
Na lang wachten is hij er dan, een Picpoul van Moulin 

de Gassac! Wijnmaker Samuel Guibert is verheugd, en 

wij ook. Immers, de familie Guibert is altijd op zoek 

naar kwaliteitsdruiven uit de regio en het nabijgelegen 

herkomstgebied Picpoul de Pinet biedt deze in overvloed. 

De laatrijpende druif picpoul geeft zijn naam aan het Zuid-

Franse herkomstgebied, dat is gelegen aan het bassin van Thau.  

De combinatie van kalkgrond, een droog en warm klimaat en 

zeedampen in het voor- en naseizoen, blijkt ideaal voor de 

picpouldruif. In de lokale vissersdorpjes als Bouzigues en Mèze 

vindt de wijn gretig aftrek in combinatie met oesters, mosselen 

en allerlei visgerechtjes. Daarnaast is de Picpoul de Pinet een 

ideaal zomers aperitief om gekoeld op een terrasje te drinken.

2012 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac
Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk frisse geur van bloemen 

als acacia, iets appel en mineralen. Ook in de smaak heeft de 

wijn een heerlijk fris en sprankelend karakter, is hij mooi droog, 

en heeft hij tonen van wit fruit en iets exotisch, aangename 

bitters, uitstekende zuren en een lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,70)

Een nieuwe 
Moulin de Gassac !
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Het domein Altenkirch dateert uit 1826 

en ligt in het wijndorp Lorch, aan de 

westkant van wijngebied de Rheingau, 

waar de Rijn wat smaller en dieper is. 

De hellingen aan weerszijden zijn er nog 

steiler dan elders langs de Rijn. Wijnmaker 

en oenoloog Jasper Bruysten heeft 

bewust gekozen voor twee lijnen.  De 

wijnen die van de beste percelen komen, 

weerspiegelen hun unieke microterroirs 

en zijn zeer complex. De ‘Genuss Weine’ 

zijn gemaakt van druiven afkomstig van 

verschillende percelen en hebben maar 

één doel: het verzorgen van een gevoel 

van pure blijdschap! 

 2012 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch
De Cuvée Boogie, een assemblage 

van sauvignon blanc, weißburgunder 

en riesling, swingt het glas uit! Aroma’s 

van abrikoos, citrusfruit en een fijne 

mineraliteit zorgen voor een heerlijk frisse 

neus. De smaak is zuiver, met knisperend 

wit fruit en met minerale tonen die 

spanning brengen. Deze zonnige 

zomerwijn is een feest in het glas! 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,70) 

De lekkerste wijnen van deze zomer...

Swingend wit uit de Rheingau !

Plezierige en uitstekend geprijsde 
wijnen, waar u echt van kunt 
genieten… daarvan kunt u nooit 
genoeg in huis hebben! Daarom 
hier een divers aanbod zomerse 
wijnen die alle dagen goed 
smaken, op het terras of bij een 
zomerse lunch of diner.
 
2012 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier
De broers Olivier en Eric Garnier zijn 

alweer de zevende generatie wijnmakers 

van Domaine Garnier. Zij werken met 

respect voor de natuur en streven 

naar lage rendementen, natuurlijke 

concurrentie en oude wijnstokken met 

gezond fruit. Door aan de sauvignon een 

kleine hoeveelheid (15%) chardonnay toe 

te voegen creëerden zij een bijzonder 

interessante en karaktervolle Loirewijn.

Proefnotitie: Stuivend parfum 

van exotisch fruit, honing en licht 

minerale tonen van vuursteen. De 

sauvignon brengt frisheid en tonen van 

pompelmoes, de chardonnay rondeur en 

een gulle, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2012 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Deze rosé uit Rueda verveelt nooit! De 

wijn wordt gemaakt van garnacha- en 

tempranillodruiven. Deze zijn afkomstig 

van een koele, kalkrijke kleigrond en 

worden in de nacht geplukt om de 

natuurlijke frisheid van de druiven te 

behouden. Dankzij een vinificatie op lage 

temperatuur stuift het fruit het glas uit en 

is de wijn zeer verfrissend. 

