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OP EN TOP TOSCANE
Castiglion del Bosco
NEDERLANDSE BLOEM IN CHILI
Viña Lagar de Bezana
UIT DE KELDERS VAN OKHUYSEN
…onweerstaanbare restanten
SYBILLE KUNTZ
Een icoondomein uit de Moezel

MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

Tijd voor meer kwaliteit
Een van de leukste aspecten van het importeren van wijn is het intensieve contact met de
producenten. Veel gaat tegenwoordig per mail, en we plegen regelmatig een telefoontje
voor het onderhouden van een goede relatie. Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk het
face-to-face contact. Tijdens onze bezoeken wordt de meeste informatie uitgewisseld,

Inhoud
Op en top Toscane
Castiglion del Bosco

kennis overgedragen en een echte band opgebouwd. We kunnen dan ook niet zonder onze
jaarlijkse inkoopreizen, niet in de laatste plaats voor het proeven van de nieuwe oogstjaren
en het maken van foto’s voor onze bladen en website! Op het moment van schrijven zijn we
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bezig met de organisatie van de Rhônereis, waarbij we in enkele dagen zowel het noordelijke
als het zuidelijke deel van dit uitgestrekte wijngebied bezoeken. Een intensief programma,
en een van mijn favoriete reizen. Vanwege de prachtige wijnen, de zeer bijzondere
domeinen waar we mee samenwerken, de vriendschappelijke band die we hier met veel
producenten onderhouden, het schitterende landschap en de grote verscheidenheid aan
wijnen. Bovendien valt ons bezoek samen met het eind van de oogst, een van de leukste en
interessantste momenten voor een bezoek. Volgens de traditie wensen de thuisblijvers bij
Okhuysen ons, zoals bij iedere inkoopreis, een prettige vakantie…
Naast de bezoeken die wij aan de producenten brengen, komen er ook regelmatig
wijnboeren naar Nederland. Voor deze mensen is het interessant om te zien hoe we werken
en waar we mee bezig zijn. Bovendien organiseren we ter ere van hun aanwezigheid

Nederlandse Bloem
in Chili
Viña Lagar de Bezana

regelmatig een leuk wijnmakersdiner, een masterclass of proeverij en bezoeken met hen
meteen enkele horecaklanten. Op deze momenten eten we dan natuurlijk een hapje met
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elkaar. Opvallend genoeg zijn onze buitenlandse gasten er steeds weer over verbaasd dat je in Nederland voortreffelijk kunt eten.
Ze lijken inmiddels te beseffen dat we hier niet meer op klompen lopen, maar verwachten bij het eten aardappels, boontjes en
karbonade. We moeten het ze maar niet kwalijk nemen, maar het is een feit dat het niveau van het eten in veel restaurants in
Nederland behoorlijk hoog ligt. En dat terwijl de invloed van een gids als die van Michelin al jaren tanende is. Veel restaurateurs
zoeken het tegenwoordig in een andere richting: een gastvrije en ontspannen sfeer in het restaurant en in de keuken goede
(biologische) basisproducten en pure smaken. In de keuze van de wijnen spelen dezelfde idealen een rol. Er is meer ruimte voor
originaliteit in herkomst en druiven en ook hier is er steeds meer aandacht voor biologisch of anderszins ‘verantwoord’ gemaakte
wijnen. Door deze mooie wijnen aantrekkelijk(er) te calculeren, raakt de consument enthousiast en zal graag eens iets anders
uitkiezen in plaats van automatisch naar de huiswijn te grijpen. Wij juichen deze nieuwe ontwikkelingen alleen maar toe en hopen
dat ze verder door zullen zetten!

…onweerstaanbare
restanten
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Okhuysen Vinée Vineuse

Uit de kelders
van Okhuysen

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
25 november 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 wijnom andere redenen niet aan uw verwachting, dan
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een
creditnota of uw geld terug.
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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
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 17.30 uur
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Schrijf nu in voor 30 / 31 oktober

‘Proeven tussen de Stellingen’

O

p vrijdag 30 en zaterdag 31
oktober 2015 bent u van harte
welkom in onze magazijnen
aan de Küppersweg 19 te Haarlem
om te komen ‘proeven tussen de
stellingen’.

Wat schenkt u dit jaar?
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is de tijd van eindejaarscadeaus alweer aangebroken.
Okhuysen heeft een jarenlange traditie in het verzorgen van relatiegeschenken. Wij helpen u
met het selecteren van de wijn die bij u past, verzorgen desgewenst een mooie verpakking en
leveren de pakketten waar en wanneer u wilt. Van een enkele fles voor de goede buur tot en met
honderden pakketten voor een compleet bedrijf, bij Okhuysen vindt u de mooiste flessen ‘om te
schenken’.

Tijdens deze geweldige overzichts
proeverij presenteren we maar liefst
tweehonderd wijnen. Daarmee is deze
proeverij dé gelegenheid om nieuwe
wijnen te ontdekken, nieuwe oogstjaren
te proeven en uw seizoensinkopen te
doen met 10% extra factuurkorting.
Bovendien kunt u de wijnmakers
ontmoeten, want zij komen speciaal
voor deze proeverij naar Haarlem
toe. Uiteraard voorzien de vinologen
van Okhuysen u met plezier van extra
informatie en advies.
‘Proeven tussen de Stellingen’
Wijnkoperij Okhuysen
Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem
Proeftijden:
30 oktober: van 12:00 uur tot 19:30 uur
31 oktober: van 10:30 uur tot 17:00 uur
Op www.okhuysen.nl vindt u binnen
kort de actuele informatie over de
aanwezige producenten en de wijnen
die u kunt proeven. Ook een filmpje
van de afgelopen editie treft u hier.
Aanmelden kan via de site, via het
bijgesloten bestelformulier of met een
e-mail aan vineus@okhuysen.nl. We
vragen u daarbij aan te geven met
hoeveel wijnliefhebbers u komt, en op
welke dag.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte
kunt u nu al contact met ons opnemen.
Telefoonnummer: 023-5312240
E-mail: vineus@okhuysen.nl

Coups de Coeur

De lekkerste wijnen uit Vinée Vineuse in één pakket
Kunt u moeilijk kiezen uit het uitgebreide aanbod van wijnen in deze Vinée Vineuse? Probeer dan het ‘Coups

