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Speciale prijs bij doos van 6 flessen: 

€ 8,55 per fles (normaal € 9,95)

Special
Okhuysen
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De wijnstreek Penedès, niet ver van de 

kust in Noordoost-Spanje, maakte naam 

en faam met mousserende wijnen. Maar 

op het eeuwenoude domein Can Feixes 

in een bosrijk deel van de Alto Penedès 

maakt de wijnmakersfamilie Huguet 

naast de prachtige Cava Huguet, ook 

grootse stille wijnen. Onlangs werd 

er aan het assortiment een ‘jonge’ 

rode wijn toegevoegd, de Negre Jove 

Selecció. Hij is gemaakt van ull de llebre 

(een lokale variant van tempranillo, 

70%) en merlot (30%). Een rijping van 

zes maanden op eikenhouten barriques 

geeft de wijn meer complexiteit en 

kracht, zonder afbreuk te doen aan die 

heerlijke frisheid. 

 

2011 Negre Jove Selecció 
Penedès
Bodegas Can Feixes
In de neus zwarte bessen, framboos en 

specerijen. Heerlijk frisse aanzet en in de 

mond sappig, fruitig en kruidig.  

De tanninen zijn smeuïg en de afdronk  

is zuiver en duurt eindeloos lang.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,55 per fles (normaal € 9,95)

Spaanse Favorieten

Dé verrassing uit de Alto Penedès

Spanje heeft met ruim 
1.000.000 hectare het grootste 
wijnbouwoppervlak ter wereld. 
In vrijwel alle autonome regio’s 
van het enorme land vind je 
wijngaarden, en de verschillen in 
klimaat, weer en bodemgesteldheid 
maken dat Spanje een enorme 
diversiteit aan wijnen voortbrengt. 
Wij presenteren u hier enkele van 
onze favorieten!
 
2012 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
In de D.O. Rueda floreert de van nature 

aromatische en frisse druif verdejo. De 

experts van het wereldberoemde Palacio 

de Bornos (dat u vast en zeker kent van 

onze heerlijke huiswijn Colagón) weten 

deze natuurlijke eigenschappen perfect 

terug te laten komen in hun wijnen.

Proefnotitie: Tonen van exotisch fruit, 

bloemen en iets grassigs stuiven het glas 

uit. De smaak is mooi fris, met een goede 

structuur en aangenaam knisperende 

zuren. Een spannend en verleidelijk glas, 

dat echt indruk maakt.

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 6,90 per fles (normaal € 7,80)

2012 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior
In het uiterste noordwesten van Spanje 

ligt de ruige, bergachtige ‘autonomía’ 

Galicië, met daarbinnen de D.O. Rías 

Baixas. Op het perfect geoutilleerde 

domein Bodegas Terramaior vonden we 

deze Albariño, die de oude terroir en een 

moderne stijl van wijnmaken prachtig in 

zich verenigt.

Proefnotitie: Subtiel aroma met wit 

fruit, bloesem en een lichte ziltigheid. 

In de mond een klein vetje, rijpe peer 

en perzik. Puur en zuiver, met een 

bijzondere mineraliteit. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 9,70 per fles (normaal € 10,90)

2011 Amant Roble Tinto
Bodegas Toresanas
De D.O. Toro is een gebied om in de 

gaten te houden; met name de rode 

wijnen (wettelijk verplicht op basis van 

tinta de toro, de inheemse variant op de 

tempranillo) zijn er prachtig. Deze ‘roble’ 

heeft dankzij een vatrijping een mooie 

volheid, maar - zeker wanneer hij licht 

gekoeld geschonken wordt - ook een 

fruitige frisheid.