Proefnotitie: Dieproze van kleur. Intens 

geurend met tonen van rood fruit. De 

smaak is verleidelijk en sappig. Perfect 

als verkwikkend aperitief!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2012 Le Grangeot rosé
Pays d’Oc
Château Beauregard Mirouze
Het oude familiedomein Beauregard 

Mirouze beslaat 250 hectare grond, 

waarvan slechts 25 hectare met 

wijngaarden zijn beplant. Dit zorgt 

voor een groot natuurlijk evenwicht 

en heel gezonde druiven met een 

geconcentreerde smaak.

Proefnotitie: Deze rosé is een 

assemblage van cinsault (50%), grenache 

(30%) en syrah (20%). Het bouquet van 

de wijn zit vol knisperend rood fruit, als 

bosaarbeitjes en bramen en is lekker 

kruidig. Een levendige en steeds weer 

verrassende wijn! 

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Syrah – Sicilia
Marchese Montefusco
De wijncultuur van Sicilië is volop 

in ontwikkeling!  Met nieuwe 

wijnmaakmethoden worden van 

autochtone druiven karaktervolle wijnen 

gemaakt. Maar ook de klassieke syrah 

gedijt perfect op dit boeiende eiland.

Proefnotitie: Stralend roodpaars van 

kleur. Uitbundig parfum van zwart 

bosfruit, braam en iets laurier. Elegant, 

met zachte tanninen en een heerlijk 

lange, kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,35)

Proefpakket ‘Zomerse wijnen’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Cuvée Boogie twee flessen 
en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs:  € 43,90 (normaal € 47,85) 3
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Proefpakket ‘Rhônewijnen’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen
U ontvangt dan van de Laudun blanc twee flessen 
en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs: € 57,40 (normaal € 62,35)

We beleven weer lange zomerse 
avonden, avonden waarop we 
lekker buiten tafelen en het liefst 
tot in de kleine uurtjes de geuren 
van de natuur willen opsnuiven. 
Welke wijnen roepen dan fijnere 
associaties op dan die uit het Zuid-
Franse land, met hun bloemige 
kruidigheid? 

2011 Cairanne blanc 
Réserve des Seigneurs
Oratoire Saint-Martin
Honderd procent biologisch en puur 

traditioneel werken en altijd die 

zoektocht naar verfijning, elegantie en 

expressie in hun wijnen. Belangrijke 

kenmerken van dit illustere wijndomein. 

Dat geldt zeker ook voor deze Réserve 

des Seigneurs, gemaakt  van roussanne, 

clairette en viognier.

Proefnotitie:  De wijn heeft in de neus 

tonen van witte bloesem en acacia. De 

smaak zit barstensvol rijp fruit als peer 

en meloen en heeft ook iets exotisch 

fruit, is mooi fris en verfijnd, met een 

aangename finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,70 per fles (normaal € 11,90)

2012 Rosé – Pays de Vaucluse
Verget du Sud
Deze rosé uit de Vaucluse van 60% syrah 

en 40% grenache is fruitig en elegant, 

maar bezit ook karakter, precies zoals 

Jean-Marie Guffens het wil. Door vroeg 

te oogsten bleef het alcoholpercentage 

laag (12%) en kreeg de wijn zijn 

aangename, frisse karakter.

Proefnotitie: Het parfum doet denken 

aan frambozen, aardbeien en zwarte 

bessen, met ook iets van peper. De 

smaak is prachtig elegant en soepel, met 

een rijp rood fruit, bloemen, opnieuw 

een pepertje en mooie frisse zuren!

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Côtes du Rhône rouge 
 ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Deze ‘eenvoudige’ Rhônewijn werd 

gemaakt van de druiven grenache 

en syrah, aangevuld met cinsault, 

carignan en counoise die apart 

werden gevinifieerd en vervolgens 

geassembleerd. U kunt tegen een zéér 

aantrekkelijke prijs kennis te maken met 

het grote Mordorée.

