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Speciale prijs bij doos van 6 flessen: 

€ 8,95 per fles (zie pagina 2)

Special
Okhuysen



Op het beroemde Château de 

Pennautier, met zijn prachtige sier- en 

parktuinen en 146 hectare wijngaard 

op de hellingen van de Montagne Noir, 

maakt men al sinds 1620 wijn. Door de 

relatief hoge ligging van de wijngaarden 

profiteren de druiven optimaal van de 

koele nachten en van een frisse bries, 

die ook overdag voor wat afkoeling 

zorgt. Adviseur Patrick Léon, oud-

technisch directeur van Château 

Mouton-Rothschild, staat borg voor 

de hoge kwaliteit van de wijnen. Deze 

geliefde Marquis de Pennautier bezit 

een prachtige balans tussen frisheid, 

dankzij een oogst in de vroege ochtend, 

en een zekere complexiteit dankzij een 

opvoeding (40%) op houten vaten.

2012 Marquis de Pennautier 
Chardonnay 
Château de Pennautier
De neus is rijk met aroma’s van 

tropisch fruit als ananas, passiefruit en 

gedroogde abrikoos, iets van citrus en 

wat vanille. De smaak is vol en rijk, met 

een mooie vette structuur, een prachtig 

rijp geel fruit, heerlijke houttonen en 

een lange en krachtige finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Zomers wit uit ‘La Douce France’

Pennautier maakt indruk!

Voor onze wijnselectie voor de 
zomermaanden kwamen de laatste 
weken weer vele tientallen zomerse 
wijnen op de proeftafel voorbij. De 
keuze viel deze keer vooral op de 
rijke diversiteit aan zomers wit die 
Frankrijk te bieden heeft, van Loire 
tot Languedoc, van Bordeaux tot 
Bourgogne. ‘La Douce France’ in 
optima forma!

2013 Faune blanc - Vin de Pays 
de l’Hérault
Moulin de Gassac 
Deze ‘halfgod’ is een assemblage van 

viognier (50%), chardonnay (40%) en 

muscat (10%) die uitstekend gedijen in 

de zand- en kiezelrijke bodem van de 

oevers van de rivier de Hérault. 

Proefnotitie: In de neus heerlijk 

aromatisch, met tonen van abrikoos, 

peer en witte bloemen. Delicate en 

uitgebalanceerde smaak, met bloemen, 

een vettere structuur, rijp geel en 

exotisch fruit en een milde, frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,20 per fles (normaal € 8,10)

2013 Valençay blanc
Domaine Olivier Garnier
Zo weinig mogelijk ingrijpen in de natuur 

is hier het devies. Daarnaast is deze 

Valençay  bijzonder doordat aan de 

dominante sauvignon wat chardonnay 

(15%) is toegevoegd. 

Proefnotitie: In de neus exotisch fruit, 

honing 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)

Proefpakket 
‘Zomers wit uit 
La Douce France’
Twee flessen Marquis de Pennautier en één fles 
van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 49,95 (normaal € 55,70)
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In het zonnetje 2013 Château de Fontenille 
blanc
Entre-Deux-Mers
De wijnen van Stéphane Defraine 

zijn altijd prachtig zuiver en elegant. 

Deze witte Bordeaux is een bijzondere 

assemblage van sauvignon blanc, 

sauvignon gris (samen 55%), sémillon 

(25%) en muscadelle (20%).

Proefnotitie: Hij bezit een neus die heel 

aromatische is, vol wit fruit. De smaak 

is expressief en tegelijkertijd elegant en 

zacht, met citrus, witte perzik, en alles 

mooi in balans.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,20 per fles (normaal € 9,25)

2013 L’ Apostrophe blanc
Domaine Chante Cigale
Deze witte Rhônewijn is gemaakt van 

roussanne die een koude schilweking 

ondergaat en clairette die direct wordt 

geperst. De rijping ‘sur lie’ zorgt voor 

extra complexiteit. 

Proefnotitie: Een geur van rijp wit en 

geel fruit, steenvruchten en bloemen. In 

de mond fris sap, gul fruit en tonen van 

bloesem en honing. De wijn heeft een 

plezierig vetje en in de afdronk zachte 

zuren.

Op dronk: tussen nu en 2016

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



Proefpakket 
‘Een glas vol fruit!’
Twee flessen Huerta del Rey en één fles 
van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 43,95 (normaal € 48,85)

De hype rondom rosé zoals we 
die de laatste jaren hebben 
gekend, is tanende. Zo gaat dat 
met hypes. Zelf zijn wij echter 
verrukt van deze zomerse wijn 
bij uitstek, die bovendien in 
vele gedaanten verschijnt. Ook 
dit jaar proefden wij weer vele 
soorten en selecteerden onze 
favorieten; hoe beter de rosé, 
hoe fijner de zomer!

