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Okhuysen
Vinée Vineuse

Nieuw wit van Palazzo Maffei
Heerlijke zomerse rosés
Nieuwe oogstjaren van Mas des Dames
Beeldschone Bourgognes
De Vlinderwijn is er weer!
Rood en wit uit Priorat
Expressief wit van Domaine Cauhapé
Bodegas Valduero laat van zich horen
Casa Marín en Altocedro

Sinds 1867

In bijna geheel Europa kwam het jaar maar langzaam
op gang. De winter was koud en leek oneindig te duren.
Ook het voorjaar kende lange tijd temperaturen onder het
gemiddelde. Dat alles had natuurlijk zijn weerslag op de
vegetatie: bloemen bleven langer onder de grond, bomen
langer zonder blad en ook de wijngaard ontwaakte maar
moeilijk uit zijn winterslaap. De achterstand die de natuur
heeft opgelopen behelst enkele weken. Een achterstand
die in de wijnbouw overigens helemaal niet erg is. De
kans op schade door nachtvorst neemt af en met een
goede zomer wordt een dergelijke achterstand (deels)
weer ingelopen. Boeren houden vast rekening met een wat
latere oogst, wat voor veel gebieden geen probleem oplevert en bovendien beter is
dan een vroege oogst, die midden in de vakantieperiode valt. Wat alle producenten in
ieder geval wel hopen, is dat het jaar wat meer volume zal brengen dan de afgelopen
twee jaren. Voor veel wijnboeren is het momenteel niet gemakkelijk. De crisis maakt
het moeilijk tot onmogelijk om de prijzen te verhogen, maar door de kleine productie
is het tegelijkertijd ondoenlijk om niet in prijs te stijgen. Samen met de boeren
zoeken wij naar een gulden middenweg, die we eigenlijk altijd vinden. Aan de kwaliteit
van de wijnen zal het ook dit jaar niet liggen, want tijdens onze inkoopreizen en
inkoopproeverijen proefden wij vele fantastische wijnen.
Een prachtige selectie zomerwijnen vindt u terug in deze Vinée Vineuse. Het aanbod is
heerlijk gevarieerd en afkomstig uit vele wijnlanden van binnen en buiten Europa. Zo
kwamen de nieuwe oogstjaren van het vermaarde Casa Marín uit Chili (zie pagina 20
& 21) bij ons binnen en hetzelfde geldt voor ons Argentijnse fenomeen Altocedro (zie
pagina 28 & 29), één van de meest succesvolle domeinen van het afgelopen jaar! Maar
ook dichter bij huis werden schitterende nieuwe oogstjaren gebotteld, zoals die van
Mas des Dames, van ‘onze’ geliefde wijnmaakster Lidewij van Wilgen (pagina 10 & 11)
en de indrukwekkende Bourgognes van de broertjes Bachelet (pagina 16).
De vele liefhebbers hebben ook reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe oogstjaar van
de ‘Vlinderwijn’ (pagina 17), die we u eindelijk weer kunnen aanbieden. De bezoekers
van de zeer succesvolle Openflessendagen konden deze wijn overigens als eerste
proeven: eigenaar en wijnmaker van dit Spaanse sterdomein, Daniel García Pita, was
in eigen persoon aanwezig om zijn jongste parel te presenteren. Een extra vermelding
verdient ook de geheel nieuwe witte wijn van ons Valpolicellahuis, Palazzo Maffei,
waarvan we op voorhand weten dat het een grote hit gaat worden!
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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.
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8-9

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
5 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
ongeopende flessen van u retour en ontvangt u voor deze
retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.

10-11

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

12-13

Postadres
Postbus 501, 2003 rm Haarlem

14-15

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

Ten slotte vragen we uw bijzondere aandacht voor één van de interessantste domeinen

16

van dit moment uit de Bordeauxstreek, Château Clos Chaumont. De Nederlander
Pieter Verbeek maakte, geholpen door de adviezen van wijnmaker Hubert de Boüard
(Château Angelus), een 2008 die zich kan meten met de grote wijnen van deze streek,
maar in prijs gelukkig achterblijft!

Okhuysen Vinée Vineuse

Kortom, een Vinée Vineuse vol verrukkelijke aanbiedingen, waarmee u de zomer

2

probleemloos door zult komen!
Xavier Kat & team Okhuysen

Ophalen van vooraf bestelde wijnen

17

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.

18-19

Wijnig Nieuws

Een vaste rubriek vol wetenswaardigheden.

Casa Marín uit Chili

20-21 San Antonio geldt als een van de interessantste cool
climate gebieden van ‘het nieuwe Chili’. María Luz van
Casa Marín maakt hier loepzuivere topwijnen!

Coups de Coeur

Speciale selectie van een zestal wijnen uit deze
Vinée Vineuse, die wij sterk aanbevelen.

Huiswijnen

22-23

Dé visitekaartjes van Okhuysen, met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. Wijnen die nooit vervelen.

24-25 Een prachtige serie wijnen, afkomstig van de bijzondere
terroir van het achterland van de Roussillon.

26

27

Altocedro

28-29 Argentiniës mooiste wijnen komen uit Mendoza;
Mendoza’s mooiste wijnen komen onder meer van
Altocedro.

Abadal

Een selectie van vier keer buitengewoon Abadal uit Spanjes
kleinste D.O.-gebied Pla de Bages.

De Bourgognes van
Bachelet-Monnot

Eersteklas wijngaarden, hard en zorgvuldig werken in
wijngaard en kelder en precies weten wat je wilt: het
geheim achter het succes van Bachelet-Monnot.

30-31

32-33

El Regajal

De oogst 2011 van de vermaarde ‘Vlinderwijn’ is onlangs
binnengekomen. Het smulgehalte van deze topwijn uit
Madrid is onverminderd hoog.

Château Clos Chaumont
uit Bordeaux

De Nederlander Pieter Verbeek maakt in de Premières
Côtes de Bordeaux rood van ‘grand-cru-niveau’.

Jurançon

Henri Ramonteu van Domaine Cauhapé maakt expressieve
wijnen die hun gelijke niet kennen.

Zes rosés om van te houden

Rosés zijn er in vele soorten en kwaliteiten. Met een van
deze rosés aan tafel wordt een zomerse maaltijd al snel een
feest!

Priorat

Mas d’en Gil maakt wijnen die zich kunnen meten met de
grote wijnen uit de klassieke gebieden. Hoewel ook hun wit
schitterend is, is rood hier het meest bekend.

Mas des Dames

Lidewij van Wilgen staat haar vrouwtje. Alles op het
domein begint en eindigt bij haar. Haar wijnen zijn
heerlijk en vol karakter en worden ieder jaar nog beter.

Jean-Marie Guffens, een van Bourgognes grootste
wijnmakers, maakt in de Vaucluse betaalbare wijnen van
een uitstekend niveau.

La Préceptorie en
Parcé frères

Palazzo Maffei uit Valpolicella

Met respect voor de oude familietradities, maar
ondersteund door de modernste technieken, maakt
Diego Cottini van Palazzo Maffei de mooiste wijnen.
Voor het eerst presenteren we u nu ook hun Sauvignon!

Verget du Sud

34-35

Chante Cigale

Jaarlijks kopen wij maximale hoeveelheden witte en rode
‘landwijn’ bij het Domaine Chante Cigale in Châteauneufdu-Pape.

Mâconnais
Wijnen uit de Mâconnais kunnen zich meer en meer meten
met die uit de Côte d’Or, zeker als ze de handtekening van
de Bret Brothers of van Jean-Marie Guffens hebben.

Bodegas Valduero
Bodegas Valduero is beroemd om hun wijnen uit Ribera
del Duero. Hun ‘kleinere’ creaties uit Toro treden echter
moeiteloos uit hun schaduw. Heerlijk wit en rood.

Rosé Frizant

Achter Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt naast zijn
beroemde en rode domeinwijn ook een verrukkelijke rosé
vol vrolijke belletjes.

Okhuysen Vinée Vineuse

We omhelzen de zomer

28ste jaargang nummer 2
zomer 2013
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wijnig nieuws

wijnig nieuws

Openflessendagen groot succes!

Bordeaux 2012 En Primeur

O

N

p 19 en 20 april jl. vond de voorjaarseditie van onze Openflessendagen
plaats. Zo’n duizend wijnliefhebbers vanuit het hele land togen naar

onze magazijnen aan de Küppersweg in Haarlem om tussen de stellingen

et als ieder jaar vertrokken wij begin april naar Bordeaux

heerlijk drinkbare wijnen, die al jong plezier gaan geven. De beste

om met het nieuwste oogstjaar kennis te maken. Vanuit

wijnen zullen zeker ook wat bewaarpotentieel hebben. Okhuysen

de gehele wereld komen in één week alle professionals tezamen

is voorzichtig begonnen met aankopen en richt zich alleen op de

een selectie van de tweehonderd openstaande wijnen te komen proeven.

en worden er op vele châteaux proeverijen georganiseerd.

beste wijnen van de proeverijen.

