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Zin in de feestdagen!
Het is raar schrijven over het gure decemberweer en het 

gerieflijk knapperende haardvuur in huis, als het op het moment 

van schrijven, op de 1ste november, ruim twintig graden is en 

kinderen in korte broeken buitenspelen. Geen druif die daar 

nog van profiteert, want de bladeren vallen en de oogst is 

inmiddels overal (op hier en daar een ‘vendange tardive’ na) 

binnen. Wederom waren de omstandigheden voor de wijnbouw 

dit jaar in grote delen van Europa lastig. De natuur lijkt de 

laatste jaren flink door elkaar geschud: het is warm en droog op 

momenten dat het doorgaans regent en koel en nat wanneer 

de zon moet schijnen. Een goede bloei en vruchtzetting leidden 

gelukkig wel tot gezonde hoeveelheden druiven. Ook een 

uitstekende nazomer poetste nog wat oneffenheden weg. 

Hoewel ze vaak erg goed moesten selecteren, zijn de betere producenten over het algemeen tevreden. Ook 2014 zal dus weer 

een jaar van de wijnmaker worden. Het kaf wordt daarmee van het koren gescheiden en dat werkt heel verhelderend. 

Wel moet de consument op zijn hoede blijven: net als de afgelopen jaren zullen er weer de nodige partijen matige wijnen, versierd 

met mooie flessen, dito etiketten en klinkende namen, op de markt worden gedumpt. En hoewel de prijzen aantrekkelijk lijken, 

is, zoals dat meestal het geval is, goedkoop duurkoop. Wees gerust: bij Okhuysen zal u dit niet overkomen. Wij houden vast 

aan ons principe dat wij enkel wijnen aanbieden die we zelf ook graag drinken, tegen een prijs die we er zelf ook voor zouden 

willen betalen. Dat lijkt eenvoudig en dat is ook zo. Zo eenvoudig dat het ons jaar in jaar uit een groeiende groep enthousiaste 

liefhebbers als klant brengt. Het team Okhuysen-medewerkers breidt zich dan ook steeds wat verder uit. Stuk voor stuk bevlogen 

mensen die onze filosofie van kwaliteit in product en service vol enthousiasme uitdragen en ervan genieten om u nieuwe wijnen te 

laten ontdekken en de wijnen in goede orde bij u te krijgen. 

Er is ook weer hard gewerkt aan deze laatste Vinée Vineuse, die traditiegetrouw geheel in het teken staat van de decembermaand 

en de feestdagen. Naast een gevarieerd aanbod van wijnen om nu van te genieten, doen we u ook dit jaar de nodige wijn-spijs-

suggesties en bieden wij u mooie cadeau-ideeën. Als klap op de vuurpijl treft u bij deze Vinée Vineuse een bijlage met een vijftigtal 

exclusieve wijnen, die u per fles tegen een extra aantrekkelijke prijs kunt bestellen. 

Degenen die voor 31 december 2014 een bestelling van € 250,00 of meer plaatsen uit de Vinée Vineuse en/of de iconenlijst, 

ontvangen een heerlijk kistje met twee bijzondere wijnen (zie achterpagina)!  We hopen dat u daarmee deze Vinée Vineuse met 

nóg meer plezier zult lezen!

Wij wensen u fantastische feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!

Xavier Kat en alle medewerkers van Okhuysen
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De Cuvée D Champagnes zijn de topwijnen van Devaux. 
Voor deze serie worden enkel druiven van de beste 
percelen pinot noir en chardonnay gebruikt. Alleen het 

sap van de eerste persing is goed genoeg voor de Cuvée D-serie. 
De cuvées rusten minimaal drie keer zo lang als wettelijk verplicht 
gesteld door de AOC, wat inhoudt minimaal vijf jaar voor de 
jongste wijn in de assemblage van de verschillende oogstjaren. De 
complexiteit van deze lijn Champagnes is dan ook ongekend! 

Champagne brut Cuvée D
Een assemblage van de mooiste percelen pinot noir en chardonnay, 

geoogst in minimaal vier verschillende jaren. Complex bouquet, mooi 

zuiver van smaak, met een klein vetje en een secondenlange afdronk. 

Een schitterend aperitief, maar ook perfecte begeleider van sint-

jakobsschelpen of een witvis met botersaus.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 39,95 per fles (normaal € 44,50)

Speciale prijs per fles: € 41,50 

2005 Champagne brut Cuvée D
Sinds 1996 werden op Devaux slechts vier oogstjaren aangeboden 

als ‘millésimé’ in de Cuvée D-lijn. De condities moeten dan ook 

exceptioneel zijn! 2005 was zo’n jaar. Gemaakt van twee gelijke delen 

pinot noir en chardonnay en zeven jaar opgevoed: een indrukwekkend 

glas! Heerlijk bij een visplateau, oosterse gerechten en desserts met 

chocolade.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 57,50 per fles (normaal € 64,50)

Speciale prijs per fles: € 58,95 

De crème de la crème van 
Devaux

Op www.okhuysen.nl vindt u ons complete 
aanbod Champagnes van Devaux.

In het kleine dorpje Bar-sur-Seine, 
in het meest zuidelijke deel van de 
Champagne, de Côte des Bar, ligt 

een groots domein: Maison Veuve 
A. Devaux. Het team van Devaux 
weet als geen ander de structuur 
en finesse van de pinot noir – het 
meest aangeplante druivenras in 
dit deel van de Champagne – te 
laten weerspiegelen in zijn cuveés. 
De druiven zijn volledig afkomstig 
van speciaal geselecteerde eigen 
wijngaarden. Dit is uniek in het 
Champagnegebied en het geeft de 
wijnen bijzonder veel karakter. 

Champagne brut Grande 
Réserve
Gemaakt van 70% pinot noir en 30% 

chardonnay, afkomstig van respectievelijk 

de Côte des Bar, Côte des Blancs en 

Vitry. Een vijfde deel van de wijn werd 

opgevoed op houten foudres. De neus 

is fris, vol wit fruit en heeft een hint van 

toast. De mousse is heerlijk zacht en de 

smaak is elegant, verkwikkend en goed 

gestructureerd. Een prachtig  aperitief 

of een heerlijke begeleider van een 

feestelijke lunch!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 32,50 per fles (normaal € 36,40)

Speciale prijs per fles: € 33,50

Champagne brut Blanc de Noirs
De specialiteit van het huis: een ‘blanke’ 

Champagne gemaakt van 100% ‘rode’ 

pinot noir. Rijk en krachtig, met in de 

neus rode vruchtjes en in de brede 

smaak veel sappig fruit. Elegante finale, 

met een aangename ‘bite’. Mooie 

begeleider van voorgerechten of 

tussengerechten met vis en wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 34,25 per fles (normaal € 38,40)

Speciale prijs per fles: 35,40

Veuve A. Devaux
Een tophuis in de Champagne!

Okhuysen Vinée Vineuse4 5Okhuysen Vinée Vineuse



Inmiddels is het een goede traditie dat we in de laatste Vinée Vineuse van het jaar een kist samenstellen met wijnen 
waar u tijdens de feestdagen blind op kunt varen. Stuk voor stuk prachtige wijnen, die u wellicht kunnen inspireren 
tot het bereiden van een onvergetelijk (kerst)diner. Gepresenteerd in een mooie zesflessenkist is dit tevens een 

prachtig cadeau voor iedere wijnliefhebber.

2013 Rosé Frizant
Mas de Daumas Gassac
Het illustere Mas de Daumas Gassac 

maakt naast hun beroemde rood 

en wit een mousserende wijn van 

een verleidelijk mooie kwaliteit. De 

assemblage bestaat voor 90% uit 

cabernet-sauvignon, aangevuld met 

het exotische, frisse sap van de petit 

manseng. Een plezierwijn van de 

hoogste categorie!

Proefnotitie: De kleur is zalmroze. De 

neus is zuiver met tonen van kersen en 

frambozen en iets exotisch. De smaak 

is mild droog en elegant en de mousse 

heeft kleine, fijne belletjes die de wijn 

een sprankelend en fris karakter geven. 

Schenkadvies: Als feestelijk aperitief.

Op dronk: tussen nu en najaar 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,25 per fles (normaal € 19,25)

2013 Pouilly-Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly
Een van de beste witte Loirewijnen is 

de Pouilly-Fumé, die van uitsluitend 

sauvignon wordt gemaakt en een 

stuivend, bijna exotisch parfum 

presenteert. Jean-Pierre Bailly maakt 

een prachtige expressieve Pouilly-

Fumé in een stijl die precies aansluit bij 

onze wensen.

Proefnotitie: De neus is een explosie 

van fruit en buxusachtige tonen die zo 

kenmerkend zijn. De smaak is intens 

rijk, maar ook fris met fijne zuren en 

een sappige minerale afdronk.

Schenkadvies: Bij schelpdiertjes, 

garnalen, lichte voorgerechten, 

geitenkaas en als aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,25 per fles (normaal € 13,80)

2012 Mâcon Villages  
Terroirs du Mâconnais
Bret Brothers
De herkomst van deze witte wijn lijkt 

eenvoudig, maar de werkelijkheid is 

anders: de assemblage bestaat uit vaten 

Viré-Clessé, Saint Véran ‘en Combe’, 

Pouilly-Fuissé ‘en Carementrant’. 

De wijn werd op eikenhouten vaten 

opgevoed.

Proefnotitie: Heerlijke florale neus met 

een goede vettigheid en heel fijne, bijna 

zoete tonen van het hout. De smaak is 

delicaat met een klein botertje, heeft 

sappige, frisse zuren en een rijke finale. 

Schenkadvies: Begeleider van 

visgerechten met milde saus, wit 

gevogelte en rijke pastagerechten.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,95 per fles (normaal € 14,60)

2011 Crozes-Hermitage rouge Silène
J.L. Chave Sélection
Jean-Louis Chave is een van de meest mythische 

producenten uit Frankrijk en op de Hermitage van 

Chave staat geen maat. Deze Crozes-Hermitage is 

deels gemaakt van druiven uit eigen wijngaard en 

deels van gekochte druiven, maar alle zijn afkomstig 

van de coteaux met granieten bodem. 

Proefnotitie: Een geur van zwarte bessen, bramen 

en frambozen, ook iets van laurier en peper. In de 

mond is de wijn zuiver, geconcentreerd, met een 

mooie lengte en frisse zuren.

Schenkadvies: Mooi bij wildgerechten als hert, haas 

of konijn, maar ook bij duif.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,95 per fles (normaal € 16,95)

2010 Vieux Château Saint-André
Montagne-Saint-Emilion
Jarenlang was wijnmaker Jean-Claude Berrouet de 

grote man achter het succes van Château Petrus. 

Niet veel mensen weten dat de familie Berrouet ook 

een klein eigen chatêau bezit, net buiten Saint-

Emilion. Hier maken zij een schitterende klassieke 

Bordeaux voor een aangenaam zachte prijs.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe rode vruchtjes, 

laurier, herfstblad en iets van leer. De smaak bezit 

rijpe fruittonen, een elegante structuur, frisse 

tanninen en eindigt met een pittige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij rood vlees, eend, klein 

wild of harde Nederlandse kazen.

Op dronk: tussen nu (bij voorkeur uit karaf) en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,75 per fles (normaal € 18,55)

2013 Muscat de Rivesaltes
Domaine Sarda-Malet
Sarda-Malet is een echte specialist in het maken 

van zoete wijnen. Deze voortreffelijke Muscat de 

Rivesaltes is een onweerstaanbare afsluiting van het 

(feestelijke) diner!

Proefnotitie: Het parfum geurt naar de druivigheid 

van de muscat, met tonen van bloesem, lychee en 

kweepeer, en ook iets van karamel en chocola. De 

smaak is fris zoet, met een breed palet aan tropisch 

fruit en eindigt in een lange, weelderige finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,95 per fles (normaal € 14,40)

Kerstkist vol zaligheden

De ultieme afsluiter 

De Kerstkist
Okhuysen-kist met van iedere wijn één fles

Speciale prijs per kist € 96,50
(normaal € 106,95)

De familie Beau bezit unieke percelen in Cognac en wel in de 

Grande Champagne. Hun eau de vie vindt dan ook gretig aftrek 

bij de bekende merken. De eau de vie van de allerbeste vaten 

gebruiken zij echter zelf; hiervan maken zij een aantal Cognacs onder 

hun eigen merk Paul Beau. De bijzonder lange houtrijping maakt de 

Cognacs heerlijk zacht en zeer complex. 

Cognac Grande Champagne V.S.O.P. 
De V.S.O.P. is een prachtig geurende Cognac van zeer hoog niveau. 

Subtiel van smaak, mooie balans tussen fris perenfruit en tonen van hout 

en karamel. Laat een heerlijk frisse indruk achter.

Speciale prijs: € 24,75 per fles  (normaal € 27,25)

Cognac Grande Champagne Vieille Réserve
De Vieille Resérve is wat ouder dan de V.S.O.P. en ook iets verfijnder. De 

aroma’s en smaken zijn wat meer ontwikkeld; we ruiken rijpe perzik en 

cederhout en proeven een verfijnd bittertje. Deze Cognac presenteert 

alle geuren en kwaliteiten van een premier cru! 

Speciale prijs: € 29,50 per fles (normaal € 32,50)

Cognac Vieille Grande Champagne Hors d’Age
Zo’n 20 à 25 jaar gerijpt, biedt deze Hors d’Age prachtig intense en 

geconcentreerde aroma’s. Rijpe peer, kersenbloesem, boter, marmelade 

en honing vallen op. De smaak is zwoel, rijk en krachtig en de afdronk is 

bijzonder lang en soepel.

Speciale prijs: € 43,90 per fles (normaal € 48,10)
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2013 Colagón - Rueda 
Palacio de Bornos
Sinds jaar en dag onze favoriete witte 

huiswijn, zo ook dit jaar. De aromatische 

verdejo bekoort en prikkelt en dankzij de 

toevoeging van de fruitige viura blijft de 

wijn verrassen! 

Proefnotitie: Uitbundig exotisch 

fruit in de neus. Rijk van smaak, met 

tropisch fruit en een goede bite. Heerlijk 

verkwikkend!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12:  
€ 5,75 per fles (normaal € 6,60)

2013 Chardonnay - Pays d’Oc 
L’Orangerie de Pennautier
Door de kalkrijke bodem, het mediterrane 

klimaat en de relatief hoge ligging van 

de wijngaarden is de familie Lorgeril van 

Pennautier in staat een Chardonnay van 

buitengewoon hoog niveau te maken.

Proefnotitie: Rijp geel fruit en 

veldbloemen in de neus. De smaak 

biedt een mooie frisheid en prima 

structuur; de finale is zalig.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Cuvée première
Pay des Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne
Dankzij een koude weking van de 

drui ven weet Alain Lalanne ongekend 

geurige en pure wijnen voort te brengen, 

die dankzij een opvoeding sur lie ook 

een zekere complexiteit hebben.

