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2013 Château de Fontenille
La Belle Rosée 
Bordeaux
Het oogstjaar 2013 kende in praktisch 

heel Frankrijk en ook in andere Europese 

landen vele uitdagingen. Voor de 

prachtige wijngaarden van Stéphane 

Defraine is dat zelfs zwakjes uitgedrukt; 

een groot gedeelte van zijn wijngaarden 

werd getroffen door hagel die zijn 

oogst verwoestte. De uiterst kundige en 

inventieve Defraine oogstte alsnog een 

deel van de stukgehagelde druiven, die 

eigenlijk nog onvoldoende rijp waren 

voor het maken van een rode wijn, liet ze 

heel kort weken en perste ze vervolgens 

zachtjes. Het sap vergistte op een lage 

temperatuur en de wijn rijpte vervolgens 

op zijn fijne gistsporen. Het resultaat is 

een werkelijk verrukkelijke, lichtgekleurde 

rosé vol spanning!

Proefnotitie: De kleur is helder lichtroze. 

De geur is heerlijk expressief, met tonen 

van frambozen, citrusfruit en bloemen. 

De smaak is mineraal en evenwichtig, 

met een verkwikkend fruit, elegante zuren 

en een aangenaam bittertje.

Schenkadvies: Een fantastisch aperitief, 

maar ook uitstekend bij sushi, salades, 

mediterrane schotels met couscous en 

vele visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,25)
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Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen 

Aan deze Okhuysen Special werkten mee:
Xavier Kat, Marc Keulen, Brenda ten Brinke en 
Maartje van Veldhuizen.
Fotografie: Xavier Kat en Fotografie Alexander.

Concept, vormgeving & productie
XDialogue BV, Lelystad

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 24 mei 2014.

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.

Een schitterende 
toevalstreffer!
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Speciale prijs bij doos van 6 flessen: 

€ 7,50 per fles (normaal € 8,55)

Special
Okhuysen
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Valençay, gelegen in het centrale deel 

van de Loire, tussen Tours en Bourges, 

is bekend vanwege het indrukwekkende 

Château de Valençay en van de 

piramidevormige geitenkaas.

Minder bekend is de streek als 

wijngebied, terwijl hier uitstekende 

wijnen worden gemaakt. Topproducent 

hier is Domaine Olivier Garnier, waar 

de broers Olivier en Eric schitterende 

wijnen maken. De vuurstenen (silex) in 

de bodem houden de zonnewarmte 

van de dag goed vast en geven deze 

gedurende de nacht aan de wijnstokken 

af, waardoor de druiven perfect rijpen. 

Wij zijn altijd zéér gecharmeerd van hun 

witte Valençay, gemaakt van sauvignon 

en chardonnay.

2013 Valençay blanc 
Domaine Olivier Garnier
Een schitterende, minerale neus met 

mooi rond fruit, iets van bloemen en licht 

rokerige tonen van vuursteen. De smaak 

is zacht en rond, tevens prikkelend en 

gul, iets vettig met een lekker fris fruit en 

verkwikkende zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,50 per fles (normaal € 8,55)

Aspergewijnen

Kastelen en geitenkaas

Volgens de traditie opent het 
aspergeseizoen op de tweede 
donderdag van april, maar vanaf 
eind maart zal het ‘witte goud’ al 
volop beschikbaar zijn. Het seizoen 
van de Nederlandse asperge is 
vrij kort en daarom moeten we 
er de komende weken extra van 
genieten, inclusief een mooie 
bijpassende wijn. Bij de klassieke 
bereiding met ham, eieren en 
botersaus past het best een milde, 
licht-romige wijn, zoals de bekende 
aspergewijn Pinot Blanc d’Alsace. 
Maar natuurlijk zijn er veel meer 
wijnen die het in combinatie met 
asperges uitstekend doen!
    

2013 La Bocara - Gambellara
Azienda Agricola Cavazza
Sinds 1928 worden kennis en familie-

geheimen van Cavazza van generatie op 

generatie overgedragen. De vier neven 

die nu het bedrijf leiden, combineren 

oude tradities met innovatie. Het 

glooiende landschap ten noorden van 

Vicenza heeft een ideaal klimaat en 

perfecte bodem voor de productie van 

frisse, elegante wijnen.  

Proefnotitie: Een verrukkelijk geurende, 

fruitige en bloemige wijn met een 

milde aanzet, sappige zuren, een lichte 

prikkeling en fantastische fraîcheur.