We kijken ernaar uit om u en uw wijn
vrienden te ontvangen op 30 en/of 31
oktober!

de Cœur’-pakket dat een selectie van echte aanraders bevat: de nieuwe wijn van Vieux Pressoir Saumur
blanc ‘Elévé en fût de chêne’, de Marsanne - Pays de Vaucluse, de frisse Entre-Deux-Mers en de Chileense
Cabernet Sauvignon Reserva, de Côtes-du-Rhône rouge ‘La Dame Rousse’ en de authentieke Relatione
Dolcetto - Dogliani. U leest alles over deze wijnen in deze Vinée Vineuse en herkent ze gemakkelijk aan het

Wijn besteld? Dan mag u ook nog een greep doen naar de prachtige wijnen in de
‘altijd prijs’ Tombola, met als hoofdprijs natuurlijk weer een fles Pétrus!
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Okhuysen Vinée Vineuse

Coup de Cœur-logo.

Speciale prijs: € 57,50 (normaal € 62,50)
Okhuysen Vinée Vineuse
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Mooi nieuws uit Saumur

I

n Saumur, ter hoogte van Le Puy-Notre-Dame en Vaudelnay, werken wij al jaren samen met Domaine du Vieux
Pressoir. Met een welverdiend pensioen in zicht ging voormalig eigenaar Bruno Albert op zoek naar een geschikte
opvolger, die hij binnen de familie niet wist te vinden. Uiteindelijk droeg hij zijn grote project over aan de zeer
ambitieuze François Prinsloo, geboren Zuid-Afrikaan met een rijke ervaring.
Volgens Prinsloo draait het allemaal om het gebruik van de juiste technieken in de wijngaard. Zo is het voor hem
essentieel om de juiste druiven op de juiste terroirs aan te planten, de plant voldoende lucht te geven door
bladeren te plukken, en lagere rendementen te realiseren om sneller rijpheid te behalen. Een ‘schone’ oogst (met
zo min mogelijk en het liefst zonder steeltjes en bladeren) acht hij noodzakelijk om de juiste kwaliteit van de most
te bereiken. Dit is vooral bij de cabernet franc belangrijk, aangezien deze druif in de Loire van nature veel zuren
opbouwt en een behoorlijke tanninestructuur heeft. Alleen met de juiste rijpheid ontstaat een optimale balans in
de druiven. François is daarbij een voorstander van ‘la lutte raisonnée’ (geoorloofde bestrijding): hij laat de natuur
haar gang gaan en grijpt alleen in als dat nodig is. Een natuurlijk evenwicht in zijn wijngaard bereiken is zijn streven.
Volledig biologisch dan wel biodynamisch werken heeft zijn warme belangstelling, maar ‘lutte raisonnée’ acht hij
realistischer. Wij laten u graag kennismaken met de eerste wijnen van zijn hand!

2014 Soave
Saumur blanc Elégance
2014
Domaine
du Vieux Pressoir
Palazzo
Maffei

Saumur rouge Les Silices
2014 Bardolino
Domaine
du Vieux Pressoir
Palazzo
Maffei
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Speciale prijs bij doos van 6:
8,70)
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nu doos
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10,90)
prijs
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6:
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en 2017€ 8,70)
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,30)

Proefpakket Vieux Pressoir
U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 53,00 (normaal € 56,60)
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Schoonheden uit Toscane

Mas d’en Gil M
De parel van Priorat!

Cecilia Leoneschi

D

e wijngaarden van Castiglion del Bosco behoren tot de oudste van de streek. Een groot deel ervan is
– prachtig – gelegen binnen de grenzen van het vermaarde Montalcino, waar Del Bosco schitterende
Brunellowijnen maakt. Maar dit bijzondere domein heeft de wijnliefhebber nog veel meer te bieden!

as d’en Gil is een familiedomein in
Bellmunt, Priorat, dat zowel een
bijzondere historie als een unieke ligging
heeft. Om te beginnen met die historie: Pere
Rovira kocht het domein en schonk het vervolgens
aan zijn dochters Pilar en Marta. Pere wilde het
stuk grond graag in de familie brengen, omdat
hij – zelf ook wijnmaker – de potentie van de
hooggelegen wijngaarden zeer groot achtte. Dat
had hij goed ingeschat: de wijngaarden profiteren
van koele winden en zijn diep geworteld in een
ondergrond bestaand uit ‘llicorella’, een zeldzame
leisteengrond. En voor wat betreft de capaciteiten
van zijn dochters zat hij al helemaal niet mis. Pilar
en Marta zetten het domein in korte tijd op de
kaart!

2014 Bellmunt Priorat Blanco
Deze ‘vi de vila’, oftewel ‘village-wijn’, wordt gemaakt
van witte ‘garnatxa’ (grenache) afkomstig van percelen

Castiglion del Bosco ligt even ten noordwesten van het stadje Montalcino en beslaat bijna

gelegen aan de rand van het stadje Bellmunt, waaraan

2000 hectare land, waarvan het grootste deel is begroeid met olijfbomen, grasvelden

een beetje viognier wordt toegevoegd. De druiven

en bos. Slechts zo’n 70 hectare bestaat uit wijngaarden, waardoor de natuurlijke balans

bezitten dankzij de ‘llicorella’-bodem een elegante

perfect in evenwicht blijft. De wijngaarden worden op organische wijze bewerkt.

frisheid. De Priorat Blanco is schaars, verrassend en heel

In 2004 trok het domein de internationaal bekende wijnmaker Nicolò d’Afflitto aan,

erg goed!

alsmede de lokaal getrainde oenologe Cecilia Leoneschi. Onder hun bezielende leiding

Proefnotitie: Uitbundige neus met sinaasappelschil, peer

steeg het niveau van Castiglion del Bosco steeds verder. Inmiddels behoort het domein

en veldbloemen. In de mond heerlijk sappig, met een

tot de top van Toscane.

mooie mineraliteit, een hint van balsamico en een heerlijk
prachtig zuivere afdronk. Schittert bij een feestelijke

2014 CdBianco – IGT Toscana - Castiglion del Bosco

lunch, visgerechten en sushi.

