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Speciale prijs bij doos van 6 flessen: 

€ 8,50 per fles (zie pagina 2)

Special
Okhuysen



Langs de kusten van de blauwe 

Middellandse Zee zie je al vanaf het 

begin van de lente menig Fransman 

en Française nippen aan dé ultieme 

lentewijn: Picpoul de Pinet. Geen andere 

witte wijn laat zich zo heerlijk combineren 

met mosselen, coquilles en oesters en 

doet je zo van de zon genieten! Wij 

vonden de lekkerste aller Picpoul-wijnen 

bij onze veelzijdige vrienden van Moulin 

de Gassac. Zij ontdekten een aantal jaar 

geleden een wijngaard met een kalkrijke 

bodem en interessant microklimaat. 

Dankzij het droge en warme klimaat 

en zeedampen in het voor- en najaar 

rijpen de picpouldruiven hier namelijk 

perfect. De vinificatie gebeurde met de 

toewijding die we van de familie Guibert 

gewend zijn, wat wederom heeft geleid 

tot een prachtig resultaat!

2014 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac
Uitbundig parfum van appel, citrusfruit, 

lentebloemen en mineralen. Heerlijk 

sappig, knisperend fris en in het bezit van 

een verfijnd bittertje. De verkwikkende 

afdronk is mooi zuiver en houdt lang aan. 

Op dronk: tussen nu en 2017 

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

Proef de lente!

De ultieme lentewijn

Afgelopen maanden proefden wij, 
soms terwijl de regen tegen de 
ramen sloeg en de verwarming 
loeide, weer vele frisse witte 
wijnen, ons toegestuurd door 
wijnmakers uit de hele wereld. Wij 
proeven altijd ‘blind’ en soms lopen 
de scores uiteen. Over deze wijnen 
waren we het echter unaniem eens: 
dit zijn dé witte wijnen voor dit 
seizoen!

2014 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes 
Het eeuwenoude Can Feixes maakt van 

de ‘Cava-druiven’ parellada, macabeo 

en chardonnay ook deze geweldige 

‘stille’ wijn! De druiven ontwikkelen op 

de hoog gelegen wijngaarden met een 

kalkrijke bodem een mooie frisheid, die 

de wijnmakers goed weten te ‘vangen’ in 

deze levendige wijn. 

Proefnotitie: Expressieve neus, met 

tonen van wit en geel fruit. Wijn met een 

prachtige intensiteit, een sprankelend 

karakter en met een loepzuivere smaak. 

Delicioso! 

Op dronk: tussen nu en 2017 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,95 per fles (normaal € 9,80)

2014 Château Vari 
Bergerac blanc sec 
Yann en Sylvie plukken de druiven (100% 

sauvignon blanc en gris) met de hand. 

Daarna volgt een koude schilweking en 

een vergisting op lage temperatuur. De 

wijn verblijft vervolgens vijf maanden ‘sur 

lie’ om aan structuur en complexiteit te 

winnen. 

Proefnotitie: Citrusfruit, witte bloemen, 

gesneden gras en mineralen in de 

neus. In de mond fris wit fruit, maar 

tegelijkertijd romig en vol van smaak. 

Op dronk: tussen nu en 2017 

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

In het zonnetje



Proef de lente!

Proefpakket 
‘Witte Lentewijnen’
U ontvangt van de Picpoul de Pinet twee flessen 

en van de andere wijnen één fles.

Speciale prijs: € 58,25 (normaal € 61,70)

2014 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne
De sauvignondruiven zijn aangeplant 

op de beroemde kalkrijke heuvels en 

ondergaan voorafgaand aan de zachte 

persing eerst een koude schilweking. 

Dankzij de rijping ‘sur lie’ is de wijn 

niet alleen fris, maar ook goed 

gestructureerd. Loire ‘pur sang’!

Proefnotitie: Elegante neus met 

buxus- en bloemenaroma’s. We proeven 

sappige zuren en in de intense finale een 

verrukkelijk fruit.

Op dronk: tussen nu en 2017 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 13,50 per fles (normaal € 14,80)

2014 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch 
Deze assemblage van sauvignon blanc, 

weißburgunder en riesling afkomstig van 

steile hellingen in de Rheingau swingt 

het glas uit! Een waar kunstwerkje, 

gecreëerd door de talentvolle oenoloog 

en wijnmaker Jasper Bruysten.  