Proefnotitie: Frisse aanzet met een 

parfum van exotisch fruit en wat kruiden. 

In de smaak veel sap en aangename 

zuren. De afdronk is verfijnd en droog.

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,85 per fles (normaal € 5,60)

2013 Grüner Veltliner 
Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
De terraswijngaarden uit het 

Kremstal, zoals deze Lössterrassen, 

geven druiven van topkwaliteit. Fritz 

Miesbauer maakt hier wijnen met een 

fantastische fruitexpressie, opwekkende 

frisheid en een ongeëvenaarde prijs-

kwaliteitverhouding.

Proefnotitie: Het parfum biedt rijp wit 

fruit, bloesem en een lichte kruidigheid. 

De smaak is zuiver, sprankelend fris en 

tegelijkertijd mooi rond.   

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,30 per fles (normaal € 8,25)

2011/13 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Henri Fabre Luce maakt een fantastische 

Merlot, puur op het fruit. De toe-

voe ging van een heel klein beetje 

houtopgevoede Cabernet geeft hem 

structuur en pit. 

Proefnotitie: Bramen, zwarte bessen en 

een vleugje hout in de neus, zacht en 

smeuïg rood fruit in de mond. Een wijn 

vol karakter.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,85 per fles (normaal € 6,70) 

2013 Amant Novillo Tinto 
Toro
Bodegas Toresanas
Voor het maken van een aantrekkelijke 

rode wijn weken de eigenaren van 

Palacio de Bornos uit naar Toro. Het 

sap van de tempranillo druiven vergist 

op inox en behoudt zo zijn fraîcheur en 

fruitigheid. 

Proefnotitie: Een fruitige en kruidige 

neus, levendig en fris van smaak, vol rijp 

fruit en met een prikkelende afdronk!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,75 per fles (normaal € 6,60)

2013 Cabernet Franc/ 
Tempranillo, Bodegas Abadal
De gulle en geconcentreerde cabernet 

franc en de elegante en frisse 

tempranillo zijn de ideale match. Vier 

maanden rijping op vat voegt iets van 

complexiteit toe. 

Proefnotitie: Rijpe kers, donker fruit en 

een vleugje hout in het rijke parfum. De 

wijn is sappig, met opnieuw veel fruit en 

iets van laurier, soepele tanninen en een 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Valpolicella
Palazzo Maffei
Wijnmaker Diego Cottini werkt met 

respect voor de natuur én oude 

familietradities, terwijl hij ook in moderne 

technieken investeert. Zo creëerde 

hij een elegante Valpolicella met een 

prachtige fruitconcentratie. 

Proefnotitie: Verleidelijke neus van 

klein rood fruit, kersen en licht florale 

tonen. In de mond opmerkelijk elegant, 

licht kruidig, met zwoel fruit en een 

aangenaam frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

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

Veel geprezen wijnen om dagelijks van te genieten!

Speciale korting beste wijnen voor alledag
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!
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2013 Ribolla Gialla - delle Venezie
Tenuta Viscone
Friuli-Venezia Giulia is in korte tijd uitgegroeid tot 

dé Italiaanse regio voor witte kwaliteitswijnen. In de 

opkomende DOC Isonzo del Friuli ontdekten we 

onlangs het voortreffelijk werkende Tenuta Viscone. 

De bevlogen familie Braidot maakt hier al wijn sinds 

1870! De ribolla-gialladruiven ondergaan een koude 

schilweking voor extra frisheid en verblijven enkele 

maanden ‘sur lie’ voor meer complexiteit.

Proefnotitie: Heerlijk frisse geur van bloemen en 

mineralen. Ook de smaak biedt een mooie mineraliteit, 

alsmede tonen van perzik en abrikoos. De wijn heeft 

een goede vulling en frisse zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,25 per fles (normaal € 8,20)

2013 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac
Het laatrijpende druivenras picpoul gedijt zo fantastisch 

rond het bassin van Thau in de Languedoc, dat er een 

heel herkomstgebied naar hem is vernoemd! De terroir 

van Picpoul de Pinet kenmerkt zich door een kalkrijke 

bodem, een warm klimaat en ziltige zeedampen in het 

voor- en naseizoen. De Picpoul van de familie Guibert is 

van hoog niveau; zoals we van ze gewend zijn!

Proefnotitie: Opgewekte neus van acacia, mineralen 

en appel. De wijn is sprankelend fris, met tonen van 

exotisch fruit en een fijne ziltigheid. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

2013 Verdicchio dei Castelli di Jesi
Conti di Buscareto
Dit relatief jonge wijnhuis heeft zich goed op de kaart 

gezet. De bekende oenoloog Vito Camussi nam de 

oude wijngaarden onder handen en beplantte ze 

met autochtone druivenrassen. Daarnaast werd er 

flink geïnvesteerd in een nieuwe wijnkelder. Conti di 

Buscareto laat zien dat de combinatie tussen oude 

wijntradities en nieuwe vinificatiemethoden prachtig uit 

kan pakken! 

Proefnotitie: Helder met een zweem van groen. 

Het parfum is floraal met tonen van appel, citrusfruit 

en perzik, en ook iets van hooi. In de mond sappig, 

levendig en spannend. Een heerlijk pure Verdicchio!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood 

2013 Cartagena Sauvignon blanc 
San Antonio, Viña Casa Marín
Maria Luz Marín en haar zoon Felipe maken verrukkelijk 

frisse wijnen in het Chileense wijngebied San Antonio. 

De zon schijnt er volop, maar dankzij koele luchten die 

vanuit de Grote Oceaan worden aangevoerd rijpen de 

druiven geleidelijk en ontwikkelen ze prachtige aroma’s. 

De Cartagenawijnen zijn assemblages van verschillende 

wijngaarden; de sauvignon-blancwijngaarden liggen 

wat lager en hebben een koele grond. 

Proefnotitie: Parfum van kruisbes, citrusfruit, mint en 

iets van peper. Fruitrijke smaak, uitstekende structuur, 

mooi zuiver en met een prachtige frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,35 per fles (normaal € 10,50)

2013 Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval
In de DO Valdeorras – ofwel ‘vallei van het goud’– 

maakt Bodegas Godeval furore met monocépages 

(wijnen van een enkel druivenras) van de autochtone 

druif godello. Het ambitieuze team bewerkt de godello 

wijngaarden met de grootst mogelijke aandacht en met 

veel respect voor de natuurlijke omstandigheden. Het 

resultaat: elegante en pure wijnen!

Proefnotitie: Schitterende droge wijn met een intens 

parfum van appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne 

kruiden. Verfijnd van smaak, fris maar ook complex, met 

prachtige zuren en een sappige finale.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 11,50 per fles (normaal € 12,95)

2013 Schlossböckelheimer Riesling trocken 
Nahe, Gut Hermannsberg
Gut Hermannsberg was oorspronkelijk een 

staatsdomein. In 1902 werden de spectaculair steile 

wijngaarden in opdracht van de Prins van Pruisen 

aangelegd door te werk gestelde gevangenen. De 

enorm zware klus leverde ‘Erste Lagen’ (eersteklas 

wijngaarden) op. De opbrengsten van de basaltachtige 

vulkanische bodem zijn zeer laag, maar de 

rieslingdruiven hebben wel enorm veel karakter.

Proefnotitie: Citrusfruit en een toets van vuursteen 

in de neus. In de mond een prachtige balans 

tussen exotisch fruit en het typische kruidige dat de 

vulkanische bodem meegeeft. Levendig en fris!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 15,95 per fles (normaal € 18,10)

Sprankelende witte 
wijnen !

December is dé maand waarin er thuis 
lekker gedineerd wordt. Zo’n diner 
kunt u natuurlijk zo uitgebreid maken 

als u wenst. Maar succes is snel geboekt! 
Kies voor mooie basisproducten, bouw uw 
dinergangen op van licht naar zwaarder en 
zorg voor een mooie wijnspijscombinatie om 
het feest compleet mee te maken. Wij geven 
u in deze en de komende pagina’s graag wat 
tips om wijn en spijs zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen.  

Als aperitief, of bij een lichtere eerste 
dinergang, zijn wijnen met een fris en 
rank karakter de beste keuze. Hapjes of 
voorgerechten als schelpdieren, carpaccio 
van tonijn, gerookte vis en sushi, een 
groene salade met geitenkaas, avocado met 
vinaigrette of een frisse paprikasalade zijn 
immers subtiel van smaak.  
Wij selecteerden zes frisse wijnen waarbij de 
verfijnde nuances van dit soort gerechtjes 
helemaal tot hun recht komen. Ze zijn 
alle zes expressief en stuivend en hebben 
sprankelende zuren. Een verfrissende start 
van uw lunch of diner!
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2013 Verdejo Fermentado en Barrica
Palacio de Bornos
De verdejodruif, van nature al zeer uitgesproken, wint 

bij de wijnmakers van Bornos nog eens extra aan 

complexiteit. Ze laten het sap van de beste druiven 

vergisten op eikenhouten vaten. Hierna rijpt de wijn 

nog eens vier maanden in eikenhouten vaten voor extra 

structuur en balans. 

Proefnotitie: Uitgesproken parfum en intense 

smaak van rijp tropisch fruit, specerijen en plezierige 

houttonen. De smaak is krachtig en sappig, waarbij het 

hout mooi is versmolten met de frisse structuur van de 

verdejo. 

Op dronk: tussen nu en 2016

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

2013 Tuileries blanc - Saint-Chinian
Domaine des Jougla
De familie Jougla maakte een bijzonder mooie witte 

wijn van de druiven grenache blanc, vermentino en 

viognier, die aangeplant staan op de koelere percelen 

van het domein. Er wordt in alle vroegte geoogst om de 

frisheid in de druiven te behouden. Vergisting geschiedt 

op lage temperatuur; de verkregen wijn verblijft daarna 

‘sur lie’ op roestvrijstalen tanks.

Proefnotitie: Tonen van wit fruit, ananas, citrusfruit 

en witte veldbloemen in de neus. De smaak is mooi 

gestructureerd, intens en elegant, biedt iets van 

vettigheid, een aangenaam fruit en frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,20 per fles (normaal € 10,40)

2013 Le Blanc - Vin de Pays d’Oc
Mas des Dames
De Nederlandse wijnmaakster Lidewij van Wilgen 

maakte deze indrukwekkende cuvée van 100% 

grenache blanc, afkomstig van een fossielrijke bodem. 

De helft van de wijn werd opgevoed op eikenhouten 

vaten van 500 liter, wat bijdraagt aan zijn rijke structuur 

en complexiteit.

Proefnotitie: Een geur van zuidvruchten, bloemen en 

mineralen. De smaak is prachtig elegant en fris, en valt 

tegelijkertijd op vanwege de kracht en intensiteit en een 

heerlijke, lange finale. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,50 per fles (normaal € 12,00)

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood  

2011 Chardonnay ‘Josephine’ 
Marlborough,  Staete Landt
Vol en rond, met ‘Europese elegantie’, is deze 

Josephine volgens Ruud Maasdam een van de best 

bewaarde geheimen van het domein. Subtiel spel met 

oude Franse eiken vaten en een natuurlijke gisting 

gaven de wijn naar zijn zeggen karakter en complexiteit.

Proefnotitie: De neus is complex met aroma’s van 

zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche en een lichte 

toast. De smaak bezit kracht, een mooie mineraliteit, 

geel fruit als citrus en perzik en een vette structuur.  

In de finale prachtige zuren en iets van hazelnoot.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,95 per fles (normaal € 16,95)

2013 Le Hu-Boyau - Savennières sec
Château d’Epiré
Mede dankzij de granieten en kalkrijke bodem van 

Savennières, die de wijnen een unieke smaak geeft, 

maken ze op Château Epiré van de familie Bizzard 

schitterende wijnen. De wijngaard Le Hu-Boyau – letterlijk 

‘voorbij het bos’ – bevat de oudste wijnstokken van het 

château en brengt minder, maar geconcentreerdere 

en rijkere druiven voort. Na de vergisting rijpte de wijn 

negen maanden op vat.

Proefnotitie: Zeer fijne neus met tonen van fruit en 

walnoten en subtiele houttonen. De smaak biedt 

concentratie en rijkdom, maar is tegelijk delicaat, mild 

en verfijnd, biedt terugkerend fruit en eindigt met een 

afdronk vol heerlijke frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2016 of na 2019 tot 2026

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,25 per fles (normaal € 18,25)

2012 Gewürztraminer Viñedo Casona
San Antonio, Viña Casa Marín
Wijnmaakster Maria Luz Marín koos ervoor de koudere 

Casonawijngaard met gewürztraminer te beplanten, 

omdat deze druif om een langere hangtijd vraagt. 

Dit past bij de bodem hier, die donker is, vrij diep en 

koel, met veel zware klei. Ook de ochtendnevel en de 

gemiddeld wat lagere temperatuur vragen om een 

langere hangtijd voor een optimale rijpheid. Dit komt 

de complexiteit en aromatische rijkdom ten goede. 

Proefnotitie: Geuren van bloemen, perzik, peper en 

lychee wisselen elkaar af. Ook de smaak is breed, 

gestructureerd, met verfijnde zuren en mineralen.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,95 per fles (normaal € 19,20)

Rijke en complexe 
witte wijnen!

Ons assortiment biedt voor ieder wat 
wils, voor elke gelegenheid en bij 
elk gerecht. Er zijn mensen die hun 

gerechten afstemmen op de wijn die ze erbij 
willen drinken. Maar meestal is het gerecht 
leidend. En dan kan het gebeuren dat uw 
persoonlijke wijnvoorkeur niet helemaal goed 
uitpakt. Op deze twee pagina’s laten we de 
frisse wijnen en kleine verfijnde gerechtjes 

los en gaan we op zoek naar wijnen die meer 
tegenspel kunnen bieden aan krachtige en 
wat vette gerechten.  Wijnen die passen bij 
tarbot, gebakken of gegrilde tong, tonijn, 
zeeduivel en zeewolf, eventueel geserveerd 
met een rijkere saus, maar ook bij gevogelte 
zoals poulet de Bresse, poulet de Saint-
Sever of parelhoen met een romige saus 
van paddenstoelen (morilles bijvoorbeeld), 
confit de canard en kwartel. We kwamen 
uit op onderstaande selectie rijke witte 
wijnen, met een vettere en bredere structuur,  
complexiteit en intensiteit.

Okhuysen Vinée Vineuse Okhuysen Vinée Vineuse12 13



2013 1620 Pinot Noir - Pays d’ Oc
Vignobles Lorgeril
Even ten noordwesten van de vestingstad Carcassonne 

werd in 1620 de eerste steen gelegd van het 

indrukwekkende Château de Pennautier. Het kasteel is 

al die tijd in handen van dezelfde familie gebleven. Zij 

weten dan ook precies waar ze de koelste wijngaarden 

van de Languedoc kunnen vinden. De pinot noir groeit 

op zo’n koele (hooggelegen) wijngaard en wordt op 

inoxtanks gevinifieerd.