Proefnotitie: Een boeiend parfum van 

rijp fruit, met een hint van vanille en 

toast. Goede structuur, en in de rijke 

smaak keert het fruit terug.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:  
€ 6,30 per fles (normaal € 7,20)

2009 Abadal Crianza 
Pla de Bages
Bodegas Abadal
Nabij Barcelona ligt de kleine D.O. Pla de 

Bages, die door Bodegas Abadal ‘groot’ 

gemaakt werd. Hun ‘Crianza’ heeft met 

50% cabernet-sauvignon en 50% merlot 

een Bordelaise stijl, maar het Spaanse 

karakter is dankzij een twaalf maanden 

durende rijping op eikenhouten vaten 

van verschillende herkomst duidelijk 

herkenbaar.

Proefnotitie: De neus maakt indruk met 

bramen, bessen, mokka en een fijne 

houttoets. Volle smaak, met rijp fruit en 

specerijen. De finale is zacht en heeft een 

heerlijke kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 8,25 per fles (normaal € 9,40)

Proefpakket ‘Spaanse Favorieten’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Negre Jove Selecció twee flessen 
en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs: € 49,95 (normaal € 55,20) 3
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Proefpakket ‘Bordeauxs’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen
U ontvangt dan van de Cru Monplaisir twee flessen 
en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs: € 58,95 (normaal € 65,75)

Wijn uit Bordeaux is als klassieke 
muziek. Ze staat niet aan de poort 
te rammelen om je aandacht te 
vragen. Geen overbelasting van 
de zintuigen, deze krijgen de tijd 
om zich optimaal open te stellen. 
Balans en verfijning is waar het om 
draait. Een goed glas Bordeaux 
brengt je dan ook in hoger sferen. 
En dat is echt niet alleen aan 
de grand cru’s voorbehouden. 
Onderstaande prachtige serie 
‘kleine’ Bordeauxs bewijst dat.

2012 Château de Fontenille
Entre-Deux-Mers
Stéphane Defraine is een fenomeen. 

Als adviserend oenoloog en door zijn 

Château Fontenille hielp hij het Entre-

Deux-Mers gebied terug te zetten op 

de wijnkaart. Met deze assemblage van 

sauvignon blanc (40%), sauvignon gris, 

sémillon en muscadelle bewijst hij dat 

Bordeaux ook in het betaalbare segment 

topwijnen voortbrengt.

Proefnotitie: In de neus zeer aromatisch. 

Ook de smaak is expressief, maar 

tegelijkertijd elegant, met citrusfruit en 

witte perzik, mooi frisse zuren en alles 

prachtig in balans.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,95 per fles (normaal € 9,10)

2011 Château Turcaud
Bordeaux rouge
Rode wijn uit de Entre-Deux-Mers valt 

onder de appellatie Bordeaux. Maurice 

Robert en dochter Isabella van Château 

Turcaud vinifiëren hun wijn op moderne 

wijze. Een opvoeding van twaalf 

maanden op barriques geeft hem een 

subtiele houttoets.

Proefnotitie: De neus biedt een krachtig 

aroma van zwarte bessen, laurier en iets 

peper. De smaak combineert het soepele 

van de merlot met de kracht van de 

cabernet-sauvignon en biedt verfijnde 

zuren en een mooie fruitigheid.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2010 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur
De vermaarde oenoloog Claude Gaudin, 

bekend van de Cru Bourgeois Château 

Maucamps, is verantwoordelijk voor 

deze wijn met zijn onovertroffen prijs-

kwaliteitverhouding. De wijngaarden zijn 

net buiten Margaux gelegen, maar deze 

supérieur ontstijgt zijn herkomst. 

Proefnotitie: De kleur is mooi helder 

rood. Elegante fruitneus van kersen 

en bessen met een vleugje hout. De 

smaak biedt een heerlijk fris fruit dat 

harmonieert met de zachte tanninen. 

Een heerlijke wijn, waar iedere Bordeaux-

liefhebber van geniet.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 10,25)

2010 Château Maurac
Haut-Médoc Cru Bourgeois
Het kleine wijndomein Château Maurac 

is eigendom van Claude Gaudin. Het ligt 

pal naast de beroemde gemeente Saint 

Estèphe. De wijn bestaat voor 60% uit 

cabernet-sauvignon en 40% uit merlot. 