Proefnotitie: De neus is een explosie 

van rijp fruit met tonen van frambozen, 

bramen en zwarte kersen. In de smaak 

terugkerend rijp fruit, een mooie 

kruidigheid, een goede concentratie, een 

stevige structuur en zoetige tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,80) 

2010 Laudun rouge 
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Luc Pélaquié maakt niet alleen 

fantastische witte, maar ook excellente 

rode wijnen. Het klimaat en de bodem 

helpen hem hierbij. Deze Laudun rouge 

is gemaakt van grenache en syrah die 

groeien op een bodem die wisselend 

steenachtig en kalkrijk is, met een 

mengsel van klei en zand.

Proefnotitie: Deze wijn heeft een 

uitbundige neus, met prachtige tonen 

van zwart fruit en geurende kruiden. De 

smaak is smeuïg, vol en krachtig, tegelijk 

ook fruitig en zacht.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles (normaal € 9,95) 

Luc Pélaquié is een zeer gepassioneerde 

wijnmaker. Wat wil je ook, al sinds de 

16de eeuw maakt de familie Pélaquié 

wijn. Het zit in de genen. Domaine 

Pélaquié ligt in het kleine dorpje Saint-

Victor de la Coste op de linkeroever van 

de Rhône. Het klimaat en de bodem 

geven hier wijnen met een sterke 

persoonlijkheid en intensiteit, terwijl 

hun frisheid behouden blijft. Zijn Laudun 

blanc is gemaakt van de druiven clairette, 

grenache blanc, roussanne, viognier en 

bourboulenc die bij optimale rijpheid 

worden geplukt en apart gevinifieerd. 

Het resultaat: een onweerstaanbare wijn!

2012 Laudun blanc 
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
De wijn is lichtgoud van kleur, bezit een 

elegante neus met rijp wit fruit en iets 

bloemigs, een smaak die zuiver, rijk en 

mooi geconcentreerd is, met veel sap,  

een goede frisheid, en een lange, 

fruitige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 11,10)

Verrukkelijk wit uit Laudun!

Genieten van schoonheden uit de Rhône
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Zomers rood uit de Loire!

Tijdens onze inkoopreizen zijn 
wij altijd op zoek naar wijnen 
die in hun prijsklasse uitblinken 
in kwaliteit en complexiteit. In 
ons assortiment vindt u er velen. 
Om het u gemakkelijk te maken, 
selecteerden wij vijf ‘trouvailles’ 
die u geproefd moet hebben! Stuk 
voor stuk heerlijke wijnen die juist 
aan tafel uitstekend tot hun recht 
komen.  

2012 Unwooded Chardonnay
Stellenbosch
Sterhuis
Dit prachtige Zuid-Afrikaanse domein 

ontleent zijn naam aan het feit dat 

de inwoners van Kaapstad  in de 

zeventiende eeuw het licht op de 

boerderij aanzagen voor dat van de 

Avondster. De druiven zijn afkomstig van 

de hooggelegen wijngaard ‘Bottelary 

Hill’, waar de granietrijke bodem het 

water goed vasthoudt en de zeewind 

voor verkoeling zorgt.

Proefnotitie: De wijn is strogeel van 

kleur met een groene zweem. Het aroma 

is complex met tonen van tropisch fruit, 

limoen, perzik en mineralen. Een volle, 

pure Chardonnay zonder een spatje 

houtopvoeding!

Op dronk: tussen nu en  2015

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

2011 ‘Just Riesling’ trocken 
Nahe 
Gut Hermannsberg
De spectaculair steile wijngaarden 

van Gut Hermannsberg liggen in het 

bijzondere, oeroude vulkanische gebied 

waar de rivier de Nahe ontspringt. Het 

prachtjaar 2011 geeft de wijn veel kracht 

en spanning. 

Proefnotitie: Aroma’s van ananas en 

perzik komen als eerste naar voren. De 

aanzet is rijk, gevolgd door een stevige 

structuur en mooi frisse zuren in de 

afdronk. Klasse!