De druiven (100% chardonnay) worden met de hand geplukt en vergisten op lage

Op dronk: tussen nu en 2017

temperatuur op roestvrijstalen tanks. Daarna rijpt de wijn enkele maanden ‘sur lie’ op

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,60 per fles)

barriques van Frans eikenhout, waardoor hij wint aan complexiteit.
Proefnotitie: Complexe neus van rijpe peer en perzik, en een verleidelijke kruidigheid.
De smaak is rijk, mondvullend en tegelijkertijd opvallend elegant. De frisse afdronk houdt

2012 Bellmunt Priorat Tinto

eindeloos lang aan. Deze wijn smaakt op zijn best bij pasta met een blanke saus, bij

De assemblage bestaat uit rode garnacha en cariñena

visgerechten en romige kazen.

afkomstig van oude stokken. Zij worden met de hand

Op dronk: tussen nu en 2018

geplukt en – na een zorgvuldige

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,60 per fles (normaal € 17,65 per fles)

selectie – vergist op roestvrijstalen
tanks, daarna volgt een opvoeding
op Frans eiken.

2013 Rosso di Montalcino - Castiglion del Bosco

Proefnotitie: Dieprood van kleur

De wijn wordt gecreëerd van een zorgvuldige selectie sangiovesedruiven van de

en met een geur van kersen,

wijngaard ‘Gauggiole’, die op zo’n 250 meter hoogte ligt en een expositie op het

specerijen en mint. Goed

zuidwesten heeft. De condities zijn hier ideaal voor sangiovese van topkwaliteit: druiven

gestructureerd, rijk en complex,

rijk aan aroma’s en frisheid!

en met zijdezachte tanninen. De

Proefnotitie: Deze Rosso is schitterend roodpaars, en heeft een typische

perfecte begeleider van Spaanse

‘sangioveseneus’. In de mond rond en smeuïg. Dankzij een frisse mineraliteit en tonen van

ham, olijven en manchego, en

vers fruit is de finale levendig en schoon. Bellissimo! Heerlijk als aperitief, bij pasta met

steviger vleesgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2018

tomatensaus, rood vlees en stoofvleesgerechten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,80 per fles (normaal € 17,50 per fles)

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,00 per fles)
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Een onweerstaanbaar drietal

2014 Viognier, Verget du Sud
Guffens bundelt in deze wijn alle
kwaliteiten van de –niet makkelijk te

J

ean-Marie Guffens behoeft eigenlijk nauwelijks een introductie.
Tegelijkertijd raak je over deze bijzondere wijnmaker nooit uitgepraat.
En zouden alle verhalen over Guffens je al gaan vervelen, zijn wijnen
doen dit zeker nooit!

verbouwen- viognierdruif. Deze op en
top Rhône is prachtig in balans. De neus
geurt heerlijk naar witte bloemen, wit fruit
als peer en witte perzik, suikermeloen en
honing. De smaakaanzet is slank en fris.
Het houtcontact geeft de wijn bovendien

Ook in het geval van Guffens geldt dat hoge bomen veel wind vangen; zijn non-

een mooie rondeur, nuances van vanille

conformistische opstelling heeft hem in de loop der jaren zeker niet enkel vrienden

en extra complexiteit. De structuur is licht

opgeleverd. Maar ook al maakt deze bijzondere Belg in de ogen van sommige

vettig, de afdronk heerlijk fris en mineraal.

mensen te veel lawaai en zijn ze het niet eens met zijn uitspraken, een ding staat

Op dronk: tussen nu en 2017

vast: de kwaliteit van zijn wijnen is uitzonderlijk! Het knappe daarbij is dat dit niet

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

alleen geldt voor de hoger geprijsde topwijnen die hij maakt, maar ook voor het
meer eenvoudige werk. Guffens etaleert daarmee keer op keer zijn bijzondere
talent. Uit het zuidelijke deel van de Rhône bieden wij u ditmaal drie verrukkelijke

2014 Chardonnay, Verget du Sud

‘monocépages’ aan.

Als vanzelfsprekend maakt Guffens in
deze serie ook een Chardonnay. Net als
bij zijn Bourgondische wijnen, maakt hij
ook nu deels gebruik van druiven die door
bevriende wijnbouwers zijn verbouwd.
Uiteraard is kwaliteit, en dus een strenge
selectie, ook nu een voorwaarde! Hij
speelde daarbij met de rijpheid van de
druiven, waardoor de wijn enerzijds
heerlijke frisse, minerale tonen bezit, maar
daarnaast structuur, een heerlijk rijp fruit
en een klein beetje hout. Voortreffelijk bij
romige kazen en stevige visgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)
2014 Marsanne, Guffens au Sud
De marsannedruiven zijn aangeplant
op de hoogste en koelste wijngaarden
van het domein. Ze worden in twee
plukrondes geoogst bij perfecte rijpheid.
Deze Marsanne kreeg zijn opvoeding, sur
lie, deels op grote foeders. De wijn bezit
een prachtig rijp geel en wit fruit, een
aantrekkelijke ziltigheid en iets bloemigs.
Ook heeft hij een mooie concentratie, een
lekkere bite en een levendige afdronk.
Een heerlijk aperitief en een originele
begeleider van visgerechten.

Proefpakket Verget du Sud
U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,95)

Speciale prijs: € 53,00 (normaal € 57,70)
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2014 Bezana MCT - Cachapoal Valley

Proefnotitie: De wijn geurt naar verse kruiden, zwarte peper

Zoals hiernaast al beschreven bestaat de assemblage uit

en donker fruit. De smaak is mooi geconcentreerd, bezit zachte

malbec, carmenère en tannat, die samen in één wijngaard

fruittonen, iets van cacao, fijne tanninen en eindigt met een

aangeplant staan. Alleen dat al maakt deze nieuwe wijn uniek!

frisse afdronk.