Proefnotitie: Abrikoos, citrusfruit en 

mineralen in de neus. Veel sap en fruit in 

de mond, en een minerale afdronk die 

steeds doet verlangen naar de volgende 

slok. Een echte ‘Genuss Wein’!

Op dronk: tussen nu en 2017 

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



Nu de dagen weer langer worden 
en de terrasjes vaker worden 
opgezocht, komt rosé als vanzelf 
terug op tafel. Wij selecteerden 
diverse stijlen voor u: van een 
vrolijke aperitiefwijn tot en met 
een rosé die zich perfect tijdens 
het diner laat drinken. Proef de 
veelzijdigheid van dit heerlijke 
wijntype en ontdek uw favoriete 
rosé!

2014 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
De tempranillo en garnacha weekten 

kort en werden daarna licht geperst. 

Vervolgens vond op lage temperatuur 

de vergisting plaats met als resultaat 

een rosé barstensvol fruit en met een 

fraîcheur die men zelden tegenkomt. 

Proefnotitie: Intens roze van kleur, met 

een uitbundige neus vol fruit. Levendig 

van smaak, met een goede ‘bite’. Een 

wijn waar je vrolijk van wordt! 

Op dronk: tussen nu en 2017

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

2014 Cuvée Tradition Rosé 
Corbières
Château Beauregard-Mirouze 
Deze rosé werd gemaakt van het eerst 

vrijgekomen sap van de syrah- en 

grenachedruiven, afkomstig van enkele 

op het noorden gelegen hellingen. Door 

deze ligging bezitten de druiven veel 

frisheid en mooie zuren. 

Proefnotitie: Een heerlijk parfum van 

rode vruchtjes en citrusfruit en iets 

kruidigs. De smaak is fris en sprankelend, 

lekker pittig, met elegant, sappig fruit en 

een levendige afdronk. Geweldig mooi!

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,80 per fles (normaal € 8,50)

In het zuiden van de streek de Rhône, 

ligt midden in de wilde natuur het 

beroemde Domaine de la Mordorée. 

De naam is afgeleid van het lokale 

koosnaampje voor de houtsnip, die 

tijdens zijn migratie in grote zwermen 

over het domein vliegt. De eigenaren 

bewerken hun wijngaarden met groot 

respect voor de natuurlijke omgeving. 

Niet alleen hun beroemde Tavel rosé, 

maar al hun wijnen werden al snel 

geprezen door invloedrijke journalisten 

als Robert Parker en scoorden zo 

fantastisch in ‘La Revue du Vin de 

France’.

2013 Côtes du Rhône Rosé  
‘La Dame Rousse’ 
Domaine de la Mordorée
Dit kleine broertje van Tavel werd 

gemaakt van grenache, syrah, cinsault, 

carignan en mourvedre. De wijn is 

roze van kleur met een oranje gloed. 

Fantastische zwoele fruittonen van 

sinaasappel en kersen. In de mond fris 

dankzij elegante zuren, en met een 

mooie structuur en pittige afdronk.

Een heerlijke verrassing!

Op dronk: tussen nu en 2017 

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,80 per fles (normaal € 10,60)

Met deze rosés is het altijd genieten!
In het zonnetje

In de stijl van Tavel rosé! 



Proefpakket 
‘Genieten van rosés’
U ontvangt van de Côtes du Rhône Rosé ‘La Dame 
Rousse’ twee flessen en van de andere wijnen één fles.
Speciale prijs: € 53,50 (normaal € 56,20)

Met deze rosés is het altijd genieten!
2014 Abadal Rosado 
Pla de Bages 
Bodegas Abadal 
In deze rosé komen de internationale 

wijnwereld en de lokale traditie van 

Pla de Bages samen. Cabernet-

sauvignon in de hoofdrol, maar de 

inheemse sumolldruif geeft de wijn een 

eigenzinnige, spannende ‘touch’. 

Proefnotitie: Fris, fruitig, pittig en intens. 