De aanwezigheid van een vijftiental producenten maakte het proeven extra

Gedurende een week bezocht ons proefteam iedere dag een

interessant, maar ook het personeel van Okhuysen wist in geuren, kleuren

ander deelgebied van Bordeaux, waar ze - ook per dag - zo’n

en smaken over alle wijnen te vertellen. De proeverij werd nog eens extra

honderd wijnen proefden. Het is een intensieve exercitie en het

aangekleed met een heerlijk hapje verzorgd door Landgoed Duin & Kruidberg.

is lastig om in zo’n vroeg stadium (de wijnen zitten pas aan het
begin van hun houtopvoeding) een vergaand oordeel te vellen.
Tegelijkertijd is het interessant om de verschillende wijnen en
appellations met elkaar te vergelijken en tevens, met de vele
jaren ervaring die wij inmiddels hebben, het nieuwe jaar tegen
de voorgaande jaren af te zetten. De conclusie van 2012 is dat
de beste wijnen erg goed zijn. Het jaar heeft alleen ook een
heterogene kwaliteit opgeleverd: er zijn ook minder goede wijnen
gemaakt. Zo ontbrak het op sommige plekken aan rijpheid. De
beste wijnen zijn mooi in balans, bezitten een prachtige elegantie,
frisse zuren en mooie tanninen. De rechteroever, waar de vroeger
rijpende merlot dominant is, lijkt in 2012 iets in het voordeel

Een van de hoogtepunten van de proefdagen was wederom de tombola, waarbij

te zijn, maar zelfs op de andere oever kwamen wij uitstekende

de bestellers worden beloond met een ingepakte fles waarvan de inhoud op het

wijnen tegen. 2012 heeft geen krachtpatsers gebracht, maar wel

Voor meer informatie over Bordeaux 2012 verwijzen wij
u graag naar onze website www.okhuysen.nl.
U kunt zich hier ook al volop inschrijven tegen scherpe
voorkooptarieven op de door ons geselecteerde wijnen.

moment van uitkiezen nog onbekend is. Verliezen in de tombola kan niet, maar
winnen kan wel! Blije gezichten waren er bij het trekken van een extra bijzondere
fles zoals Hermitage van Chave, Château d’Yquem, Château Trotanoy, PulignyMontrachet van Bachelet-Monnot en bij vele andere mooie wijnen.
Een luid gejuich ging op toen de Petrus op het einde van dag twee toch nog
een nieuwe eigenaar vond. Niels Stam en Lotte Dröge deden de gouden greep

Frans Hals Wijnen

O

khuysen is de eer ten deel gevallen twee wijnen te
mogen selecteren ter gelegenheid van het honderdjarig

en konden hun vreugde en geluk niet onderdrukken. Gefeliciteerd, heer Stam

bestaan van het Frans Hals Museum. We kozen voor twee

en mevrouw Dröge!

schilderachtige wijnen uit het Franse wijngebied Limoux,

Wijncursussen en
wijnproeverijen

W

ist u dat Okhuysen het gehele jaar door wijncursussen
en proeverijen organiseert? De diverse cursussen

vinden plaats in de kelders van Okhuysen in de Gierstraat in

gecreëerd door de meesterwijnmakers Collovray & Terrier uit

Haarlem, maar kunnen ook voor een grotere groep op locatie

de Bourgogne. De ‘Grande Réserve du Frans Hals’ blanc en

worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de vele proeverijen

rouge zijn complex en verleidelijk, elegant en zeer verfrissend.

die we op maat organiseren voor groepjes en bedrijven.

Een substantieel deel van de opbrengst doneren wij aan het

Iedere proeverij kan haar eigen thema hebben en wordt in

Frans Hals Museum.

samenspraak en naar wens ingevuld. Ook hier geldt dat
onze vinologen u graag ontvangen bij ons in de kelders of

Speciale prijs bij 6 flessen € 9,95 per fles

desgewenst op een andere locatie in het land. Een proeverij

(normale prijs € 12,25)

van Okhuysen is altijd leerzaam en bovendien gezellig!
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U mag wit en rood
gecombineerd bestellen.
Bij iedere 24 flessen krijgt
u een magnum cadeau.
Voor meer informatie zie:
www.okhuysen.nl/nl-NL/cursussen-en-proeverijen.

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Bij 12 flessen € 9,50 per fles
Bij 24 flessen € 8,95 per fles
Bij 48 flessen € 7,95 per fles
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Coups de Coeur

huiswijnen

Bestel een proefpakket
Coup de Coeur-wijnen
2011 Le Blanc, Vin de Pays d’Oc
Mas des Dames
Speciale prijs: € 9,95 per fles

2012 Picapoll, Pla de bages
Bodegas Abadal
Speciale prijs: € 7,95 per fles

2011 Arbucala Esencia Joven,
Toro Bodegas Valduero
Speciale prijs: € 8,60 per fles

(normaal € 11,25)

(normaal € 9,10)

(normaal € 9,60)

Zie pagina 10-11

Zie pagina 14-15

Zie pagina 34-35

Dagelijks plezier!

2012 Corbières rosé
Château Champ des Soeurs
Speciale prijs: € 8,90 per fles

2012 Viognier, Vaucluse
Verget du Sud
Speciale prijs: € 8,50 per fles

2011 Méditerranée Rouge
Domaine Chante Cigale
Speciale prijs: € 8,95 per fles

De Okhuysen huiswijnenselectie omvat de beste wijnen voor alledag. Ongecompliceerd, maar
wel boordevol karakter en kwaliteit. Bovendien eerlijk geprijsd en vooral erg lekker! Kortom,
wijnen waar u blind op kunt varen…

(normaal € 9,95)

(normaal € 9,50)

(normaal € 10,20)

Zie pagina 12-13

Zie pagina 22-23

Zie pagina 30-31

Speciale prijs per pakket van 6 flessen: € 107,50
(normaal: € 119,20) Slechts één pakket per bestelling mogelijk.

2011 Amant Novillo Tinto - Toro
Bodegas Toresanas

2012 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos

2012 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

Een Torowijn op fruit gemaakt en daardoor

Het probleem van deze rosé is dat je altijd

De aromatische verdejo en verfrissende

geschikt als aperitief en bij lichtere

te weinig voorraad hebt. Onvergetelijk

viura staan aan de basis van onze favoriete

gerechten.

dankzij zijn prikkelende karakter.

huiswijn.

Proefnotitie: Levendig en fris van smaak, vol

Proefnotitie: De neus is vol fruit en

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas uit.

rijp fruit en met een kruidige finale!

uitbundig. In de smaak veel sap, rijp rood

Rijk, spannend en zeer verkwikkend door de

Op dronk: tussen nu en 2015

fruit en verfrissende zuren in de finale.

mooie zuren.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,55)

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,70)

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

De toevoeging van een beetje cabernet

2012 Pêché de Vignes rosé
Pays d’Oc
Collovray & Terrier

2012 Chardonnay
Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

geeft dit eerbetoon aan een beroemd

Een rosé van de Bourgogne-pioniers Jean-

Deze wijn is puur op het fruit gemaakt

musicus net wat extra complexiteit.

Luc Terrier en Thierry Collovray, met een

en bezit dankzij de hoge ligging van de

Proefnotitie: Een explosief parfum met rijp

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

wijngaarden een heerlijke frisheid.

rood fruit en subtiel hout. Vol en krachtig,

Proefnotitie: Verfijnd, met sappig rood fruit

Proefnotitie: Rijp geel fruit, veldbloemen,

maar tegelijk ook zacht en smeuïg van

en een prachtige frisse en elegante finale.

mooi fris, prima structuur en rijke afdronk.

smaak.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,60)

2011 Hommage au Musicien
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,55)
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Voor onze gehele selectie
huiswijnen en uitgebreide
wijninformatie gaat u naar
www.okhuysen.nl

Speciale korting huiswijn
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘de beste wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!

Okhuysen Vinée Vineuse

Bij het samenstellen van ons aanbod voor Vinée Vineuse proeven wij de wijnen altijd eerst uitgebreid door. Tijdens zo’n
proeverij vallen er altijd een paar wijnen extra op. Ze ontvangen van ons dan ook terecht het predicaat ‘Coup de Coeur’.
U herkent deze wijnen aan het Coup de Coeur-logo.
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veneto

veneto

Palazzo Maffei: volop in beweging
Palazzo Maffei restylde de etiketen volledig en presenteert bovendien
een gloednieuwe witte wijn!

H

et topdomein Palazzo Maffei ligt in het dorp Tregnano. Dat bevindt zich op 400 meter hoogte, niet ver van de stad
Verona, midden in de idyllische Illasisvallei. Behalve uit wijngaarden bestaan de 45 hectare grond van de ‘tenuta’
ook uit bos en olijfbomen. De ambitieuze Diego Cottini, telg van een befaamde wijnmakersfamilie, zwaait hier sinds 2000
de scepter. Hij heeft de wijnen inmiddels naar grote hoogten gebracht. Met respect voor de oude familietradities, maar
ondersteund door de modernste technieken worden in de prachtige nieuwe ondergrondse kelders wijnen gemaakt die zich
kenmerken door kracht, structuur en balans. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding verbluffend goed.
Dit is Italië op z’n best!

2012 Sauvignon del Veneto
Palazzo Maffei

2012 Valpolicella
Palazzo Maffei

2011 Ripasso Valpolicella
Palazzo Maffei

Met trots introduceren wij deze

Deze ‘basisvalpolicella’ is van ongekend

Diego Cottini voegt schillen van de

gloednieuwe, voortreffelijke Sauvignon,

hoge kwaliteit. De wijn, gemaakt van

Amarone aan de Valpolicella toe. Zo

afkomstig van de hooggelegen Spiazi

de inheemse druiven corvina veronese

stimuleert hij een tweede gisting, waardoor

wijngaard. De druiven groeien op de

(70%), rondinella en molinara, bezit een

de jonge wijn aan volume en kracht wint.

hoogste percelen van dit prachtige,

mooie fruitconcentratie en is daarnaast

Bovendien ondergaat hij een opvoeding

heuvelachtige gebied en profiteren volop

opmerkelijk elegant.

van achttien maanden op eikenhouten

van het gunstige microklimaat. Na een

Proefnotitie: Parfum van klein rood fruit,

vaten voor extra complexiteit.

zachte persing vergist het verkregen sap

kersen en bosbessen, licht florale tonen en

Proefnotitie: Aromatische neus met

op een lage temperatuur op inoxtanks

het voor Valpolicella typische, aangename

verleidelijk rood en zwart fruit, pruimen,

(roestvrijstaal).

bittertje. De smaak is elegant en licht kruidig,

laurier en kruiden. De smaak is spannend en

Proefnotitie: Heerlijke aromatische

met zwoel rijp fruit en elegante zuren in de

rijk aan jammig fruit, specerijen, een vleugje

sauvignonneus, met tonen van citrus, iets

finale.

cederhout en zwoele tanninen.

grassigs en witte peper. De smaak is vol

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

en rond, met uitbundig sappig citrusfruit,

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,40)

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

frisse appel en rijpe peer en eindigt in een
aangenaam lange en zachte afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,50)
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languedoc

languedoc

Het verhaal van Mas des Dames en Lidewij van
Wilgen is indrukwekkend en inmiddels overal verteld.
Een verhaal over ambitieuze mensen met de droom
om iets moois in een mediterraan land te gaan doen,
de verwachte romantiek, de harde werkelijkheid, een
werkelijkheid die nog harder blijkt te kunnen worden,
veel lef en een tomeloos doorzettingsvermogen met
diverse leerscholen. Met als uiteindelijk resultaat:
een pracht van een domein, met prachtige wijnen en
het gevoel definitief geland en geaard te zijn. En als
kroon op haar werk werd Lidewij geëerd met de titel
‘Wijnmaakster van het jaar’.

