bij 

de borrel, bij geitenkaas of een salade.

Frankrijk, Sud-Ouest,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 4,25 per fles   € 5,25

2  2011 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Al vele jaren de favoriete rosé van vele 

wijnliefhebbers, omdat hij gewoonweg altijd 

blijft prikkelen. Het uitbundige fruit en de 

mooie frisheid maken hem onweerstaanbaar 

lekker!

Spanje, Castilla-y-León,  rosé, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 5,25 per fles   € 6,70

3  2010 Abadal Cabernet-Franc/ 
Tempranillo
Bodegas Abadal

De wijnen van Abadal zijn geliefd. Het 

klimaat van Pla de Bages zorgt namelijk 

voor wijnen met zowel rijpheid als 

frisheid, waardoor ze niet te zwaar 

worden en gemakkelijk drinken. De 

prijs-kwaliteitverhouding is daarnaast 

uitmuntend! 

Spanje, Catalonië,   rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 6,20 per fles   € 7,70

4  2011 Carchelo - Jumilla
Bodegas Carchelo

Jumilla is nog altijd een streek in opkomst, 

mede dankzij het succes van Carchelo, dat 

in 1989 als eerste bedrijf voor een moderne 

aanpak koos in deze interessante streek. 

Monastrell, tempranillo, syrah en cabernet 

doen het hier perfect! 

Spanje, Murcia,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 6,50 per fles   € 8,10

5  2011 Evohé garnacha - Vino de la 
Tierra del Bajo Aragón 
Bodegas Leceranas

Deze landwijn is een grote hit in Spanje. Het 

fruit van de grenache, een druif die hier al 

vele eeuwen groeit, is heel puur, prachtig rijp 

en zacht en geeft een wijn vol sap en plezier.

Spanje, Bajo Aragón,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 6,50 per fles   € 8,05

6  2008 Côtes de Bordeaux rouge
Wine Reverse

Jerre Hoekstra adviseert boeren in Bordeaux 

bij het verbeteren van de kwaliteit van hun 

wijnen. Op de beste plekjes selecteert hij 

zijn wijnen, ware pareltjes, die hij verkoopt 

onder eigen label. 

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 6,70 per fles   € 9,05

7  2011 IGP Méditerranée rosé
Domaine Chante Cigale

Op dit vermaarde domein in het hart 

van Châteauneuf-du-Pape worden enkele 

verrukkelijke landwijnen gemaakt. Deze rosé 

bezit een heerlijk rijp fruit, frisse zuren en 

een aangename kruidigheid!

Frankrijk, Rhône,  rosé, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 7,50 per fles   € 9,25 

8  2011 Garcia Viadero Albillo 
Blanco
Bodegas Valduero

Ribera del Duero staat synoniem voor 

complex en krachtig rood. Het is een goed 

bewaard geheim dat hier ook wat heerlijk wit 

wordt gemaakt van de inheemse albillo-

druif. Een prachtig, bloemig glas met pit en 

karakter!

Spanje, Ribera del Duero,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 7,80 per fles   € 9,80

9  2010 Altico - Jumilla
Bodegas Carchelo

Is de Carchelo de ‘makkelijke’ wijn voor 

alledag, de Altico is een krachtige en 

geconcentreerde wijn gemaakt van 100% 

syrah. De wijn bezit enerzijds een heerlijke 

frisheid, anderzijds een zwoel, zoetig fruit en 

aangename houttonen. Een perfect glas!

Spanje, Murcia,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 7,90 per fles   € 10,00

10  2010 Vin de Pays de  
Méditerranée rouge 

Domaine Chante Cigale  

Dit domein is beroemd om zijn 

Châteauneuf-du-Pape, maar ook in het bezit 

van prachtige wijngaarden net buiten de 

AOC, waarvan men landwijnen met karakter 

maakt. Een geweldige wijn, als een kleine 

Châteauneuf!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 7,70 per fles   € 10,20 

11  2011 Tempranillo - La Consulta
Altocedro

Een van de nieuwe aanwinsten van het 

afgelopen jaar en meteen zéér succesvol. 

La Consulta geldt als een van de beste 

subregio’s van Mendoza, met prachtige 

oude wijngaarden, gelegen op grote hoogte, 

wat frisheid aan de wijnen geeft.