Proefnotitie: Aardbeitjes, kersen en viooltjes in de 

neus. In de mond is de wijn vriendelijk, soepel en de 

zuren en het fruit zijn prachtig in balans. Prachtige finale, 

boordevol fruit.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2011 Bordeaux rouge
Château de Fontenille
De Belgische wijnmaker Stéphane Defraine begon zijn 

carrière in de wijn als adviserend oenoloog. Inmiddels 

heeft hij zijn eigen domein: Château de Fontenille. 

Met zijn heerlijke wijnen heeft hij de reputatie van het 

wijngebied Entre-Deux-Mers flink doen stijgen.

Proefnotitie: Donkerrood van kleur. Een uitbundig 

parfum van zwart bosfruit en kersen. De smaak is 

smeuïg, met verfijnde zuren en soepele tanninen. De 

afdronk is schoon en houdt eindeloos aan.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2012 Blaufränkisch Heide 
Weingut Birgit Braunstein
Deze Blaufränkisch is gemaakt van de gelijknamige, 

typisch Oostenrijkse druif die goed gedijt in de warmere 

streek Burgenland. Het ‘Weingut’ Braunstein profiteert 

hier van een uniek microklimaat en een bodem van 

minerale gneis, leisteen en zachte kalksteen. 

Proefnotitie: Robijnrood van kleur. De neus presenteert 

zwarte bessen, bramen, laurier en een pepertje. De 

smaak is levendig met een zacht, rijp fruit en frisse 

tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,20 per fles (normaal € 10,40)

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood 

2011 Morgon ‘La Voûte Saint-Vincent’ 
Domaine Louis Claude Desvignes 
De jonge broer en zus Desvignes bezitten enkele van 

de mooiste percelen van Morgon, een van de tien 

cru’s van de Beaujolais. Morgon staat bekend om zijn 

krachtige wijnen met bewaarpotentieel. Deze wijn biedt 

dit allemaal, en is bovendien zeer elegant.

Proefnotitie: Zoetig rood fruit knalt het glas uit. De wijn 

is prachtig geconcentreerd, maar ook elegant, en zit 

boordevol zwart en rood fruit. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,95 per fles (normaal € 12,50)

2012 Spätburgunder Rotschiefer Trocken 
Weingut Altenkirch
Op de steile hellingen langs de Rijn, nabij het 

dorpje Lorch, liggen de wijngaarden van Weingut 

Altenkirch. De leistenen bodem en een zonexpositie 

op het westen vormen uitstekende condities voor de 

spätburgunderdruiven (oftewel pinot-noirdruiven). 

Ze ontwikkelen hier zeer verfijnde aroma’s en een 

geconcentreerde smaak!

Proefnotitie: Subtiel en verleidelijk parfum; tonen van 

donker bessenfruit en licht aardse tonen vallen op. In de 

mond is de wijn verkwikkend en tegelijkertijd gewichtig. 

We proeven onder meer zwarte bes, aardbei en tabak. 

Bijzonder en zeer smakelijk! 

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,50 per fles (normaal € 15,10)

2012 Pinot Noir Litoral - San Antonio
Viña Casa Marín
Maria Luz Marín beplantte de koele wijngaard Litoral 

met pinot noir, opdat de druiven veel frisheid en intense 

aroma’s zouden ontwikkelen. Haar missie slaagde! Met 

een opvoeding op kleine roestvrijstalen cuves werden 

de aroma’s en smaakstoffen prachtig bewaard in de 

uiteindelijke wijn. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rode vruchtjes en 

kruiden. De smaakaanzet is fris, met opnieuw rood 

fruit en zwarte bessen, bramen en iets van zoethout. 

Heerlijke, iets zoete tanninen in de afdronk maken de 

finale een genot.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,50 per fles (normaal € 18,40)

Een glas vol uitbundig 
fruit

In fruitige rode wijnen proef je de druif in 
zijn puurste vorm; houtinvloeden zijn er 
niet. De wijnen zijn daardoor soepel, fris en 

niet te zwaar. Dankzij deze eigenschappen 
slaat dit type wijn een brug tussen wit en 
zwaarder rood. Zeker als u de wijn iets 
gekoeld schenkt, zodat de sprekende zuren  
extra mooi naar voren komen. Door die 

fijne zuren passen elegante rode wijnen 
bij verrassend veel gerechten. Ze bieden 
bijvoorbeeld een mooi tegenwicht aan 
lichte vleesgerechten of gevogelte als 
fazant, kwartel en patrijs. En fruitige rode 
wijn laat gerechten als konijn of visschotels 
met bijvoorbeeld tomaat en verse kruiden 
schitteren! Ook is dit type rode wijn geschikt 
om mee te koken: denk aan coq au vin. 
Natuurlijk smaakt deze klassieker nog beter 
wanneer u de ‘kookwijn’ erbij schenkt! Deze 
zes wijnen kunnen wij van harte aanbevelen.
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2013 Zoé rouge - Côtes Catalanes 
Parcé frères
De broers Parcé selecteerden voor deze wijn druiven 

van oude stokken grenache (55%), carignan (35%) 

en syrah (10%). De hooggelegen hellingen met hun 

kalkrijke bodem bieden de ideale omstandigheden voor 

deze druiven om te rijpen. Dankzij een vergisting en 

opvoeding op cementen kuipen bleef hun levendigheid 

ook in de wijn behouden. 

Proefnotitie: Intens palet aan geuren, waaronder rood 

en zwart fruit, specerijen en groene kruiden. De wijn 

is sappig, met een fijne kruidigheid en rijp fruit. In de 

afdronk smeuïge tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2012 Fitou rouge
Château Champs des Soeurs
In het Zuid-Franse Fitou maken Laurent en Marie 

Maynadier met opvallend veel kennis en kunde de 

lekkerste wijnen. Sinds Laurent door het gezag-

hebbende vakblad La Revue du Vin de France tot 

‘beste wijnmaker van het jaar’ werd gekroond, is de 

vraag naar hun wijnen enorm. Maar gelukkig reserveren 

ze nog altijd een deel van de productie Fitou (gemaakt 

van grenache, carignan en syrah) voor Okhuysen!

Proefnotitie: Parfum van klein rood fruit, tijm en 

een klein pepertje. De wijn is lekker sappig, goed 

gestructureerd en breed van smaak.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,60 per fles (normaal € 9,70)

2010 Abadal Crianza - Pla de Bages
Bodegas Abadal
Met 50% cabernet-sauvignon en 50% merlot is 

deze Spanjaard er een in een Bordelaise stijl. Na de 

fermentatie rijpte de geassembleerde wijn gedurende 

twaalf maanden op houten vaten van verschillende 

afkomst. 

Proefnotitie: Complexe neus van warm, jammig fruit, 

chocola en zoethout. De smaak is krachtig en vol en 

biedt opnieuw dat verleidelijke fruit. De finale is zacht 

en smeuïg. 

Op dronk: tussen nu en 2016 

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

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood 

2012 Côtes du Rhône
Domaine Oratoire St Martin
Deze prachtige ‘tout court’ Côtes du Rhône van een van 

onze lievelingsdomeinen ontstijgt ruim zijn herkomst. 

De grenache (80%) en syrah (20%) zijn afkomstig van 

dertig jaar oude stokken, waardoor ze een schitterende 

concentratie bezitten. Na een handmatige oogst 

worden ze apart gevinifieerd, waarna na de assemblage 

een zes maanden durende rijping op cuve start.

Proefnotitie: Intens dieprood van kleur. De wijn geurt 

naar braam, zwarte bes en framboos en heeft een 

aangename kruidigheid. De smaak biedt een rijk palet 

aan aroma’s en eindigt in een lange, zachte afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2018 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,40 per fles (normaal € 11,70)

2012 Año Cero- Cabernet Sauvignon
Altocedro
Wijnmaker Karim Mussi Saffie bewijst met zijn Altocedro 

cuvees dat wijnen uit Mendoza naast kracht, ook veel 

finesse en mooie zuren kunnen hebben. De elegantie 

in de wijnen is te danken aan de hoge ligging van de 

wijngaarden: de druiven rijpen hier geleidelijk. Door 

de wijn op lage temperatuur te vergisten op cementen 

kuipen blijft de frisheid prachtig behouden.

Proefnotitie: Aromatische neus, met rijp fruit, 

groene kruiden en specerijen. De smaak is prachtig 

geconcentreerd, met rijpe fruittonen en fluwelige, iets 

zoete tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2010 Tandem - Syrah du Maroc 
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot
Marokkaanse wijnen, die kom je niet vaak tegen. Het 

land is over het algemeen dan ook te warm om mooie 

druiven te kunnen voortbrengen. De grote ‘syrah-man’ 

uit de Rhône, Alain Graillot, ontdekte een terroir dat 

zeer geschikt bleek te zijn voor ‘zijn’ druivenras. Wat 

begon als een experiment, is inmiddels een vaste 

waarde in ons assortiment.

Proefnotitie: Mooie syrah-geuren als drop, kruiden 

en bessig fruit. De smaakaanzet is levendig, de smaak 

zeer rijk met fris, zwart fruit en tonen van kruidkoek 

en specerijen. In de lange, zwoele afdronk vinden we 

zoetige tanninen en een fijne kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,50 per fles (normaal € 14,00)

Volle en krachtige 
rode wijnen 

Als de winter zijn intrede doet, 
verschuift het leven naar binnen. Thuis 
steken we de kaarsjes aan of nestelen 

we ons bij een knetterende haard. Een goed 
glas wijn maakt zo’n donkere winteravond 
nóg aangenamer. Zeker als het om een wijn 
gaat die u warmte geeft en overeind blijft bij 
de stevige winterkost. Wij selecteerden zes 
rode wijnen die zowel in smaak als in structuur 
prachtig harmoniëren met kerstklassiekers 

als wild zwijn, jachtschotels, wildbraad en 
wildstoofpot. Ook bij gebraden entrecote 
en ossenhaas zijn deze volle rode wijnen 
heerlijke begeleiders. Het gebruiken van vlees 
is overigens geen vereiste. Volle rode wijnen 
complementeren ook wintergroenten als rode 
biet en postelein, en goed gevulde hartige 
taarten en stevige ovenschotels. En natuurlijk 
kunt u er ook bij een stukje oude kaas enorm 
van genieten! Wanneer u de wijn uit een karaf 
schenkt en grote glazen gebruikt, kan hij even 
ademen en komt hij nog beter tot zijn recht. 
Bovendien ziet het er feestelijk uit!
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Raymond Lafon is een van de interes-

santste châteaux uit Sauternes. Pas in 

het midden van de 19e eeuw creëerde 

Monsieur Raymond Lafon het château, 

waardoor het niet werd meegenomen 

in het grote klassement van 1855. Toch 

was zijn reputatie dankzij de ligging 

te midden van de allergrootsten, 

zoals Yquem, Suduiraut en Lafaury 

Peyraguey, vanaf het eerste moment 

zeer goed. De wijnen worden hier 

met de allergrootste zorg gemaakt. 

Het team van het château oogst 

de druiven (80% sémillon en 20% 

sauvignon) druif voor druif,  soms wel in 

tien tri’s (passages door de wijngaard). 

Zo selecteren ze alleen druiven die 

aangetast zijn door de edele rot 

(pourriture noble). De zo verkregen 

nectarachtige wijn rijpt gedurende drie 

jaar op eikenhouten vaten. 

In 2004 maakte het team van 

Raymond-Lafon een voorbeeldige wijn 

die door de internationale pers wordt 

geroemd. Zo geeft de Amerikaanse 

wijngoeroe Robert Parker de wijn zelfs 

92 punten uit 100.

2004 Château Raymond-
Lafon, Sauternes
De wijn geurt naar honing, tropisch 

fruit en butterscotch. De smaak is 

prachtig geconcentreerd, met een 

karamelachtig aroma en harmonieuze 

zuren.

Schenkadvies: Klassiek bij ganzen lever, 

blauwaderkazen, tarte tatin en een 

perentaartje.

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,75 per fles (0.5 liter) 
(normaal € 18,95)

Een zoet slotakkoord
Hoe uitgebreid er ook is getafeld, 

een plekje voor een toetje 
vinden we altijd wel. Een mooi 
glas dessertwijn maakt de avond 
dan geweldig af en zorgt voor een 
perfect slotakkoord!

2013 Vin du Bugey Cerdon rosé 
pétillant demi-sec
Domaine Alain Renardat-Fache
Misschien wel één van onze favoriete 

wijnen om het diner mee af te sluiten. 

De bubbeltjes zijn heerlijk feestelijk en 

bovendien een prettige opfrisser. Het 

lage alcoholpercentage (7% alc) draagt 

daartoe bij. Maar de prachtige smaak 

van framboos en aardbei maakt deze 

wijn pas echt bijzonder!

Proefnotitie: Prachtige fijne mousse. In 

de neus klein rood fruit als aardbei en 

framboos dat in de smaak terugkeert. 

Schenkadvies: Past uitstekend bij rode 

vruchtjes geserveerd met bijvoorbeeld 

cheesecake of vanille-ijs.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,65 per fles (normaal € 13,25)

2012 Ballet d’Octobre
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé
In Jurançon, in het zuidwesten van 

Frankrijk, worden zeer bijzondere en 

originele zoete wijnen gemaakt. Een van 

de meest gerenommeerde huizen is hier 

Domaine Cauhapé van Henri Ramonteu. 

De gros-mansengdruiven werden de 

laatste week van oktober geselecteerd 

voor deze superwijn. 

Proefnotitie: Overweldigende neus 

met exotische fruittonen en een hint 

van honing. De smaakaanzet is fris zoet, 

gevolgd door tropische fruitaroma’s en 

verkwikkende zuren.

Schenkadvies: Heerlijk bij een tarte tatin, 

fruittaarten en desserts op basis van 

sinaasappel en grapefruit.

Op dronk: tussen nu en 2017

 Edel goud uit Sauternes

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

2011 Rasteau rouge
Vin Doux Naturel 
Domaine des Escaravailles
Met dit domein gingen we samenwerken 

vanwege de fantastische droge wijnen, 

zoals de rode ‘La Ponce’. Maar op 

bezoek bij eigenaar Gilles Ferran, 

ontdekten wij zijn magnifieke Vin Doux 

Naturel, gemaakt van 100% grenache 

noir en met een heerlijk fris karaker! 

Proefnotitie: De neus biedt een zoet 

zwart fruit, van bramen, bessen en 

kersen, en ook iets van vijgen, pruimen 

en cacao. De smaak is geconcentreerd, 

met een mooi zoetje en eindigt met een 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij blauwe kazen en 

chocoladedesserts.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 18,50 per fles (normaal € 20,45)

2014 Moscato d’Asti
I Vignaioli di Santa Stefano
Wie het domein Ceretto kent, zal niet 

verbaasd zijn over het futuristische 

design van deze fles. De broers Ceretto 

houden van mooie en originele vormen! 

De wijn is gemaakt van de druif moscato, 

die door een onderbroken gisting een 

natuurlijk restzoet heeft, en biedt een 

laag alcoholgehalte en fijne belletjes.

