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Okhuysen
Special

Un Roi Comme Autrefois! 
De rode Guilhem is een van de meest bekroonde wijnen uit ons assortiment 
en tevens een van onze best gewaardeerde huiswijnen. Liefkozend wordt deze 
vin comme autrefois wel eens het kleine broertje van Mas de Daumas Gassac 
genoemd, de absolute topwijn van de Languedoc, en net als deze wordt hij 
gemaakt door de beroemde familie Guibert. Hij bestaat uit een assemblage 
van carignan, cinsault, grenache en syrah, afkomstig van oude stokken 
(vieilles vignes) van de coteaux uit de vallei van Gassac.

Een koninklijke wijn

Wat maar weinig mensen weten, is dat Guilhem een verbastering is van de 

naam Guillaume, het Nederlandse Willem. In 1544 erfde de latere stadhouder 

Willem van Oranje van het geslacht Nassau het prinsdom Orange, waarmee hij de 

titel Prins van Orange kreeg. Hij verkreeg de titel via overerving van de in de achtste 

eeuw levende Guilhem d’Orange, een militair die Orange - toen nog een graafschap 

- van zijn neef Karel de Grote als leen had gekregen nadat hij gedurende zijn strijd 

tegen de Moren gebied rond Orange had veroverd. Deze Guilhem, de eerste Graaf 

van Orange, wordt door sommige bronnen wel de stamvader van ons vorstenhuis 

genoemd en leefde tussen 742 en circa 812. Hij stichtte in 804 de Abdij van Gellone, 

waarbij hij volgens de legende van Karel de Grote het Ware Kruis ontving. In de 

twaalfde eeuw kreeg de abdij de naam Saint-Guilhem-le-Désert, waarbij later het 

gelijknamige dorpje verrees, alwaar het Kruis nog altijd te bewonderen is en aan 

welk dorpje onze vermaarde huiswijn Guilhem van het nabijgelegen Moulin de 

Gassac zijn naam dankt.

Deze prachtige samenloop van omstandigheden heeft de familie Guibert  en 

Okhuysen doen besluiten om deze vorstelijke wijn, le Guilhem d’Orange, 

éénmalig te kronen tot Roi comme autrefois!

2011 Guilhem d’Orange - Un Roi Comme Autrefois
Moulin de Gassac
Proefnotitie: De neus is mooi complex met nuances van rode vruchtjes 

en verse kruiden. De smaakaanzet is opnieuw mooi fruitig, lekker

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

en de wijn bezit een mooie afdronk met een aangename kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,15 per fles (normaal € 6,05)

EX TRA KORTING
Vanaf 60 flessen 5%

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



2012 Insolia- Sicilia
Marchese Montefusco
Deze producent aan de oostelijke kant van Sicilië is 

gespecialiseerd in autochtone druivenrassen. Van de 

inzoliadruif maken ze deze verrassende, breed inzetbare wijn 

waarmee u zich volledig in Sicilië waant.

Proefnotitie: Geurend parfum met bloemen, peer, suikermeloen 

en iets mineralen. Lekker sappig en dankzij fijne citrustonen zeer 

verkwikkend. 

Schenkadvies: Smaakt heerlijk bij geroosterde groene asperges 

met wilde zalm en nieuwe aardappeltjes uit de oven.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,05) 

2011 Chenin/Viognier - Stellenbosch
Sterhuis
Ook de ‘nieuwe wereld’ brengt heerlijke aspergewijnen voort! 

De chenin (70%) en viognier (30%) groeien op hooggelegen 

wijngaarden die continu verkoeld worden door windstromen 

uit de Atlantische en Indische Oceaan. De druiven worden 

vroeg geplukt en de wijn verblijft op gistsporen voor extra 

structuur.

Proefnotitie: Abrikoos, meloen en iets lychee in de neus. In de 

mond fris met rijpe fruittonen en met frisse zuren in de afdronk. 