Een heerlijke, licht verteerbare wijn met 

voldoende kracht en complexiteit om bij 

de maaltijd te schenken. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 8,50 per fles (normaal € 9,20)

2014 Coteaux du Languedoc 
Rosé 
Mas des Dames 
Deze biologisch gecertificeerde rosé 

is gemaakt van grenache, mourvèdre 

en syrah. Alleen het eerst vrijgekomen 

sap, dat een mooie fruitexpressie en 

zuurgraad heeft, werd gebruikt. Een klein 

deel ontving een houtopvoeding voor 

wat extra complexiteit.

Proefnotitie: Lente alom in de neus! 

Rijpe rode vruchtjes, verse kruiden en 

rode bloemen. De smaak is elegant, 

sappig en heeft heerlijke zuren in de 

afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

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



In deze tijd van het jaar schuiven 
zwaardere rode wijnen weer even 
naar de achtergrond en groeit 
de behoefte aan levendige rode 
wijnen. Wijnen die geschikt zijn 
om licht gekoeld te drinken, 
vergezeld van een klein hapje, of 
als begeleider van één of meerdere 
gangen van een lunch of diner. De 
schoonheid van deze selectie Frans 
en Italiaans lenterood is om van te 
blozen!

2013 Nero d’Avola – Sicilia
Marchese Montefusco
Oude tradities worden hier op perfecte 

wijze gekoppeld aan moderne technieken 

en innovaties, om het pure fruit en 

karakter van de druif, en daarmee 

de identiteit van Sicilië, naar voren te 

brengen. Een deel van de wijn wordt kort 

op eiken opgevoed.

Proefnotitie: In de neus rijp rood 

fruit als kersen en aardbeien, verse 

kruiden en bloemen. De smaak is mooi 

geconcentreerd en sappig, met opnieuw 

rijp rood fruit, licht aardse aroma’s en een 

pittige, kruidige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 5,60 per fles (normaal € 6,00) 

2013 Fitou rouge
Château Champ des Sœurs
Laurent en Marie Maynadier maken in 

Fitou, de oudste AOC van de Languedoc, 

prachtige terroirwijnen die veelvuldig 

worden geprezen in de internationale 

wijnpers. Deze wijn is een assemblage 

van 50% grenache, 40% carignan en 10% 

syrah, van verschillende percelen. 

Proefnotitie: Heerlijke neus van klein 

rood fruit, tijm en een klein pepertje. De 

smaak zet fris in, bezit voorts mooie, rijpe 

fruittonen, een goede structuur en een 

opvallende elegantie in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

Eigenlijk is alles wat uit de handen van 

Christophe Delorme komt van bijzonder 

hoog niveau. Met zijn biologisch-

dynamische werkwijze brengt hij 

vermaarde Lirac-wijnen als ‘La Dame 

Rousse’ en de topwijnen ‘La Reine des 

Bois’ in zowel blanc als rouge voort. 

Zijn Châteauneuf-du-Pape rouge ‘La 

Reine des Bois’ wordt zelfs jaarlijks 

gerangschikt onder de allerbeste 

wijnen van Châteauneuf-du-Pape. Maar 

ook zijn Côtes du Rhône mag er zijn, 

eenvoudigweg omdat ook deze wijn 

gemaakt is van gezonde en rijpe druiven, 

volgens Christophe dé basis van elke 

mooie wijn! 

2013 Côtes du Rhône rouge  
‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Deze buitengewone  Rhône werd 

gemaakt van grenache, syrah, cinsault, 

carignan en counoise. De druiven 

werden apart gevinifieerd en vervolgens 

geassembleerd. De neus is heerlijk fruitig 

met tonen van frambozen, bramen, 

bessen en zwarte kersen. De smaak 

is geconcentreerd, heeft een goede 

structuur, rijpe tanninen en presenteert in 

de finale opnieuw dat heerlijke fruit.

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,80 per fles (normaal € 10,60) 

Mordorée aan de top !

Zin in rood!
In het zonnetje



Proefpakket 
‘Zin in rood’
U ontvangt van de Côtes du Rhône rouge ‘La Dame Rousse’
twee flessen en van de overige wijnen één fles.
Speciale prijs: € 59,25 (normaal € 64,30)

2012 Terra Mazzei
Vino Rosso d’Italia
Mazzei
Het enthousiasme over deze wijn kende 

bij zijn presentatie in onze vorige Vinée 

Vineuse geen grenzen. De nero d’avola 

(45%), sangiovese (35%), merlot (15%) 

en alicante (5%) werden afzonderlijk van 

elkaar gevinifieerd in de prachtige kelders 

van Fonterutoli en vervolgens gedurende 

zes maanden opgevoed op kleine houten 

barriques.