Proefnotitie: De geur is typisch muskaat:  

vol honing, zoet wit fruit en bloemen. De 

smaak is verkwikkend fris, met delicate, 

zoete fruittonen en eindigt met een 

elegante, sappige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij meringue, 

fruitdesserts met perzik of mandarijn of 

zoete aardbeiendesserts.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,75 per fles (normaal € 15,60)
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Hoewel de een in Zuid-Frankrijk zit 
en de ander op het zuidereiland 
van Nieuw-Zeeland, hebben 

Lidewij van Wilgen en Ruud Maasdam 
waarschijnlijk meer met elkaar gemeen 
dan ze zelf vermoeden. Natuurlijk, ze 
hebben dezelfde Nederlandse importeur 
en ontmoeten elkaar met enige regelmaat 
in Haarlem tijdens het Proeven tussen de 
Stellingen. Maar de overeenkomsten gaan 
verder dan dat. 

Zo stond van beide producenten al meerdere 

keren een wijn op de wijnkaart van de KLM-

business class en grossieren zowel Staete Landt 

als Mas des Dames in internationale waardering 

van de wijnpers – onder andere met scores 

van ruim negentig punten bij het Amerikaanse 

WineSpectator. Beide domeinen verkopen 

hun wijnen dan ook over de gehele wereld. 

Tegelijkertijd weten zowel Ruud als Lidewij 

dat het leven van een wijnboer niet louter uit 

romantiek bestaat. Lange dagen hard werken, 

continu investeren in wijngaard, machines, 

wijnkelder, vaten, het hele jaar toewerken 

naar die nieuwe oogst en de spanning 

over het eindresultaat. Bovendien staan de 

verkoopprijzen altijd onder druk; zelfs voor 

getalenteerde wijnmakers als zij zijn de marges 

bescheiden. De enige manier om het in deze 

wereld vol te houden is als je verliefd bent op je 

werk en geniet van al die uren in wijngaard en 

kelder, en altijd bezig bent met het maken van 

de mooist mogelijke wijnen. Dit is waarschijnlijk 

het belangrijkste wat Lidewij en Ruud met 

elkaar gemeen hebben; de onvoorwaardelijke 

liefde voor hun vak en het gevoel van trots als 

mensen van hun wijnen genieten. Dat laatste 

doen wij met volle teugen. Want ook dat 

hebben beide wijnproducenten met elkaar 

gemeen: hun wijnen zijn tongstrelend!

2011 Pinot Gris - Marlborough
Staete Landt
Marlborough is natuurlijk vooral bekend om 

zijn sauvignon blanc, maar eigenlijk doen alle 

aromatische druiven het in deze streek erg 

goed. Deze Pinot Gris van Staete Landt is 

een absolute topper en doet menig proever 

versteld staan. De druiven komen van vier 

verschillende percelen met ieder hun eigen 

karakteristieken en worden afzonderlijk van 

elkaar bij perfecte rijpheid geoogst. Het sap 

Nederlands succes op
vreemde bodem

ging na een directe zachte persing op 

eikenhouten vaten voor de alcoholische 

vergisting. 20% van de wijn onderging 

tevens een melkzure gisting voor meer 

structuur en complexiteit. De wijn rijpte nog 

negen maanden ‘sur lie’ op de vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt verrukkelijk naar 

wit fruit als peer en suikermeloen, oranje 

bloesem, abrikoos en iets van vanille. In 

de mond is hij breed, vol van smaak en 

mooi complex, met tonen van perzik, peer 

en mango, maar ook iets van karamel, 

briochebrood en vanille. De afdronk is lang 

en verleidelijk.

Schenkadvies: Heerlijk bij visgerechten met 

een rijkere saus, gevogelte en wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,95 per fles (normaal € 16,40)

2012 La Diva
VdP des Coteaux de Murviel rouge
Mas des Dames
De geologische ligging van dit prachtige 

domein zorgt voor een permanente 

aanwezigheid van waterreserves in de 

bodem, zelfs in de warmste zomers. Ook de 

koele winden die er continu waaien, zorgen 

voor een unieke frisheid in alle wijnen die 

hier worden gemaakt. Lidewij en haar team 

bewerken alle wijngaarden op biologische 

wijze. De druiven voor La Diva, de topcuvée, 

zijn afkomstig van de beste percelen syrah 

(50%), grenache (30%) en heel oude 

alicante (100 jaar oude stokken!). De 

rendementen zijn van nature laag. De 

Diva krijgt een opvoeding van minimaal 

twaalf maanden op eikenhouten vaten.

Proefnotitie: Een heerlijke neus van rijp 

zwart fruit als bramen en zwarte kersen, 

met ook iets van kreupelhout, verse 

kruiden, vijgen en specerijen. De smaak 

is prachtig geconcentreerd, licht kruidig 

met zoete fruittonen en fijne, rijpe 

tanninen en eindigt in een heerlijk frisse 

en elegante afdronk.

Schenkadvies: Mooi bij jachtschotels, 

wildstoofpot, ossenhaas en gegrilde 

entrecote.

Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,50 per fles (normaal € 14,50)
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Liefst tien van onze wijnen haalden de finale van het 26ste Proefschrift Wijnconcours. Zowel huiswijnen als wijnen in 
het midden- en hogere segment mochten zich in de bijzondere belangstelling van de jury verheugen. Waaronder 
twee Loirewijnen, beide van het driesterrendomein Des Roches Neuves van Thierry Germain. Zijn Saumur 

Champigny Terres Chaudes haalde zelfs de hoofdprijs binnen, wat ons extra van trots vervult! 

2012 Saumur blanc 
Cuvée l’Insolite
Domaine des Roches Neuves
Ondanks de moeilijke omstandigheden 

in 2012 maakte Thierry door hard 

werken een indrukwekkende witte wijn. 

De vinificatie vond plaats op grote 

Oostenrijkse ovalen eikenhouten vaten 

en de opvoeding gedurende twaalf 

maanden op eikenhouten barriques van 

één, twee en drie jaar oud.

Proefnotitie: De neus is krachtig, fris 

en mooi complex, met zowel florale 

tonen, als mineralen, wit en geel fruit, iets 

exotisch en wat citrusfruit. In de mond 

veel kracht, maar ook souplesse, rijp fruit 

en mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2012 Riesling Qualitätswein 
trocken - Mosel
Weingut Sybille Kuntz
Vorig jaar won ze met de 2011 de 

hoofdprijs, dit jaar weer een finalist!  Deze 

‘basiswijn’ is een indicatie van het hoge 

niveau van haar wijnen. De druiven zijn 

afkomstig van de wijngaarden Kues, 

Kardinalsberg en Weisenstein. 

Proefnotitie: In de neus fris, bloemig en 

met tonen van citrusfruit en grapefruit. 

In de mond sappig, stenig, mineraal, 

bloemig, heerlijk verkwikkend, met 

opnieuw citrus en een ‘bite’. De afdronk is 

intens en lang. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

2007 Pouilly-Fuissé ‘1er Tri ‘
Domaine Guffens-Heynen
Wijnmaker Jean-Marie Guffens is de 

‘grootmeester’ van de Maconnais. Lage 

rendementen, rigoureuze selectie en 

een verfijnde vinificatie kenmerken zijn 

aanpak. Deze ‘1er Tri’ wordt gemaakt van 

de eerste pers van de percelen ‘Bas des 

Croux’ en ‘Les Carmentrans’, aangevuld 

met perswijn van de ‘Tri des Hauts des 

Vignes’. 

Proefnotitie: De wijn valt op door zijn 

complexiteit, zijn rijke fruit, zijn volle 

structuur, met veel sap, bloemen en 

mineralen, prachtige zuren en een 

heerlijke gulheid.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 40,95 per fles (normaal € 45,95)

2013 Huerta del Rey - Rosado
Palacio de Bornos
De meest gevraagde rosé van Okhuysen 

wordt gemaakt van tempranillo en garna-

cha die in de vroege morgen werden 

geoogst en daarna gevinifieerd op lage 

temperatuur. Hierdoor behielden ze hun 

frisheid en stuift het fruit het glas uit!

Proefnotitie: Dieproze kleur, in de neus 

zeer expressief  rood fruit. In de mond 

veel sap, rijp rood fruit als aarbei, bessen 

en bosfruit en een prikkelende frisheid 

die de wijn zeer verkwikkend maakt.  

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

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

2013 Pibarnon - Bandol Rosé
Volgens kenners één van de allermooiste 

rosés! Gemaakt van het vrij weggelopen 

(saigné) sap van de mourvèdre en de 

cinsault. De eerste geeft de wijn zijn 

unieke karakter; de tweede, die direct 

werd geperst, geeft fruitexpressie 

en sappigheid. De wijn verbleef zes 

maanden op inoxtank.

Proefnotitie: De kleur is oranje-roze. In 

de geur iets van grapefruit, aardbeien, 

framboosjes en zwarte bessen. De smaak 

biedt complexiteit en opnieuw mooi fruit. 

Een wijn met een prachtige elegantie en 

een verkwikkende, kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 19,95 per fles (normaal € 22,55)

Finalisten Proefschrift Wijnconcours 2013 Guilhem Rouge  
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Deze ‘vin comme autrefois’, een 

assemblage van de lokale druiven 

carignan, cinsault, grenache noir en 

syrah, werd gemaakt door de beroemde 

wijnmakersfamilie Guibert van Mas de 

Daumas Gassac. Zijn bijnaam verwijst 

naar de rijke, licht kruidige smaak die 

Guibert zo aan vroeger doet denken.

Proefnotitie: Donker bosfruit en kruidige 

‘garrigue’ in de neus. De smaak is fris 

en biedt vers fruit als bramen. De lange 

afdronk is heerlijk kruidig. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,45 per fles (normaal € 6,25)

2013 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
De ‘verboden’ merlotdruif declasseerde 

deze wijn tot ‘landwijn’. Voor mensen 

als Guy Boutière echter is het resultaat 

heilig, niet de herkomstbenaming. 

Hij plantte de merlot indertijd als 

experiment aan om ‘mon petit Petrus’ te 

maken. Momenteel wordt deze landwijn 

gemaakt van gelijke delen merlot en 

syrah, aangevuld met een klein beetje 

grenache. 

Proefnotitie: Zwart fruit en aardse tonen 

in de neus. De smaak is krachtig, maar 

verfijnd, goed gestructureerd en eindigt 

in een heerlijk kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 6,25 per fles (normaal € 7,10)

2010 Crozes-Hermitage rouge
Domaine A. Graillot
Alain en zijn zoon Maxime Graillot 

staan symbool voor meesterschap 

in de noordelijke Rhône. Zij werken 

volledig biologisch en vinifiëren hun 

druiven traditioneel. Deze Crozes 

rijpte gedurende twaalf maanden op 

barriques, afkomstig van topdomeinen 

uit de Bourgogne. In de wijn vind je de 

meest pure expressie van de syrahdruif. 

Proefnotitie: Florale neus, met donker 

fruit als zwarte bessen, en iets van laurier. 

Zuivere smaak, terugkerend fruit en 

aanwezige, maar elegante tanninen, iets 

kruidigs en heerlijke, frisse zuren. 

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2007 Mas de Daumas Gassac
Vin de Pays de l’Hérault rouge
‘Le seul premier cru du Languedoc’ 

wordt deze wijn wel genoemd: een 

Languedoc met het karakter van een 

grote Bordeaux. De familie Guibert 

oogst de druiven op het optimum 

van vegetatieve rijpheid, wanneer de 

concentratie, zuren en suikers het best in 

balans zijn. 

Proefnotitie: De geur is uitbundig, 

met tonen van zwarte bessen, zwarte 

kersen, bramen, peper, iets van laurier en 

rozemarijn. De smaak is geconcentreerd, 

met rijpe fruittonen, prachtige frisse 

tanninen, opnieuw iets van laurier, witte 

peper en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2030

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 28,75 per fles (normaal € 32,25)

2011 Saumur Champigny 
Terres Chaudes   
Domaine Des Roches Neuves
Na een handmatige oogst en een strenge selectie vindt 

de vinificatie plaats op lage temperatuur. De wijn wordt 

twaalf maanden opgevoed op zijn fijne gistsporen op 

zeshonderdlitervaten en op grote ovalen houten vaten. Hij 

wordt ongefilterd gebotteld. Top!

Proefnotitie: Een prachtige neus van rijp zwart en rood fruit, 

kruiden, specerijen, iets cederhout van en iets licht floraals. De 

smaak is krachtig en geconcentreerd, met een mooi rijp fruit, 

specerijen, aanwezige, maar mooie tanninen en een heerlijke 

frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,50 per fles (normaal € 18,55)

WINNAAR PRIJSCATEGORIE € 15,00 - € 20,00
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2013 Albariño - Rías Baixas
Bodegas Terramaior
De albariñodruif is dankzij de kleine bessen met dikke schillen 

goed bestand tegen het grillige klimaat aan de Spaanse 

noordwestkust. De druif brengt witte wijnen voort die zowel 

delicaat als intens zijn.  Na de gisting verblijft de wijn nog 

zeven maanden op inoxtanks om aan balans en complexiteit te 

winnen. 

Proefnotitie: Subtiele neus van wit fruit, bloemen en mineralen. 

De smaak is mooi fris, verfijnd, met een licht vette structuur, 

prachtige zuren, iets van wit fruit en veel lengte. 

Schenkadvies: Combineert mooi met schelpdieren, garnalen 

en sushi.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 8,75 per fles (normaal € 9,95)

2013 Garcia Viadero Albillo blanco
Bodegas Valduero
De witte albillodruiven groeien op een plateau van 800 meter 

hoogte, waar ze optimaal profiteren van de grote verschillen 

tussen dag- en nachttemperatuur. Dankzij de kalkrijke kleigrond 

bouwt de albillo hier een maximum aan aromastoffen, een 

uitstekende concentratie, complexiteit en rijpheid op!

Proefnotitie: De wijn geurt naar bloemen, tropisch fruit als 

ananas en grapefruit, zuidvruchten en iets van citrusfruit. De 

smaak is mooi geconcentreerd en heeft een vettige structuur, 

heerlijke fruittonen, veel sap en een opvallende frisheid. 

Schenkadvies: Breed inzetbaar bij visgerechten en bij de 

oosterse keuken.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,50 per fles (normaal € 10,70)

2012 Negre Jove Selecció Penedès
Bodegas Can Feixes
De wijnmakersfamilie Huguet maakt behalve hun beroemde 

Cava onder meer ook een heerlijke jonge rode wijn, van ull de 

llebre (70%) en merlot (30%). Een rijping van zes maanden op 

barriques geeft hem meer complexiteit en zachtheid, zonder 

afbreuk te doen aan zijn heerlijke frisheid.  

Proefnotitie: Een neus van zwarte bessen, framboos en 

specerijen. De smaak heeft een heerlijke frisse aanzet, bezit 

veel fruit, opnieuw iets kruidigs, smeuïge tanninen en eindigt in 

een zuivere, lang aanhoudende finale.