Schenkadvies: Een perfecte begeleider voor een lichte viscurry 

met knapperige, groene aspergepunten.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,25)

2012 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir
Op de kalkrijke bodem en in het koele klimaat van Saumur 

komt de chenin blanc langzaam tot ideale rijpheid. Oude 

wijnstokken, een directe persing en vergisting op lage 

temperatuur maken dat de chenin hier volledig tot expressie 

komt.

Proefnotitie: Tonen van frisse appel en abrikoos bepalen de geur. 

In de mond ook iets van tropisch fruit en een goede mineraliteit. 

Zeer elegant! 

Schenkadvies: Harmonieert mooi met asperges met 

Hollandse grijze garnalen en Hollandaisesaus.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Proefpakket ‘Aspergewijnen’  
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 92,50 (normaal: € 104,00)

Ga voor meer aspergewijnen naar www.okhuysen.nl.

Een perfect paar
Asperges en wijn zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden. 

Met het aspergeseizoen in 

aantocht, selecteerden wij zes 

heerlijke wijnen die de ‘koningin 

der groenten’ fantastisch 

begeleiden. Ter inspiratie geven wij O
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2012 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
Op de hooggelegen, kalkrijke gronden van Penedès produceert 

de zeer ervaren wijnmakersfamilie Huguet van de ‘cava-

druiven’ parellada (50%), macabeo (30%), chardonnay en 

malvasia ook deze originele ‘stille’ wijn.

Proefnotitie: Expressieve neus, mineraal en vol wit fruit. De 

smaak is verfrissend, sappig en prachtig zuiver. 

Schenkadvies: Past perfect bij witte asperges met in heldere 

gevogeltebouillon gepocheerde tongfilet met blanke botersaus.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,60)

2011 Pinot Réserve - Elzas
Domaine Dirler
Het volledig biologisch-dynamisch gecertificeerde Domaine 

Dirler geniet in het uiterste zuiden van de Elzas van een 

bijzonder gunstig microklimaat: de vele zonuren garanderen 

een perfecte rijping van de druiven, terwijl de koelte zorgt voor 

behoud van de zuren. 

Proefnotitie: Expressief aroma van steenvruchten en iets kruidigs. 

Veel fruit, frisheid en een verfijnd vetje in de mond. Dankzij 

de toevoeging van een deel pinot auxerrois mooi rijk en goed 

gestructureerd.

Schenkadvies: De Réserve is een klassieke begeleider van witte 

asperges à la Flamande met mooie geroosterde beenham, 

gekookt ei, gesmolten roomboter en wat vers gehakte 

peterselie.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Château de Fontenille
Entre-Deux-Mers
Als adviserend oenoloog stelde Stéphane Defraine zich ten 

doel het kwaliteitsniveau van de Entre-Deux-Mers wijnen te 

verhogen. Sinds 1989 doet hij de reputatie van de wijnregio 

ook groeien met wijnen van een eigen domein. Deze Entre-

Deux-Mers is een van zijn bejubelde wijnen, en is gemaakt 

van sauvignon blanc (40%), sauvignon gris, semillon en 

muscadelle. 

Proefnotitie: Zeer aromatisch. Ook de smaak is expressief, maar 

tegelijkertijd elegant, met citrusfruit en witte perzik, en prachtig 

in balans. 

Schenkadvies: Komt goed tot zijn recht bij een frisse salade 

met groene asperges, verse geitenkaas en walnoten. 

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,75 per fles (normaal € 8,90)

u daarbij steeds een specifieke 

wijn-spijssuggestie waarmee het 

zo eigen karakter van de asperge 

in volle pracht naar voren komt, 

en die de wijn doet schitteren. 

Proef en ontdek de veelzijdigheid 

van dit culinaire paar!O
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2012 Le Grangeot rosé - Pays d’Oc
Château Beauregard Mirouze
Karine en Nicolas Mirouze bezitten maar liefst 250 hectare land, 

waarvan slechts 25 hectare beplant is met wijnstokken. Doordat de 

bodem relatief arm is, moeten de wijnstokken diep wortelen wat 

leidt tot druiven met een zeer geconcentreerde smaak. De cinsault, 

grenache en syrahdruiven die voor de rosé zijn gebruikt, werden 

direct na het oogsten licht geperst en de wijn werd jong gebotteld. 