Meinard plukt de druiven met de hand en selecteert met grote

Op dronk: tussen nu en 2019

zorg: alleen het mooiste fruit gebruikt hij voor zijn wijn. Hij zoekt

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 10,20 per fles (normaal € 11,30)

bovendien naar de beste combinatie van de drie druivenrassen,
en dat lukt perfect. De eigenschappen van de druiven vullen
Proefnotitie: Dieppaars van kleur, uitbundige neus met

2012 Aluvión Ensamblaje Gran Reserva
Cachapoal Valley

rijp rood fruit, viooltjes en specerijen. Mondvullend, goed

Waar 2013 een koel jaar was, was 2012 juist een bijzonder

gestructureerd en complex maar tegelijkertijd toegankelijk.

warm en droog jaar. Om de cuvée (op basis van cabernet-

Heerlijk!

sauvignon en syrah) de gewenste frisheid te geven, werd aan

Op dronk: tussen nu en 2018

de gebruikelijke assemblage dit jaar ook wat petit verdot en

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

carmenère toegevoegd. Zowel de alcoholische als melkzure

elkaar mooi aan in deze wijn.

gisting vonden plaats op inoxtanks. Hierna rijpte de wijn
achttien maanden op eikenhouten vaten. De wijn is lekkerder

2013 Cabernet Sauvignon Reserva
Cachapoal Valley

dan ooit tevoren en Meinard heeft hem al bijna uitverkocht.

Bij de totstandkoming van de 2013 Cabernet is Isaac

Proefnotitie: Complex in de neus: frisheid, kruidigheid en een

Kaemingk, oud-werknemer van Okhuysen, betrokken geweest

toets van het hout komen mooi samen. Ook in de mond is hij

en dat terwijl Meinard Bloem zelf familiebanden heeft met

complex en fantastisch in balans. We proeven de frisheid van

Herman Okhuysen, de laatste generatie Okhuysen! 2013 was

de cabernet, het bloemige en het zwarte fruit van de syrah, de

een koel jaar, met precies voldoende rijpheid. Meinard besloot

fijne zuren van de petit verdot en het ‘zout en peper’ van de

Meinard Bloem ‘floreert’ in Chili

om niet te veel extractie toe te passen, door het fruit zachtjes

carmenère. Een wijn met karakter!

te kneuzen en korter te laten weken. Het sap is zeer verfijnd en

Op dronk: tussen nu en 2020

toont een koelere kant van Cabernet, zonder ‘groene’ tonen.

D

Een heel kleine toevoeging syrah en petit verdot zorgt voor

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,25 per fles (normaal € 20,50)

Viña Lagar de Bezana

e Nederlandse Meinard Bloem maakte in 1994 een reis door Chili. Hij was op slag verliefd op dit mooie land,
en op zijn wijngebieden in het bijzonder. Na enkele stages op wijndomeinen en een oogst met de bekende
Chileense wijnmaker Alvaro Espinoza, besloot Meinard oenologie te gaan studeren aan de Universiteit
van Santiago. Hij studeerde af als de beste student ooit! Hij bezocht daarna verschillende
Europese wijnbouwuniversiteiten en ontwikkelde zo zijn vakkennis, maar in 2009 keerde hij
terug naar Chili om als wijnmaker te beginnen bij het kleinschalige en ambitieuze domein
Lagar de Bezana. Dat ligt aan de voet van de Andes, op 650 meter hoogte in Rancagua in de
Cachapoalvallei.

Gelukkig hadden wij al een reservering geplaatst!

wat extra pit. De wijn onderging gedurende acht maanden een
opvoeding op Franse eikenhouten vaten.

2012 Bezana GSM - Cachapoal Valley
GSM staat voor de druiven grenache (65%), syrah (25%) en
mourvèdre (10%), ook wel de typische zuidelijke Rhôneassemblage. Met name de grenache en mourvèdre hebben
warmte nodig om te rijpen. In het warme jaar 2012 ging dit
heel gemakkelijk. Gevolg is dat het alcoholpercentage aardig
hoog ligt, op zo’n 15%. Maar dat is voor een wijn gebaseerd

De kiezelrijke bodem en het zonnige klimaat in combinatie met koele nachten zijn ideaal voor

op grenache niet ongewoon. De wijn is dan ook nergens log

het maken van rode wijnen met veel kleur, een unieke frisheid en elegante tanninen. De lage

of zwaar: Meinard vergistte de druiven op lage temperatuur

rendementen geven de wijn daarnaast een fantastische concentratie. In de wijngaard komt

op inoxtanks, waardoor de frisheid intact bleef. De melkzure

Meinards lef tot uiting: zo beplantte hij een wijngaard met malbec, carmenère en tannat,

gisting en opvoeding vonden plaats op drie jaar oude

druivenrassen die voor zover bekend nog nooit eerder samen in één wijngaard zijn aangeplant.

eikenhouten vaten, gedurende zestien maanden. Pas hierna

De druiven zijn met elkaar verwant (malbec en carmenère zijn halfbroers via vader/moeder

werd de finale assemblage gemaakt en rijpte de wijn nog eens

cabernet franc) en komen ruwweg uit dezelfde streek (rondom de Pyreneeën). Malbec is nu

zes maanden verder.

vooral bekend als Argentijnse druif, maar sinds de oudste malbecwijngaard van Zuid-Amerika

Proefnotitie: Verleidelijke geuren van rijp rood fruit,

in Chili werd ontdekt, denkt men dat Chili het officiële thuisland is. Voor Meinard reden de

veldbloemen, rozemarijn en peper stijgen op uit het glas. De

druif vaker te gebruiken. Ook werkt hij veel met tannat, een druif die vooral gebruikt wordt in

smaakaanzet is fris, en in de mond is de wijn voorts sappig,

Uruguay. In de wijngaarden vinden we bovendien ruim veertig paarden, die zorgen voor de

rond en vol, en in bezit van elegante tanninen. De finale is lang

natuurlijke bemesting en voor de voorsnoei. Ideaal en zeer verantwoord!

en fris. Impresionante!

In de kelders werkt Meinard meer traditioneel. Het resultaat mag er zijn! De grote wijnschrijver

Op dronk: tussen nu en 2020

Tim Atkin roemde hem als een van de sterren van de nieuwe generatie wijnmakers in Chili en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,25 per fles (normaal € 20,50)

bij Okhuysen hebben zijn wijnen al een grote schare fans.