Argentinië, Mendoza,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 8,90 per fles   € 10,80

12  100% Xavier
Xavier Vignon

Top-oenoloog Xavier Vignon werkt met 

de beste domeinen in de Rhône-vallei. Op 

deze domeinen speurt hij naar wijnen die hij 

verwerkt in een geweldige assemblage. Deze 

declasseert hij tot tafelwijn, maar wel een 

van pure klasse!

Frankrijk, Rhône,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 8,50 per fles   € 11,10 

13  2010 Côtes du Rhône rouge
Domaine Oratoire Saint-Martin

Een van onze favoriete domeinen. De broers 

Alary maken van fruit van oude wijnstokken 

uit prachtige wijngaarden, uiterst boeiende 

wijnen om intens van te genieten.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 8,40 per fles  € 11,15 

14  2008 Chorey-les-Beaune 
(halve flesjes)
Domaine Tollot-Beaut  

De wijnen van Tollot-Beaut hebben een grote 

reputatie. Zo ook deze Chorey-les-Beaune. 

Het is een assemblage van drie verschillende 

terroirs, met elk een eigen expressie. De wijn 

combineert rood fruit met veldbloemen en 

licht aardse aroma’s.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen  € 8,95 per halfje  € 11,95

15  2010 Merlot - Vin de Pays des 
Collines Rhodaniennes
Domaine André Perret

Ster-wijnmaker André Perret, vermaard om 

zijn Condrieu en Saint-Joseph, bezit een wat 

eenvoudigere wijngaard waar hij merlot heeft 

aangeplant. Hij maakt hier een landwijn die 

al even gewild en geliefd is.

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 9,95 per fles   € 13,25

16  2010 Coume Marie rosé 
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

De familie Parcé maakt geweldige wijnen van 

met name grenache. Tegen de huidige mode 

in, is deze rosé donker van kleur. Hij is dan 

ook niet bedoeld als aperitief, maar ideaal 

om bij te eten. Krachtig, fris en zwoel. Zalig!

Frankrijk, Roussillon,  rosé, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 9,75 per fles   € 13,30

17  2008 Puech Noble blanc 
Coteaux du Languedoc 
Domaine de Puech Chaud

De beroemde René Rostaing uit Côte-Rôtie 

bezit een wijngaard in de Languedoc waar hij 

schitterende wijnen maakt, zoals deze blanc 

van de druiven grenache blanc, vermentino 

en viognier. Prachtig floraal, stenig en met 

mooi wit fruit.

Frankrijk, Languedoc,  wit, nu tot 2014

nu bij 12 flessen € 10,95 per fles   € 14,30

18  2009 Château de Francs 
Les Cérisiers de Francs
Côtes de Francs

Château de Francs beslaat veertig hectare 

wijngaarden, met een bodem zeer 

vergelijkbaar met  die van het vermaarde 

plateau van Saint-Emilion. Hubert de Bouärd 

(ook eigenaar van Château Angélus) maakt 

hier een indrukwekkende wijn!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2020

Nu bij 12 flessen € 11,50 per fles   € 14,90

Wijnen tussen € 4,00 en € 8,00

Wijnen tussen € 8,00 en € 12,00
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19  2007 Merlot - Stellenbosch
Sterhuis

Johan Kruger geeft zijn wijnen graag een 

lange opvoeding, zowel op vat als op fles, 

opdat de wijnen heerlijk drinken zodra ze op 

de markt komen. Deze Merlot is daar een 

ideaal voorbeeld van. Een heerlijke wijn!

Zuid-Afrika,Stellenbosch,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 11,75 per fles   € 15,30

20  2009 Cabernet Sauvignon 
Clare Valley
Neagles Rock

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen 

de prachtige wijnen van Neagles Rock. Het 

relatief koele Clare Valley garandeert dankzij 

de langere rijpingsperiode wijnen met rijp 

fruit, gekoppeld aan goede zuren en frisheid.

Australië, South Australia,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 11,70 per fles  € 15,35

21  2009 Bourgogne Blanc
François Carillon

Carillon geldt als een van de topdomeinen 

uit Puligny-Montrachet en zelfs van de 

hele Bourgogne. De wijnen van dit domein 

bieden mineraliteit, verfijning en intensiteit. 

Groots!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 12,80 per fles  € 16,35

22  2010 El Regajal Selección  
Especial - Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

De ‘vlinderwijn’ is  misschien wel de meest 

verleidelijke wijn die we ooit proefden in 

Spanje. De wijn verkoopt jaarlijks in Madrid 

in no time uit, maar gelukkig gaat een deel 

van de oogst naar Nederland!