Proefnotitie: Een neus van 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.

Op dronk: tussen nu en 2018

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

2012 La Diva - Vin de Pays des 
Coteaux de Murviel rouge
Mas des Dames
De assemblage van syrah (50%) en 

grenache (30%) werd twaalf maanden op 

eiken opgevoed. Hieraan voegde Lidewij 

20% alicante van wijnstokken van meer 

dan honderd jaar (!) oud toe, die nog 

maar 15 hectoliter per hectare geven. 

Proefnotitie: In de neus rijke aroma’s 

van kruiden en donker fruit. In de smaak 

is de wijn prachtig geconcentreerd, met 

een heerlijk soepel, rijp fruit, een goede 

complexiteit en subtiele tonen van het 

eikenhout.

Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 11,90 per fles (normaal € 14,50) 

Zin in rood!
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

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

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

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

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk
tot 1 mei 2015.

Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt 
deze door ons retour genomen en krijgt u 
desgewenst een creditnota of uw geld terug. 
Voldoet een wijn om andere redenen niet aan 
uw verwachting, dan nemen wij de onge-
opende flessen van u retour en ontvangt u voor 
deze retourflessen van ons een creditnota of 
uw geld terug.

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t  023 531 22 40
f  023 532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl
i www.okhuysen.nl

Postadres
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

COLOFON

Ophalen bestelling
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen 
worden bijgepakt.)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling 24 uur 
van tevoren aan ons door te geven.

Een apostrof van 
Châteauneuf-du-Pape
Het familiebedrijf Chante Cigale bestaat al sinds 1874 en heeft in de loop 
der jaren een grote reputatie opgebouwd. Terwijl iedere generatie zo 
zijn inbreng heeft gehad, is het de jonge Alexandre Favier die het bedrijf 
weer in een volgende versnelling heeft gezet. Alexandre is niet alleen zeer 
kundig en een harde werker, maar hij durft ook grote investeringen te doen 
in zowel wijngaard als kelder. Door het creëren van meerdere cuvée’s kan 
hij bovendien nog rigoureuzer selecteren. 

Een kleine wijngaard van Alexandre, gelegen 15 kilometer ten noorden van 

Châteauneuf-du-Pape, ligt niet binnen een officieel 

herkomstgebied en brengt daardoor landwijn voort. 

Werden de druiven hier vroeger verkocht, een aantal 

jaar geleden begon het idee bij Alexandre post te 

vatten dat hij met zijn expertise van deze ouder 

wordende wijngaard wel eens een zeer verleidelijke wijn 

zou kunnen maken. Hij kreeg gelijk, want inmiddels is 

zijn ‘Apostrophe’ een grote hit. De productie is echter 

beperkt, waardoor het ieder jaar geduldig wachten is 

op de nieuwe oogst, die we u weer met veel genoegen 

aanbieden.

2014 l’Apostrophe blanc - Méditerranée
Domaine Chante Cigale
Een op-en-top witte Rhône gemaakt van de 

druiven roussanne en clairette. De roussanne 

ondergaat een korte, koude schilweking, terwijl 

de clairette direct wordt geperst. Het sap wordt 

voor het grootste gedeelte gevinifieerd op 

roestvrijstalen vaten, maar voor een deel 

ook op eikenhouten vaten van 600 liter. De 

vinificatie gebeurt op lage temperatuur en 

zonder melkzure gisting, om de wijn elegant 

en fris te houden. De wijn rijpt gedurende 

enkele maanden op de fijne gistsporen, maar 

Alexandre kiest ervoor geen ‘battonage’ 

(het door de wijn roeren van de gisten) uit 

te voeren. Zo creëert hij een wijn die zowel 

complex als elegant is.

Proefnotitie: De neus biedt rijp wit en geel 

fruit, steenvruchten en bloemen. In de mond 

veel fris sap, gul fruit en tonen van bloesem 

en honing. De wijn heeft ook een plezierig 

vetje, en in de afdronk zachte zuren.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 8,75 per fles (normaal € 9,50)