Proefpakket Lagar de Bezana

U ontvangt van de Bezana MCT en de Cabernet Sauvignon Reserva twee
flessen en van de overige wijnen elk een fles.
12 Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs: € 77,50 (normaal € 84,40)
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Het mooiste rood …
2014 Côtes-du-Rhône rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Mordorée is dé referentie in de zuidelijke Rhône voor Lirac en Tavel, en hun Châteauneuf-du-Pape is wereldberoemd. Dat

Petits Bordeauxs
de Haut Niveau

Mordorée een echt topdomein is, merk je echter nog het best aan deze Côtes-du-Rhône. De druiven – grenache en syrah,
aangevuld met cinsault, carignan en counoise – zijn afkomstig van wijnstokken van zo’n twintig jaar oud. Ze worden met de hand
geplukt en na een zorgvuldige selectie, waarbij alleen het mooiste fruit overblijft, worden de ‘ontsteelde’ druiven geperst. Het sap
vergist op lage temperatuur, waardoor een elegant en levendig type wijn ontstaat. Triest genoeg is deze 2014 de laatste cuvée
van de hand van wijnmaker Christophe Delorme. Tot ons verdriet is Christophe in juni onverwacht overleden.
Proefnotitie: Dieprood van kleur en met een aantrekkelijke neus van rijpe kersen, bramen en viooltjes. De smaak is lekker kruidig,
met zoetige tanninen en een lange, frisse afdronk. Verrukkelijk bij charchuterie, kaas uit het vuistje en gegrilde entrecote.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,60)

S

téphane Defraine zette zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw enorm
in voor een betere kwaliteit en een strengere wetgeving voor het wat
ingedutte wijngebied Entre-Deux-Mers, waaraan hij sinds zijn jeugd zijn
hart had verpand. En met succes. In 1989 kocht hij het prachtige Château de
Fontenille, een domein met 35 hectare wijngaard dat hij naar grote hoogten tilde.
Stéphane is misschien wel de meest bejubelde château-eigenaar uit de ‘kleinere’
Bordeauxgebieden. Met zijn traditionele wijze van werken ondersteund door moderne
technologie, zijn tomeloze passie en een uiterst verzorgd wijngaardbeheer staat hij jaar in
jaar uit garant voor hoge kwaliteit.

2014 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille

2011 Bordeaux rouge
Château de Fontenille

2013 Côtes-du-Rhône rouge Cuvée ‘Mon Cœur’
J.L. Chave Sélection

Deze prachtwijn is gemaakt van 40%

De druiven merlot (80%) en cabernet-

sauvignon blanc, 20% sauvignon gris,

sauvignon (20%), afkomstig van een

Jean-Louis Chave – zoon van de beroemde wijnmaker Gérard Chave, en huidig eigenaar van Domaine Chave in de noordelijke

20% sémillon en 20% muscadelle, die

kalk- en grindrijke kleigrond, vergistten

Rhône – adviseert enkele bevriende wijnboeren uit de Côtes-du-Rhône over hoe zij op duurzame wijze het meest uit hun

voor het persen een koude weking

op inox. Daarna werd 50% van de wijn

wijngaarden kunnen halen. In ruil voor al zijn adviezen, mag hij zelf ook druiven bij die boeren afnemen. Voor zijn wijn ‘Mon Cœur’

ondergingen en gistten op lage

gedurende achttien maanden opgevoed

selecteerde hij met name syrah, aangevuld met grenache van verschillende percelen. De syrah geeft de wijn zijn pure fruit en

temperatuur.

op eikenhouten vaten en de andere

‘granieten’ frisheid, terwijl de grenache juist warmte en rondeur brengt.

Proefnotitie: Een aromatische neus,

helft op inox. Volgens de Amerikaanse

Proefnotitie: Roodpaars van kleur. De neus geurt uitbundig naar donker bosfruit, chocola, zwarte peper en laurier. De smaak is

met tonen van veldbloemen en fruit van

wijngoeroe Robert Parker een van de

geconcentreerd en we proeven opnieuw rijp fruit en specerijen. De tanninen zijn zacht, maar duidelijk aanwezig, waardoor de

citrus, perzik en meloen. De smaak heeft

beste ‘Petits Bordeauxs’.

wijn een goede bite heeft. Een traktatie voor aan tafel, met name als begeleider van culinaire schotels als cassoulet of boeuf

een prachtige frisse zetting, is heel zuiver,

Proefnotitie: Een uitbundig parfum

bourguignon.

heeft een mooie structuur, lekker rijp fruit

van donker bosfruit, kersen en laurier.

Op dronk: tussen nu en 2018

en verfijnde zuren in een lange afdronk.

De smaak is smeuïg, bezit een goede

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,75 per fles (normaal € 13,20)

Op dronk: tussen nu en 2017

structuur, verfijnde zuren en zachte

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles

tanninen. De afdronk is zuiver en houdt

(normaal € 9,25)

Op dronk: tussen nu en 2017

… uit de Côtes-du-Rhône!
14 Okhuysen Vinée Vineuse

mooi aan.

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

Okhuysen Vinée Vineuse
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Languedoc-Roussillon
Zuidelijk genieten!

Proefpakket ‘Languedoc-Roussillon’
U ontvangt van de La Fille en de Fitou rouge twee flessen,
van de overige wijnen elk een fles.

Speciale prijs: € 63,00 (normaal € 67,90)

I

n het zuiden van Frankrijk vinden we grofweg tussen Avignon en de Spaanse grens de schitterende regio
Languedoc-Roussillon. Men vindt hier historische stadjes, uitgestrekte natuurgebieden en – daarom komen wij hier
graag! – heel veel wijngaarden en wijndomeinen. Nog maar kort geleden had de Languedoc-Roussillon slechts
een matige reputatie. Het wijngebied gold als de wijnschuur van Frankrijk, waar goedkope wijn werd geproduceerd
zonder eigen identiteit. Al die tijd zijn er echter ook producenten geweest die de perfecte klimatologische

omstandigheden goed benutten, en hun aantal neemt nog steeds toe! Zo wordt dit gebied inmiddels geroemd
om het grote aantal wijnmakers dat op biologische wijze werkt. Met name de kleinschalige producenten zoeken
bovendien de koelere plekken en koelere gronden op. Zo weten ze het rijpingsproces iets te vertragen, waardoor
de druiven een optimale rijpheid verkrijgen. De streek heeft voor ieder wat wils, maar deze wijnen mag u wat ons
betreft echt niet missen!