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,15)

2013 Château de Fontenille 
Entre-Deux-Mers
De wijnen van Stéphane Defraine zijn 

altijd prachtig zuiver en elegant, maar 

vooral een genot om te drinken. Deze 

witte Bordeaux kent een bijzondere 

assemblage van sauvignon blanc, 

sauvignon gris (samen 55%), sémillon 

(25%) en muscadelle (20%). 

Proefnotitie: Een aromatische neus, 

vol wit fruit. De smaak is expressief en 

tegelijkertijd elegant en zacht, met citrus, 

witte perzik, en mooi in balans.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,35 per fles (normaal € 9,40)

2013 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
De broers Huguet zijn zeer bevlogen; 

de wijngaard wordt bestierd door Joan, 

die biologisch werkt en de wijngaarden 

vertroetelt, terwijl José-Maria op 

kundige wijze het kelderwerk voor zijn 

rekening neemt. De Blanc Selecció is 

een klassieker, gemaakt van parellada, 

macabeo, chardonnay en malvasia.

Proefnotitie: Bloemige neus, met wit 

fruit en iets stenigs. De smaak biedt frisse 

aroma’s van appel en citrus, elegante 

zuren, een mooie mineraliteit en een licht 

vette structuur.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,65)

2012 Pinot Réserve - Alsace
Domaine Dirler-Cadé
De familie Dirler bezit enkele prachtige 

wijngaarden, waarvan een groot deel de 

grand-cru-status bezit. Jean en Ludivine 

werken volledig biologisch-dynamisch, 

waarbij de druiven gezond en perfect 

rijp geoogst worden. Deze heerlijke 

instapwijn wordt gemaakt van pinot blanc 

en auxerrois. 

Proefnotitie: Een verrukkelijke wijn met 

een neus van wit en geel fruit, witte 

bloemen en licht ziltig. De smaak is zacht 

en rond, met een goede intensiteit, rijpe 

fruittonen en een aangenaam bittertje.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Proefpakket ‘Aspergewijnen’
Twee flessen Valençay en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 51,00  (normaal € 55,25) 3
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Proefpakket ‘Expressief wit’
Twee flessen Palacio de Bornos Verdejo 
en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 53,95 (normaal € 58,50)

Het feest der herkenning, het 
krijgen wat we verwachten, het 
bevestigd worden in een mening… 
Maar al te vaak zijn we op zoek naar 
iets dat we min of meer al kennen, 
zich al bewezen heeft of wat we bij 
onszelf vinden passen. Hoe heerlijk 
is het echter om je af en toe eens te 
laten leiden door het avontuur! 

2013 Chant des Vignes 
Jurançon sec
Domaine Cauhapé
De wijnen van Henri Ramonteu worden 

wereldwijd in vele sterrenrestaurants 

geschonken. Behalve schitterende 

friszoete wijnen maakt hij ook unieke 

droge wijnen. 

Proefnotitie: De neus is expressief en 

tegelijkertijd delicaat en intens met tonen 

van citrus, exotisch fruit, lentebloesem, 

witte peper, fijne kruiden en een vleugje 

venkel. Het smaakpalet is prachtig in 

balans met in de aanzet rijp wit fruit, veel 

sap, een goede structuur en eindigt in 

een secondelange frisse afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,45 per fles (normaal € 9,50)

2012 Cairanne blanc - Cuvée 
Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin
De broers Alary beschikken over 

wijngaarden die uniek gelegen zijn op 

steile hellingen, met een bodem rijk 

aan stenen, klei en kalk. Hun passie en 

bevlogenheid gaan zo ver dat ze, zeker 

vlak voor de oogst, niet uit de wijngaard 

zijn ‘weg te slaan’. 

Proefnotitie: In de neus vinden we 

aroma’s van witte bloesem en acacia. De 

smaak is mooi rond maar ook verfijnd en 

fris, heeft een aangename kruidigheid, 

wit fruit als peer en exotisch fruit en een 

finale die je lang bijblijft.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,70 per fles (normaal € 11,95)

2012 Steillage Riesling trocken 
Rheingau
Weingut Altenkirch
De expositie van de wijngaarden van 

Altenkirch is op het zuiden gericht, 

ideaal voor de riesling. Wijnmaker en 

oenoloog Jasper Bruysten probeert de 

pure expressie van de bijzondere terroir 

zoveel mogelijk in de wijnen tot uiting te 

brengen. 