Spanje, Madrid,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 12,50 per fles   € 16,35 

23  2008 Bourgogne rouge 

Domaine Tollot-Beaut  

Gemaakt van vooral jonge aanplant uit 

Chorey-les-Beaune, Savigny-les-Beaune  

en Aloxe-Corton. Uitstekende Bourgogne, 

florale neus van rijpe pinot noir, heerlijk fruit, 

een beetje hout en zachte tanninen. 

Prachtig glas! 

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 12,90 per fles   € 17,15

24  2010 Riesling Dry - Marlborough
Staete Landt  

Nieuw-Zeeland staat inmiddels prominent 

op de ’wereldwijnkaart’ en niet alleen 

vanwege zijn Sauvignons. ’Ons’ Staete 

Landt maakt ook een weergaloze Riesling. 

Schitterende neus, fijne minerale tonen, 

spannende structuur en een imponerende 

finale.  

Nieuw-Zeeland, Marlborough  wit, nu tot 

2016

nu bij 6 flessen € 13,25 per fles   € 17,35

25  2007 Cabernet Sauvignon
Stellenbosch
Sterhuis

Na afwezigheid van enkele jaren heeft 

Okhuysen weer een schitterend nieuw huis 

uit Zuid-Afrika. Eigenaar Johan Kruger maakt 

wijnen met elegantie, gekoppeld aan rijp fruit. 

Wijnen waar wij van houden!

Zuid-Afrika, Stellenbosch,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen  € 13,75 per fles   € 17,95

26  2009 Saumur Champigny 
Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves

Thierry Germain wordt geroemd als een van 

de beste wijnmakers van Frankrijk. Hij werkt 

volledig biologisch-dynamisch en maakt 

schitterende terroir-gedomineerde wijnen van 

cabernet-franc.

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 12,95 per fles   € 17,35 

27  2009 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Des Lises

Maxime Graillot is tegenwoordig volledig 

verantwoordelijk voor de productie van de 

wijnen van vader Alain Graillot, maar heeft 

daarnaast zijn eigen kleinschalige topdomein. 

Syrah op zijn best!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 13,50 per fles   € 17,75 

28  2009 Bourgogne Blanc
Domaine Tollot-Beaut

Domaine Tollot-Beaut is onder andere 

beroemd om zijn witte Grand Cru Corton 

Charlemagne. Op dezelfde wijze, met de 

zelfde kennis en passie, maken zij ook deze 

‘simpele’ Bourgogne blanc. Het summum!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 14,30 per fles  € 18,15 

29  2010 Sauvignon Gris  
Viñedo Estero - San Antonio
Viña Casa Marin

Dat er in Chili ook topwijnen worden 

gemaakt was al langer bekend. Toch is 

iedereen die kennis maakt met Casa Marin 

overdonderd door de hoge kwaliteit. Zuivere, 

frisse, complexe en aromatische wijnen van 

hoog niveau!

Chili, San Antonio,  wit, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 13,95 per fles € 18,35

30  2009 Beaujolais-Leynes 
‘Bien-Venu In X-tremis’ 
Domaine la Soufrandière

De Bret Brothers blinken uit met hun 

Bourgogne-wijnen, maar ook in de 

noordelijke Beaujolais weten zij van 

gamaydruiven prachtige wijn te produceren. 

Op steile hellingen, rijk aan graniet en 

profiterend van veel zon, maken zij een 

indrukwekkende Beaujolais!

Frankrijk, Beaujolais,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 13,95 per fles   € 18,55

31  2010 Tavel rosé 
 ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

Tavel is een officiële cru voor rosé in de 

zuidelijke Rhône. En dat is niet voor niets. 

Mordorée maakt de allermooiste! Een wijn 

die een sappig rijp fruit combineert met 

een pittige kruidigheid en perfecte zuren. 

Schitterend!

Frankrijk, Rhône,  rosé, nu tot 2014

nu bij 6 flessen € 13,95 per fles   € 18,55 

32  2008 Saint-Joseph rouge  
‘Offerus’
J.L. Chave Sélection

Onderdeel van het ‘haute couture’-

handelshuis van Jean-Louis Chave is deze 

Offerus die het vakmanschap van deze 

grootmeester-wijnmaker ten volle laat zien. 

