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Speciale prijs bij doos van 6 flessen: 

€ 7,60 per fles (zie pagina 2)

Special
Okhuysen



Onlangs presenteerden wij onze 

jongste Portugese aanwinst Quinta do 

Soalheiro. Soalheiro is al vele jaren een 

fenomeen in Portugal, maar is inmiddels 

ook internationaal doorgebroken. 

Het huis is vooral bekend om zijn 

100% alvarinhowijnen, maar daarnaast 

maken broer en zus Luis en Maria de 

zeer originele wijn ‘Allo’. Het is een 

assemblage van alvarinho en loureiro 

die tezamen een overheerlijke, frisse stijl 

wijn voortbrengen.

2014 Allo - Minho 
Quinta do Soalheiro
In de neus fijne aroma’s van tropisch 

fruit en citrus. De smaak biedt 

dankzij de alvarinho aromatische 

fruitintensiteit en structuur, terwijl de 

loureiro juist elegantie en mineraliteit 

brengt. De wijn is prachtig in balans 

en ‘licht verteerbaar’ dankzij zijn lage 

alcoholgraad van 11%! Heerlijk als 

aperitief, bij visgerechten en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2016

Nu bij 6 flessen: € 7,60 per fles  
(normaal € 8,40)

Verrassingen van het Iberisch schiereiland

Allo Allo!

Een kleine dertig jaar geleden was 
het in Spanje vrijwel alleen rood dat 
de klok sloeg en dan nog veelal van 
een matige kwaliteit, uitzonderingen 
daargelaten. Inmiddels is de wereld 
veranderd en overlaadt Spanje 
ons met de mooiste en meest 
uiteenlopende wijnstijlen. Dat 
Portugal meer is dan alleen Port is 
bij velen onbekend, terwijl ook daar 
schitterende droge wijnen worden 
gemaakt. De hoogste tijd voor een 
tocht over het Iberisch schiereiland. 

2014 Orot - Toro
Bodegas Toresanas 
De eigenaren van Palacio de Bornos uit 

Rueda weken uit naar Toro voor het maken 

van rode wijn. Het is een gebied in opkomst, 

nog relatief onbekend bij het grote publiek. 

Deze Toro-wijn werd puur op fruit gemaakt. 

Het sap van de tempranillodruiven vergist op 

roestvrij staal en behoudt zo zijn frisheid. 

Proefnotitie: Een fruitige en kruidige neus, 

levendig en fris van smaak, vol rijp fruit en 

met een prikkelende afdronk!

Op dronk: tussen nu en 2017 

Nu bij 12 flessen: € 5,95 per fles  
(normaal € 6,60)

2012 Crianza - Ribera del 
Guadiana
Palacio Quemado
De tempranillodruiven worden ’s nachts 

geplukt bij volledige rijpheid en zo snel 

mogelijk naar de koele kelder gebracht.  

Na vinificatie volgt een rijping van drie 

maanden op eikenhouten vaten (75% 

Frans en 25% Amerikaans) in de prachtig 

geklimatiseerde vatenkelder. 

Proefnotitie: Het rijpe, donkere fruit knalt 

het glas uit. De smaak is sappig en zacht, 

biedt terugkerend fruit, iets zoete tanninen, 

een aangename houttoets en  

een verleidelijke, licht kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 8,75 per fles 
(normaal € 9,70)

Proefpakket 
‘Iberisch schiereiland’
Twee flessen Allo - Minho
en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 54,95 (normaal € 59,20)

In het zonnetje 2014 Godeval blanco Valdeorras
Bodegas Godeval
Dit wijndomein werd het eerste huis 

ooit dat een wijn van 100% godello 

maakte, een schitterende droge witte 

wijn. Het ambitieuze team bewerkt de 

godellogaarden met de grootst mogelijke 

aandacht en met veel respect voor de 

natuurlijke omstandigheden. Een al even 

mooie als originele wijn!

Proefnotitie: Een intens parfum van 

appel, perzik, abrikoos, bloemen en fijne 

kruiden. Verfijnd van smaak, fris maar 

ook complex, zeer uitgebalanceerd, met 

prachtige zuren en een sappige finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 6 flessen: € 11,25 per fles  
(normaal € 12,60)

2013 Rioja Rayos Uva
Olivier Rivière Viños
Fransman Rivière streek ongeveer tien 

jaar geleden in Rioja neer. Zijn droom 

was om terroirwijnen te maken. De 

grenache, graciano en tempranillo rijpen 

na de vergisting eerst op hun ‘lies’ op 

inox, waarna het rijpingsproces werd 

vervolmaakt op eikenhouten vaten.