2014 Tradition blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

elegant en fris, en heerlijk sappig. Een

kleine druifjes, met een intense en

De smaak is fruitig en sappig, met een

zuivere, schone wijn die verrassend goed

harmonieuze smaak tot gevolg. Na een

Beauregard Mirouze besloot al jaren

combineert met gerechten als garnalen

oogst in de vroege ochtend worden de

2012 La Fille - Coteaux de
Languedoc rouge
Mas des Dames

geleden over te gaan op een biologi-

met koriander en stevige witvis met

druiven zachtjes geperst. Het verkregen

sche wijnproductie. Hun wijngaarden

peterselie.

sap vergist op eikenhouten vaten van

liggen nabij het Massif de Fontfroid, een

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

van de koelste plekken van de Corbières.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,50)

een verkoelende zeewind een uitsteken-

zachte, ronde structuur en elegante tan

de basis voor deze verrukkelijke ‘terroir-

ninen en heeft een aangenaam kruidige

wijn’. De assemblage bestaat uit 50%

Deze cuvée van Lidewij van Wilgen is

afdronk.

grenache, 40% carignan en 10% syrah,

gemaakt van carignan (40%), grenache

Op dronk: tussen nu en 2018

afkomstig van verschillende percelen. De

400 liter, waar de wijn vervolgens enkele

noir (30%) en syrah (30%), afkomstig van
oude stokken. De druiven zijn gecon-

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

wijn wordt op lage temperatuur gevinifi-

maanden verblijft. Het resultaat is een
krachtige en unieke witte wijn!

centreerd van smaak. Ze beschikken

Proefnotitie: Intrigerend parfum van

bovendien over een prachtige frisheid;

bloemen, kruiden, peer en meloen. In
de mond florale tonen en rijp geel fruit.

De druiven rijpen er zeer geleidelijk

2012 Terres Nouvelles blanc
Côtes du Roussillon
La Préceptorie de Centernach

en ontwikkelen zo een genuanceerde

De grenache gris is aangeplant op de

frisheid, die tijdens de vergisting op lage
temperatuur perfect intact blijft.

De percelen waar de marsanne (60%),

eerd en verblijft enige tijd op roestvrijstalen tanks zodat de frisheid in de wijn blijft
behouden.

een direct gevolg van de bodem die

2013 Fitou rouge
Château Champ des Sœurs

voor een groot deel uit kalk bestaat. De

Het domein van Laurent Maynadier, die

rood fruit, tijm en kreupelhout. De smaak

De wijn is goed gestructureerd, rijk van

wijngaard werd met groot respect voor

de eretitel ‘wijnmaker van het jaar’ van

zet fris in, bezit voorts mooie, rijpe

smaak en met een verrukkelijke, iets

de natuur bewerkt. Deze wijn is zelfs

La Revue du Vin de France heeft mogen

fruittonen, een goede structuur en een

‘nieuwe grond’, maar de wijnstokken

ziltige finale die lang aanhoudt.

volledig biologisch gecertificeerd!

dragen, ligt op een van de hoogste

opvallende elegantie in de afdronk.

zijn bijna negentig jaar oud. De oude

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2017

Proefnotitie: Stralend rood van kleur. De

plekken van Fitou. Hier ruik je de Mid-

Op dronk: tussen nu en 2018

Proefnotitie: Rijke neus met tonen van

stokken bereiken de interessantste

dellandse Zee! De kalkrijke schistgrond

voedingsstoffen en produceren slechts

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,65 per fles (normaal € 20,70)

uitbundige neus biedt tonen van rood

witte bloemen en perziken. De smaak is

fruit, tijm, laurier en rode veldbloemen.

vormt in combinatie met vele zonuren en

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

rousanne (30%) en vermentino (10%)
van deze ‘Tradition’ groeien, hebben
bovendien een ligging op het noorden.

16 Okhuysen Vinée Vineuse

Proefnotitie: Heerlijke neus van klein
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nmiddels is het een traditie om vlak voor het ‘Proeven tussen de Stellingen’ het magazijn
lekker op te ruimen. Wat kleine voorraden uitverkopen, van wijnen waarvan de nieuwe
oogstjaren er weer aan gaan komen, helpt daar prima bij!

Zoals altijd geldt op = op. Het is daarom raadzaam om per telefoon (023-5312240)
of per e-mail (verkoop@okhuysen.nl) te bestellen!

2013 Ribolla Gialla delle
Venezie
Tenuta Viscone

2011 Riesling Dry ‘Rudi’
Staete Landt

2009 Bourgogne blanc
Lucien le Moine

2013 Tempranillo
Palacio Quemado

Een vrij onbekende wijn van Staete Landt

Le Moine is al jaren een cult in de

Dit domein is gelegen in het wijngebied

die wat tijd nodig had om los te komen.

Friuli. Dat staat bekend om zuivere en

Ruud bleef altijd in de wijn geloven en

frisse wijnen, gemaakt van autochtone
druiven, zoals deze verrukkelijke ribolla

18

Een zeer geliefde wijn van onze

2012 Cabernet Sauvignon
Cuvée Prestige
Domaine de la Roque

In Frankrijk is dit domein van de familie

Bourgogne: zonder eigen wijngaard,

topproducent Palacio Quemado. Puur

Speciaal op ons verzoek maakte Damien

Boutière beroemd om zijn Gigondas

maar acterend op het allerhoogste

op fruit gemaakt, met net dat kleine

Michel een kleine hoeveelheid cabernet-

en in Nederland om zijn Vin de Pays de

kreeg gelijk: een schitterende, complexe

niveau. Laat u niet in de luren leggen

beetje houtsmaak dat de wijn juist zo

sauvignon in de stijl van Montlobre. De

Vaucluse, de ‘Petit Pétrus’, maar deze

en rijke Riesling van grote klasse!

door de ogenschijnlijk eenvoudige

aantrekkelijk maakt!

druiven werden bij een buurman aan

Vacqueyras is wellicht de allermooiste!

gialla. Friuli-Venezia-Giulia, Italië, wit, nu

Marlborough, Nieuw-Zeeland, wit, nu

herkomst van deze wijn!

Ribera del Guadiana, Spanje, rood, nu

gekocht. De kwaliteit is als altijd subliem!