Een geweldige wijn van 100% syrah!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 14,75 per fles   € 19,05 

33  2008 Maranges rouge 1er Cru 
Clos de la Boutière
Domaine Bachelet-Monnot

De jonge supersterren Alexandre en Marc 

Bachelet maken vooral witte wijnen. Hun 

rode 1er cru uit Maranges is echter ook 

voortreffelijk en met dezelfde passie en 

kennis gemaakt! Elegant rood fruit en een 

pittige finale.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 14,75 per fles  € 20,20

34  2008 Pinot Noir - Marlborough
Staete Landt  

De beste Pinot Noir komt uit de Bourgogne, 

maar er zijn een paar plekken in de wereld 

waar de kwaliteit inmiddels op een bijna 

vergelijkbaar niveau zit. Marlborough is zo’n 

plek en Staete Landt dé producent!

Nieuw-Zeeland, Marlborough,  rood, nu 

tot 2018

nu bij 6 flessen  € 14,95 per fles   € 19,85

35  2008 Rully blanc  
1er Cru Gresigny
Domaine Michel Briday

De wijnen van Michel Briday zijn van grote 

klasse en deze 1er cru is onderscheidend 

mooi. Voor dit geld hoef je voor premier 

cru’s in de Côte d’Or niet te kijken. Een 

droomwijn voor de liefhebber!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 15,50 per fles  € 20,40

36  2008 Chinon rouge Varennes  
du Grand Clos
Domaine Charles Joguet  

Een goede Chinon is onweerstaanbaar, zoals 

deze van het befaamde  Domaine Joguet. 

Een parfum vol fruit, met tonen van bramen 

en bessen. De smaak is krachtig en licht 

kruidig met in de afdronk iets aardse tonen 

en een lichte toets van hout.

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 15,50 per fles   € 20,45

Wijnen tussen € 12,00 en € 16,00
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37  2008 Puech Noble rouge 
Coteaux du Languedoc
Domaine de Puech Chaud

René Rostaing kennen we uit Côte-Rôtie; een 

waar fenomeen. Jaren geleden kocht hij in 

de Languedoc een prachtige wijngaard, waar 

hij zijn geliefde syrahdruif aanplantte. Het 

resultaat is een kleine Côte-Rôtie. Superwijn! 

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2016

nu bij 12 flessen € 16,50 per fles   € 21,40

38  2008 Pouilly-Fuissé  
‘Terres de Vergisson’
Bret Brothers

Een prachtige assemblage van twee 

hooggelegen wijngaarden in Vergisson. De 

neus heeft iets nootachtigs en wat boter, geel 

fruit en een lichte toast. De smaak is prachtig 

rijp, en hij heeft een ziltige mineraliteit in de 

afdronk.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 19,50 per fles   € 25,85

39  2008 Château des Eyrins 

Margaux

Door de geringe omvang van de wijngaard is 

dit château relatief onbekend. De fantastische 

wijnen die hier gemaakt worden, maken 

indruk op iedere Bordeaux-liefhebber. Grand 

cru classé-niveau wat ons betreft!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2020

nu bij 6 flessen € 19,95 per fles  € 26,80 

40  2008 Chinon rouge Clos du 
Chêne Vert
Domaine Charles Joguet

Sommige rode Loire-wijnen kunnen jong 

gedronken worden, maar die van Joguet 

vragen even tijd. Deze Clos du Chêne Vert 

begint zich nu te openen. Prachtige neus van 

kersen en fijne kruiden, een rijke en brede 

structuur en frisse tanninen in de finale.

Frankrijk, Loire,  rood, nu tot 2020

nu bij 6 flessen € 20,70 per fles  € 27,50

41  2008 Beaune 1er Cru Les Cent 
Vignes
Maison Camille Giroud  

De Premier Cru-wijngaard Les Cent Vignes 

brengt in de ogen van wijnmaker David Croix 

een van de meest aantrekkelijke wijnen uit 

Beaune voort en dit is al jaren een icoon van 

Camille Giroud. Heerlijk gulle wijn met rijp 

donker fruit.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 20,90 per fles  € 27,50

42  2009 Meursault
Maison Verget

Een uitstekende Meursault uit het grote 

jaar 2009. Deze Village is een assemblage 

van verschillende percelen en combineert 

rijpe fruittonen met nuances van bloemen 

en mineralen. Hij heeft een mooie vette 

structuur en een goede lengte.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 22,30 per fles   € 29,15 