H

2012 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

Een bijzonder originele wijn, gemaakt van 100%

Voor deze biologische en prachtig zuivere

grenache blanc van zeer oude stokken. De

rosé werd alleen het eerst vrijgekomen sap

fossielen van oesters in het perceel geven de

gebruikt, dat naast fruitexpressie ook een

wijnen een prachtige mineraliteit en frisheid. De

mooie zuurgraad heeft. Een klein gedeelte

wijn kreeg een subtiele opvoeding op eiken vaten,

van de wijn kreeg een houtopvoeding voor

waarbij geen nieuwe vaten worden gebruikt, om

wat extra complexiteit.

smaakdominantie van het hout te vermijden.

Proefnotitie: Hij heeft een expressieve geur

Proefnotitie: De wijn is geraffineerd, kruidig,

van klein rood fruit, bloemen en kruiden. De

bloemig, met subtiele fruittonen, een minerale stijl,

smaak is complex, vol sappig fruit, vrij stevig

een goede kern en een uitstekende lengte.

en tegelijk heel fris. In de lange afdronk gaat

Schenkadvies: Verrassend bij bouillabaisse of

deze frisheid hand in hand met een heerlijke

stevige visgerechten met bijvoorbeeld gestoofde

kruidigheid.

venkel.

Schenkadvies: Als aperitief met knapperige

Op dronk: tussen nu en 2015

rauwe groenten (crudité) en aïoli of bij

Speciale prijs bij doos van 6:
€9,95 per fles (normaal € 11,25)

Provençaalse visgerechten.
Op dronk: tussen nu (wat lucht doet de
wijn goed) en 2015

2012 Ami des Dames
Coteaux du Languedoc

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,06)

Op zoek naar uitbreiding kreeg Lidewij van
komt in bruikleen van een bevriende buur. De

2010 Mas des Dames, La Dame
Coteaux du Languedoc

inmiddels niet meer weg te denken uit ons assortiment.

stokken grenache, syrah en carignan zijn dertig

De belangrijkste wijn van het domein is

Zelfs in Frankrijk heeft ze met haar wijnen een stevige voet

tot vijftig jaar oud en halen hun voeding diep

een typische Languedoc-wijn die onlangs

aan de grond gekregen bij zowel zichzelf serieus nemende

uit de rotsachtige en kalkrijke grond.

door het blad Wine Spectator met liefs

consumenten als restaurateurs. En dat wil wat zeggen

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood fruit, tijm,

91 punten (van 100) werd beloond. Hij

daar, ook al is het haar thuisland.

laurier en rode veldbloemen. De smaak is fruitig en

is gemaakt van de druiven grenache,

aar wijnen zijn veel en mooi bezongen en wonnen

Wilgen de wijngaard waar deze wijn vandaan

diverse prijzen. Ze zijn mateloos populair en

sappig, met een zachte, ronde structuur en elegante

carignan en syrah, die met perfecte

Wij prijzen ons gelukkig dat wij deel uitmaken van haar

tanninen, en de afdronk is aangenaam kruidig.

rijpheid werden geoogst.

verhaal, wat we te danken hebben aan onze goede neus

Schenkadvies: Bij lichtere vleesgerechten zoals

Proefnotitie: Prachtige rijke neus vol rood

om mensen met het juiste ‘wijnmaakgen’ te ontdekken,

gevogelte of kalfsvlees.

fruit en fijne kruiden. Zachte, volle aanzet

nog voordat hun talenten zich ontplooid hebben. Het

Op dronk: tussen nu en 2016

in de smaak, zeer harmonisch en met een

vertrouwen in Lidewij was van het begin af aan groot.

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

zachte, fluwelige finale.

Afgelopen zomer bezochten wij met het hele Okhuysen-

Schenkadvies: Bij geroosterd rood vlees

team het domein. Aanleiding: het 145-jarig bestaan van

2009 Mas des Dames, La Diva
Vin de Pays des Coteaux de Murviel

met verse kruiden en knoflook.

Als we bij het domein aankomen, staat het feest ter ere van

Wat deze cuvée zo bijzonder maakt, is dat in

haar jubileum op het punt om los te barsten. Toch neemt

deze assemblage niet alleen syrah (50%) en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,80 per fles (normaal € 10,95)

Lidewij - nog in haar werkoutfit - uitgebreid de tijd om ons

grenache (35%) is opgenomen, maar ook 15%

rond te leiden door de prachtig gelegen wijngaarden met

alicante van zeer oude wijnstokken, die nog

hun verschillende terroirs. Vervolgens neemt ze ons mee

maar 15 hectoliter per hectare geven.

de kelder in en vertelt ons alles over haar wijze van werken.

Proefnotitie: De wijn is prachtig geconcentreerd,

We knipperen even met de ogen, waarna Lidewij -

met een heerlijk soepel, rijp fruit, een goede

inmiddels in avondkleding - ons uitnodigt bij de overige

complexiteit en subtiele tonen van het eikenhout;

gasten, waar we ons in een heerlijke setting tegoed doen

een wijn die bovendien kan ouderen.

aan haar sublieme wijnen en de lekkerste happen. Na

Schenkadvies: Heerlijk bij eend, met een

Proefpakket Mas des Dames

afloop begrijpen we nog beter wat Lidewij in Béziers houdt

zoetere saus, krachtige stoofgerechten of

U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen.

en zijn we nog gekker op haar wijnen geworden! Graag

boven houtskool gegrild rundvlees.

U ontvangt dan van alle wijnen een fles, en van La Diva

bieden wij u hiernaast de heerlijkheden van Mas des

Op dronk: tussen nu en 2017

twee flessen.

Dames nog eens aan.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,50)

Speciale prijs: € 62,50 (normaal € 67,75)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen én het tienjarig bestaan van Mas des Dames.
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als lam of rund, eventueel gemarineerd
Op dronk: tussen nu en 2016

Okhuysen Vinée Vineuse

Mas des Dames…
dromen leven!

2011 Mas des Dames blanc
Vin de Pays d’Oc
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franse rosés

franse rosés

Een indrukwekkende
verscheidenheid aan
Franse rosés
Geen soort wijn zo controversieel als rosé. Grote liefhebbers zetten bij de eerste zonnestralen een fles rosé op
tafel, anderen nemen rosé als wijn niet eens serieus. In dat interessante spanningsveld bewegen wij ons graag.
Wat ons betreft, is rosé niet alleen maar die dorstlessende wijn voor in de zomer. Rosés zijn er in allerlei soorten:
van bloemig en droog tot fruitig en zoetig, van licht tot zwaar en van eenvoudig tot complex. Een mooie rosé
is dan ook het hele jaar door ideaal inzetbaar aan tafel, maar vooral in voorjaar en zomer bijna onmisbaar! Wij
selecteerden zes karakteristieke Franse rosés voor u, die u alle een zomers gevoel zullen geven, maar bovendien
elk op hun eigen manier uw lunch of diner naar een hoger niveau kunnen tillen.

2012 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne

2012 Initiale - Saint-Chinian rosé
Domaine des Jougla

Vooral bekend om zijn witte wijn, wordt in Sancerre ook in

Met hulp van hun kinderen maken Alain en Jocelyn Jougla ieder

bescheiden mate rosé geproduceerd, van met name pinot noir.

jaar opnieuw zalige wijnen. Hun rode wijnen zijn vermaard,

Eigenaren Fabienne en Benoit Godon maken een bijzonder

maar ook hun delicieuze rosé mag er zijn. Hij is gemaakt van de

expressieve rosé, van gemiddeld 25 jaar oude stokken pinot noir,

druiven syrah, grenache en mourvèdre. Deze zijn hoofdzakelijk

afkomstig van percelen met hoofdzakelijk kalkgrond (de beroemde

afkomstig van percelen met een bodem van schist. Een klein deel

‘caillottes’) in Verdigny. De wijn wordt op zijn ‘lies’ bewaard voor

van de mourvèdre groeit op een kalkrijke kleigrond.

extra complexiteit.

Proefnotitie: De wijn heeft een verleidelijke bleekroze kleur, is in

Proefnotitie: De kleur is mooi licht. De neus is explosief, bloemig en

de neus prachtig elegant, met een prettig zacht, kruidig rood fruit.

heel fris met tonen van rood fruit van bessen. De smaak is sappig,

De smaak biedt veel sap, terugkerend fruit, elegante zuren en een

goed voorzien van fruit en bezit heerlijke frisse zuren. De typische

aangename ´bite´ die een tijd blijft hangen.

kalkrijke terroir van Sancerre is duidelijk te proeven.

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,40)
2012 Corbières rosé
Château Champ des Soeurs

2012 Rosée d’été - Pays d’Oc
Château de Pennautier
De wijnen van Nicolas en Miren de Lorgeril zijn, mede door het

De wijnen van Laurent Maynadier uit Fitou spreken voor zich,

ideale klimaat en de kleirijke bodem, vermaard om hun puurheid,

en ook voor hemzelf, bescheiden als hij is. De jaargids van de

fruitigheid en frisheid. Vrij vertaald willen ze met deze ‘rosée de

Revue des Vins de France benoemde hem ooit tot ‘wijnmaker

saignée’, van 50% syrah en 50% grenache, het magische moment

van het jaar’. Laurent zoekt in zijn wijnen naar elegantie, finesse

waarop de zomerse dag alle zintuigen in zijn greep krijgt, langer

en harmonie. Ook in deze fantastische rosé van grenache en

laten duren. De druiven worden vroeg geplukt voor een optimale

mourvèdre, die zowel werd gevinifieerd als opgevoed op inox,

frisheid.

komt dat naar voren!

Proefnotitie: Een verleidelijke, bleekroze kleur, in de neus prachtig

Proefnotitie: Een heerlijk elegant parfum van rode veldbloemen, rijpe

elegant, met een prettig zacht, kruidig rood fruit. De smaak biedt

perzik, citrusfruit en aardbeien. De smaak is verfijnd en elegant, met

veel sap, terugkerend fruit, elegante zuren en een aangename finale.

een delicaat wit en rood fruit, harmonieuze zuren en een aangenaam

Op dronk: tussen nu en 2015

frisse afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6
€ 5,95 per fles (normaal € 6,90)

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Proefpakket Franse Rosés
U ontvangt van alle wijnen een fles.
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2012 Bandol rosé
Château de Pibarnon

2011 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

Eigenaar Eric de Saint-Victor kiest – anders dan veel van zijn

Voor vele liefhebbers is Tavel de rosé onder de rosés. Deze van

collega’s uit de regio - voor 50% mourvèdre (voor body en

Mordorée vindt zijn weg naar vele toprestaurants over de gehele

structuur) et 50% cinsault (voor finesse). Zijn wijngaarden zijn het

wereld. Gemaakt van maar liefst zes druivenrassen – grenache

hoogst gelegen van de gehele appellatie. Een fris windje zorgt hier

(60%), cinsault, mourvèdre, syrah, bourboulenc en clairette – is

voor de nodige afkoeling en de ligging vlak aan zee doet Pibarnon

dit een unieke wijn met veel structuur en concentratie, maar

in kwaliteit uitstijgen boven de andere domeinen. Een schitterende

tevens mooi droog met behoud van een heerlijke frisheid.

rosé die even sensueel is als krachtig, even levendig als ingetogen.