Proefnotitie: In de neus vinden we tonen 

van bramen, viooltjes en gedroogde 

kruiden. De smaak bezit sappig rood en 

donker fruit, mineralen, een klein bittertje, 

soepele tanninen en een prikkelende 

frisheid. De afdronk houdt lang aan.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij 6 flessen: € 11,95 per fles 
(normaal € 13,50)



Proefpakket 
‘Werelds wit’
Twee flessen Chenin Blanc - Stellenbosch 
en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 57,25 (normaal € 61,85)

Voor een heerlijke nazomer op het 
terras of in de tuin selecteerden wij 
de volgende verrukkelijke wereldse 
witte wijnen uit achtereenvolgens 
Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Chili en 
Argentinië. 

2013 Unwooded Chardonnay
Stellenbosch
Sterhuis
Na de oogst worden de chardonnay- 

druiven direct zacht geperst en vergist 

het sap grotendeels op tank. 15% vergist 

echter op ‘neutrale’ eikenhouten vaten ter 

bevordering van de micro-oxidatie van de 

wijn, zonder een smaak van het hout op 

te pikken. 

Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk 

naar witte bloemen, citrusfruit en witte 

perziken. De smaak is heerlijk fris, heeft 

een licht vette structuur, uitstekende 

zuren, tropische fruittonen en een 

mineralige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 12 flessen: € 9,25 per fles 
(normaal € 10,25)

2014 Sauvignon ‘Pure’ 
Marlborough
Staete Landt
Na een succesvolle introductie vragen 

wij nogmaals aandacht voor deze 

Sauvignon van het befaamde Staete 

Landt, die zo typisch is voor Marlborough. 

Gewoon vanwege de fantastische prijs-

kwaliteitverhouding en omdat deze 

nieuwe creatie van Ruud Maasdam het 

zo goed doet als aperitief of bij een frisse 

salade of gebakken visje.

Proefnotitie: Een expressieve geur van 

citrusfruit, impressies van tropisch fruit, 

buxus en vers gemaaid gras. De wijn bezit 

een mooie structuur, met een uitstekende 

concentratie, frisse fruittonen en een 

levendige, lange en loepzuivere finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 6 flessen: € 9,50 per fles  
(normaal € 11,10)

Op een van de hoogste punten van 

Stellenbosch, waar de wijngaarden 

profiteren van het koelere microklimaat 

en de verfrissende winden vanuit 

de Atlantische en Indische Oceaan, 

vinden we het prachtig gelegen Zuid-

Afrikaanse domein Sterhuis. De stijlvolle 

cuvées van wijnmaker Johan Kruger 

worden hoog beoordeeld in Platter’s,  

dé wijngids van Zuid-Afrika. Zo ook 

deze Chenin Blanc. Op de Bottelary 

Hills komen de chenindruiven mooi 

tot ontwikkeling. En met minimaal 

ingrijpen in de wijngaarden en de 

kelder laat Johan vooral de natuur zijn 

werk doen. De toevoeging van een 

klein beetje viognier maakt de wijn 

onweerstaanbaar!

2014 Chenin Blanc - Stellenbosch
Sterhuis
De kleur is strogeel, de neus is 

uitbundig en wordt gekenmerkt door 

tropisch fruit, citrus, mineralen, iets 

bloemigs en een vleugje hout. De 

smaakaanzet is fris en breed met zowel 

kracht als elegantie, zit boordevol fruit 

en eindigt in een rijke, iets kruidige 

finale.

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 12 flessen: € 7,75 per fles 
(normaal € 8,30)

Werelds wit
2015 Cartagena Sauvignon Blanc 
San Antonio
Viña Casa Marín
De eigenzinnige Maria Luz Marín startte 

een innovatief en gewaagd project: ze 

plantte wijngaarden aan in de kuststrook 

bij San Antonio. Onder invloed van 

de verkoelende wind en mist van zee 

is het rijpingsseizoen lang, groeien 

de druiven gelijkmatig en ontstaan 

er geconcentreerde en tegelijkertijd 

elegante wijnen. 