43  2008 Pouilly-Fuissé 
‘En Carementrant’
Bret Brothers

Hoog op de heuvel, net onder de rots van 

Vergisson, ligt op het zuiden de geweldige 

wijngaard En Carementrant. De akker geldt 

als een van de beste terroirs van Fuissé. De 

geur van de wijn is mineraal en bloemig, met 

tonen van geel fruit. Prachtig!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 22,75 per fles   € 30,15

44  2007 Bourgogne rouge 

Lucien le Moine  

Superster Mounir Saouma maakt alleen 

premiers en grands crus. De rode en witte 

Bourgogne vormen hierop een aantrekkelijke 

uitzondering: Le Moine biedt kwaliteit voor 

een toegankelijke prijs! Topwijn die zijn 

herkomst overklast! 

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 21,90 per fles  € 30,15

45  2007 Bourgogne blanc 

Lucien le Moine

Superster Mounir Saouma maakt alleen 

premiers en grands crus. De rode en witte 

Bourgogne vormen hierop een aantrekkelijke 

uitzondering: Le Moine biedt kwaliteit voor 

een toegankelijke prijs! Topwijn die zijn 

herkomst overklast! 

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2015

nu bij 6 flessen € 21,90 per fles  € 30,15

 

46  2008 Beaune Les Blanches Fleurs
Domaine Tollot-Beaut

Dit domein wordt geroemd om zijn 

voor Bourgogne-begrippen geweldige 

prijs-kwaliteitverhouding. De wijnen zijn 

uitermate knap en aantrekkelijk gemaakt. 

Les Blanches Fleurs is het toppunt van 

elegantie!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 24,50 per fles € 30,35 

47  2007 Gevrey-Chambertin 
Les Crais
Maison Camille Giroud

De lieu-dit ‘Les Crais’ geeft een stijl Gevrey 

met elegantie en een goede fruitexpressie. In 

de neus vinden we klein rood en zwart fruit, 

rode bloemen en iets cacao. De wijn heeft 

een elegante structuur, met zoetig fruit en 

een goede lengte.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 24,95 per fles  € 31,35 

48  2006 Château Laroze
Saint-Emilion Grand Cru Classé

Ieder jaar opnieuw vallen wij als een blok 

voor deze altijd zo elegante en stijlvolle 

Laroze. Het is met name de harmonieuze 

smaak die zo bekoort. Prachtig rijp fruit, 

mooie integratie van het hout en een 

smeuïge afdronk. Heerlijk!

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2022

Nu bij 12 flessen € 25,90 per fles  € 31,65

49  2008 Aloxe-Corton
Domaine Tollot-Beaut  

Tollot-Beaut bezit hier een wijngaard van 

bijna twee hectare, die een heel gulle wijn 

voortbrengt. De neus geurt naar kersen, 

frambozen en bramen, met een aangename 

toets van hout. De smaak is rijk en 

geconcentreerd, met rijpe tanninen. 

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 24,50 per fles  € 32,40

50  2008 Chassagne-Montrachet
Domaine Philippe Colin

Deze ‘Villages’ is van een zeer hoog 

niveau. De druiven zijn afkomstig van de 

belangrijkste wijngaard die ligt aan de kant 

van Puligny. De neus geurt naar wit fruit en 

zuidvruchten. De smaak is heerlijk sappig en 

elegant, met veel fruitexpressie en elegante 

zuren.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 26,90 per fles € 33,40

51  2007 Macon-Pierreclos 
‘Tris des Hauts des Chavigne’
Domaine Guffens-Heynen

De druiven werden in verschillende ‘tri’s’, 

met optimale rijpheid geoogst. Alleen het 

hoogste deel van deze topwijngaard werd 

gebruikt voor deze cuvée. Het resultaat 

is een legendarische wijn, met een grote 

complexiteit en rijkdom. Top!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 29,50 per fles   € 36,65 

52  2007 Château Bourgneuf-Vayron
Pomerol 

Een van de vaste waarden uit Pomerol. De 

geur is buitengewoon rijk en zit barstensvol 

zwart fruit. In de smaak keert het fruit terug 

en proeft men de stevige structuur. Ook de 

afdronk is krachtig met rijpe, harmonieuze 

tanninen.