2013 Cuvée Tradition rosé 
Corbières
Château Beauregard Mirouze
Op dit schitterende, biologisch werkende 

Zuid-Franse domein wordt een Saint-

Chinian rosé van zeer hoge kwaliteit 

gemaakt. De basis hiervan is het gebruik 

van de druiven cinsault, syrah en 

grenache, afkomstig van de koelste, op 

het noorden gelegen wijngaarden.

Proefnotitie: Lichtroze van kleur, met 

een geur van witte perzik, peer en 

veldbloemen. In de smaak rood fruit als 

frambozen en bosaardbeitjes en verfijnde 

zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Beaujolais-Villages rosé
Gilles Gelin
De rode wijn uit de Beaujolais heeft 

de laatste jaren weer aan populariteit 

gewonnen, maar dat hier op bescheiden 

schaal ook voortreffelijke rosé wordt 

gemaakt, is maar bij weinig mensen 

bekend. Proef deze rosé van onze eigen 

Gilles en oordeel zelf! 

Proefnotitie: In de geur aantrekkelijk 

bessenfruit, wilde bloemen en fijne 

kruiden. De smaak is vol met sappig rijp 

fruit en eindigt in een zuivere, verfijnde 

finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,70 per fles (normaal € 8,70)

De huidige mode vraagt om rosés met 

weinig kleur; hoe minder hoe beter. 

Sommige van deze wijnen zijn zo bleek 

als witte wijn, terwijl ze (met behulp 

van technische ingrepen) gemaakt 

zijn van rode druiven. Gekkigheid 

wat ons betreft. Het gaat ons om de 

smaak en niet om de kleur! Neem deze 

verrukkelijke Huerta del Rey, met zijn 

intense, heldere kleur. Jaar in jaar uit 

beoordeeld als een van de beste rosés in 

zijn prijsklasse en dit jaar opnieuw door 

de vakjury van het wijnblad Proefschrift 

uitgeroepen als winnaar! Niet zo vreemd 

dus dat dit al vele jaren onze best 

verkopende rosé is en dat mensen er 

zelfs een doosje van mee op vakantie 

nemen.

 

2013 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos
De assemblage bestaat uit garnacha 

en tempranillo. De neus is heerlijk 

expressief, vol rood fruit en met iets 

citrusfruit. De smaak is verkwikkend, 

met sappige fruittonen en hij heeft een 

heerlijke afdronk.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2015

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

Een glas vol fruit!
2013 Abadal Rosado
Pla de Bages
Bodegas Abadal
Een unieke en geliefde Spaanse rosé 

gemaakt van de bekende cabernet-

sauvignon (80%) en de inheemse 

sumolldruif (20%). Deze laatste druif 

geeft de wijn extra frisheid en spanning.

Proefnotitie: De fruitaroma’s stuiven 

het glas uit: wilde aardbei, rode bes en 

framboos. De smaak is fris, fruitig en 

pittig, de afdronk is heerlijk fris. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

2012 Cuvée ‘La Remise de la 
Mordorée Rosé
Domaine de la Mordorée
Het Domaine de la Mordorée behoort 

volgens wijngoeroe Robert Parker tot 

de beste honderd domeinen ter wereld. 

Het in Tavel gelegen domein heeft een 

grote traditie in het maken van top-

rosé. Deze Vin de France laat hun grote 

deskundigheid prachtig zien!

Proefnotitie: Een heerlijke geur van 

rozenblad, framboos, aardbei en iets 

citrusfruit. In de mond lekker sappig en 

vol fruit en de wijn bezit een aangename, 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,80 per fles (normaal € 8,90)
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In het zonnetje

Opnieuw beste rosé van het jaar!



Proefpakket 
‘Vol sappig rood’
Twee flessen Hommage au Saint-Saëns
en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 43,95 (normaal € 48,65)

Op een mooie zomerdag grijpen 
we al snel naar een verfrissende  
witte wijn of rosé, maar ook rode 
wijnen kunnen zeer verkwikkend 
zijn! Wij selecteerden vijf rode 
wijnen die uitblinken in zuiverheid 
en fruitconcentratie. Schenk deze 
elegante rode wijnen licht gekoeld 
om het frisse fruit te accentueren.

2013 Le Grangeot rouge
Pays d’Oc
Château Beauregard Mirouze 
Karine en Nicolas Mirouze bezitten 

maar liefst driehonderd hectare land, 

waarvan bewust maar vijftig hectare met 

wijnstokken zijn beplant. Zo blijft de  

natuurlijke balans intact, wat de kwaliteit 

ten goede komt. De Grangeot is een 

assemblage van cabernet- sauvignon, 

merlot en syrah. 

Proefnotitie: Een uitbundige neus met 

aroma’s van donker fruit en verse kruiden. 

De wijn is sappig, met fris en meer gerijpt 

rood fruit en een goede bite. 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Abadal Cabernet-Franc / 
Tempranillo - Pla de Bages
Bodegas Abadal
De kleine D.O. Pla de Bages is onder 

aanvoering van Abadal de afgelopen 

jaren duidelijk op de kaart gezet. 