Proefnotitie: Stralend lichtroze kleur, fris rood fruit in de neus. Zeer 

levendig van smaak. Geschikt als aperitief, maar ook een mooie 

begeleider van zomerse salades of kruidige visschotels.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2012 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Deze rosé uit Rueda -die al jaren tot de meest geliefde wijnen 

van Okhuysen behoort- is een van de vele creaties van de 

innovatieve wijnmakers van Palacio de Bornos. De granacha- en 

tempranillodruiven werden op lage temperatuur gevinifieerd, 

waardoor het fruit het glas uit stuift!

Proefnotitie: Dieproze van kleur. Intens geurend met tonen van rood 

fruit. De smaak is verleidelijk, sappig en zeer verkwikkend. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,70)

2011/2012 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames
Verscholen in het achterland van Béziers (in de Languedoc) ligt de 

achttiende-eeuwse wijnboerderij Mas des Dames. De natuurlijke 

begroeiing van eiken, olijfbomen en mediterrane gewassen zorgt 

voor een perfecte natuurlijke balans. Wijnmaakster Lidewij van 

Wilgen grijpt dan ook zo min mogelijk in en laat de natuur zijn werk 

doen. Dat proef je terug in deze heerlijk zuivere rosé van grenache, 

mourvèdre en syrah.

Proefnotitie: Expressieve geur van klein rood fruit, bloemen en kruiden. 

De smaak is complex, vol sappig fruit, vrij stevig en tegelijk heel fris. 

De lange, kruidige afdronk maakt indruk. 

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011/2012 Rosé d`Une Nuit - Coteaux Varois rosé
Domaine du Deffends
De oude wijngaarden van de familie Lanversin liggen op een 

bijzonder kalkrijke grond en profiteren van een ideaal mediterraan 

klimaat. De wijnmakers oogstten de grenache- en cinsaultdruiven 

voor deze rosé bij perfecte rijpheid en lieten ze daarna precies ‘une 

nuit’ inweken voor extra complexiteit.

Proefnotitie: Mooi bleekroze gekleurd. Complex parfum met 

bossaardbeitjes, bloemen, wat kruiden en framboos. De elegante smaak 

biedt tonen van bloesem, specerijen en rijp rood fruit. De afdronk 

duurt seconden lang. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,70)

Rosé: 
van fris aperitief tot serieuze ‘eetwijn’

www.okhuysen.nl 
Voor ons totale aanbod 
roséwijnen gaat u naar 
www.okhuysen.nl en 
selecteert u ‘Rosé’ in onze 
wijn webwinkel.

Roséwijnen zijn er in vele variëteiten: van lichtvoetig en fruitig tot 
complex, gestructureerd en vol pit. Wij selecteerden er vier om toe te 
lichten in deze Special. Op www.okhuysen.nl vindt u nog veel meer 
roséwijnen en aanbiedingen!

Proefpakket ‘Rosés’  
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 95,50 (normaal: € 108,60)

Ga voor meer roséwijnen naar www.okhuysen.nl.
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2012 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
De handgeplukte druiven zijn afkomstig van 

een kiezelhoudende kleigrond. Marteau laat 

ze een zogenaamde maceration carbonique 

ondergaan, waardoor het fruitkarakter van de 

wijn verder wordt geaccentueerd. 

Omdat het pure sap van de druiven zijn 

voorkeur heeft, komt er vervolgens bij de 

vergisting en rijping geen eiken aan te pas; dit 

gebeurt op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De neus biedt een aantrekkelijke 

geur van rode vruchtjes als frambozen en 

aardbeien. De smaak is harmonieus en elegant, 

met een soepel en rijp fruit met een aangenaam 

fris karakter, mooie zuren en zijdezachte 

tanninen. De afdronk heeft een mooie fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Proefpakket ‘fruitig rood’  
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 93,00 (normaal: € 104,70)

Ga voor het gehele assortiment naar www.okhuysen.nl.
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2012 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir
Saumur heeft zowel voor witte als voor rode 

wijnen een uitstekende reputatie. De wijnen 

van Bruno Albert kenmerken zich door hun 

fantastische fruitexpressie. Zijn wijngaarden 

liggen ter hoogte van het stadje Vaudelnay in 

het zuiden van de appellation Saumur. Deze 

assemblage van cabernet franc en cabernet-

sauvignon is zoals wijn moet zijn, gemaakt 

van fruit, puur, eerlijk en bovenal: heerlijk!