Schenkadvies: Mooi bij gevogelte als fazant en kwartel, rood 

vlees en klein wild.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,90 per fles (normaal € 10,10)

2012 El Regajal Selección Especial
Vinos de Madrid 
Viñas de El Regajal
Deze ‘vlinderwijn’ staat symbool voor de wijnmaakkunde in de 

regio Madrid. De wijnstokken tempranillo, cabernet-sauvignon, 

merlot en syrah worden biodynamisch bewerkt. De druiven 

worden apart en perceel voor perceel gevinifieerd, waarna een 

opvoeding op Frans eikenhout volgt.

Proefnotitie: De kleur is diep donker rood. Het parfum is intens 

en complex met prachtige tonen van zwart fruit, fijne kruiden, 

chocolade en een lichte toast. De smaak is overweldigend en 

verleidelijk en eindigt in een fluwelige finale. 

Schenkadvies: Heerlijk bij rood vlees, jachtschotels en 

wildbraad.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 14,95 per fles (normaal € 16,80) 

2011 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Deze Bellmunt uit het topgebied van Priorat is gemaakt van 

60% grenache, 20% carignan en 20% cabernet-sauvignon. De 

arme leisteengrond (Llicorella) geeft de wijn zijn karakter en 

complexiteit. Een houtopvoeding van tien maanden zorgt voor 

extra rondeur en complexiteit.

Proefnotitie: Intense neus, met tonen van zwarte bes, 

kers en zoetig rood bosfruit, aangevuld met iets van peper 

en specerijen en wat vanille. De smaak is zacht kruidig, 

mondvullend, met rijpe tanninen, terugkerend heerlijk bosfruit 

en voldoende frisheid.

Schenkadvies: Combineert prachtig bij gebraden entrecote en 

ossenhaas.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,75 per fles (normaal € 18,70)

2010 Valduero Crianza  - Ribera del Duero
Bodegas Valduero
De twee zussen Yolanda en Carolina Viadero bouwden het 

bedrijf van hun vader uit tot een van de sterdomeinen van 

Spanje. Deze 100% tempranillo Crianza uit Ribera del Duero 

onderging een rijping van vijftien maanden op eiken vaten. Een 

absolute sensatie!

Proefnotitie: De neus biedt prachtige fruitaroma’s als kersen en 

pruimen, die een goede balans vormen met de tonen van hout. 

De smaak is vol en krachtig, met opnieuw dat pure, rijke fruit en 

zachte tanninen in de finale.

Schenkadvies: Mooi bij kerstklassiekers als wild zwijn, ree en 

haas.

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 18,50 per fles (normaal € 20,70)Hoewel Okhuysen al in 1892 de zogenaamde Malaga Tonique, een zoete ‘krachtige Spaansche wijn’ importeerde, 

zijn wij de laatste decennia pas echt gecharmeerd geraakt van wijnland Spanje. Sinds de toetreding tot de 
(toentertijd) EEG in 1986 heeft dit wijnland een ongekende ontwikkeling laten zien. Aanvankelijk vooral qua grootte 

en diversiteit, maar dankzij de intrede van nieuwe methoden van wijngaardbeheer en verbeterde vinificatietechnieken 
meer en meer ook op het vlak van kwaliteit. Wij selecteerden voor u zes echte Spaanse raspaardjes!

Spaanse raspaardjes
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Tijdens een bezoek aan Castello di Fonterutoli in 2012 spraken 
we uitgebreid met Francesco Mazzei. Francesco is samen met 
zijn broer Filippo niet alleen eigenaar van Fonterutoli in Chianti 

Classico, maar ook van Belguardo in Maremma (het kustgebergte in 
Toscane) en Zisola in het zuidoosten van Sicilië. Francesco liet weten 
bezig te zijn met een bijzonder project. Hij wilde een wijn maken waar 
de edele terroirs van al hun drie bezittingen op perfecte wijze samen 
zouden komen; een assemblage van een variatie in terroirs, expressies 
en druivensoorten. Het project kreeg de naam Terra Mazzei en Okhuysen 
de primeur! U bent de eerste die met deze fantastische wijn mag 
kennismaken!

2012 Terra Mazzei
Vino Rosso d’Italia
De gebruikte druiven zijn afkomstig van speciaal geselecteerde 
wijngaarden uit drie verschillende wijnregio’s. De wijn moest hierdoor 
gedeclasseerd worden tot Vino Rosso d’Italia. De assemblage bestaat uit 
nero d’avola (45%) van Zisola uit Sicilië, sangiovese (35%) van Belguardo 
uit Maremma, merlot (15%) en alicante (5%) van Fonterutoli uit Chianti 
Classico. Alle druiven werden afzonderlijk van elkaar gevinifieerd op 
roestvrijstalen tanks in de prachtige kelders van Fonterutoli. Hierna werd 
de wijn gedurende zes maanden opgevoed op kleine houten barriques 
van Frans en Amerikaans eiken.
Proefnotitie: Een op en top Italiaanse wijn, die geurt naar kersen, 
frambozen, zwarte bessen, iets van laurier en cacao. De smaak zit 
boordevol fruit, met een goede structuur, zachte tanninen, iets van tabak 
en eindigt in een aangename kruidige finale.
Schenkadvies: Heerlijk bij geroosterd wit vlees, gevogelte, ossenhaas en 
klein wild.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2018

Een geschenk
uit Italië

Speciale prijs:
bij houten kist van 6: € 10,95 per fles
bij 12 flessen (2 kisten): € 10,50 per fles
bij 24 flessen (4 kisten): € 9,95 per fles 
(normale prijs € 12,50 per fles)

Een uitmuntende nieuwe wijn van één van de meest 
gerenommeerde wijnfamilies uit Italië. Nu tegen een 
spectaculaire introductieprijs!
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1 fles 2011 Montagny 1er Cru
Domaine Stéphane Aladame
1 fles 2011 Chorey-Les-Beaune
Domaine Tollot-Beaut
De witte wijnen uit de Bourgogne noemen wij wel ‘het witte 

goud’. Ze verenigen kracht en finesse in zich en hebben een 

goed bewaarpotentieel. Stéphane Aladames Montagny 1er Cru 

kreeg al eens vijf sterren van La Revue du Vin de France. De 

familie Tollot-Beaut bezit prachtige wijngaarden nabij Beaune. 

Met hun Chorey-Les-Beaune laten zij zien dat Bourgondisch 

rood al even indrukwekkend kan zijn!

1 fles 2010 Château Le Sartre 
Pessac-Léognan rouge
1 fles 2011 Château d’Issan
Margaux - 3me Grand Cru Classé
Ondanks het feit dat enkele van de grootste wijnen van 

Bordeaux hier vandaan komen, is Pessac-Léognan wat minder 

bekend. Sartre scoort hier in blinde proeverijen altijd zeer 

hoog en deze 2010 is schitterend! Issan behoort tot de top 

van de Médoc, wat deze schitterende Margaux bewijst, die zijn 

klassement meer dan waar maakt. Het is een wijn die kracht en 

elegantie bundelt, nu al mooi is, maar ook goed bewaart.

1 fles 2011 Château Poujeaux
Moulis – Cru Bourgeois Exceptionnel
1 fles 2013 Château Tronquoy Lalande
Saint-Estèphe
Moulis is een van de gemeente-appellations van de Médoc, 

net als bijvoorbeeld Margaux en Pauillac. En alhoewel er hier 

geen crus classés zijn, wordt er wel op dit niveau geacteerd, 

zoals bijvoorbeeld door deze Poujeaux! Tronquoy Lalande is al 

een oud château, maar een nieuwe ster in de Médoc. Het werd 

gekocht door de broers Bouygue (Montrose) die alles in het 

werk stelden om hier een topwijn te maken. En met succes!

• Alle genoemde wijnen zijn uiteraard 
ook per doos (en fles) te bestellen. 
Kijk voor uitgebreide wijninformatie en 
aanbiedingsprijzen op www.okhuysen.nl. 

• De kistjes zijn bedrukt met een Okhuysen-
logo. Bij grotere aantallen kunt u ook uw 
eigen logo laten drukken.

• Naast tweeflessenkisten, hebben wij ook één-, 
drie-, vier-, zes- en twaalfflessenkisten.

• Voor De Faveri Frizzante en Spumante en 
voor de Champagnes van Devaux hebben wij 
aparte geschenkdozen. 

• Indien gewenst, kunt u uiteraard een 
persoonlijke boodschap laten bijsluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
verkoop@okhuysen.nl. Op www.okhuysen.nl vindt u 
op de pagina ‘Geschenken’ nog meer kant–en-klare 
cadeaukistjes!

Wijn is en blijft een van de meest gewaardeerde eindejaarscadeaus. Niet alleen omdat bijna iedereen van wijn houdt, 
maar ook omdat wijn een zeer persoonlijk cadeau kan zijn. Wij helpen u graag bij het verzorgen van het mooiste en 
meest welkome wijngeschenk. U kunt ons daarbij precies aangeven wat u voor cadeau zoekt! Om inspiratie op te doen 
of juist om de vele keuzes te vergemakkelijken, stelden wij vast een aantal kant–en-klare wijncadeaus voor u samen. 

Wijncadeaus De kunst van het schenken!

WIJNC ADEAUS

KIS
TJE SPANJE

WIJNC ADEAUS

KIS

TJE 
BOURGOGNE

WIJNC ADEAUS

Sau
vign

on - Pinot Noir

WIJNC ADEAUS

KIS
TJE ITALIË

WIJNC ADEAUS

KIS
TJE

 BORDEAUX B 

 € 20,30  € 22,15
  € 41,25

 € 82,20
WIJNC ADEAUS

KIS
TJE

 OOSTENRIJK

 € 22,25  € 35,20

WIJNC ADEAUS

KIS
TJE

 BORDEAUX A 

 € 75,20

1 fles 2013 Abadal blanco
Bodegas Abadal 
1 fles 2010 Abadal Crianza
Bodegas Abadal
Bodegas Abadal zette de jonge ‘Denominación de Origen’ 

Pla de Bages voorgoed op de internationale wijnkaart. 

De zinderend frisse Abadal blanco – een assemblage van 

sauvignon blanc, picapol en chardonnay – is een prachtige 

begeleider voor diverse visgerechten, terwijl de Abadal 

Crianza met zijn verleidelijke neus van jammig zwart fruit doet 

verlangen naar een avond bij de haard. 

1 fles 2013 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
1 fles 2012 Zweigelt Mitterjoch
Weingut Birgit Braunstein
Oostenrijk blinkt uit in het creëren van pure en zuivere wijnen. 

Op het oudste domein van het land, Stadt Krems, vind je 

de Grüner Veltliner in optima forma: fris, vol fruit en met een 

fijne kruidigheid. In Burgenland vond de sympathieke Birgit 

Braunstein een terroir waar het autochtone ras zweigelt perfect 

tot rijping komt en fruitrijke, sappige rode wijnen geeft. 

1 fles 2013 Pinot Grigio - Venezia-Giulia
Tenuta Viscone
1 fles 2012 Badiola Toscana
Castello di Fonterutoli
Weinig wijnlanden bieden zo’n breed palet aan wijnsmaken als 

Italië. Over de ‘sterren’ van Italië valt echter niet te discussiëren: 

voor witte wijn is het pinot grigio en voor rood de sangiovese. 

De 100% pinot grigio van Tenute Viscone is verkwikkend en vol 

fruit. Op het Toscaanse topdomein Fonterutoli voegt men aan 

hun sangiovesewijn Badiola een klein beetje zachte merlot toe 

voor extra souplesse.

1 fles 2013 Sancerre
Domaine de la Garenne
1 fles 2012 Pinot Noir ‘Paladin’
Staete Landt
Sancerre brengt prachtige Sauvignon Blancs voort. In het koele 

microklimaat van de Loire ontwikkelt deze druif de fijnste zuren 

en uitbundige aroma’s. In Marlborough, eveneens bekend om 

zijn Sauvignon Blanc en een ‘cool climate’ - gebied, floreert ook 

de blauwe druif pinot noir. De ‘Paladin’ van Staete Landt is onze 

favoriet: tonen van rijpe kersen, cranberries en kaneel maken  

hem onweerstaanbaar!  

Okhuysen Vinée Vineuse Okhuysen Vinée Vineuse28 29



Wat ooit begon als een zoet vineus grapje, 
is inmiddels een van de meest gevraagde 

eindejaarsheerlijkheden van Okhuysen: Bonbanyuls. 

Bonbanyuls is een chocoladebonbon (pure chocola van 60% 

cacao) met een crèmevulling op basis van de zachtzoete 

rode wijn Banyuls van het beroemde Domaine de la 

Rectorie. De combinatie van deze delicate rode wijn en 

chocolade is onvoorstelbaar lekker, en natuurlijk fantastisch 

te combineren met een glaasje Banyuls! 

Cadeaukistje Banyuls & Bonbanyuls
Dit charmante kistje bevat een flesje 2012 Banyuls Cuvée 

Thérèse Reig van Domaine de la Rectorie, een rode, 

portachtige wijn van 100% grenache noir en een doosje

Bonbanyuls.

Speciale prijs: € 27,50 per cadeaukistje
(normaal € 30,15)

 

Bonbanyuls
Speciale prijs: € 8,95
per doosje van 12 bonbons
 

2012 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
Speciale prijs: € 15,95 per fles bij doos van 6
(normaal € 17,95)

Frizzante Nera Spago - Prosecco Colli Trevigiani  
De Faveri
Lucio De Faveri creëert de basiswijn van de proseccodruif (90%) 

en verdiso, perera en bianchetta. Nadat hij geconcentreerde 

most en gisten aan deze basis toevoegt, vergist de wijn 

opnieuw. De Prosecco ontwikkelt zo een elegante mousse 

en een parfum van honingmeloen, peer en florale tonen. De 

smaak biedt fris wit fruit, de afdronk is verkwikkend. Heerlijk als 

aperitief, bij de lunch en bij antipasti.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2015

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

2011 Crémant de Limoux brut 
Domaine J. Laurens
Limoux claimt de mousserende wijn te hebben uitgevonden. 

Waar of niet, deze crémant van chardonnay, chenin, mauzac 

en pinot noir smaakt fabelachtig! De complexe neus biedt wit 

fruit en brioche, een gevolg van maar liefst achttien maanden 

rijping ‘sur lattes’. De smaak is breed, sappig en rond, met rijpe 

fruittonen; de finale is frisdroog met een klein bittertje. Een 

schitterend aperitief en erg lekker bij kleine visgerechtjes.