Met name door het assembleren van 

autochtone druivenrassen met Franse 

druivenrassen tot een kunst te verheffen! 

Proefnotitie: In de neus fris rood fruit. 

In de mond brengt de cabernet-franc 

een geconcentreerde smaak en een 

breed smaakpalet, terwijl de tempranillo 

elegantie en veel frisheid geeft. De wijn 

is soepel en heeft zachte tanninen in de 

afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2013 Valpolicella
Palazzo Maffei
Nabij de stad Verona ligt het prachtige 

domein Palazzo Maffei van de bekende 

wijnmakersfamilie Cottini. Er wordt 

gewerkt met respect voor de natuur 

én volgens de oude familietradities, 

terwijl ook in moderne technieken wordt 

geïnvesteerd. 

Proefnotitie: Verleidelijke neus van klein 

rood fruit, kersen en licht florale tonen. 

In de mond opmerkelijk elegant, licht 

kruidig, met zwoel rijp fruit en elegante 

zuren in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,50 per fles (normaal € 8,45)

2012 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves
De veelgeprezen wijnmaker Thierry 

Germain creëert wijnen van een 

uitzonderlijk niveau: puur, zuiver en 

een ultieme reflectie van de terroir. Deze 

‘instapwijn’ uit Saumur heeft dan ook 

alles in zich!

Proefnotitie: De 100% cabernet-franc 

geeft een explosie aan zwart fruit, laurier, 

eucalyptus en zwarte peper. De smaak 

is geconcentreerd, mooi floraal en bezit 

een geweldige fruitexpressie.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 10,40 per fles (normaal € 11,70)De beroemde musicus en componist 

Camille Saint-Saëns kwam graag 

naar Béziers en logeerde dan bij de 

bevriende familie Fabre-Luce op hun 

Domaine de la Gineste. Dit kleine 

wijndomein heeft enkele hectaren 

prachtige wijngaarden die net buiten 

de appellation Saint-Chinian liggen. Als 

eerbetoon aan de vermaarde musicus 

maakt Henri Fabre-Luce, de huidige 

eigenaar en directe afstammeling, 

een speciale Saint-Saëns-wijn met een 

‘muzikaal’ etiket. Oorspronkelijk werd 

de wijn gemaakt van 100% merlot, 

maar om de wijn wat meer complexiteit 

te geven voegt Henri Fabre-Luce nu 

een beetje houtopgevoede cabernet-

sauvignon toe. De altijd al heerlijke 

wijn krijgt hierdoor net wat extra pit, 

waardoor hij nooit verveelt!

2011 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Donkerrood, bijna paars. Explosief 

parfum met tonen van rijpe bessen en 

bramen en een lichte toets van hout. De 

smaak is vol en krachtig, maar tegelijk 

ook zacht en smeuïg.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Een wijn met een verhaal...

Vol sappig rood
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In het zonnetje



Jean-Marie Guffens, een van Frankrijks beste wijnmakers, heeft een hekel aan 
middelmatige wijnen. Ook al wil de consument in deze tijden wat minder aan 
een fles uitgeven, de wijn zou toch altijd goed gemaakt moeten zijn en lekker 
moeten smaken, ook voor een kleine prijs. Dit jaar ging hij die uitdaging 
aan; hij kocht bij diverse boeren door hemzelf geselecteerde druiven van 
verschillende herkomst in, om daar één voordelige rode en één voordelige 
witte wijn van te maken. Zijn opzet slaagde, want de wijnen zijn heerlijk en 
de prijs is zéér vriendelijk!

2013 Vin de France “Sans Terroir” blanc
Verget de France
Een originele witte wijn die gemaakt wordt 

van 50% viognier, 30% sauvignon blanc en 

20% chardonnay. Deze bijzondere assemblage 

verenigt op perfecte wijze alle kwaliteiten die 

deze druiven afzonderlijk van elkaar bezitten. 

Proefnotitie: Het bouquet biedt rijp geel en wit 

fruit, iets van honing en bloesem. In de mond 

is de wijn lekker sappig, heeft hij een goede 

structuur, opnieuw rijp fruit, aangename zuren en 

een goede bite. 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Vin de France “Sans Terroir” 
rouge
Verget de France
Voor de assemblage van de rode wijn 

zonder herkomst koos Jean-Marie twee 

druiven waar hij veel mee heeft, maar 

die niet vaak in één wijn verenigd 

worden: de syrah en de merlot. Dat 

ze prachtig samengaan, bewijst deze 

cuvée.

Proefnotitie: In de neus donker fruit, 

zoals bramen en zwarte bessen. De 

smaakaanzet is fris, waarna pittig 

rood en zwart fruit het overnemen. 

Goed van structuur en een 

aangenaam kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:  
€ 6,90 per fles (normaal € 7,80)
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

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

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

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

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 4 oktober 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.

Wijn zonder herkomst...