Rhône, Frankrijk, rood, nu tot 2017

tot voorjaar 2016

tot 2019

Bourgogne, Frankrijk, wit, nu tot 2019

tot 2017

Languedoc, Frankrijk, rood, nu tot 2019

Nu € 6,30 per fles* € 8,20)

Nu € 12,95 per fles* (€ 17,40)

Nu € 19,95 per fles* (€ 30,20)

Nu € 6,90 per fles* (€ 9,10)

Nu € 7,95 per fles* (€ 10,75)

Nu € 10,95 per fles* (€ 14,80)

2013 La Peña Tinto
Bodegas El Angosto

2013 Beaujolais-Villages
Gilles Gelin

De familie Cambra van El Angosto

In Nederland is Gelin vooral geliefd en

2012 Coume Marie rouge
Maury sec
La Préceptorie de Centernach

Net zoals de witte variant wordt deze

Alle vele jaren baart dit domein opzien

2012 Gewürztraminer
Viñedo Casona
Viña Casa Marín

met zijn betaalbare kwaliteitswijnen.

De koelere wijngaard Casona geeft

geniet in Valencia veel bekendheid. Hun

bekend om zijn schitterende Fleurie,

Naast Domaine de la Rectorie, bezit

Villagewijnen en premiers crus. De

Harold Hamersma bestempelde deze

de druiven een langere ‘hangtijd’. Dit

wijnen zijn frivool, levendig en vol fruit.

maar Beaujolaisliefhebbers genieten ook

de bijzondere wijnmakersfamilie Parcé

kwaliteit is dan ook in één woord

Touraine al eens als “kleine Sancerre”.

is ideaal voor de gewürztraminer, die

La Peña, gemaakt van garnacha, syrah

vol overgave van deze sappige, fruitrijke

ook dit prachtig gelegen domein

subliem! Prachtig complex fruit,

Wij vinden hem heerlijk!

zo wint aan aromatische complexiteit;

en monastrell, verbleef vier maanden op

Villages, die zelfs nog even kan blijven

in het bergachtige binnenland van

harmonieus en veel lengte.

Touraine, Frankrijk, wit, nu tot voorjaar

bloemen, perzik, peper en lychee.

eikenhout.

liggen.

de Roussillon. Grenache domineert.

Bourgogne, Frankrijk, rood, nu tot 2018

2016

San Antonio, Chili, wit, nu tot 2018

Valencia, Spanje, rood, nu tot 2017

Beaujolais, Frankrijk, rood, nu tot 2018

Roussillon, Frankrijk, rood, nu tot 2020

Nu € 6,30 per fles* (€ 8,25)

Nu € 14,95 per fles* (€ 19,20)

Nu € 5,80 per fles* (€ 7,65)

Nu € 6,90 per fles* (€ 9,10)

Nu € 9,95 per fles* (€ 13,60)

Nu € 19,95 per fles* (€ 30,20)
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2011 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
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2008 Bourgogne rouge
Lucien le Moine
17
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2013 Sauvignon Touraine

Domaine de la Bergerie
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Bourgogne rouge gemaakt van enkel

2008 Cornas
Equis
18

2013 Belguardo Vermentino
Tenuta Belguardo

2013 Le Pigeonnier, Faugères
Vignobles Lorgeril

2013 Valpolicella
Conte di Valle

Aan de Toscaanse kust in de omgeving

2011 Pouilly-Loché
‘La Colonge’
Bret Brothers

Lorgeril is met zijn zuivere, hoogwaardige

van Grosetto maakt de familie

De broers Bret zijn inmiddels uitgegroeid

Mazzei een witte wijn met een grote

tot een fenomeen, hun wijnen

persoonlijkheid. Een schoonheid van
een Vermentino, vol geel perzikfruit en

Maxime Graillot, zoon van Alain uit

Het vermaarde Palazzo Maffei maakt

2012 Merlot - Vin de Pays
des Collines Rhodaniennes
Domaine André Perret

wijnen een van de hofleveranciers van

onder het etiket Conte di Valle

Perret is een grootheid in de noordelijke

van een vriend in het vermaarde Cornas

Okhuysen. Ook deze Faugères, vol

doorgaans alleen een bijzondere

Rhône en dan met name in Condrieu

en maakt daar deze bijzondere en zeer

wereldwijd geliefd en gewild. Deze

kruidig donker fruit, gemaakt van met

Amarone en Ripasso Superiore. In

en Saint-Joseph. Zijn wijnen verkopen

aantrekkelijke wijn van.

Loché is de buurman van Vinzelles. De

name syrah en iets grenache, doet het

2013 maakten zij ook deze elegante en

jaarlijks snel uit. Zijn Merlot begon als

Rhône, Frankrijk, rood, nu tot 2019

mineralen.

wijn is intens, breed en verleidelijk.

domein eer aan.

kruidige Valpolicella.

grapje, maar is inmiddels net zo geliefd.

Nu € 29,95 per fles* (€ 40,55)

Toscane, Italië, wit, nu tot 2017

Bourgogne, Frankrijk, wit, nu tot 2021

Languedoc, Frankrijk, rood, nu tot 2017

Veneto, Italië, rood, nu tot 2018

Rhône, Frankrijk, rood, nu tot 2019

Nu € 10,90 per fles* (€ 14,50)

Nu € 17,90 per fles* (€ 23,75)

Nu € 6,80 per fles* (€ 8,95)

Nu € 7,50 per fles* (€ 9,95)

Nu € 10,50 per fles* (€ 13,80)
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Crozes-Hermitage, koopt jaarlijks druiven

* Prijzen zoals vermeld op deze pagina’s zijn bij aankoop van een doos van 6 flessen.
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Sybille Kuntz

Een icoondomein in de spotlights

S

ybille Kuntz groeide op in een familie van wijnmakers, wijnhandelaren
en vatenmakers, in het dorpje Lieser in de Moezel. Ze ontvluchtte haar
‘wijnwereld’ zodra het kon, maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan... Sybille keert terug naar Lieser, met maar één doel voor ogen: een Moezel
Riesling creëren die zich kan meten met de beste Rieslings ter wereld!