Proefnotitie: De neus is complex met florale tonen, rood en wit fruit

Proefnotitie: Het parfum is heel delicaat met verfijnde tonen van rood

en een klein pepertje. De smaak is krachtig en intens, met een levendig

fruit van rijpe kersen en geurige kruiden. De smaak is perfect droog,

fruit, elegante zuren en een kruidige afdronk.

heeft een stevige structuur met een elegante ondertoon.

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,90 per fles (normaal € 18,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,90 per fles (normaal € 22,40)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs: € 74,50 (normaal € 81,90)
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spanje

spanje

Een prachtige serie uit C atalonië
In het noordwesten van de Spaanse provincie Barcelona ligt de kleine
Denominación de Origen (D.O.) Pla de Bages, een gebied dat een
bijzonder ruig landschap kent. Het gebiedje verwierf pas in 1998 de
nationale D.O. status. Toch kent het een eeuwenlange wijnmaaktraditie.
De naam van het herkomstgebied zou zelfs indirect afgeleid zijn van
Bacchus, de Romeinse god van de wijn.

2012 Abadal Picapoll - Pla de Bages
Bodegas Abadal

2012 Abadal Rosado - Pla de Bages
Bodegas Abadal

De picapoll is een lokale druif, die verwant is aan de Picpoul de

Geheel tegen de lokale tradities in werden op Abadal ook enkele

Pinet, maar meer concentratie en expressie bezit. Dankzij de grote

wijngaarden met Franse druiven beplant. Deze rassen, waaronder

temperatuurverschillen in dit wijngebied behoudt de picapoll zijn

cabernet-sauvignon, bleken goed te gedijen in het ruige Pla de Bages.

natuurlijke frisheid en kan hij een intens aroma ontwikkelen. Met

Sterker nog, ze brachten wijnen voort die met de lokale klassiekers

behulp van de moderne vinificatiemethoden weten de wijnmakers

van inheemse rassen konden wedijveren, en ze zelfs overtroffen. In

van Abadal deze frisheid en de complexe aroma’s te conserveren

deze rosé speelt cabernet-sauvignon de hoofdrol, maar de inheemse

2012 Abadal blanc - Pla de Bages
Bodegas Abadal

en te laten excelleren in de uiterst expressieve wijn.

sumolldruif geeft de wijn een eigenzinnige, spannende ‘touch’.

Proefnotitie: De neus verleidt met tonen van abrikoos, ananas,

Proefnotitie: Een rozerode kleur en de geur van kers, aardbei en frisse

wijndomein Bodegas Abadal liggen in een bosrijk gebied dat

De druiven chardonnay (60%), sauvignon (30%) en picapoll

grapefruit en jasmijn. In de mond komen deze aroma’s terug in

bessen geven een zomerse indruk. De smaak is fris, fruitig en pittig. Een

een microklimaat met verrassende contrasten kent. Zo zijn

(10%) worden handmatig geoogst en ondergaan een koude

een sappige en complexe smaak. Een heerlijke wijn die steeds weer

heerlijke, licht verteerbare wijn met voldoende kracht en complexiteit om

de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur zeer groot, is

weking om aroma’s aan de schil te onttrekken. Na een zachte

interessant en verrassend blijkt.

bij de maaltijd te schenken.

de zomer bovengemiddeld warm en de winter juist ijzig koud.

persing vergist het sap op lage temperatuur in roestvrijstalen

Op dronk: tussen nu en 2015

Op dronk: tussen nu en 2015

Bodegas Abadal werd in 1983 opgericht door telg Valentí Roqueta.

tanks. Vervolgens verblijft de wijn op de fijne gistsporen om aan

Deze getalenteerde vakman leerde de kunst van het wijn maken

structuur te winnen.

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

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

al jong. Hij combineert de oude familietradities met het gebruik

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas uit. De smaakaanzet is

van moderne vinificatietechnologieën. Het resultaat: wijnen met

heerlijk fris en wordt gevolgd door rijke en

karakter en een verrassend moderne stijl.

complexe tonen van citrus, perzik en ananas.

2011 Abadal Cabernet-Franc / Tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal

Ook biedt de Abadal blanc een spannende

Dit is een assemblage die nooit verveelt: de cabernet-franc (60%)

kruidigheid. De afdronk is zuiver, mooi fris

geeft de wijn een geconcentreerd aroma en biedt een breed

en houdt lang aan.

smaakpalet, terwijl de tempranillo (40%) elegantie en veel frisheid

Op dronk: tussen nu en 2015

toevoegt.

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

Proefnotitie: Stralend rood van kleur. In de neus komen fris rood fruit,

E

en van de families die al eeuwenlang wijn produceert in Pla
de Bages, is de familie Roqueta. De wijngaarden van hun

laurier en een zekere bloemigheid samen. In de mond vormen indrukken
van vers rood en zwart fruit een mooi spanningsveld met de tonen van
kruiden als laurier en rijpe tanninen. De wijn is soepel en heeft zachte
tanninen in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

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

14

15

bourgogne

madrid

Pure schoonheid
Onder de rook van het altijd bruisende Madrid ligt de kleine bodega
Viñas de El Regajal. Een groter contrast tussen deze stad en dit kleine domein
is bijna niet denkbaar!

V

iñas de El Regajal ligt midden in het natuurgebied El Regajal, waar - de naam doet
al iets vermoeden - maar liefst 77 verschillende soorten vlinders voorkomen.

De beroemde Spaanse oenoloog Ignacio de Miguel en de wijnmakers van Viñas de El
Regajal zijn trots op de unieke flora en fauna rondom hun domein. Ze werken volledig
biologisch verantwoord om het natuurlijk evenwicht niet te verstoren. Uit respect voor
de omgeving is de bodega zelfs grotendeels ondergronds gebouwd. Hun liefde voor de
unieke omgeving van El Regajal komt daarnaast nog eens tot uiting in een beeldschoon

Sublieme wijnen
van een sterdomein

vlinderetiket. En natuurlijk in hun prachtige, pure wijnen.

Marc en Alexandre Bachelet

Het verhaal van Marc en Alexandre Bachelet is zelfs in de Bourgogne uniek te
noemen. In 2005 creëerden de piepjonge broers met hulp van hun grootvader,
vader en oom (Monnot) een eigen domein. Een deel van de wijngaarden waren in
eigendom en een deel werd langdurig gehuurd.

D

e combinatie van eersteklas wijngaarden in Puligny-Montrachet, Chassagne
Montrachet, Maranges en Santenay, hard en zorgvuldig werk in wijngaard en kelder

en een vrij precies idee over de stijl van wijn die ze wilden maken, resulteerde in een zeer
succesvolle eerste jaargang, bejubeld door liefhebbers en internationale pers. Vanaf dat
moment is hun ster verder blijven rijzen. Door een betere kennis van hun terroir, kleine
aanpassingen in hun vinificatie en opvoeding van de wijnen (zoals het gebruik van minder
nieuw hout en langere opvoedingen) is de kwaliteit van hun wijnen sindsdien alleen maar
verder gestegen.De bijzondere kwaliteit van de wijnen begint met een geweldige Bourgogne
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2010 Bourgogne blanc
Domaine Bachelet-Monnot

2009 Bourgogne rouge
Domaine Bachelet-Monnot

De druiven zijn afkomstig van wijngaarden

Deze wijn van op het oog eenvoudige

2011 El Regajal Selección Especial
Viñas de El Regajal - Vinos de Madrid

in Puligny en Chassagne. Na vinificatie

komaf werd gemaakt van louter

De druiven voor de beroemde Vlinderwijn - cabernet-sauvignon, tempranillo,

rijpt de verkregen wijn op de fijne

villagewijnen. Dat betekent vaten die niet

syrah en merlot- doorstonden een strenge selectie en werden vervolgens

gistsporen. Voor een derde gebeurt dit op

geselecteerd werden voor de grote wijnen,

afzonderlijk gevinifieerd op roestvrijstalen vaten. Daarna rijpte de wijn dertien

tank en voor twee derde op eikenhouten

maar wel degelijk van

maanden op barriques van Frans eikenhout. Het resultaat is een bijzonder

vaten.

een perfecte kwaliteit zijn, aangevuld met

complexe wijn, die kracht en finesse samenbrengt. De Selección Especial is

Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijke,

jonge aanplant van enkele premiers cru’s.

inmiddels één van de ‘Grandes Vinos de la Comunidad de Madrid’ en de vraag

florale neus, met ook iets van citrusfruit en

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk

is veel groter dan het aanbod.

abrikozen. De smaak is rijk en breed, met

parfum van rijpe kersen en frambozen, een

Proefnotitie: Intens en stralend kersenrood. In de neus rood en zwart fruit en

een mooi fris fruit, mineralen die iets ziltigs

aangename kruidigheid, een klein pepertje,

subtiele tonen van tabak en toast. Sappig en zwoel van smaak, en dankzij verfijnde

geven en een zalige, sappige afdronk.

uitstekende concentratie, fijne tanninen,

fruittonen en een lichte kruidigheid ook zeer elegant. De zachte tanninen zijn mooi

Op dronk: tussen nu en 2015

lekker sap en frisse zuren.

geïntegreerd en de lange afdronk is zeer verleidelijk!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,20)

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,90 per fles (normaal € 16,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

blanc en rouge, die een subliem niveau laten zien op een zéér aangenaam prijsniveau!