Na een traditionele vinificatie rijpte een 

derde deel op eiken fusten, waardoor het 

hout verfijnd aanwezig is.

Proefnotitie: De neus biedt heerlijk 

aardse tonen met donker fruit. In 

de smaak een uitstekende balans, 

terugkerend rijp donker kersenfruit, 

zachte, zwoele tanninen en iets hout. 

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2023

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,90 per fles (normaal € 13,50)

Op Château des Eyrins uit de appellation 

Margaux wordt een heel boeiende 

creatie gemaakt voor een heel 

vriendelijke prijs. Deze wijn met vrolijke 

naam is afkomstig van een wijngaard 

die net buiten de appellatiegrens ligt, 

waardoor de wijn genoegen moet 

nemen met de AC Bordeaux Supérieur. 

De prijs-kwaliteitverhouding is daardoor 

ideaal. De druiven cabernet-sauvignon, 

merlot en cabernet-franc komen van een 

uitstekende terroir. De wijn wordt met 

dezelfde deskundigheid en toewijding 

gemaakt als de Margaux en rijpte deels 

op nieuw eikenhout. Verrassend mooi!

2010 Château des Eyrins
Cru Monplaisir - Bordeaux 
Supérieur
De kleur is diep donkerrood. De neus 

is imponerend en biedt een explosie 

van donker fruit als zwarte bessen, rijpe 

bramen en kersen en een fijne toets 

van hout. De smaak is rijk en smeuïg, 

heeft een heerlijke frisheid, opnieuw dat 

verrukkelijke fruit dat harmonieert met de 

zachte tanninen en mooi geïntegreerd 

houtgebruik.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,50 per fles (normaal € 12,25)

Cru in de betekenis van plezier!

Heerlijke Bordeauxs voor iedereen
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Veelzijdige viognier

Nu de dagen korter worden, het 
weer guurder en de open haard 
uitnodigt tot lange gesprekken bij 
het vuur, wordt het ook tijd voor 
een ander type wijn. Wijnen waar 
we warm van worden, karaktervol 
en rijk van smaak. 

2012 Lauzina blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze
De wijngaarden van Karine en Nicolas 

Mirouze worden omringd door 

bossen van groene eiken (lauzina’s) 

en kreupelhout en dragen bij aan de 

unieke terroir van dit eeuwenoude 

familiedomein. Deze witte Corbières,  

van roussanne, marsanne en vermentino, 

is een van hun visitekaartjes!

Proefnotitie: De kleur is mooi goudgeel, 

de geur rijk aan wit fruit (peer) en 

witte bloemen en biedt iets honing. 

Het smaakpalet is breed en complex 

met tonen van rijpe zuidvruchten, een 

subtiele toets van het hout en een lange 

en krachtige finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,95 per fles (normaal € 12,30)

2012 Nero d’Avola - Sicilia  
Marchese Montefusco
In het binnenland van de provincie 

Trapani, in het heuvelachtige 

noordwesten van Sicilië, ligt het moderne 

wijnhuis Orestiadi, waartoe Marchese 

Montefusco behoort.

Zij maken enkele verrukkelijke 

cépagewijnen van autochtone 

druivenrassen. Deze Nero d’Avola 

blinkt uit in fruitexpressie en heeft een 

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! 

Proefnotitie: De neus is intens met tonen 

van rode kers, bessen en verse kruiden. 