Proefnotitie: In de neus vinden we een 

fris en mineraal parfum, met groene 

appel en meloen. De smaak biedt ook 

dat mineralige, voorts een knisperend 

wit fruit, is zuiver en verfijnd droog en 

de afdronk kenmerkt zich door een 

prachtige frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,20 per fles  (normaal € 10,30)

2012 Cartagena Sauvignon 
Blanc - San Antonio
Viña Casa Marín
De Cartagena-wijnen zijn assemblages 

van verschillende wijngaarden. Alle 

druiven worden pas bij perfecte rijpheid 

geoogst en vanwege het koele klimaat 

en de grote diversiteit in terroirs en 

druivenrassen, duurt dit bijna drie 

maanden. Ze worden dan ook apart in 

kleine kuipen gevinifieerd. 

Proefnotitie: In de neus expressieve 

sauvignonaroma’s van kruisbes en vers 

gemaaid gras. De smaak biedt weer dat 

fruit, met ook wat citrus, en is heel puur, 

complex en goed gestructureerd.  

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,85 per fles  (normaal € 11,05)

Palacio de Bornos is een begrip in 

Rueda en hun wijnen hebben met hun 

prikkelende karakter vele Nederlandse 

harten veroverd. De verdejo is de 

toonaangevende druif hier en voelt zich 

uitstekend thuis op de kalk- en steenrijke 

bodem. Hij brengt fruitrijke, droge, 

frisse en zeer expressieve wijnen voort, 

mede dankzij de hoge ligging en het 

heersende landklimaat hier. Hij wordt 

pas bij perfecte rijpheid geoogst en in 

de kelder blinkt men uit in het vinden 

van de ideale balans tussen extract en 

verfijning. Een wijn die ervaren moet 

worden! 

2013 Verdejo
Palacio de Bornos
De combinatie van frisheid, fruit 

en kruidigheid maakt deze meest 

succesvolle wijn van het domein tot 

een ideaal aperitief en een veelzijdige 

begeleider van diverse lichte (voor-)

gerechten. Hij heeft een mooie 

expressieve neus met tonen van fris, 

exotisch fruit, kruiden en iets bloemigs. 

De smaak is fris met sappige zuren, 

tegelijkertijd fruitig en verfijnd droog 

met een knisperende finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,95 per fles (normaal € 7,95)

Het mooiste wit uit Rueda!

Verrassende wijnen vol expressie!
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Wat zijn we gezegend met 
de huidige wijnbouw- en 
vinificatietechnieken! Waren in 
vroeger tijden karaktervolle rode 
wijnen doorgaans synoniem met 
zware wijnen, die lang moesten 
liggen, tegenwoordig vinden we 
een breed scala aan karaktervolle 
wijnen die al jong lekker zijn, van 
licht tot stevig, waarin ook de 
typische, fijne nuances van terroir 
en druif het karakter bepalen. 

2010 Merlot/Cabernet-
Sauvignon - Stellenbosch
Sterhuis
Eigenaar Johan Kruger bezit enkele van 

de hoogst gelegen wijngaarden van 

Stellenbosch en profiteert daardoor van 

een geheel eigen, koeler microklimaat. 

De druiven kunnen hierdoor langer 

blijven hangen en perfect uitrijpen; zo 

ontwikkelen suikers en rijpheid van schil 

en pitjes zich gelijkmatig. 

Proefnotitie: In de neus geurt de wijn 

naar kersen, bessen en aardbeien, met 

ook iets van specerijen, laurier, tabak en 

kaneel.  De smaak heeft een vol en fris 

rijp fruit, is lekker sappig en eindigt in 

een aangename, kruidige afdronk.

Op dronk:  tussen nu en 2017 

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,55)

2011 Arbucala Esencia
Joven - Toro
Bodegas Valduero
In het continentale klimaat van Toro, met 

Atlantische invloeden, gedijt de lokale 

tinta-de-torodruif zeer goed. De familie 

Garcia Viadero kocht hier begin jaren 

negentig wijngaarden met het doel om 

kwalitatieve op fruit gemaakte wijnen 

te maken, waarin ze met deze Arbucala 

volledig geslaagd zijn. 