17

bordeaux

bordeaux

V

erbeek had al een prachtige verzameling mooie Bordeauxs opgebouwd, toen hij
in 1990 de mogelijkheid kreeg om een château te kopen in de Premières Côtes de

Bordeaux. Kelders en wijngaarden waren in een belabberde staat, maar Verbeek pakte
alles grondig aan. Hij liet zich adviseren door Kees van Leeuwen, professor aan de
faculteit Oenologie in Bordeaux en adviseur van het wereldberoemde Château Cheval
Blanc. Van Leeuwen onderkende het prachtige terroir van het château. Bovendien hielp
deze grote bodemexpert bij het vinden van extra grond van hoge kwaliteit, voor het maken
van een topwijn! Na enkele jaren van advies stapte Van Leeuwen terug en nam Hubert
de Boüard zijn werk over. Dankzij deze begenadigde wijnmaker en eigenaar van Château
Angélus in Saint-Emilion nam de kwaliteit van de wijnen alleen maar meer toe. Van het
ploegen van de grond tot het ontbladeren rondom de druiventrossen, van het strenge
snoeien tot het handmatige oogsten: een topwijn maken vertaalt zich in veel werk in de
wijngaard. Alleen het beste volstaat, dus is de selectie van de druiven tijdens de oogst
streng en worden alleen de perfect gave druiven uiteindelijk verwerkt.
Bij de vinificatie koos men voor zowel grote houten vaten, als cementen kuipen en
inoxtanks. Alle verschillende druivensoorten (merlot, cabernet-sauvignon en cabernetfranc) én de verschillende percelen werden daarbij apart van elkaar gevinifieerd. De
opvoeding van de wijn duurt ongeveer 12 maanden en gebeurt op kleine eikenhouten
vaten. Voor de Châteauwijn worden vervolgens alleen de allermooiste vaten geselecteerd.
Het resultaat? Een wijn die jaarlijks meedoet met de beste wijnen van de rechteroever van
Bordeaux en immer hoge waarderingen krijgt in de internationale pers. Een ding is zeker:
had het Château in het nabijgelegen Saint-Emilion gelegen, dan had deze geweldige wijn
al snel het dubbele gekost!

“Un Grand Cru Non Classé”

Hubert de Boüard de Laforest

2008 Château Clos Chaumont
Premières Côtes de Bordeaux

18

specerijen, een vleugje vanille en iets van cacao. De smaak is prachtig geconcentreerd,
met mooie rijpe tanninen, die ook een zekere frisheid bezitten, aantrekkelijke tonen van
rood fruit en een lange fijne afdronk. Een grote Bordeaux voor een zachte prijs!
Schenkadvies: Heerlijk bij veel klassieke vleesgerechten, zoals entrecote, lam en eend.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij houten kist van 12:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,35)
Speciale prijs bij 24 flessen:
€ 15,50 per fles

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Het parfum van de wijn is een combinatie van rode en zwarte vruchtjes, viooltjes, laurier,

Het grote wijngebied Entre-Deux-Mers ligt in het hart van de Bordeauxstreek, tussen de rivieren Dordogne en Garonne
en kent geen enkel klassement voor zijn wijnen. De meeste wijnen zijn dan ook relatief eenvoudig, gemaakt voor een
snelle consumptie. Toch zijn er enkele bijzondere uitzonderingen. Ook in deze streek zijn terroirs te vinden die topwijnen
voortbrengen. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is misschien wel Château Clos Chaumont van
de Nederlandse eigenaar Pieter Verbeek. Al vele jaren maakt dit domein in de Premières Côtes de Bordeaux (tegenwoordig
hetend Côtes de Bordeaux Cadillac) een geweldige wijn op cru classé-niveau.
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chili

chili

in the world’. Inmiddels volgen meer en

2011 Cartagena Sauvignon blanc
San Antonio
Viña Casa Marín

2011 Sauvignon Gris Viñedo Estero
San Antonio
Viña Casa Marín

meer wijnmakers het voorbeeld van Casa

De vele verschillende percelen van het

De sauvignon-grisdruif komt

Marín. De droge, warme valleien worden

36 hectare tellende Casa Marín zijn

oorspronkelijk uit Bordeaux, maar is

ingeruild voor de koele kustregio’s, wat de

nauwkeurig in kaart gebracht. Deze kennis

steeds meer synoniem komen te staan

gemiddelde kwaliteit van Chileense wijnen

vormt de basis voor een onderscheid

met Chili. Op de Estero-wijngaard gedijt

verder heeft doen stijgen.

tussen ‘single vineyard’-wijnen en

de druif perfect; hij profiteert namelijk

Cartagena-wijnen. De wijnen van het eerste

volop van verkoelende invloeden vanuit

Tegenwoordig wordt María Luz bijgestaan

type weerspiegelen één van de specifieke

de Atlantische Oceaan. De bodem van

door haar zoon Felipe. Samen continueren

‘micro terroirs’, terwijl de Cartagena-

leem, vulkanisch materiaal en wat klei

zij de weg die María Luz is ingeslagen.

wijnen juist gemaakt zijn van druiven

biedt daarnaast precies voldoende

Gedreven streven zij naar een steeds

afkomstig van verschillende wijngaarden.

voedingsstoffen om de voluptueuze

betere kwaliteit en hierbij gaan zij geen

De Cartagena-wijnen, waaronder deze

structuur te ontwikkelen die de Sauvignon

uitdaging uit de weg. Alle dromen kunnen

Sauvignon, zijn daardoor een perfecte

Gris-wijnen zo geliefd maakt.

immers uitkomen...

expressie van San Antonio!

Proefnotitie: De wijn is strogeel en heeft

Proefnotitie: Expressieve sauvignonaroma’s

een exotische en mysterieuze neus met wat

van kruisbes en vers gemaaid gras stuiven het

honing en veel pit. De smaak is rond en mooi

glas uit. De smaak is zuiver en puur, heel fris,

stevig, met meloen, wat peper en lichte toast

mooi complex en goed gestructureerd.

van het hout. De afdronk is indrukwekkend

Op dronk: tussen nu en 2015

lang en zeer verfrissend.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,45)

Op dronk: tussen nu en 2015

Sauvignon van de Cipreses wijngaard
zelfs gekroond tot ‘best Sauvignon Blanc

Perfectie uit een beeldschoon
San Antonio
Toen María Luz Marín eind jaren negentig begon met het
realiseren van haar droom had vrijwel niemand vertrouwen
in haar ambitieuze plannen. Een eigen wijndomein
beginnen en leiden in het door haar zo geliefde bergachtige
Lo Abarca, in het kustgebied van San Antonio was geen
sinecure. Het gebied kent namelijk minder stabiele
weersomstandigheden en is lastig te bewerken.

2011 Sauvignon blanc Viñedo
Cipreses - San Antonio
Viña Casa Marín

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,15)

Deze prijswinnende wijn is een perfecte

2011 Riesling Viñedo Miramar
San Antonio
Viña Casa Marín

weerspiegeling van de unieke Cipreses-

Hoewel de rieslingdruif weinig voorkomt

terroir. Door de hogere ligging en

in Chili - er zijn in het hele land maar zo’n

aanwezigheid van koele luchtstromen

300 hectaren mee beplant - durfde María

groeien de druiven hier iets minder snel,

Luz ook nu weer te experimenteren. Met

waardoor zij in alle rust uitrijpen en

succes! Op de ‘cool climate’ wijngaard

uiterst geconcentreerde aroma’s kunnen

Miramar voelt de druif zich goed thuis en

ovendien was het niet bepaald gebruikelijk dat een vrouw

ontwikkelen. De bodem van de Cipreses-

brengt hij een stijlvolle en originele wijn

alleen aan een dergelijke onderneming begon. Toch zette

B

wijngaard is rijk aan kalksteen, graniet en

voort.

María Luz door. In het jaar 2000 was ‘Casa Marín’ een feit en

vulkanisch materiaal. Dat zorgt voor een

Proefnotitie: Het minerale en appelige

bleken María’s inspanningen niet voor niets te zijn geweest.

minerale frisheid in de wijn.

parfum doet denken aan een Riesling uit de

De eerste oogst, in 2003 op de markt gebracht, verraste vriend

Proefnotitie: Helder van kleur, met een

Elzas. In de mond is hij beendroog, met een

en vijand in positieve zin. Enkele oogsten later werd haar

groene zweem. In zowel de neus als de mond

aangenaam geel fruit en fijne zuren. De wijn

ontdekken we een mooie gelaagdheid. Tonen

is perfect in balans en de afdronk is prachtig

van groene appel, citrusfruit, bloemen en wat

schoon en zuiver. Een aanrader!

kruidigs wisselen elkaar af. De wijn is zuiver,

Op dronk: tussen nu en 2015

slank en mooi geconcentreerd van stijl. De

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,15)

minerale afdronk houdt bijzonder lang aan
en maakt veel indruk.
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,40 per fles (normaal € 14,90)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Op dronk: tussen nu en 2015
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zuidelijke rhône

zuidelijke rhône

2012 Chardonnay - Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud

waarvan de druiven afkomstig zijn van een hooggelegen wijngaard

Op het kalkplateau van Château des Tourettes heeft de

Hij vinifieerde ze op cementen kuipen. Zoals altijd verbleven

chardonnaydruif het uitstekend naar zijn zin. Prachtige

de wijnen gedurende de gehele opvoeding ’sur lie’, voor extra

geconcentreerde druiven, met een uitstekende balans, vind je

structuur en complexiteit.

hier. Vinificatie en opvoeding vinden plaats op grote eikenhouten

Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijk parfum van wit fruit als peer

foeders. Guffens assembleert deze wijn met een Chardonnay,

en meloen en ook iets van perzik, bloemen en mineralen. In de smaak

(frisheid!), aangekocht bij een bevriende kelder uit de omgeving.

bezit hij een mooie concentratie, heerlijke frisse, fruittonen, iets ziltigs,
uitstekende zuren en een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,00)

Het unieke talent van
Jean-Marie Guffens

2012 Viognier - Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud
Deze schitterende Viognier werd grotendeels op dezelfde manier
gemaakt als de Chardonnay. Ook dit is een assemblage van een
zeer geconcentreerde wijn van druiven van eigen wijngaard en van
gekochte druiven die de wijn zijn frisheid en elegantie geven. De
eindassemblage laat een perfecte balans zien en biedt alles wat je
van een mooie Viognier verwacht!

Eigenwijs is Jean-Marie Guffens waarschijnlijk altijd al geweest, en dat heeft hem
geen windeieren gelegd. Juist door de dingen anders te doen dan anderen en niet
te kiezen voor de geijkte paden, maakt hij al vele jaren wijnen waar de wereld
over praat en die je als consument niet snel vergeet.