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,95 per fles (normaal € 13,50)

2008 Huguet Gran Reserva brut classic - Cava
Bodegas Can Feixes
De familie Huguet bezit in de Alto Penedès een unieke terroir: 

op hun hooggelegen wijngaarden met kalkrijke bodem 

profiteren druiven van perfecte omstandigheden. De basiswijn 

rijpte een halfjaar lang op fijne gistsporen en vervolgens nog 

twee jaar horizontaal ‘sur lattes’. Dit resulteerde in een Cava 

met kleine belletjes, met een complexe neus en een zuivere, 

verfijnd droge smaak. Een fantastisch glas, als aperitief, maar 

ook geschikt voor bij de maaltijd!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,95 per fles (normaal € 16,95)

2011 Blanc de Blancs Méthode Cap Classique 
Sterhuis
In de koele ‘Coastal Region’ van Zuid-Afrika maakt Johan 

Kruger deze ‘vonkelende’ Sterhuisbubbel van 100% 

chardonnay. Kruger paste de ‘méthode traditionnelle’ toe; 

de wijn onderging (net als bijvoorbeeld Champagne of Cava) 

een tweede gisting op de fles. Uitbundige aroma’s van perzik, 

mineralen en toast, een fijne mousse en een zuivere en 

sprankelende smaak maken deze wijn een feest! Geschikt als 

aperitief en bij stevige witvis. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2015

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 20,50 per fles (normaal € 22,95)

De chicste belletjes! Bonbanyuls
Pure chocolade gevuld met
de droomwijn Banyuls van La RectorieEen feestelijk glas belletjes is hét ideale aperitief: het verfrist het palet 

en wekt de eetlust op. Hier vindt u onze favorieten uit Spanje, Frankrijk, 
Italië en Zuid-Afrika. 
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2013 Raone Bianco - Colline 
Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone
Pecorino is een vroeg rijpende druif 

met een lage opbrengst, die rijke, 

aromatische wijnen voortbrengt.

Proefnotitie: Uitbundige geur, maar ook 

delicaat, met rijp wit fruit. De smaak is 

droog, aangenaam zacht, licht kruidig, 

bloemig, biedt fruit van appels, peren en 

perzik en iets licht grassigs. De wijn heeft 

een heerlijke frisheid in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2013 Sauvignon bianco del 
Veneto
Palazzo Maffei
De sauvignondruif ontwikkelt op de 

hooggelegen Spiaziwijngaard dankzij 

de koele luchtstromen een prachtig 

frisse zuurgraad. Dankzij een vergisting 

op moderne inoxtanks blijft de frisheid 

behouden.

Proefnotitie: De neus biedt de 

herkenbare sauvignonaroma’s van vers 

gras, citrusfruit en mineralen. De smaak 

is vol en fris, bezit sappig wit fruit, wat 

citrus en witte peper en eindigt in een 

heerlijk zachte finale!

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,95 per fles (normaal € 12,50)

2012 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Deze ‘Rosso’ van het biologisch-

dynamisch werkende tophuis Avignonesi 

is gemaakt van 94% prugnolo 

gentile oftewel sangiovese en 6% 

lokale variëteiten, afkomstig van vijf 

verschillende wijngaarden. Hij rijpte vijf 

maanden, deels op barriques, deels op 

grote eiken vaten. 

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van 

rode kersen, frambozen, bloemen, 

rozemarijn en specerijen. De smaak is 

mooi intens, bezit een zachte structuur, 

rijpe fruittonen, specerijen en elegante 

tanninen en de afdronk is heerlijk fris.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 12,75 per fles (normaal € 14,20)

2012 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco
De sangiovese voelt zich helemaal thuis 

in het warme en droge microklimaat van 

Montalcino. Castiglion del Bosco is een 

van de nieuwe en snel rijzende sterren in 

deze oude DOCG.

Proefnotitie: Een geur van rijpe rode 

vruchtjes als aardbeien en kersen, 

specerijen, herfstblad en een vleugje 

vanille. De smaak is rond en sappig, met 

opnieuw rijp rood fruit, lichte leertonen, 

iets van bosgrond en mineralen en 

eindigt met een elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,25 per fles (normaal € 15,00)

2009 Gradale - Barbera d’Asti
Azienda Agricola Villa Terlina
Deze veelgeprezen Barbera d’Asti is 

afkomstig van de slechts vier hectare 

grote wijngaard Gradale, die met zijn 

lage rendementen een productie kent 

van nog geen 18.000 flessen. 

Proefnotitie: Aromatische neus met 

kersen, pruimen, specerijen, iets van leer 

en cacao. De smaak biedt een prachtige 

concentratie van zwoel en kruidig fruit, 

rijpe tanninen en heeft een heerlijk frisse 

finale. 

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,95 per fles (normaal € 15,70)

2011 Amarone della Valpolicella
Palazzo Maffei
De druiven corvina, rondinella en 

molinara worden na de pluk gedroogd 

en pas in februari geperst en vergist. 

Vervolgens rijpt de wijn op hout. 

Proefnotitie: In de neus een jamachtig 

fruit, met iets van vanille. De smaak bezit 

datzelfde fruit en is zwoel en rijk, terwijl 

in de afdronk daarnaast ook elegantie en 

frisheid opvallen.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 21,50 per fles (normaal € 23,75)

Italië laat harten sneller kloppen
Wijnen om intens van te genieten

Wijnland Italië heeft de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. 
Modernisering dankzij een gestegen kennis- en ambitieniveau bij veel wijnmakers 
enerzijds, buitenlandse invloeden via investeerders anderzijds hebben geleid tot betere 

resultaten, vooral in de breedte. De lappendeken die Italië altijd al was, heeft hiermee meer kleur 
gekregen. In weerwil van al deze vernieuwingen zien we op grote schaal wel weer een terugkeer 
naar het gebruik van inheemse druivenrassen. Wij selecteerden een mooie mix van traditionele 
wijnen en wijnen die ontsproten zijn aan de recentelijke ‘modernisering’.

Wijnmaakster Cecilia Leoneschi
van Castiglion del Bosco
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Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre
In het koele klimaat en op de kalkgrond van 

de Vouvray (in het oostelijke deel van de 

Loirestreek) ontwikkelt de veelzijdige druif 

chenin blanc de ideale zuurgraad voor een 

mooie mousserende wijn. De gerenommeerde 

wijnmaker Philippe Brisebarre doet de rest: hij 

oogst de druiven met de hand, perceel voor 

perceel, en selecteert alleen de allermooiste 

druiven. Hij vinifieert de basiswijn in inox, en laat 

hem rijpen op  oudere houten vaten. De ‘prise 

de mousse’ gebeurt via een tweede gisting 

op fles. Het resultaat is een even complexe als 

vrolijke mousseux!

Proefnotitie: Fijne belletjes. In de neus 

bloesem, perzik en abrikoos. De smaak is 

verkwikkend, en fruit en bloemen komen er 

prachtig in samen. De finale is zuiver en fruitrijk.

Schenkadvies: Voorafgaand aan een mooi diner 

als verrukkelijk en smaakopwekkend aperitief. 

Maar ook heerlijk bij geitenkaas, visgerechtjes 

en charcuterie.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 11,50 per fles
Bij 24 flessen € 10,75 per fles
(normaal € 13,00)

2012 Marquis de Pennautier 
Chardonnay
Château de Pennautier
Doorgaans is een wijnchâteau niet meer 

dan een grote boerderij. Zo niet Château de 

Pennautier! Dit imposante kasteel stamt uit de 

17e eeuw en wordt al generaties lang bewoond 

door wijnmakersfamilie Lorgeril. De wijngaarden 

zijn net zo indrukwekkend; ze liggen ingeklemd 

tussen het Centraal Massief en de Pyreneeën, 

op een gemiddelde hoogte van driehonderd 

meter. De chardonnay voor deze speciale cuvée 

staat aangeplant op de noordelijke hellingen 

van de Montagne Noir. Hier is het ondanks vele 

zonuren behoorlijk koel, waardoor de druiven 

geleidelijk rijpen, een prachtige aromatische 

complexiteit ontwikkelen en hun frisheid 

bewaren. De opvoeding gebeurt ‘sur lie’ (op de 

fijne gistsporen), voor 50% op Franse barriques 

en 50% op cuve, en duurt tien maanden.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van abrikoos, 

tropisch fruit en citrus. De wijn is mondvullend 

en biedt rijp geel fruit en een charmant vetje. De 

afdronk is rijk en fris tegelijk, en doet verlangen 

naar een volgende slok. 

Schenkadvies: Bij visgerechten met een 

milde saus, wit vlees, rijke salades of bij een 

kaasplankje met zachte Franse kazen.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles
Bij 24 flessen € 8,40 per fles
(normaal € 10,20)

2012 Palacio Quemado Crianza 
Ribera del Guadiana
Bodegas Alvear
In de ruige en natuurrijke provincie Extremadura 

ligt langs de grens met Portugal het kleine 

Denominación de Origen-gebied Ribera del 

Guadiana. Met een grond van bruinrode aarde 

en stenen en de duidelijk voelbare koele 

invloeden van de Atlantische Oceaan is het een 

interessant wijngebied. Palacio Quemado werd 

opgericht door de familie Alvear, bekend uit 

Motilla waar zij al sinds 1729 Pedro Ximenez-

wijnen maken. Met die ‘sherry-achtige’ wijnen 

hebben zij een grote reputatie opgebouwd. 

Toen wij hoorden dat de familie Alvear ook 

rode wijnen wilde gaan maken waren we direct 

nieuwsgierig. Inmiddels behoort deze crianza, 

die op sublieme wijze warmte en frisheid 

combineert, tot één van de best gewaardeerde 

wijnen uit ons brede assortiment!

Proefnotitie: Rijp donker fruit knalt het glas uit. 

De smaak is zacht en sappig, met veel fruit en 

iets zoete tanninen. De finale is verleidelijk en 

heeft iets kruidigs. Heerlijk!

Schenkadvies: Zeer geschikt als begeleider 

van diverse vlees- en wildgerechten en kruidige 

stoofschotels. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,60 per fles
Bij 24 flessen € 7,95 per fles
(normaal € 9,70)Favorieten voor de feestdagen

Ons assortiment telt meer dan duizend wijnen, afkomstig van ruim 250 domeinen, uit dertien landen en vele 
tientallen wijnstreken. Geen gemakkelijke opgave om daar drie favoriete kerstwijnen uit te selecteren. Toch 
zijn we de uitdaging aangegaan. Met resultaat: we kozen drie feestelijke wijnen uit die bij ieder kerstdiner in 

de smaak zullen vallen! Verrukkelijke wijnen waarmee u uzelf en uw gasten groot plezier zult doen. Laat de kerst maar 
komen, voor het diner zijn we nu klaar!

De wijnen zijn gecombineerd te bestellen!
Zo profiteert u al snel van de 24 flessen prijs.
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De complexiteit van de Bourgogne maakt de streek bijzonder boeiend. De wijngaarden hier zijn namelijk 
de meest verkavelde van heel Frankrijk. Iedere akker heeft zijn eigen naam, eigen terroir en eigen klimaat. 
Minstens zo belangrijk als de karakteristieken van de akker is de naam van het domein of wijnhuis. Akkers 

behoren meestal toe aan verschillende eigenaren. Iedere producent heeft daarbij zijn eigen visie op wijnmaken. Eén 
witte druif brengt daardoor eindeloos veel verschillende gedaantes voort. Wij selecteerden zes even uiteenlopende 
als verrukkelijke witte Bourgognes. Wat een rijkdom!

2012 Mâcon-Villages
Maison Verget
Op ludieke wijze schetste Jean-Marie 

Guffens de lastige omstandigheden 

van het oogstjaar 2012. “In 2012 heeft 

het slechts tweemaal geregend…  de 

gehele winter en het grootste deel 

van de zomer.” Extra hard werken 

en op het juiste moment de juiste 

beslissingen nemen, is aan Jean-

Marie besteed. De druiven voor deze 

Villages zijn hoofdzakelijk afkomstig uit 

Bussières en Péronne. De wijn kreeg 

een langzame alcoholische gisting op 

horizontale cuve, voor extra structuur. 

De opvoeding ‘sur lie’ duurde zes 

maanden.

Proefnotitie: Heerlijke neus van rijp 

geel fruit als meloen, gele appel en 

peer, en met een mooie mineraliteit.  

In de smaak vinden we een aangename 

vette structuur, terugkerend fruit en een 

subtiele houttoets; de afdronk is heerlijk 

fris. 

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs per fles: € 11,95
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 10,40 per fles (normaal € 11,95)

2011 Montagny 1er Cru
Domaine Stéphane Aladame
De zuidelijkste appellation van de Côte 

Chalonnaise is Montagny, genoemd 

naar het gelijknamige dorp. In dit kleine 

wijngebied is Stéphane Aladame een 

beroemdheid. Op jonge leeftijd kreeg 

Stéphane de kans om wijngaarden 

te kopen. Inmiddels geniet hij grote 

faam getuige de vele prijzen en hoge 

noteringen van de internationale pers 

die hem al ten deel vielen. Van de 

druiven die op de kalkrijke heuvels van 

Montagny groeien, maakt hij elegante 

wijnen met een perfecte balans.

Proefnotitie: In de neus valt de 

mineraliteit op met heerlijke florale 

aroma’s en tonen van fruit als perzik en 

abrikoos. De smaak biedt een heerlijk 

citrusfruit en is rijp en krachtig met 

zachte harmonische zuren in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs per fles: € 15,40
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 14,95 per fles (normaal € 17,05)

2011 Rully blanc Clos de 
Remenot (Monopole)
Domaine Michel Briday
Stéphane Briday bezit in totaal ongeveer 

15 hectare wijngaarden in Rully, met 

onder meer 4 hectare premier-cru-

wijngaard. Deze prachtig gelegen clos 

beheert hij voor de bevriende eigenaar. 

De stokken zijn ongeveer vijftig jaar oud 

en profiteren van de combinatie van een 

klei- en kiezelrijke bodem en de ligging 

pal op het zuiden. De opvoeding op 

vaten van 400 liter geeft een subtiele 

houttoets.

Proefnotitie: In de neus vinden we 

tonen van peer, perzik en gele appel, 

met ook wat bloesem. De smaak 

biedt een mooie concentratie,  gul rijp 

fruit, een prachtige, vette structuur, 

mineraliteit en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs per fles: € 17,30
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 16,95 per fles (normaal € 19,20)

2012 Bourgogne blanc 
Domaine Tollot-Beaut
De grote reputatie van dit domein gaat 

al bijna een eeuw terug. Het domein 

bestaat uit 25 hectare wijngaard, 

verdeeld over veertien verschillende 

cru’s en villages.  Vlak voor het dorpje 

Chorey-lès-Beaune ligt een kleine akker, 

die vroeger beplant was met pinot noir. 

De wens van de familie om naast Corton-

Charlemagne nog een witte wijn te 

maken was zo groot dat dit akkertje jaren 

geleden  werd gerooid en vervolgens 

beplant met chardonnay.