In de mond is de wijn lekker sappig met 

uitbundig klein rood fruit en hij heeft een 

kruidige en pittige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,95 per fles (normaal € 5,95)

Steeds meer wijnmakers en -liefhebbers 

ontdekken de druif viognier. Dit 

aromatische druivenras vindt zijn 

oorsprong in de noordelijke Rhône 

waarvan Condrieu het beroemdste 

voorbeeld is. De viognier brengt, mits 

hij goed wordt verbouwd, fantastische 

wijnen voort met een onweerstaanbare 

fruitconcentratie, body en een elegante 

frisheid. Voor goede druiven is geduld 

hierbij een schone zaak, want het is 

belangrijk dat de viognier goed en 

lang rijpt. De eigenzinnige Jean-Marie 

Guffens weet als geen ander hoe hij in 

de zonovergoten zuidelijke Rhône de 

viognier perfect rijp kan krijgen.

Het resultaat: een heerlijke Viognier, 

perfect in balans en breed inzetbaar.

2012 Viognier - Pays de Vaucluse
Verget du Sud
Het parfum is uitbundig en typisch 

viognier, met verrukkelijke tonen van 

bloesem, honing, zoete abrikoos en rijpe 

perzik. De smaak is heerlijk sappig en 

smeuïg, met een iets vette structuur, veel 

rijp wit en geel fruit en een lange, frisse 

afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,25 per fles (normaal € 9,50)

Winterse wijnen

Proefpakket ‘Winterse wijnen’
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Viognier twee flessen en van de
overige wijnen één fles.
Speciale prijs: € 53,95 (normaal € 59,70)

2012 Vago Rojo - Mendoza
Altocedro
In het hooggelegen Argentijnse dorpje 

La Consulta worden magnifieke wijnen 

gemaakt. De wijngaarden van Altocedro 

profiteren van een perfecte zonexpositie 

en leveren gezonde druiven af die aan 

de basis staan van pure, fruitrijke wijnen. 

Proeft u zelf de schoonheid van deze 

verrassende combinatie van malbec, 

tempranillo en cabernet-sauvignon.

Proefnotitie: Een verrukkelijke, sappige 

wijn vol zwoel fruit, met een milde 

kruidigheid, rijpe, zachte tanninen, een 

uitstekende concentratie en een frisse en 

levendige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,35 per fles (normaal € 9,55) 

2011 Côtes du Rhône 
‘Mon Coeur’
J.L. Chave Sélection
De familie Chave bezit al sinds 1481 

wijngaarden op de beroemde heuvel van 

Hermitage. Sinds 2000 creëert Jean-

Louis Chave ook prachtige wijnen in 

de zuidelijke Rhône, waar hij bevriende 

boeren adviseert en zorgvuldig 

geselecteerde druiven koopt. Deze 

assemblage van grenache, syrah en 

mourvèdre is een wijn naar ons hart!

Proefnotitie: Intense neus van rijp 

donker fruit, kruiden, laurier en een hint 

van koffie en pure chocolade. De smaak 

is krachtig en geconcentreerd met volle, 

rijpe fruittonen, aangename kruiden en 

een klein pepertje.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,50 per fles (normaal € 12,90)
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2012 Sauvignon Annabel - Marlborough
Staete Landt
Op de Nederlanders Ruud Maasdam en Dorien 

Vermaas kunnen we trots zijn! In relatief korte tijd 

hebben zij hun domein Staete Landt naar de top 

van Marlborough gebracht en inmiddels worden 

hun wijnen wereldwijd geprezen. Deze Sauvignon 

Annabel onderscheidt zich van andere Nieuw-

Zeelandse Sauvignons doordat de wijn naast 

de bekende stuivende frisheid ook een grote 

complexiteit biedt. 

Proefnotitie: Heldere kleur met een groene 

zweem. Een indrukwekkend fruitparfum van 

nectarine, tropische vruchten en citrusfruit. In de 

mond komen een elegante mineraliteit en een 

volle, gestructureerde smaak samen. De afdronk 

duurt eindeloos lang en is heerlijk verfrissend. 

Klasse!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,50 per fles (normaal € 14,20)
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Concept, vormgeving & productie
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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 28 november 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. 
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen 
worden bijgepakt.)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling 24 uur 
van tevoren aan ons door te geven.

”Annabel, het
wordt niets
zonder jou!”