M

Proefnotitie: Het parfum is uitbundig en typisch viognier, met
prachtige tonen van bloesem, honing, zoete abrikoos en rijpe perzik.
De smaak is heerlijk sappig en smeuïg, met een iets vette structuur,
heerlijke tonen van rijp wit en geel fruit en een verleidelijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2015

et zijn Domaine Guffens-Heynen

brengen en wat minder in de Bourgogne.

liet hij zien dat er in de Mâconnais

Met zijn constante aanwezigheid op

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

wijnen gemaakt kunnen worden die

het domein is de kwaliteit alleen maar

bij de besten van Frankrijk horen. Met

verder gestegen en het lijkt erop of het

Verget bewees hij dat de wijnen van een

eind nog niet in zicht is. Op Château

2012 Rosé - Vin de Pays de Vaucluse
Verget du Sud

handelshuis domeinwijnen in kwaliteit

de Tourettes maakt Guffens enkele van

Jean-Marie maakt graag een rosé met fruit en elegantie, maar ook

kunnen evenaren, en zelfs overtreffen. Zijn

de meest bijzondere witte wijnen van

met karakter. Deze Vaucluse heeft het allemaal. Hij werd gemaakt

laatste uitdaging lag niet in de Bourgogne,

de streek, maar ook excellente rode

van 60% syrah en 40% grenache. De druiven werden vroeg in de

maar in de zuidelijke Rhône, en wel in de

wijnen. Daarnaast legt hij zich toe op

ochtend geplukt en bij binnenkomst direct zachtjes geperst. Door

Lubéron. Ook hier verbaasde hij vriend en

het maken van een serie heerlijke wijnen

vroeg te oogsten bleef het alcoholpercentage laag (12%) en kreeg

vijand door in een streek zonder enkele

voor ‘alle dag’, onder de naam Verget

de wijn zijn heerlijke frisse karakter.

reputatie, wijnen van uitzonderlijk niveau

du Sud; uitmuntende wijnen voor een

Proefnotitie: Het parfum doet denken aan frambozen, aardbeien en

te maken.

aantrekkelijke prijs. Wijnen waar iedere

zwarte bessen, met ook iets van peper. De smaak is prachtig elegant

De laatste jaren kiest Guffens er voor om

wijnliefhebber gelukkig van wordt!

en soepel, met een rijp rood fruit, bloemen, opnieuw een pepertje en

meer tijd in de zuidelijke Rhône door te

heerlijke frisse zuren!
Op dronk: tussen nu en 2015
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Proefpakket Verget du Sud
U kun deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.
Jean-Marie Guffens

Speciale prijs: € 54,00 (normaal €49,50)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

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

roussillon

Ultiem gastronomische wijnen
van nabij de Mediterranée
“Zo hé!” was de eerste kreet die een van onze proevers ontglipte, toen deze bij
een blindproeverij de neus in het glas stak. De organisator van de blindproeverij
was ‘not amused’; hij had de wijnen niet voor niets ingepakt. Pas aan het eind
van de proeverij werd het misverstand duidelijk, toen de net geproefde en zo
goed bevallen Zoé-wijnen aan het oog werden getoond.

2012 Zoé Viognier - Pays d’or
Parcé frères

Een relatief koel microklimaat en prachtig oude stokken met

Het is niet zo vreemd dat de viognierdruif de laatste jaren aan

schitterende creatie, een assemblage van grenache, carignan, syrah

populariteit wint. Een complex aromapalet en een weelderige

en merlot.

textuur zijn twee belangrijke karaktereigenschappen van de

Proefnotitie: De neus is rijp en licht kruidig met tonen van zwarte kersen,

viognier die, mits goed gevinifieerd, prachtige wijnen weet voort te

pruimen, laurier en tijm. De smaak is geconcentreerd, met opnieuw rijpe

brengen. Toch is het ook een gevoelige druivensoort die niet overal

fruittonen en zoetige tanninen, en de afdronk is heerlijk fris.

even grote successen boekt. Dit deel van de Roussillon kent echter

Op dronk: tussen nu en 2016

een bodem en microklimaat waarin de druif uitstekend gedijt.

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

Proefnotitie: Heerlijke neus met delicate fruitaroma’s van perzik,
bloesem en honing. De smaak is rijk en geconcentreerd, met een lichte
door een verrukkelijke zachtheid.

2011 Terres Nouvelles blanc - Côtes du Roussillon
La Préceptorie, Joseph Parcé

e Zoé-serie is een creatie van de familie Parcé van het beroemde Domaine de la

Op dronk: tussen nu en 2015

Dit is een van de paradepaardjes van het domein. Nadat begin

Rectorie. Deze ontdekte in 2001 de bijzondere terroir van het achterland van de

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

twintigste eeuw de alles verwoestende druifluis in deze streek

D

Roussillon. Samen met een aantal leden van de plaatselijke coöperatie startten ze hier

kruidigheid en tonen van fris, geel fruit en de afdronk kenmerkt zich

had toegeslagen, werd het perceel waarvan deze wijn afkomstig
is voor het eerst aangeplant. Vandaar de naam nieuwe grond. De

een bijzonder wijndomein, La Préceptorie genaamd, met bijbehorende wijngaarden met

2012 Zoé rouge -Côtes du Roussillion Villages
Parcé frères

oude stokken grenache gris die hier staan, zijn dus nog altijd de

bijzondere serie van Zoé-wijnen. Bijzonder omdat ze alle kwaliteiten van deze fantastische
streek in zich vertegenwoordigen en dat dan ook nog eens voor een zeer aantrekkelijke

Deze rode Zoé was de eerste van de serie die zo’n tien jaar

werden vroeg geoogst, essentieel voor de frisheid in de druiven, en

prijs! Door de hoge ligging van de wijngaarden profiteren de druiven van de verkoelende

geleden het licht zag. De vertaling van het Griekse woord Zoé is

vervolgens gevinifieerd en opgevoed op eikenhouten vaten van 400

zeewind en kunnen de wijnen, ondanks de hoge zomertemperaturen, zeer harmonieuze

leven of de levende. De Zoé-serie staat symbool voor plezier in

liter. Een bijzondere en krachtige witte wijn!

zuren opbouwen.

het leven en de afkeer van het ‘industriële product wijn’, wat de

Proefnotitie: De neus is complex met impressies van bloemen, kruiden,

(levens)filosofie van de familie weerspiegelt.

peer en meloen. De smaak is fris en levendig, rijp en zuiver, met een

zeer oude stokken. Uit deze samenwerking met de lokale wijnboeren ontstond ook de

Joseph Parcé

natuurlijk lage rendementen zijn de geheimen achter deze

eerste aanplant en inmiddels liefst tachtig jaar oud. De druiven

Behalve twee wijnen uit de Zoé-serie, stuk voor stuk met een

rijke, brede structuur en de finale is heerlijk, iets ziltig en met veel lengte.

fantastische prijs-kwaliteitverhouding, selecteerden wij twee

Op dronk: tussen nu en 2016

topwijnen van La Préceptorie, waar Joseph Parcé tegenwoordig

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,70 per fles (normaal € 20,60)

eigenhandig de scepter zwaait. ‘Terres Nouvelles blanc’ en de
‘Coume Marie rouge’, zijn beide voortreffelijke ‘terroirwijnen’
van hoog niveau.

2011 Coume Marie rouge - Côtes du Roussillon
La Préceptorie, Joseph Parcé
Een zacht kruidige wijn met een mooie concentratie, gemaakt
van 70% grenache en 30% carignan. Dankzij de leistenen, de
koele kalkhoudende kleibodems en de mediterrane verkoelende
wind bezit de wijn tevens een mooie frisheid. De wijn vergist op
betonnen cuves gedurende zo’n drie weken. Vervolgens vindt de

Marc Parcé

rijping plaats op barriques van 225 liter, wat hem extra structuur en
complexiteit geeft.
Proefnotitie: De wijn heeft een intens parfum van kruiden, bloemen
en een zoetig zwart en rood fruit. De smaak is krachtig en intens, met
prachtig verfijnde tanninen, lichte aardse aroma’s en zoetig fruit, is zeer
harmonisch en heeft veel lengte. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2017
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Proefpakket Zoé & La Préceptorie
U kunt de Zoé-wijnen, Terres Nouvelles blanc en Coume Marie
rouge ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de
Zoé-wijnen ieder twee, en van de andere wijnen één fles.

Speciale prijs: € 64,50 (normaal € 70,15)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,60 per fles (normaal € 13,95)
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priorat/spanje

sud - ouest/frankrijk

Parel uit Priorat

Juwelen uit de Jurançon
Al ruim 25 jaar vervullen de wijnen van Domaine Cauhapé een
prominente rol in ons assortiment.

Het bijzondere familiedomein Mas d’en Gil is gelegen in Bellmunt, een van de
mooiste gebiedjes van de internationaal gerenommeerde wijnregio Priorat. Al sinds de
monniken van het klooster Scala Dei hier achthonderd jaar geleden de vinificatiekunst
introduceerden, wordt in dit gebied wijn gemaakt. Het klimaat en de bodem zijn in
Priorat dan ook bijzonder gunstig voor wijnbouw.

I

n het beeldschone groene heuvelland op de uitlopers van de Pyreneeën maakt
Henri Ramonteu fabuleuze witte wijnen die hun weg vinden naar vele (sterren)

restaurants in Frankrijk en ver daarbuiten. Henri zette het relatief onbekende
wijngebied Jurançon eind jaren tachtig op de kaart, werd uitgeroepen tot beste
wijnmaker van Frankrijk en bleef ondanks de vele successen een sympathiek en

D

e invloed van de Middellandse Zee wordt getemperd door een droge noordenwind. De

uiterst bescheiden ‘vigneron’. Proef en ontdek de schoonheid van deze unieke,

mooiste wijngaarden profiteren bovendien van een unieke ondergrond, namelijk een van

droge witte cuvées uit de Sud-Ouest!