Proefnotitie:  De kleur is goudgeel 

en het parfum biedt frisse tonen van 

citrusfruit, tropisch fruit  en een beetje 

toast van het hout. De smaak is mooi 

vettig, met een mineralige structuur en 

eindigt met een bijna weelderige finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 18,50
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 17,95 per fles (normaal € 20,50)

2011 Pouilly-Vinzelles
Domaine La Soufrandière
De filosofie van de broers Bret is simpel: 

druiven van topkwaliteit geven wijnen 

van topkwaliteit. Hun druiven krijgen 

daarom de beste zorg. De kalkrijke 

kleigrond waarop zij groeien wordt op 

biologisch-dynamische wijze bewerkt, 

rendementen worden laag gehouden 

voor extra concentratie in het druivensap 

en de oogst gebeurt handmatig en 

is zeer selectief. Deze overheerlijk 

‘basiswijn’ wordt voor 70% vergist en 

opgevoed op inoxtank en voor 30% op 

eikenhout.

Proefnotitie: In de geur bloemen, wit 

fruit en iets van honing. In de smaak 

is de wijn heerlijk gul, bezit hij een 

prachtige minerale zetting, een heerlijke 

fruitexpressie, mooie geïntegreerde 

houttonen en een uitstekende balans.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs per fles: € 20,20
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 19,70 per fles (normaal € 22,25)

2011 Saint-Véran ‘Côte Rôtie’
Bret Brothers
De ‘Bret Brothers’ kopen druiven van 

bevriende boeren, die ze volgens hun 

methoden het land laten bewerken; het 

liefst geheel biologisch. Hun eigen team 

oogst zelf de druiven, met de hand en 

in kleine bakjes om de druiven gaaf en 

fris te houden. Alleen de volledig rijpe 

druiven worden geoogst, de andere 

laten ze verder rijpen voor een latere 

pluk. De Côte Rôtie-wijngaard is een 

zeer steile wijngaard, die pal op het 

zuiden ligt. 

Proefnotitie: In de neus rijp fruit, 

bloemen, vuursteen en verfrissende 

aroma’s. De smaak is rijk en 

geconcentreerd, met een volle 

structuur en biedt zoetige fruittonen; 

de uitstekende finale heeft een mooie 

frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 21,55
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 20,95 per fles (normaal € 23,75)

De rijkdom van witte Bourgogne

Proefpakket Bourgogne blanc
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 105,00 (normaal: € 114,70)
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De Bourgogne is een heerlijke streek om te bezoeken. Kronkelende wegen langs beroemde wijngaarden – die 
we kennen van de etiketten – leiden naar heerlijk kneuterige, pittoreske dorpjes vol wijnkelders. Het eten is 
er bovendien heerlijk, de mensen aardig en wijnmakers nemen alle tijd om hun bezoekers te ontvangen en te 

laten proeven van al het moois dat zij maken. Toch zijn deze schitterende wijnen niet voor iedereen. Omdat ze met 
een zekere prijs komen, maar vooral omdat het bij een mooie rode Bourgogne niet om concentratie en power gaat, 
maar om subtiliteit, elegantie en harmonie. Rode Bourgognes zijn wijnen die je moet leren waarderen. Maar voor wie 
eenmaal zover is, is er nauwelijks nog een weg terug. U bent gewaarschuwd!

2010 Bourgogne rouge 
Domaine Tollot-Beaut
Alle wijnen  van dit familiedomein – 25 hectare groot, gelegen 

in Chorey, Savigny, Aloxe, Beaune en Corton-Bressandes –  

bezitten kwaliteit. Van relatief jonge aanplant en wat vaten die 

niet in aanmerking komen voor de verschillende cru’s maken ze 

een meer dan uitstekende Bourgogne rouge. 

Proefnotitie: De kleur is mooi dieprood. Het parfum is floraal 

met prettige fruittonen van de pinot noir. De smaak is elegant 

met een goede structuur, zacht, sappig fruit, een beetje hout 

en fijne tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs per fles: € 16,45 (normaal € 18,20)

Speciale prijs bij doos van 6: € 15,95 per fles

2008 Bourgogne rouge 
Lucien le Moine
Begin jaren negentig startte de Libanees Mounir Saouma een 

klein handelshuis in de Bourgogne. Zijn doel? Topwijnen maken. 

Hij koopt alleen druiven van de beste premier cru- en grand 

cru-akkers en kiest voor kleinschaligheid om iedere wijn met zorg 

te kunnen omringen. Wie zijn huis bezoekt, proeft vele tientallen 

wijnen van verschillende herkomst, die alle van uitzonderlijk 

niveau zijn. Natuurlijk is ook zijn rode Bourgogne wonderschoon. 

Proefnotitie: Een prachtige stijl met elegante, rijpe fruittonen, 

een mooie concentratie, kruidigheid, fijne zuren en dit alles in 

perfecte balans. Super!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs per fles: € 27,50 (normaal € 30,20)

Speciale prijs bij doos van 6: € 25,95 per fles

Proefpakket rode Bourgogne
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 165,00 (normaal: € 180,75)

2010 Savigny-Champ-Chevrey 1er Cru 
(Monopole)
Domaine Tollot-Beaut
Aan ervaring is in de familie Tollot, bezitters van een meer dan 

honderd jaar oud familiedomein, geen gebrek. In de loop 

der jaren verwierf de familie meerdere prachtige wijngaarden, 

waaronder deze Savigny-Champ-Chevrey. Als 100% eigenaar 

van de wijngaard mogen ze tevens de vermelding  ‘Monopole’ 

toevoegen. 

Proefnotitie: De grond, die hier wat dieper is, geeft een wat 

vettere en krachtigere wijn, met een goede vulling, vol rijp, 

donker fruit en prachtige, rijpe tanninen. De afdronk is mooi fris 

en lang.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 27,85 (normaal € 30,60)

Speciale prijs bij doos van 6: € 27,25 per fles

2009 Beaune 1er Cru Les Cent Vignes
Maison Camille Giroud
Cents Vignes, klinkt als ‘sans vignes’, zonder wijngaard, maar 

zonder wijngaard kan een boer geen wijnen maken. De naam 

komt van ‘En San Vignes’ een oude dorpsnaam, die later 

verbasterde naar Cent Vignes, honderd wijnstokken. De grond 

bestaat hier uit bruin kalksteen, gemengd met klei en zand en 

geeft wijnen met zowel kracht als elegantie.

Proefnotitie: Een neus van zoetig rood fruit, specerijen 

als kaneel en kruidnagel en iets van tabak. De smaak is 

geconcentreerd en zwoel, met zoetige tanninen en elegante 

zuren.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 28,75 per fles (normaal € 31,60)

Speciale prijs bij doos van 6: € 27,95 per fles 

2010 Chassagne-Montrachet rouge 1er Cru 
Morgeot
Domaine Philippe Colin
Bij Chassagne-Montrachet denkt iedereen automatisch aan 

een mooie witte Bourgogne. Maar er wordt wel degelijk ook 

een klein beetje rode Chassagne gemaakt. Zo bezit Philippe 

Colin een perceel van 1,42 hectare van de akker Les Chênes, 

grenzend aan de Premier Cru Ez Crets, die is aangeplant met 

pinot noir en een heerlijke wijn voortbrengt.

Proefnotitie: Prachtige rijpe neus met veel bessenfruit, iets van 

laurier en kruiden. De smaakaanzet is heel puur pinot met een 

opvallende frisheid en met bijna zoetig overkomende tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 29,55 (normaal € 32,45)

Speciale prijs bij doos van 6: € 28,90 per fles 

2009 Beaune 1er Cru Pertuisots
Domaine des Croix
Wijnmaker David Croix lanceerde zichzelf in de Bourgogne 

door zijn fantastische werk bij Maison Camille Giroud. Toen 

hij zijn project voor de aankoop van een eigen domein met 

wijngaarden presenteerde, had hij dan ook geen enkele moeite 

om investeerders te vinden. Deze 1er cru ligt aan de kant 

van Pommard, op een steenworp van de beroemde Clos des 

Mouches.

Proefnotitie: De wijn heeft een rijke structuur, goed 

geconcentreerd fruit, een mooie mineraliteit en een prachtige 

balans.

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs per fles: € 34,40 (normaal € 37,70)

Speciale prijs bij doos van 6: € 33,50 per fles 

Voor de fijnproever!
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Bordeaux is de beroemdste en meest besproken wijnstreek ter wereld en dat is niet voor niets. Een geweldige 
stad, beroemde wijngaarden, vermaarde cru’s en prachtige wijnen: Bordeaux heeft het allemaal! Natuurlijk zijn 
de grote jongens zeer kostbaar. Maar het fijne aan Bordeaux is, dat als je goed zoekt er ook veel betaalbare 

prachtige wijnen zijn. Dat hebben wij alvast voor u gedaan. Hieronder vindt u enkele van onze favorieten!

2011 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion
Deze wijn uit één van de satellietgemeenten van Saint-Emilion 

wordt gemaakt door het team van het bekende Château 

Maucamps. De signatuur is duidelijk: veel rijpheid, verfijning, 

een evenwichtige smaak en zachte tanninen. Gemaakt van 70% 

merlot, aangevuld met 20% cabernet-franc en 10% cabernet-

sauvignon ontving de wijn een opvoeding van achttien 

maanden op eiken vaten.

Proefnotitie: De geur zit vol rood fruit als bessen en bramen 

en een vleugje hout. De smaak is plezierig met opnieuw veel 

fruit, mooi geïntegreerde houttonen en eindigt in een soepele, 

smeuïge finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 12,00 (normaal € 13,35)

Speciale prijs bij doos van 6: € 11,70 per fles

2011 Château Peyrabon
Haut-Médoc - Cru Bourgeois
Château Peyrabon is gelegen in de gemeente Saint-Sauveur 

op de rand van Pauillac, waar ook een deel van de wijngaard 

in ligt. Het grootste deel van de ruim 40 hectare is echter 

Haut-Médoc. Zoals gebruikelijk in dit deel van Bordeaux is de 

cabernet-sauvignon met 50% de belangrijkste druif, daarna de 

merlot (27%) en de cabernet-franc. Peyrabon is hier een van 

onze favorieten.

Proefnotitie: De wijn heeft een geur van zwarte bessen en 

kersen, in de mond meer sappig rood fruit, specerijen, iets 

aards, een mooie elegante structuur en vriendelijke tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs per fles: € 13,25  (normaal € 14,70)

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,90 per fles

Bordeaux heeft het allemaal!

Proefpakket Bordeaux
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 97,50 (normaal: € 106,10 )

2012 Château Barberousse
Saint-Emilion 
Alweer ruim dertig jaar geleden ontdekten wij in een restaurant 

deze schitterende wijn van de familie Puyol. Sindsdien zijn 

Barberousse en Okhuysen onafscheidelijk; het is moeilijk om in 

Saint-Emilion meer wijn voor je geld te vinden. En los van de 

prijs is de wijn gewoon verrukkelijk. 

Proefnotitie: Het bouquet is verleidelijk met tonen van rood 

fruit, iets van laurier en een lichte toast. De smaak is mooi 

gestructureerd, rijk, vol sappig rood fruit, soepele tanninen en 

eindigt in een voortreffelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs per fles: € 13,60 (normaal € 15,10)

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,95 per fles

2010 Château Bel Air
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Médoc
Sommige châteaux zijn voor Bordeaux gewoonweg te klein om 

op te vallen, terwijl de wijnen het wel zouden verdienen. Neem 

het nietige Bel Air. Het château bestaat uit een kleine kelder in 

het dorp van Saint-Estèphe en 5 hectare wijngaard te midden 

van cru’s als Cos d’Estournel, Montrose en Tronquoy Lalande. 

Wij houden Bel Air graag een beetje geheim, zolang als het 

duurt…

Proefnotitie: Een parfum van zwarte bessen, cassis, zwarte 

kersen, laurier en iets van peper. De smaak is intens en 

behoorlijk krachtig, met een mooi rijp fruit, frisse tanninen en 

goede lengte. Uitstekend!

Op dronk: tussen nu en 2024

Speciale prijs per fles: € 17,90 (normaal € 19,80)

Speciale prijs bij doos van 12: € 17,50 per fles

2011 Château Maucamps
Haut-Médoc - Cru Bourgeois
Maucamps zien we graag als een van onze ontdekkingen: 

een wijn die zich kan meten met veel grote cru’s, maar nog 

steeds bescheiden is geprijsd. De verantwoordelijke man op 

dit domein is Claude Gaudin, een uiterst gepassioneerde 

oenoloog. Hij tilde de wijn naar een hoog kwaliteitsniveau. De 

cabernet-sauvignon is met 55% dominant, gevolgd door 40% 

merlot en 5% petit verdot. 

Proefnotitie: De kleur is diep donkerrood; in de neus heerlijk 

fruit van bramen en zwarte bessen, dat prachtig in harmonie is 

met de zachte vanilletonen van het eikenhout. De smaak wordt 

gedomineerd door frisse fruittonen, is mooi gestructureerd, 

met fijne tanninen en laat een elegante afdronk achter.

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs per fles: € 17,90 (normaal € 19,80)

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,50 per fles

2011 Château Piche Leibre
Margaux
Piche Leibre is een piepkleine wijngaard (nog geen hectare 

groot) in Margaux. Hij behoort toe aan de familie Tessandier, 

die tevens Château Maucamps bezit. De wijn wordt dan ook in 

de kelders van Maucamps gemaakt. Elk jaar kopen we hier het 

maximale aantal flessen dat we kunnen krijgen, maar dat aantal 

zou wat ons betreft veel groter mogen zijn. Een grote wijn, die 

menig liefhebber jaarlijks in verrukking brengt!

Proefnotitie: De neus is prachtig met tonen van rijp zwart fruit, 

iets van vanille, fijne kruiden en cacao. De smaak is vol, rijp en 

bijna smeuïg met goede zachte tanninen en een fijne houttoets 

in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs per fles: € 20,95 (normaal € 23,35 )

Speciale prijs bij doos van 6: € 19,95 per fles
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Wat onze favoriete wijn is? Onmogelijk om daar antwoord op te geven. Onze favoriete streek dan? 
Misschien toch de Rhône… Niet alleen herbergt de Rhônevallei enkele van de beste producenten ter 
wereld, maar in de gehele breedte is het aanbod hier fantastisch. Zeker in dit jaargetijde brengen deze 

warme en krachtige wijnen ons veel genoegen. Helemaal als de wijnen afkomstig zijn van deze topproducenten!

2012 Rasteau rouge
Domaine des Escaravailles
Tussen de dorpen Roaix en Rasteau ligt hoog op de coteaux 

het prachtige domein Des Escaravailles van Gilles Ferran 

verstopt. De grond is hier rijk aan klei en rolkeien en de 

opbrengsten per wijnstok zijn laag. 70% van de assemblage 

bestaat uit veertig jaar oude grenache en 30% uit dertig 

jaar oude syrah. Beide druiven worden apart gevinifieerd en 

opgevoed en vlak voor botteling geassembleerd.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp donker fruit van bramen en 

kersen, laurier, kreupelhout en specerijen. De smaak zit vol rijp 

sap, met prachtige soepele tanninen en een frisse finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 9,30 (normaal € 10,50)

Speciale prijs bij doos van 6: € 8,95 per fles

2011 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Al ruim 25 jaar wordt het in Tavel gelegen Domaine de 

la Mordorée geleid door Christophe Delorme. Door zijn 

biologische werkwijze en het feit dat hij nooit concessies doet 

aan kwaliteit, transformeerde hij het familiedomein volledig 

en bracht het tot grote hoogte. Al hun wijnen zijn van een 

fantastisch niveau. 