Proefnotitie: In de neus zwarte kersen, 

bessen, laurier, peper en iets van 

vanille. In de smaak bezit de wijn een 

aantrekkelijke frisheid, rijp, smeuïg fruit 

Niet alleen wijnjournaliste Jancis 

Robinson rekent Mas des Dames dankzij 

haar karaktervolle wijnen tot haar 

‘Languedoc favourites’, maar ook vele 

andere wijnschrijvers loven inmiddels 

de creaties van dit domein. Lidewij van 

Wilgen is dan ook veel meer dan een 

Nederlandse wijnmaakster die het ‘roer 

heeft omgegooid’; haar grote talent 

staat buiten kijf. La Diva is dé topwijn 

van het domein. Hij bestaat voor 20% uit 

alicante van wijnstokken van meer dan 

honderd jaar (!) oud, die nog maar 15 

hectoliter per hectare geven. 

2011 La Diva - Vin de Pays des 
Coteaux de Murviel rouge
Mas des Dames
De assemblage bestaat verder uit syrah 

(50%) en grenache (30%) die twaalf 

maanden op eiken werd opgevoed. In de 

neus rijke aroma’s van kruiden en donker 

fruit. In de smaak is de wijn prachtig 

geconcentreerd, met een heerlijk soepel, 

rijp fruit, een goede complexiteit en 

subtiele tonen van het eikenhout.

Op dronk:  tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,90 per fles (normaal € 13,55)

Uitgesproken rood!

Proefpakket ‘Uitgesproken rood’
Twee flessen La Diva  en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 65,95 (normaal € 72,40)

en zachte, iets zoetige tanninen.

Op dronk:  tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,65 per fles (normaal € 9,95)

2012 Cabernet Sauvignon 
Vin de Pays d’Oc
Domaine Dupont-Fahn
De wijnen van Michel Dupont-Fahn uit 

de Bourgogne zijn geliefd vanwege hun 

uitbundige karakter, met een bijna zwoel 

parfum en een extreme rijpheid. Sinds 

enkele jaren bezit hij ook een wijngaard 

in de Languedoc ter hoogte van Lunel, 

waar hij onder meer een indrukwekkende 

Cabernet-Sauvignon maakt.

Proefnotitie: Heerlijke cabernet-neus 

met cassisfruit, bramen en wat kruidigs. 

De smaak biedt veel sappig en bessig 

fruit en een pittige afdronk. 

Op dronk:  tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,75 per fles (normaal € 12,00)

2012 Año Cero - Malbec
Altocedro
De druiven komen van een hooggelegen 

wijngaard, met deels jonge aanplant 

en deels vijftig jaar oude aanplant. De 

grond is rotsachtig met een bovenlaag 

van leem. Na de gisting op cementen 

tanks, rijpte 30% van de wijn gedurende 

acht maanden op houten vaten van Frans 

eiken. 

Proefnotitie: De wijn heeft een 

expressieve neus van zwarte bessen, 

bramen, cacao en specerijen. De smaak 

is rond en sappig, heeft een prachtige 

fruitconcentratie, een pittige kruidigheid 

en mooie tanninen in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,25 per fles (normaal € 13,80)
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2013 Château de Fontenille
La Belle Rosée 
Bordeaux
Het oogstjaar 2013 kende in praktisch 

heel Frankrijk en ook in andere Europese 

landen vele uitdagingen. Voor de 

prachtige wijngaarden van Stéphane 

Defraine is dat zelfs zwakjes uitgedrukt; 

een groot gedeelte van zijn wijngaarden 

werd getroffen door hagel die zijn 

oogst verwoestte. De uiterst kundige en 

inventieve Defraine oogstte alsnog een 

deel van de stukgehagelde druiven, die 

eigenlijk nog onvoldoende rijp waren 

voor het maken van een rode wijn, liet ze 

heel kort weken en perste ze vervolgens 

zachtjes. Het sap vergistte op een lage 

temperatuur en de wijn rijpte vervolgens 

op zijn fijne gistsporen. Het resultaat is 

een werkelijk verrukkelijke, lichtgekleurde 

rosé vol spanning!

Proefnotitie: De kleur is helder lichtroze. 

De geur is heerlijk expressief, met tonen 

van frambozen, citrusfruit en bloemen. 

De smaak is mineraal en evenwichtig, 

met een verkwikkend fruit, elegante zuren 

en een aangenaam bittertje.

Schenkadvies: Een fantastisch aperitief, 

maar ook uitstekend bij sushi, salades, 

mediterrane schotels met couscous en 

vele visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,25)
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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 24 mei 2014.

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
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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.

Een schitterende 
toevalstreffer!
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