Frankrijk, Bordeaux,  rood, nu tot 2021

nu bij 12 flessen € 29,90 per fles € 37,75  

53  2008 Hermitage blanc ‘Blanche’
J.L. Chave Sélection

Jean-Louis Chave is de koning van de 

machtige Hermitage-heuvel. Zijn wijnen 

zijn wereldberoemd. Naast deze schaarse 

domeinwijnen koopt hij wat druiven van 

bevriende buren, waarvan hij natuurlijk iets 

bijzonders maakt!

Frankrijk, Rhône,  wit, nu tot 2017

nu bij 12 flessen € 28,95 per fles   € 38,70 

54  2008 Cornas
Equis (Maxime Graillot)

Deze Cornas van Maxime Graillot heeft niet 

de kracht van de wijnen van Clape, maar 

is heel puur, met een heerlijk gul, zoetig 

fruit, een brede structuur en zachte, rijpe 

tanninen. Indrukwekkend en erg lekker!

Frankrijk, Rhône,  rood, nu tot 2017

nu bij 6 flessen € 30,50 per fles  € 40,55
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55  2008 Puligny-Montrachet
François Carillon

Een heerlijke Puligny, volledig in de stijl van 

Carillon. De neus is complex met rijpe tonen 

van geel fruit en hazelnoot en frisse tonen 

van citrusfruit en mineralen. De smaak is 

intens, met een goede vette structuur, iets 

ziltigs en uitstekende zuren.

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2016

nu bij 6 flessen € 33,50 per fles   € 41,35 

56  2006 Marius  
Vin de Pays des Côtes Catelanes
Société des Vignobles sous le Vent

Vrienden Jérôme Malet van Sarda Malet 

en Frédéric Engerer van Château Latour 

begonnen een prestigieus project met 

cabernet-planten van de Premier Cru Classé, 

aangeplant op een geselecteerde wijngaard 

in de Roussillon. Magisch!

Frankrijk, Roussillon,  rood, nu tot 2020

nu bij 6 flessen € 32,50 per fles   € 43,35 

57  2007 Volnay 1er Cru Les Fremiets
Domaine Joseph Voillot

De akker Les Fremiets ligt in Volnay, maar 

tegen de grens met Pommard aan. Een 

fijne, elegante premier cru met een heerlijke 

fruitconcentratie, lichte tonen van hout en 

een rijke, tevens zachte finale.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 36,90 per fles  €46,80 

58  2007 Pommard 1er Cru  
Les Pezerolles
Domaine Joseph Voillot

Pommard is in vergelijking met Volnay 

altijd net wat krachtiger en in het bezit 

van stevigere tanninen. De premier cru 

Pezerolles behoort tot de topwijnen van het 

domein. Een serieuze wijn, met spanning en 

complexiteit.

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2018

nu bij 6 flessen € 36,90 per fles  € 46,80 

 
59  2008 Pouilly-Fuissé CC
Domaine Guffens-Heynen

CC staat voor ‘la Côte’ en ‘Carmentrans’, 

percelen die de assemblage vormen van 

deze uiterst zuivere Pouilly-Fuissé. Zij 

worden gekenmerkt door hun stenige, 

rotsachtige bodems, hetgeen duidelijk is 

terug te proeven in deze topwijn!

Frankrijk, Bourgogne,  wit, nu tot 2018

nu bij 12 flessen € 35,75 per fles  € 47,45

60  2006 Nuits-Saint-Georges 
1er Cru Les Vaucrains
Maison Camille Giroud

2006 heeft niet de rijkdom van 2003 en 

2005, maar biedt juist dat elegante en frisse 

dat de pinot noir-druif zo spannend maakt. 

Bovendien komt de prachtige terroir perfect 

tot uiting. Grote, stoere Côte de Nuits!

Frankrijk, Bourgogne,  rood, nu tot 2020

nu bij 6 flessen € 44,90 per fles  € 56,00

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

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

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

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

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk 
tot 2 maart 2013.

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

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

Vanwege de beperkte hoeveelheden per wijn en om 
teleurstellingen te voorkomen, raden wij u aan om uw 
bestelling per telefoon of e-mail te plaatsen. Wanneer 
een wijn uit de restanten is uitverkocht, kan ons kundige 
team van vinologen u bovendien adviseren bij het zoeken 
naar een geschikt alternatief. Zij hebben hiervoor een 
leuk lijstje met extra restanten achter de hand. 

Telefoon: 023-5312240  e-mail: verkoop@okhuysen.nl

colofon

Wijnen boven € 32,00