Proefnotitie: Expressieve neus, vol bessig 

fruit dat naar voren komt bij het inschenken. 

In de smaak een schitterende balans tussen 

het heerlijke rijpe zwarte fruit en een lichte 

aardsheid, met een mooie frisse afdronk. Een 

absolute aanrader!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2009 Château de Fontenille
Bordeaux rouge
Eigenaar Stéphane Defraine voegt aan 

zijn wijnen mini-belletjes zuurstof toe 

(microbullage), een methode waarmee 

je tanninen kunt verzachten en de wijn 

‘vriendelijker’ kunt maken. De druiven 

merlot (65%), cabernet franc (25%) en 

cabernet-sauvignon (10%) vergistten na 

een koude weking op inox, waarna de helft 

van de wijn werd opgevoed op eikenhouten 

vaten en de andere helft op inox.

Proefnotitie: De wijn heeft een intense geur 

van kleine rode vruchtjes, iets laurier, specerijen 

en een klein beetje vanille. De smaak is zacht 

en sappig, met terugkerend rood fruit van 

bessen, heeft een goede structuur, fluwelige 

tanninen en een lang nablijvende finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,75 per fles (normaal € 8,90)

2011 Ami des Dames 
Coteaux du Languedoc 
Mas des Dames
Op zoek naar uitbreiding kreeg Lidewij 

van Wilgen de wijngaard, waar deze 

wijn vandaan komt, in bruikleen van een 

bevriende buur. De stokken grenache, syrah 

en carignan zijn dertig tot vijftig jaar oud en 

de wortels halen hun voeding diep uit de 

grond, dwars door de rotsachtige bodem 

die rijk aan kalk is en een perfecte expressie 

geeft van het ruige gebied. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood fruit, 

tijm, laurier en rode veldbloemen. De smaak 

is fruitig en sappig, met een zachte, ronde 

structuur, elegante tanninen en heeft een 

aangenaam kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2012 Vago Rojo - Mendoza
Altocedro
Eigenaar Karim Mussi Saffei van dit kleine, 

in La Consulta gelegen, tophuis selecteerde 

enkele van de mooiste percelen met 

prachtige oude wijnstokken malbec en 

tempranillo. Samen met lokale boeren, 

wier druiven hij onder strikte voorwaarden 

afneemt, maakt hij de mooiste wijnen, 

waaronder deze assemblage van de druiven 

malbec, tempranillo en cabernet-sauvignon. 

De wijn werd puur op fruit gemaakt, met 

een relatief korte weking van de druiven, om 

niet te veel tanninen aan de schillen en pitjes 

te onttrekken, waarna hij verder rijpte op 

cementen kuipen. 

Proefnotitie: Een verrukkelijke, sappige wijn 

vol zwoel fruit, met een heerlijke kruidigheid, 

rijpe, zachte tanninen en een uitstekende 

concentratie.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,55)

2008 Merlot/Cabernet-Sauvignon 
Stellenbosch
Sterhuis
Johan Kruger’s winery is bescheiden, maar 

wordt alom gerespecteerd vanwege de 

constante topkwaliteit die het voortbrengt. 