Proefnotitie: Prachtige sauvignonneus 

met tonen van kruisbes, gemaaid gras, 

citrusfruit en iets van peper. De smaak 

biedt veel fruit, een uitstekende structuur 

en een zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 9,95 per fles 
(normaal € 11,30)

2014 Abras - Torrontés
Altocedro
De Argentijnse Cafayatevallei staat 

bekend om haar aromatische wijnen 

gemaakt van de torrontésdruif. Deze vaart 

wel bij droogte, hitte en zon in combinatie 

met koele windstromen en dito nachten, 

condities die zo kenmerkend zijn voor 

een wijngebied dat als een van de 

hoogstgelegen ter wereld geldt.

Proefnotitie: Goudgeel van kleur. Zeer 

complexe neus met tropisch fruit, perzik 

en jasmijn. Ook de smaak is rijk, met 

opnieuw sappig exotisch fruit, florale 

tonen en iets kruidigs. Fijne zuren geven 

de wijn een mooie frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 6 flessen: € 11,25 per fles 
(normaal € 12,60)

In het zonnetje

A rising star



Proefpakket 
‘Rouges du Sud’
Twee flessen P’tits Gars - Côtes du Rhône 
en één fles van de overige wijnen.
Speciale prijs: € 61,50 (normaal € 67,05)

Zuid Frankrijk is dankzij de 
uitbundig stralende zon, mooie 
kusten, indrukwekkende gebergten, 
historische stadjes en uitgestrekte 
lavendelvelden een bestemming die 
bij velen zeer geliefd is. Zo ook bij 
ons! Wij komen er bovendien graag 
vanwege de fantastische wijnen die 
je er vindt. Op deze pagina’s delen 
wij met u onze favoriete ‘Rouges 
du Sud’: pure, fruitrijke en kruidige 
wijnen die u al bij het steken van uw 
neus in het glas in ‘la douce France’ 
doen wanen! 

2013 Zoé rouge - Côtes 
Catalanes
Parcé frères
In het diepe zuiden van Frankrijk maken 

de broers Parcé onder het label ’Zoé’ 

heerlijke, levendige wijnen. Deze ’rouge’ 

bestaat uit grenache, carignan, syrah 

en merlot, alle afkomstig van oude 

stokken die groeien in een relatief koel 

microklimaat.

Proefnotitie: Kers, pruim, laurier en tijm 

stijgen op uit het glas. De wijn is fris en 

fruitrijk, goed gestructureerd en heeft 

zwoele tanninen in de lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 8,20 per fles 
(normaal € 9,10 ) 

2014 Syrah - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
De beroemde ‘Bourgondische’ wijnmaker 

Jean-Marie Guffens creëert ook in 

de Vaucluse wijnen van hoog niveau. 

Zijn geheim? Oude wijnstokken, lage 

rendementen, de natuur haar gang laten 

gaan en bovenal zijn eigen intuïtie volgen! 

Proefnotitie: De neus is fris, met 

bosbessen en frambozen. In de mond 

volgt een heerlijke syrahsmaak, mét 

zuidelijke touch: rijp donker fruit, verse 

munt, cacao en ‘garrigue’.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij 6 flessen: € 9,90 per fles 
(normaal € 10,95) 

2012 La Dame - Coteaux du 
Languedoc rouge
Mas des Dames
De Nederlandse Lidewij van Wilgen 

behoeft haast geen introductie: zij 

ging haar droom achterna en wijn 

produceren op haar Mas des Dames in de 

Languedoc. Al snel werden haar wijnen 

de hemel in geprezen door internationale 

wijnschrijvers en nog altijd stijgt het 

niveau! 

Proefnotitie: Aromatische neus met rijp 

zwart fruit en verse tijm en rozemarijn. De 

smaak is intens en complex, vol sappig 

fruit en met een schitterende elegantie. 