Ilicorella. Deze zeldzame zwarte leisteengrond bevat sporen van kwarts en biedt houvast aan
de wijnstokken op steile hellingen. Ook staat hij garant voor een gezonde waterhuishouding
van de bodem. Pere Rovira was zo verrukt van het gebied dat hij een stuk wijngaard en

2012 Chant des Vignes - Jurançon sec
Domaine Cauhapé

een bodega voor zijn dochters Pilar en Marta aankocht. Inmiddels is hun domein Mas

Onlangs veroverde dit nieuwe oogstjaar op het beroemde ‘Concours

d’en Gil een gevestigde naam. In hun verrukkelijke wijnen proef je terug dat de zussen

Général’ in Parijs een gouden medaille. En terecht: wat een heerlijke

zowel het talent als de liefde voor dit unieke stukje Priorat van hun vader hebben geërfd.

gastronomische wijn!
Proefnotitie: De neus is expressief en tegelijkertijd delicaat en intens met
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2010 Bellmunt - Priorat
Mas d’en Gil

een vleugje venkel. Het smaakpalet is prachtig in balans met in de aanzet

Witte Priorat is behoorlijk schaars, maar

De Bellmunt bestaat uit een assemblage

frisse afdronk.

van een bijzondere kwaliteit. De Coma

van 60% garnacha, aangevuld met gelijke

Op dronk: tussen nu en 2015

Alta wordt gemaakt van grenache blanc

delen cabernet-sauvignon en cariñena.

(70%) en viognier (30%). De ene helft

Deze druiven excelleren in de regio

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

werd op Franse barrique opgevoed, de

Priorat! Na een handmatige pluk met

andere helft op roestvrijstalen tanks.

laag rendement en zorgvuldige selectie,

Proefnotitie: Een uitbundig geurende

werden zij vergist op roestvrijstalen

2012 Geyser - Jurançon sec
Domaine Cauhapé

neus met aroma’s van peer, veldbloemen,

tanks. De wijn werd twaalf maanden op

Deze nieuwe cuvée van Cauhapé bestaat uit maar liefst vijf

grapefruit en een heel lichte toast. Hetzelfde

Franse eikenhouten vaten opgevoed.

druivenrassen: gros manseng (30%), petit manseng (30%), camarelet

brede palet is te herkennen in de smaak, die

Proefnotitie: Dieprood van kleur. Zeer

(30%), lauzet (5%) en courbu (5%), en is een weerspiegeling van de

rond en iets vettig is. De wijn eindigt met

geurig, vooral zwarte kersen, specerijen

unieke terroir van dit gebied. Henri Ramonteu weet kracht, finesse,

een schonende, frisse afdronk. Delicioso!

en mint vallen op. De wijn is goed

fruitconcentratie en een verrassend breed palet aan aroma’s samen te

Op dronk: tussen nu en 2015

gestructureerd en biedt een mooie spanning

brengen in één wijn.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,95 per fles (normaal € 26,95)

tussen vers rood en zwart fruit, complexe

Proefnotitie: Het parfum stuift het glas uit en is complex met tropisch fruit,

specerijen en zijdezachte tanninen. Een

florale tonen, peper en een vleugje anijs. De smaak is mooi droog en gul met

rijp wit fruit, veel sap, een goede structuur en eindigt in een secondelange

verleidelijke wijn!

volop fris citrus- en steenfruit en specerijen en kent een excellente lengte.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,35)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

tonen van citrus, exotisch fruit, lentebloesem, witte peper, fijne kruiden en

2010 Coma Alta - Priorat
Mas d’en Gil

27

argentinië

argentinië

Altocedro, een goed
verborgen topdomein

2012 Vajo Rojo
Altocedro
In deze wijn komt de filosofie van Karim Mussi Saffie goed tot uiting.
De Vajo Rojo is puur op het fruit gemaakt van gezonde, met de hand
geoogste malbec, tempranillo en cabernet-sauvignon. De druiven
weekten kort, om niet te veel tanninen aan de schil te onttrekken en
rijpten op cementen kuipen.
Proefnotitie: Intens roodpaars van kleur. In de neus rijp zwart fruit en
kruiden. Sappig in de mond, met opnieuw donker fruit en een lichte
kruidigheid. Heerlijk om licht gekoeld te schenken, op een mooie
zomeravond.
Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal: € 9,55)
2012 Año Cero - Tempranillo
Altocedro
De tempranillodruiven zijn afkomstig van wijnstokken van zo’n dertig
jaar oud, sommige zijn echter nog veel ouder. Na de selectieve pluk
volgt een gisting op lage temperatuur op kleine cementen kuipen.
30% van de wijn rijpt daarna nog acht maanden op Amerikaans eiken
om de kleur, aroma’s en het fruit mooi in balans te brengen en om de
wijn extra complexiteit te geven.
Proefnotitie: De wijn geurt naar fris rood bosfruit en kersen, met ook een
zweem van tabak en hout. De geconcentreerde smaak, met veel rijp fruit
en fluwelige tanninen eindigt in een verrukkelijk frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,25)
2012 Año Cero - Malbec
Altocedro
Malbec, de nationale trots
van Argentinië, is bij Karim
Mussi Saffie in goede handen.
De druiven worden met de
hand geplukt en snel maar
zeer voorzichtig naar de
bodega gebracht. Door het
sap in cementen kuipen te
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Karim Mussi Saffie

laten vergisten, weet Karim de
natuurlijke frisheid te behouden,
terwijl een opvoeding van een deel
van de wijn op Frans eikenhout extra
complexiteit geeft aan de Malbec.

nkele jaren geleden plantte hij een bescheiden wijngaard van 5 hectare aan rondom zijn kelder. Maar omdat

Proefnotitie: Diepgekleurd en een gulle neus

hij heilig gelooft in de kracht van oude wijnstokken, gebruikt hij zijn eigen druiven voorlopig niet. Karim

van zwarte bessen, specerijen en cacao. In de

helpt de lokale boeren met het bewerken van hun grond en koopt vervolgens hun mooiste druiven die hij in

mond smelten sappig fruit, pittige kruiden en

zijn moderne kelder vinifieert en opvoedt. Een gezonde, smaakrijke druif ziet hij als het belangrijkste gegeven

zachte tanninen harmonieus samen.

voor een goede wijn. Wat de natuur geeft, is leidend, zo stelt hij. En daarom corrigeert hij zo min mogelijk in

Op dronk: tussen nu en 2017

zijn wijnkelders. Het resultaat is verbluffend: de wijnen zijn bijzonder puur en ademen de schoonheid van het

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,75)

Andesgebergte.

Okhuysen Vinée Vineuse

Altocedro ligt in de hooggelegen Uco Valley in het zuidwesten van de dynamische wijnregio Mendoza. In deze vallei, en
dan met name in wijndorp La Consulta, zijn prachtige wijngaardjes te vinden met mooie oude wijnstokken. Dankzij de
combinatie van een hogere ligging en een perfecte zonexpositie zijn de druiven in het gebied rondom La Consulta extreem
geconcentreerd. Precies wat eigenaar en wijnmaker Karim Mussi Saffie zoekt.
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2012 Méditerranée blanc
Domaine Chante Cigale

2012 Méditerranée rosé
Domaine Chante Cigale

2011 Méditerranée rouge
Domaine Chante Cigale

Op een oppervlakte van ongeveer 1 hectare

Een verrukkelijke rosé met helaas maar een

Voor deze overheerlijke rode wijn worden

staan de druiven roussanne en clairette

kleine jaarlijkse productie van nog geen

meerdere percelen gebruikt, met een

aangeplant. De stokken zijn gemiddeld

vijfduizend flessen. De gebruikte stokken

totale grootte van 4 hectare. Alhoewel de

vijftien jaar oud. De druiven worden met

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

productie van deze wijn ten opzichte van

de hand geoogst waarna de roussanne

gemiddeld maar liefst veertig jaar oud.

de blanc en rosé dus iets groter is, blijft het

een korte, koude schilweking ondergaat,

De druiven worden in de vroege ochtend

aanbod vrij beperkt. De gebruikte stokken

terwijl de clairette direct wordt geperst.

met de hand geoogst en direct geperst.

zijn gemiddeld 35 jaar oud. De assemblage

Het sap wordt voor het grootste gedeelte

De vinificatie gebeurt op lage temperatuur

bestaat uit grenache (70%), cinsault (20%)

gevinifieerd op roestvrijstalen vaten, maar

en zonder melkzure gisting, om de wijn

en syrah (10%). De druiven worden met de

voor een deel ook op eikenhouten vaten van

elegant en fris te houden. De wijn wordt vijf

hand geplukt en streng geselecteerd. Hierna

600 liter. Om de wijnen hun frisheid te laten

maanden op de fijne gistsporen opgevoed

ondergaan ze een koude inweking, gevolgd

behouden, blokkeert Alexandre de melkzure

op roestvrijstalen tanks.

door een periode van weking met dagelijkse

gisting. De wijn rijpt gedurende vijf

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode

pigeage en remontage. De wijn werd een

maanden op de fijne gistsporen. Proefnotitie:

vruchtjes als aardbeien en frambozen, naar

halfjaar opgevoed op de fijne gistsporen.

Een heerlijke rijpe neus van wit en geel fruit,

veldbloemen en verse kruiden. De smaak

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp rood

met iets van peer en witte perzik en ook iets

is delicaat, met mooie, rijpe fruittonen,

fruit, met heerlijke, zwoele tonen, kruiden

van bloemen. De smaak is lekker sappig,

opwekkend frisse zuren en een heerlijke, licht

en specerijen. De smaak is gul en sappig,

vol gul fruit, met impressies van bloesem en

kruidige afdronk.

met opnieuw een rijp fruit en een heerlijke

honing, een vettige structuur, met ook veel

Op dronk: tussen nu en 2015

kruidigheid, vriendelijke tanninen en een

frisheid en zachte zuren in de afdronk.

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

aangenaam pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2015

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

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 10,20)

Perfectie op een
steenworp van
Châteauneuf-du-Pape
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H

et domein bezit maar liefst 45 percelen op de mooiste terroirs verspreid over de appellation van Châteauneuf-du-Pape. Daarnaast
heeft het nog eens tien percelen nabij het dorpje Travaillan, op de weg naar Cairanne, op zo’n vijftien kilometer afstand.

Proefpakket Chante Cigale

Van deze tien percelen komen drie overheerlijke landwijnen, die met dezelfde aandacht en beleving worden gemaakt als Alexandres grote

U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen.

wijnen uit Châteauneuf-du-Pape. Oude wijnstokken, lage rendementen en een perfecte ligging van de wijngaarden staan garant voor

U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

de uitmuntende kwaliteit van de wijnen. Het is dan ook niet vreemd dat deze “Méditerranée-wijnen” inmiddels een grote schare fans

Speciale prijs: € 51,50 (normaal € 57,40)

hebben!