De zeer hooggelegen wijngaarden hebben 

een geheel eigen microklimaat. De druiven 

van deze assemblage (55% merlot en 45% 

cabernet-sauvignon) worden los van elkaar 

gevinifieerd en opgevoed op eikenhouten 

vaten. Hierna wordt de assemblage gemaakt 

en rijpt de wijn nog enkele maanden op 

roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: In de neus geurt de wijn naar 

kersen, bessen en aardbeien, met ook iets van 

specerijen, laurier, tabak en kaneel. De smaak 

heeft een vol en fris rijp fruit, is lekker sappig en 

de wijn bezit een mooie, zachte afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 7,75 per fles (normaal € 8,90)

Een lente vol 
verrukkelijk fruit
Zitten we bij het schrijven dezes nog in maartse polaire lucht en zijn terrassen ver weg, 

inmiddels komt de lente langzaam op gang. Sprankelende witte wijnen en rosés vinden 

hun weg weer naar hun liefhebbers. Maar ook rode wijnen blijven geliefd als de temperatuur 

en zon ons naar buiten lokken. Wat krachtiger en zware rode wijnen maken plaats voor lichter, 

fruitig rood, wijnen met een zekere elegantie, souplesse en frisheid. 

Het is heerlijk om deze wijnen iets gekoeld te serveren, waarmee het frisse karakter 

onderstreept wordt en we de zomer dichterbij halen. Wij selecteerden voor u zes lentewijnen 

die uw glazen zullen vullen met verrukkelijk fruit. 
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Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
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Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening 
te houden met de verpakking van 6 of 12
hele flessen en 24 halve flessen.

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos
bij een minimale afname van 24 flessen of een 
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 18 mei 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
i www.okhuysen.nl

Postadres
Postbus 501, 2003 rm  Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

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

colofon

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

Vorig jaar presenteerden wij u voor de eerste keer het kleine broertje van de Spaanse 

succeswijn El Regajal. Voor ons en voor u was deze Las Retamas een zeer welkome 

aanvulling op de schaarse topwijn uit Madrid, die altijd in een mum van tijd uitverkoopt. De 

vraag naar deze nieuwe creatie was direct overweldigend en de reacties lovend; want net als 

de El Regajal is de Las Retamas een zalige wijn, waar je geen genoeg van krijgt. Bovendien is 

de prijs-kwaliteitverhouding van deze tweede wijn van de bodega uitmuntend, wat hem nog 

eens extra aantrekkelijk maakt!

Het uit tien hectare bestaande El Regajal is gelegen midden in 

een uniek natuurgebied in Aranjuez, in het uiterste zuiden van 

de regio Madrid. Het gebied is bekend en geliefd bij entomologen; 

er leven hier maar liefst 77 verschillende vlindersoorten. De enorme 

hoeveelheid aan insecten en vlinders maakt het gebied al uitermate 

interessant, maar nog bijzonderder is dat veel van de insecten ook 

nog eens zeer zeldzaam zijn. 

Midden in het natuurgebied werd een kleine wijngaard 

aangelegd die van het heersende ecosysteem 

zou gaan profiteren, zonder het aan te tasten. 

De wijngaard wordt dan ook geheel 

biologisch bewerkt. Het grote succes 

van de wijnen valt hier voor een groot 

deel uit te verklaren. Vele restaurants en 

consumenten uit Madrid, Spanje en nu 

ook Nederland zijn gecharmeerd van dit bijzondere verhaal, 

maar vooral ook van de buitengewone kwaliteit van de 

wijnen! Viñas de El Regajal is uniek, niet 

alleen in Spanje maar in de hele wereld.

2011 Las Retamas del 
Regajal - Viños de Madrid
Viñas de El Regajal
De wijn is gemaakt van de druiven tempranillo, 

cabernet-sauvignon, merlot en syrah. Na een 

traditionele vinificatie rijpte hij dertien maanden 

op Franse eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De wijn is donker van kleur. De geur is 

expressief en zwoel, met zoetige en frisse tonen van 

kersen, bessen, pruimen en specerijen. De smaak is 

heerlijk gul en rond, met een rijp en geconcentreerd 

fruit, een mooie frisheid en fluweelzachte tanninen.  

In de afdronk vinden we wat chocola en toast van 

het eikenhout.

Op dronk: tussen nu en 2016

Zo mooi als een Vlinder
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles
(normaal € 11,50)