Een indrukwekkende Dame!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij 6 flessen: € 9,95 per fles 
(normaal € 11,00) 

2012 Le Sarda Malet rouge  
Côtes du Roussillon
Domaine Sarda-Malet
Jérôme Malet leerde van zijn vader Max 

de fijne kneepjes van het vak. Toch koos 

Jérôme voor een carrière in Parijs, in de 

architectuur. Sinds het overlijden van 

zijn vader bestiert Jérôme het domein, 

samen met zijn moeder. Zij creëren op 

biologische wijze pure wijnen die prachtig 

in balans zijn en waarin je zowel warmte 

en zon, als verkoelende zeewinden en 

kalkrijke gronden terugproeft.

Proefnotitie: De assemblage van 

grenache, syrah, carignan en iets 

macabeo brengt een zwoel parfum en 

een smaak waarin rood fruit en laurier 

mooi samenkomen. Elegant en gewichtig 

tegelijkertijd! 

Op dronk: tussen nu en 2018 

Nu bij 6 flessen: € 10,95 per fles 
(normaal € 12,60) 

Al sinds 1692 wordt Oratoire Saint-

Martin geleid door de familie Alary. 

Tegenwoordig staan Fredéric en 

François aan het roer. Zij bewerken 

hun 25 hectare wijngaarden volledig 

biologisch, met groot respect voor de 

natuur. Hun wijnen behoren tot de beste 

van de gehele streek. 

2013 P’tits Gars - Côtes du 
Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
De Côtes du Rhône heeft een nieuwe 

naam! De assemblage bestaat uit 80% 

grenache en 20% syrah van dertig jaar 

oude wijnstokken die diep zijn geworteld 

in een koele, kalkrijke bodem. Na een 

handmatige oogst en een zorgvuldige 

selectie volgt een vinificatie op kleine 

cementen cuves. De geassembleerde 

wijn rijpt vervolgens nog zes maanden, 

ook op cement. Het resultaat is een 

intens roodgekleurde wijn, met een 

uitbundige neus vol donker fruit. Hij is 

heerlijk sappig en de spannende tonen 

van ‘garrigue’ en vers gemalen zwarte 

peper geven deze cuvée van ‘de jochies’ 

een volwassen karakter. Verrukkelijk! 

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 10,50 per fles 
(normaal € 11,70) 

Kleine jongen van grote klasse

Rouges du Sud
In het zonnetje
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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 oktober 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 onvergetelijk 
domein
Toen Christophe Delorme het familiedomein Domaine de la Mordorée 
overnam van zijn vader startte hij een ‘groene’ revolutie. Pesticiden en 
kunstmest werden in de ban gedaan, waarna het onkruid en de bloemen 
terugkwamen in de wijngaarden. Ook bracht Christophe de productie per 
hectare flink omlaag. Dankzij deze ingrepen en een nog grotere aandacht 
voor het vinificatieproces, behoorde het ‘nieuwe’ Mordorée al snel tot de 
beste wijnproducenten van de regio’s Tavel en Châteauneuf-du-Pape. Volgens 
Robert Parker is het zelfs een van de beste wijndomeinen ter wereld. Tot 
ieders verdriet is Christophe afgelopen juni onverwacht overleden. Een groot 
gemis. Alleen al door zijn prachtige wijnen is hij onvergetelijk.

2014 Cuvée ‘La Remise de la Mordorée’ Rosé
Een domein dat gevestigd is in Tavel móet wel goed zijn in het produceren

van rosé. Dat blijkt des te meer uit deze ‘vin de 

France’. De kleur is roze met een oranje gloed. 

De neus biedt complexe aroma’s van sinaasappel, 

aardbei, rozen en frisse pompelmousse. Ook in de 

mond komen fruit en een kruidige frisheid samen. 

Een indrukwekkend en bovenal zeer lekker glas 

rosé! 

Op dronk: tussen nu en 2017

Nu bij 6 flessen: € 7,95 per fles 
(normaal € 8,95 ) 

2014 Cuvée ‘La Remise de la 
Mordorée’ Rouge
De syrah, merlot, marselan en grenache 

worden met de hand geplukt en ondergaan 

na een strenge selectie een koele 

vergisting. Op deze manier blijft het frisse 

fruit mooi intact. In de verleidelijke neus 

vallen tonen van pioenroos, pruimen en 

aardbeien het meeste op. De sappige, 

fruitrijke en ronde smaak en fluwelen 

tanninen maken deze ‘rouge’ bij velen 

zeer geliefd!

Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 7,95 per fles 
(normaal € 8,95 ) 