De Loire is een streek waar we altijd 

graag komen; schilderachtige stadjes 

als Chinon en Saumur hebben ons 

hart gestolen. In Saumur werken 

we al jaren samen met het fameuze 

‘Domaine des Roches Neuves’ van de 

eigenzinnige vigneron Thierry Germain. 

Zijn biologisch-dynamisch gemaakte 

Saumur Champigny is een excellent 

voorbeeld van de schoonheid van de 

cabernet-franc.  25 jaar oude stokken op 

een ondergrond van een mix van zand 

en kalkhoudende klei staan aan de basis 

van pure, elegante wijnen met frisheid en 

fruitconcentratie.

2010 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves
De neus is elegant, met nuances van 

zwart fruit, bloemen, peper en iets van 

laurier. De smaak zit vol sappig donker 

fruit, bezit mooie tanninen, frisheid en 

kent een onweerstaanbaar lange finale.  

Heerlijk om licht gekoeld te drinken.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fles (normaal € 10,80)

Een weelde aan smaken voor aan tafel

Proefpakket ‘Trouvailles’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen
U ontvangt dan van de Saumur Champigny twee flessen
en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs:  € 61,75 (normaal € 67,20)

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,00 per fles (normaal € 12,25)

2012 Méditerranée rosé  
Domaine Chante Cigale  
Ieder jaar komen we flessen tekort van 

deze verrukkelijke rosé. De gebruikte 

stokken grenache (70%) en cinsault (30%) 

van dit in Châteauneuf-du-Pape gelegen 

domein zijn gemiddeld maar liefst veertig 

jaar oud. De wijn wordt vijf maanden 

op de fijne gistsporen opgevoed op 

roestvrijstalen tanks.

Proefnotitie: In de geur veel rode 

vruchtjes als aardbeien en frambozen, 

veldbloemen en verse kruiden. De smaak 

is delicaat, met mooie, rijpe fruittonen, 

opwekkend frisse zuren en een heerlijke, 

licht kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

2011 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi  
Avignonesi behoort tot de top van 

Montepulciano! Deze verleidelijke ‘Rosso’  

wordt gemaakt van 94% prugnolo 

gentile (sangiovese) en 6% andere lokale 

variëteiten. De druiven zijn afkomstig van 

vijf speciaal geselecteerde wijngaarden. 

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode 

kersen, frambozen, bloemen, rozemarijn 

en specerijen. De smaak is mooi intens, 

heeft een zachte structuur, rijpe fruittonen, 

specerijen, elegante tanninen en de 

afdronk is aangenaam fris.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,90)
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U komt de wijnen van Oratoire Saint-
Martin wel vaker tegen in onze bladen? 
Dat klopt, wij behoren namelijk tot hun 
grootste fans en prijzen hun prachtige 
wijnen dan ook regelmatig en van harte 
aan. François en Frédéric maken in 
de zuidelijke Rhône wijnen die zowel 
gespierd als elegant zijn, karaktervol en 
perfect in balans.
Van hun jonge aanplant maken ze deze 
100% plezierwijn, die jong gedronken 
moet worden en licht gekoeld 
schitterend tot zijn recht komt; puur 
zomers geluk!
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank Haarlem NL56 INGB 0670 8139 58

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

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

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 1 september 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 onge-
opende 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 24 uur 
van tevoren aan ons door te geven.

Zomers geluk

2012 P'tit Martin
Côtes du Rhône
Oratoire Saint-Martin
Gemaakt van grenache en 

syrah, gedurende acht maanden 

op cementen vaten gerijpt en 

ongefilterd gebotteld. 

De wijn geurt naar kleine rode 

vruchtjes, kersen en zwarte bessen. 

De smaak is heerlijk fris, sappig, 

kruidig en vol rood fruit, als 

aardbeitjes en frambozen.  

Heerlijk bij gegrilde gerechten,  

de barbecue en zomerse schotels.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 9,95)

yves.van.maren
Getypte tekst
ZOMERS GELUK