Okhuysen Vinée Vineuse
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Al vele generaties is het domein Chante Cigale in het bezit van de familie van de huidige grote man, Alexandre Favier. Door
de jaren heen groeide het domein al uit tot een van de meest gewaardeerde van de appellation. Maar het was Alexandre die
het naar zijn huidige reputatie tilde en het bij de top van de streek bracht.
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witte bourgognes

Excellentie uit de
Mâconnais!

witte bourgognes

2010 Viré-Clessé ‘Sous les Plantes’
Bret Brothers

2010 Pouilly-Loché ‘La Colonge’
Bret Brothers

Viré-Clessé ligt in het hart van de streek,

Pouilly-Loché is met 30 hectare wijngaard

2009 Pouilly-Vinzelles
‘Les Longeays’
Domaine la Soufrandière

2010 Pouilly-Fuissé
‘Terroirs de Vergisson’
Maison Verget

ten noorden van de stad Mâcon. De

de kleinste appellation uit de Mâconnais

Het eigen domein van de broertjes Bret

Vijftig jaar oude stokken, op drie percelen

kleine wijngaard van ‘Sous les Plantes’

en is gelegen direct naast Pouilly-Vinzelles.

brengt wijnen voort van eenzaam hoog

van ‘La Roche’ bij Vergisson, met een

(0,25 hectare) ligt in het zuiden van Viré,

La Colonge heeft een bodem van klei en

niveau. De wijngaard ‘Les Longeays’ is

ligging op het zuidoosten leveren een deel

oor veel wijnliefhebbers komen de mooiste witte wijnen uit de Bourgogne. De

tegen Clessé aan, op een ziltige kleigrond.

kalksteen en geeft wijnen met finesse en

op het zuidoosten gelegen en heeft een

van de druiven voor deze wijn; een deel

combinatie van kracht, elegantie, mineraliteit en fruit is dan ook uniek en brengt

V

De stokken zijn 50 tot 75 jaar oud en

karakter. De wijngaard ligt op het oosten

bodem van kalkrijke klei. De stokken zijn

komt van ‘Les Crays’. De edele herkomst

een wijnstijl voort die zijn gelijke nauwelijks kent. Een beperkte productie en een

profiteren van een ligging op het zuiden.

en de stokken zijn 35 jaar oud.

ongeveer dertig jaar oud. De grond wordt

geeft wijnen met veel precisie en een

mondiale vraag die het aanbod jaarlijks overtreft, zorgt ervoor dat de wijnen uit de

Proefnotitie: De wijn bezit een neus

Proefnotitie: Het parfum is complex en

hier al ruim tien jaar biologisch-dynamisch

mineraal karakter.

beroemde dorpen van Côte de Beaune schaars en duur zijn. De Mâconnais biedt

van prachtig rijp, geel fruit, bloemen

ruikt naar citrusfruit, peer, meloen, honing

bewerkt.

Proefnotitie: De wijn bezit een uitstekende

tegenwoordig een perfecte oplossing voor dit probleem. Onder aanvoering van

en mineralen. De smaak is intens, met

en bloemen. De smaakaanzet is fris, met

Proefnotitie: Een wijn met complexiteit,

intensiteit, een duidelijk mineraal karakter,

allereerst Jean-Marie Guffens, maar sinds een tiental jaren ook de broers Bret, biedt

terugkerend rijp fruit, een brede structuur en

elegante zuren, een mooie, slanke structuur

rijkdom en elegantie. Hij geurt naar witte

tonen van wit fruit als appel, suikermeloen

dit meest zuidelijke deel van de Bourgogne wijnen van een geweldige kwaliteit, tegen

prachtige zuren.

en een heerlijke minerale afdronk.

bloemen, wit en geel fruit, honing, iets van

en citrusfruit, veel spanning en een heerlijke

nog immer betaalbare prijzen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Op dronk: tussen nu en 2017

karamel en mineralen. In de mond een

afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,40)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,95 per fles (normaal € 23,25)

mooie structuur, een uitstekende balans, veel

Op dronk: tussen nu en 2017

intensiteit en een lange afdronk.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,35)

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 23,95 per fles (normaal € 26,40)

2011 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier

2010 Mâcon-Villages
‘Terres de Pierres’
Maison Verget

Soms dreigen de wijnen van dit domein

Een werkelijk heerlijke Villages, gemaakt

liefhebbers dit domein altijd te vinden.

van gedeclasseerde druiven uit Viré,

Nergens is de prijs-kwaliteitsverhouding

Pierreclos en Charnay. Alleen het eerste vrij

dan ook zo goed als hier!

weggelopen sap uit de pers werd gebruikt.

Proefnotitie: Een eerlijke en heerlijke

30% van de wijn werd gevinifieerd

Saint-Véran. De neus geurt naar rijp geel en

op eikenhouten barriques, de rest op

wit fruit, witte veldbloemen en mineralen.

horizontale roestvrijstalen tanks.

De smaakaanzet is slank en fris, met een

Proefnotitie: De wijn geurt naar wit fruit,

aangenaam wit fruit, dat overgaat in

bloemen en mineralen. De aanzet is mooi

meer exotische tonen, met een uitstekende

zuiver, met exotische fruittonen, die overgaan

concentratie en een mooie lengte.

in witte bloemen en mineralen. De afdronk

Op dronk: tussen nu en 2016

biedt spanning en frisse zuren.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,40 per fles (normaal € 12,65)

Op dronk: tussen nu en 2016

door al het geweld van Bret en Verget
te worden overrompeld. Toch weten de
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Proefpakket Mâconnais
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn een fles.

Speciale prijs: € 105,00 (normaal € 115,15)

Okhuysen Vinée Vineuse

Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,10)
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spanje

spanje

Toro
Door de samenstelling van de bodem, het klimaat en de
druivensoort, is het in Ribera del Duero niet echt mogelijk jonge,
fruitgedomineerde wijnen te maken. Toen de familie die behoefte
toch kreeg, kochten ze begin jaren negentig wijngaarden in het
nabijgelegen Toro. Ze kozen voor het kleine dorpje Valdefinjas,
nabij de rivier de Duero en het stadje Toro. Deze commune had
reeds een grote reputatie en het landschap is er prachtig. In het
continentale klimaat met Atlantische invloeden voelt de lokale
tinta-de-torodruif zich zeer comfortabel, wat zich uit in een mooie
concentratie en een heerlijke fruitexpressie.

2011 Arbucala Esencia Joven - Toro
Garcia Viadero
De wijn is intens donker van kleur. De geur doet denken aan
zwarte kersen, bessen, laurier, peper en iets van vanille. De
smaak valt op door een aantrekkelijke frisheid, in combinatie met
rijpe, smeuïge fruittonen, mooie zachte, iets zoetige tanninen en
uitstekende zuren in de heerlijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2016

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

Yolanda & Carolina Garcia Viadero

Valduero:
veel meer dan Ribera del Duero
H

et liefst zouden wij alle fantastische producenten waar wij

verbluffende wijn voort. De familie besloot daarom vijftien jaar

mee werken continu in het zonnetje zetten. Helaas is dit niet

geleden een nieuwe wijngaard van zo’n 10 hectare met albillo aan

mogelijk. Zo krijgen de even schitterende als beroemde Crianza

te planten. De druif kan goed tegen de warmte, maar profiteert

en Reserva van Bodegas Valduero steevast hun plekje in de

bovendien optimaal van de grote verschillen tussen dag- en

wintereditie van Vinée Vineuse. Hun prachtige en zeldzame witte

nachttemperatuur op het op ruim 800 meter hoog gelegen

Albillo komt daardoor nauwelijks aan bod en hetzelfde geldt voor

plateau. Ook de kalkrijke kleigrond is een ideale voedingsbodem

hun overheerlijke Torowijnen. Hoog tijd om deze eens goed in het

gebleken voor de albillo. De druif bouwt hier een maximum aan

zonnetje te zetten!

aromastoffen op, en koppelt die aan een uitstekende concentratie,

Okhuysen Vinée Vineuse

Albillo blanco
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De albillo is een ‘verboden’ druif in Ribera del Duero. Op grond

2012 Blanco de Albillo
Garcia Viadero

van de lange historie die twee beroemde bodegas met deze druif

De wijn geurt naar bloemen, tropisch fruit als ananas en

hebben, kregen Vega Sicilia en Valduero als enige toestemming

grapefruit, zuidvruchten en iets van citrusfruit. De smaak is mooi

om deze inheemse witte druif te (blijven) verbouwen.

geconcentreerd, met een vettige structuur door de opvoeding

Alhoewel je deze druif in het midden van de twintigste eeuw

‘sur lie’, in het bezit van heerlijk fruittonen, veel sap en prachtige,

op meerdere plekken in Spanje tegenkwam, is hij sindsdien

frisse zuren. Prachtig!

bijna overal verdwenen. De familie Garcia Viadero heeft altijd

Op dronk: tussen nu en 2015

een zwak voor deze autochtone druif gehad. In de bijzondere

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,60)

omstandigheden van Ribera del Duero brengt hij dan ook een

Okhuysen Vinée Vineuse

rijpheid en frisheid!
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rosé frizant

Met deze bubbels heb
je geen feest nodig!
Ooit begonnen als een
kleine productie voor
‘eigen gebruik’, inmiddels
uitgegroeid tot één van
de domeinwijnen van Mas
de Daumas Gassac en
een vaste waarde in ons
assortiment.

D

eze rosé frizant komt tot stand door
een gisting op gesloten cuve, waardoor

het vrijkomende koolzuur in de wijn
behouden blijft. De assemblage bestaat
voor 90% uit het vrij weggelopen sap van de
cabernet-sauvignon, afkomstig van jongere
wijngaarden met een bodem van witte klei.
Dit werd aangevuld met het exotische, frisse
sap van de petit manseng. De elegante
belletjes, het sappige fruit en het bescheiden
alcoholpercentage (11%) maken deze Mas de
Daumas frizant een feest om te drinken!

2012 Rosé Frizant
Mas de Daumas Gassac
Proefnotitie: De kleur is mooi licht, bijna
zalmroze. De mousse heeft kleine, fijne
belletjes die de wijn een sprankelend en fris
karakter geven. Het parfum is heel zuiver met
tonen van kersen en frambozen en het fruit
van de pure cabernet, aangevuld met het
exotische van de petit manseng. De smaak
is mild droog en elegant fris. Aimé Guibert
zelf had het ooit over ‘arômes mystérieux’. In

Okhuysen Vinée Vineuse

de afdronk vinden we aantrekkelijk fruit. Een
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unieke wijn, met een zeer feestelijke uitstraling!

Speciale prijs per doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 18,90)