Proefnotitie: De wijn is gemaakt van grenache en syrah. Het 

fruit in de neus is mooi zwoel, met bramen en kersen, en ook 

wat kreupelhout. De smaak is vol fruit en mooi gestructureerd, 

met iets van vanille en specerijen.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs per fles: € 12,85 (normaal € 14,30)

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,60 per fles

Proefpakket Rhône
U kunt deze zes wijnen ook als  proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 92,00 (normaal: € 101,40)

Winterse wildwijnen!
2011 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
De familie Boutière, bekend van hun Vin de Pays de Vaucluse, 

bezit vooral wijngaarden in de appellation Gigondas. Minder 

bekend is dat zij een kleine, maar prachtige, steile wijngaard 

hebben op de coteaux van Vacqueyras. Daar maken zij een 

schitterende wijn van 60% grenache en 40% syrah, die werd 

opgevoed op cuve.

Proefnotitie: De wijn geurt naar zwoel rood fruit, leer en 

kreupelhout. De smaak is kruidig, met opnieuw rijp, rood fruit 

en zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 13,30 (normaal € 14,80)

Speciale prijs bij doos van 6: € 12,95 per fles

2011 Gigondas
Domaine Raspail-Ay
Dominique Ay maakt een kanjer van een Gigondas. De 

wijngaard ligt aan een stuk rondom het domein en wordt 

volledig biologisch bewerkt – iets wat op het etiket niet is terug 

te vinden, omdat Ay dat niet nodig vindt. De wijn – gedomineerd 

door grenache, aangevuld met syrah en mourvèdre – wordt 

volledig traditioneel gemaakt, met een vinificatie en op voeding 

op grote eikenhouten foudres.

Proefnotitie: Een heerlijk intense wijn, met zacht rood fruit, 

een fijne kruidigheid, iets van kreupelhout en een mooie frisse 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs per fles: € 17,95 (normaal € 20,10)

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,50 per fles

2011 Cairanne rouge ‘Haut-Coustias’
Domaine Oratoire Saint-Martin
Deze bijzondere cuvée wordt gemaakt van mourvèdre, syrah 

en grenache, afkomstig van tachtig jaar oude stokken. De wijn 

vergist en rijpt achttien maanden op grote eikenhouten foudres 

en wordt ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijpe kersen, bramen, viooltjes 

en specerijen. De smaak is licht kruidig en prachtig harmonisch, 

met een elegante structuur, mooi rijp fruit, zachte tanninen en 

frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs per fles: € 18,50 (normaal € 20,55)

Speciale prijs bij doos van 6: € 17,95 per fles

2010 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection
De grote Jean-Louis Chave adviseert boeren in de regio over 

de bewerking van hun wijngaard. In ruil daarvoor koopt hij 

druiven bij ze waar hij deze Offerus van maakt. Bovendien 

gebruikt hij bepaalde vaten die niet in de assemblage 

passen van de Saint Joseph van het Domaine, om de wijn te 

vervolmaken!

Proefnotitie: Een prachtig puur syrahfruit komt mooi door 

in de neus, met zwarte bessen, bramen, mineralen en iets 

van peper. De smaak is geconcentreerd, met kruidig fruit en 

heerlijke, frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs per fles: € 18,95 (normaal € 21,15)

Speciale prijs bij doos van 6: € 18,50 per fles
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Armagnac is samen met Cognac het enige Franse wijndistillaat met een appellation contrôlée. Familiebedrijf Château de 

Lacquy, in 1777 opgericht in het hart van ‘de gouden driehoek’ van de Gascogne, de Grand Bas Armagnac, bouwde met 

hun indrukwekkende eau de vie een grote reputatie op. Kenmerkend voor het huis is dat hun Armagnacs ouder, gerijpter 

en verfijnder zijn dan veel andere Armagnacs. Vandaag de dag leidt Graaf Jean-Vianney de Boisséson  het domein, bijgestaan 

door kinderen en kleinkinderen. Van de 400 hectare landgoed zijn maar 20 hectare bestemd voor wijnbouw en 110 hectare voor 

andere gewassen. De rest bestaat uit bos. De wijngaarden worden er traditioneel met de hand bewerkt. De druiven folle blanche, 

baco, colombard en ugni blanc komen samen in een wijn die de basis vormt voor de Armagnac. Comte de Boisséson is een 

voorstander van een lange rijping zonder veel inmenging in dit proces. Dat levert een zeer pure Armagnac op – en het allerbeste 

wat de streek te bieden heeft. 

Sinds het begin van deze eeuw werkt Okhuysen samen met Quinta do Tedo, de crème de la crème onder de  zogenaamde 

Single Quinta-Porthuizen. Do Tedo is een kleine onafhankelijke Quinta, gelegen in het hart van de vermaarde Alto Douro. 

Al hun wijngaarden, gelegen op steile hellingen in terrasvorm, bezitten een zogenaamde A-status, de hoogst mogelijke 

klassering voor wijngaarden in de Douro. Eigenaar Vincent Bouchard, afkomstig uit de Bourgogne, maakt slechts wijnen van 

druiven afkomstig van zijn eigen veertien hectaren wijngaard en richt zich enkel en alleen op het maken van topkwaliteit.

Naast spectaculaire Vintage Ports maakt Do Tedo ook een prachtige serie andere Portwijnen, die een grote zuiverheid en 

fruitconcentratie met elkaar gemeen hebben. 

Fine Tawny Port
Quinta do Tedo
Deze Tawny, met zijn terracotta-achtige kleur, is een assemblage 

van verschillende oogstjaren op vijfhonderdlitervaten gerijpte 

Port van gemiddeld zes jaar oud. De smaak is prachtig 

ontwikkeld, met tonen van gekonfijt fruit, iets van leer, tabak, 

cacao en nootachtige tonen. Hij is (licht gekoeld) heerlijk als 

aperitief, en smaakt voortreffelijk bij desserts met chocolade. 

Na het openen nog enkele weken te bewaren.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs € 9,95 per fles (normaal € 11,25)

Finest Reserve Port
Quinta do Tedo
De Finest Reserve werd gemaakt van de beste vaten Ruby 

Port uit drie oogstjaren en rijpte iets langer op hout dan 

de ‘gewone’ Ruby Port. Hierdoor won hij aan complexiteit. 

Deze bijzondere Reserve biedt een geur van zwarte kersen, 

gedroogde vijgen en heeft een nootachtige smaak, met iets 

van chocola en een elegante afdronk. Heerlijk als aperitief, bij 

harde en blauwe kazen of om lekker mee na te tafelen.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 11,60 per fles (normaal € 12,95)

2010 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo
Gemaakt van druiven uit een en hetzelfde oogstjaar en vier jaar 

gerijpt op eikenhouten vaten. Mooi gestructureerde wijn, met 

in de neus zwarte bessen, kersen, vijgen en cacao. De smaak is 

geconcentreerd, met mooi rijp fruit, subtiele houttonen en veel 

lengte. Nu drinken of even wegleggen kan allebei. Heerlijk bij 

blauwe en harde kazen, maar ook bij krachtige vleesgerechten, 

geserveerd met een rijke saus.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2019

Speciale prijs: € 17,95 per fles (normaal € 20,50)

2011 Vintage Port
Quinta do Tedo
Dankzij de royale regenval in de voorafgaande winter hadden 

de druivenstokken in de hete zomer toegang tot voldoende 

grondwaterreserves, waardoor de druiven gelijkmatig 

konden rijpen. Het resultaat is een wijn met in de smaak een 

enorme fruitconcentratie, complexiteit, uitstekende rijpheid, 

aromatische rijkdom, goed geïntegreerde tanninen en een 

prachtige frisheid in de eindeloze afdronk. 

Op dronk: tussen nu (min. 2 uur vooraf decanteren)  

en 2030+

Speciale prijs: € 47,50 per fles (normaal € 52,50)

Château de Lacquy
Proef het summum onder de Armagnacs

Port maakt de avond compleet Bas-Armagnac V.S.O.P.
Een buitengewoon mooie Armagnac met een zeer 

intens parfum en een zachte, heel rijke smaak. 

Speciale prijs: € 42,50 per fles  
(normaal € 46,50)

Bas-Armagnac Hors- d’Age
Een digestief van ongekende klasse met schitterende 

aroma’s (specerijen, vanille, cacao) en een zeer zachte 

finale.

Speciale prijs: € 51,50 per fles
(normaal € 56,30)

1991 Bas-Armagnac Vintage
Een superieure Bas-Armagnac uit een subliem jaar, 

volledig gemaakt van de zogenaamde ‘baco-druiven’. 

Heerlijk kruidig, verfijnd en met veel lengte.

Speciale prijs: € 84,50
(normaal € 92,50)
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Fijn dat u er was!

delicious. voor Vinée Vineuse
Het beeldmateriaal bij de wijn-spijspagina’s in deze Vinée Vineuse is 

beschikbaar gesteld door delicious., hét tijdschrift over eten, koken 

en alles wat het leven lekker maakt. delicious. laat zien hoe je op 

redelijk eenvoudige wijze ontzettend lekkere gerechten bereidt, geeft 

het woord aan mensen met een passie voor eten en tipt de beste en 

meest bijzondere culi-adressen.

Wij danken de fotografen (Eric van Lokven, Jeroen van der Spek, 

Saskia van Osnabrugge, Serge Philippi, Ernie Enkelaar, Jeremy 

Simons) en de stylisten (Cyn Ferdinandus, Maaike Koorman, Jet 

Krings, Jan Willem van Riel, Michelle Noerianto) voor het beschikbaar 

stellen van de prachtige foto’s!

delicious. geeft de lezers van Vinée Vineuse nog een extra 

eindejaarscadeautje: u kunt nu genieten van een abonnement met 

3 x delicious. voor slechts €17,50 (16% korting!). 

Meer informatie vindt u op deliciousmagazine.nl/abonneren.

Talentvol Sommelier
van het Jaar 
GaultMillau Awards

Milton Verseput, sommelier van Restaurant De Vrienden 

van Jacob in Santpoort, is ‘Talentvol Sommelier van het 

Jaar’! 

Hij kreeg deze door Okhuysen en Champagne Devaux 

gesponsorde prijs tijdens de nationale GaultMillau Awards 

op 3 november. De jury was onder de indruk van zijn 

mensenkennis en zichtbare plezier in het werk.

Naast een prachtige oorkonde ontving het nieuwe Talent 

van het Jaar uit handen van Xavier Kat een serie van vier 

magnums ‘D’, de toplijn van Champagne Devaux.

Okhuysen feliciteert Milton Verseput van harte!

Start voorverkoop
Mas des Daumas Gassac 2013
Traditiegetrouw bieden we ook deze decembermaand de 

nieuwste oogst Mas de Daumas Gassac aan. We verwijzen u 

hiervoor graag naar de bijlage ‘Okhuysen Top 50’! 

Wijnwinkel van het Jaar
Het wijnmagazine Perswijn organiseerde dit jaar de 

verkiezing ‘Wijnwinkel van het Jaar’ en Okhuysen verdiende 

de tweede plaats!

Wij zijn hier natuurlijk ontzettend trots op en hopen dat 

het voor u des te meer reden is om ook eens een kijkje 

te nemen in onze mooie historische winkel, waar de 

geschiedenis van Okhuysen alweer bijna 150 jaar geleden 

begon. U kunt hier heerlijk neuzen, u laten informeren of 

deelnemen aan een van de vele cursussen en proeverijen. 

Voor de agenda met winkelactiviteiten en voor de 

gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen verwijzen 

we u graag naar onze website www.okhuysen.nl.

WIJNWINKEL 
VAN HET JAAR 

2015

2e PLAATS

Bacchus Wijnfestival
Proeven tussen de Stellingen

Proeven tussen de Stellingen

Proeven tussen de Stellingen

Montlobre Pentanque

Montlobre Pentanque

Montlobre PentanqueDiverse persevenementen

Proeverij Daumas Gassac
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Een bijzonder 
kistje cadeau

Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere 
attentie, gelden de volgende voorwaarden:

 • Besteding ten minste € 250,00
 • Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse winter 2014/2015  
 en de Top 50 (excl. de voorverkoop Daumas Gassac) 
• Maximaal één kistje cadeau per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2014

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan wordt 
dit kistje automatisch bij uw bestelling gevoegd.

Uw mooie bestelling stemt ons altijd blij.  

Daar bedanken we u ook dit jaar graag voor 

met een cadeau. Wij selecteerden twee 

bijzondere wijnen van  producenten met wie wij al 

jaren iets speciaals hebben, maar die we bovendien 

gerust de absolute top van hun omgeving mogen 

noemen. Maison Verget maakte een prachtige 

Mâcon voor u en het illustere Oratoire Saint-Martin 

een heerlijke Cairanne. Beide wijnen zijn van hoog 

niveau en fantastische begeleiders van een mooi 

diner.

2013 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’
Maison Verget
‘Le roi du chardonnay’ luidt een van de bijnamen 

van Jean-Marie Guffens van Verget. De voor deze 

cuvée gebruikte druiven komen hoofdzakelijk 

van de kalkrijke gronden van Viré, Bussières en 

Charnay. Een derde van de wijn wordt opgevoed 

op eikenhouten vaten, de rest op horizontale 

roestvrijstalen tanks op de fijne gistsporen (sur lie). 

Dat doet hem aan complexiteit winnen.

Proefnotitie: De neus biedt een heerlijke 

fruitexpressie en een opvallende mineraliteit. De 

smaak is mooi gestructureerd, met spanning, 

concentratie en terugkerend fruit; de finale biedt 

een  uitstekende frisheid.

Schenkadvies: Heerlijk bij bereidingen met rauwe 

vis, warme visschotels en wit vlees.

Op dronk: tussen nu en 2017

2011 Réserve des Seigneurs  
Cairanne rouge 
Domaine Oratoire Saint-Martin
Deze verrukkelijke wijn is een assemblage van de 

druiven grenache, syrah en mourvèdre, die met 

optimale rijpheid handmatig geplukt en ontsteeld 

worden. Na een weking en vergisting op cementen 

kuipen, rijpt de wijn daar nog eens negen maanden 

verder. Het is moeilijk niet als een blok te vallen voor 

deze wijn. 

Proefnotitie: De wijn geurt naar rood bosfruit, iets 

van leer, kruiden en tabak. De smaak biedt een 

heerlijk rijp fruit, met kruidige tonen, iets van peper, 

elegante tanninen en eindigt met een frisse, lange 

afdronk. 

Schenkadvies: Combineert prachtig met rosbief, wit 

vlees, gerookte ham, salami en diverse kazen.

Op dronk: tussen nu 2018

(Winkelwaarde van dit kistje: € 32,65)
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