Zes parels uit ons assortiment
Bij Okhuysen zijn we trots op ons brede assortiment wijnen van hoge kwaliteit in een aantrekkelijke
prijsklasse. Maar al even indrukwekkend is het grote aantal topdomeinen dat wij exclusief in Nederland
vertegenwoordigen. Dit zijn ware iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en dan een
fles van zou moeten opentrekken. Naast de schitterende Rieslings van het hiernaast beschreven Duitse
tophuis Sybille Kuntz, presenteren we op deze pagina nog zes grootse Rieslings van vijf verschillende
domeinen, waarin alle karaktereigenschappen die de riesling rijk is aan u worden voorgeschoteld. Deze
bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Sybille bemachtigt onder andere een schitterende wijngaard, met wijnstokken tot
zeventig jaar oud en met een spectaculair steile helling van wel zeventig graden. De zon
erop gereflecteerd. De druiven ontwikkelen een prachtige aromatische complexiteit

2011 Riesling Viñedo Miramar
San Antonio
Viña Casa Marín

2012 Riesling Grillenparz
Reserve 1ste Lage
Stadt Krems

in de uitbundige zon. Bovendien krijgen ze een mooie mineraliteit, dankzij de diepe

Miramar is een hooggelegen wijngaard, met

De Grillenparz is een op het zuiden gelegen

worteling in de oude leisteenrijke bodem. Ook in de wijnkelder werkt Sybille met de

een vulkanische bodem en een net wat koeler

wijngaard met een bodem van kalkrijke gneis, die

grootste precisie. Het resultaat mag er zijn: Sybille Kuntz staat voor Moezel Rieslings met

microklimaat, waarin de rieslingdruif zich goed

een schitterende Riesling voortbrengt. Hij heeft

een volstrekt eigen karakter, een complexe stijl en een uitgesproken mineraliteit. In de

voelt. Een uiterst stijlvolle wijn, met in de

een uitnodigende neus van vers fruit als perzik,

neus een mineralig en appelig parfum, een

ananas en kweepeer, en in de smaak een mooie

beendroge smaak met heerlijk geel fruit, een

mineraliteit, elegantie en terugkerend fruit. De

perfecte balans en een zuivere afdronk.

finale houdt lang aan.

Sybille start met de oogst voor deze cuvée: de druiven worden geplukt in de eerste twee oogstweken, op de wijngaarden van

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2021

Bernkastel-Kues. De wijn heeft een bloemige neus, met tonen van citrusfruit en grapefruit. De smaak is sappig en verkwikkend,

Speciale prijs: € 16,50 per fles

Special prijs: € 18,20 per fles

maar tegelijkertijd biedt hij een complexe waaier aan smaken. Een wijn die in al zijn frisheid veel indruk maakt en een intense, lange

(normaal € 19,20)

(normaal € 20,65)

2013 Riesling Lorcher Pfaffenwies
1ste Gewächs Weingut Altenkirch

2013 Riesling – Grand Cru Saering
Domaine Dirler-Cadé

De wijngaarden op de steeds steiler oplopende

Zowel de terroir als de biologisch-dynamische

Pfaffenwies-helling profiteren van de vochtige

aanpak van het domein geeft de wijnen van

warmte die vanaf de Rijn omhoogkruipt.

Dirler een enorme rijkdom met een ongekende

De arme kwarts- en leisteenbodem geeft

complexiteit en verfijning. Het parfum van deze

deze ‘premier cru’ in de neus een prachtige

Saering is bijzonder complex, met schitterende

mineraliteit en dat typische rijpe gele fruit. De

tonen van limoen, grapefruit en perzik. De

smaak biedt wilde kruiden, steenvruchten en iets

aanzet van de smaak is mooi rijk, met voorts een

van tabak. Heel bijzonder!

prachtige concentratie.
Op dronk: tussen nu en 2022

schijnt er haast verticaal op, en daarnaast wordt het licht door het water van de Moezel

Sybille Kuntz

woorden van Jancis Robinson: “Sybille Kuntz is een gevierd pioneer van ‘full-bodied’ droge Moezel Rieslings.”

2012 Riesling Qualitätswein trocken - Mosel

afdronk heeft.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2018

Speciale prijs: € 12,95 per fles (normaal € 14,70)
2012 Riesling Kabinett trocken - Mosel
De rieslingdruiven die zijn gebruikt voor deze ‘Kabinett’ staan
aangeplant op de steile gaarden van de Paul Vallei, die zo’n
35.000 jaar geleden door de rivier de Moezel werd gevormd.
Sybille oogst de druiven voor deze wijn net wat later dan die
van de Qualitätswein. Door de langere hangtijd ontwikkelen de
druiven wat meer suikers, en dankzij de zeer lage opbrengst is de
concentratie in de wijn groot. In de neus opvallend ‘stenig’, we
ruiken vuursteen en leisteen alsmede subtiele tonen van perzik,
citrusfruit en honing. Goed gestructureerd en mooi in balans, met
een prachtige spanning.

Op dronk: tussen nu en 2020

Special prijs € 19,90 per fles

Speciale prijs: € 22,90 per fles

(normaal € 22,80)

(normaal € 26,60)

2013 Bastei GG Riesling trocken
Nahe
Gut Hermannsberg

2013 Kupfergrube GG Riesling
trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

Deze grand cru-wijngaard ligt in de beschutting

Voor deze ‘grand cru’ worden alleen perfecte

van het 327 meter hoge Rotenfelsmassief en

druiven van de Kupfergrube gebruikt. Naast

krijgt extra zonreflectie overdag en extreme

een ragfijne mineraliteit geeft de bodem

afkoeling ’s nachts. Een gulle en intense wijn met

van vulkanisch gesteente de wijn een

een prachtige mineraliteit en een rijk aroma van

enorme complexiteit mee, met verder puur,

tropisch fruit in combinatie met een levendige

geconcentreerd tropisch fruit. In deze Riesling

frisheid is het resultaat.

komen elegantie en kracht samen.

Op dronk: tussen nu en 2025

Op dronk: tussen nu en 2024

Speciale prijs: € 34,90 per fles

Speciale prijs: € 36,50 per fles

(normaal € 39,70)

(normaal € 41,50)

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2019

Speciale prijs: € 17,95 per fles (normaal € 20,50)
2012 Riesling Spätlese trocken - Mosel
De naam zegt het al; de Spätlese wordt vrij laat geoogst. Sybille
oogst in verschillende rondes en kiest daarbij voor het moment
waarop de druiven perfect rijp zijn. De riesling voor deze wijn is
afkomstig van een ‘Erste Lage’-akker. Het resultaat is een wijn met
een heerlijk rieslingparfum, mineraalrijk, bloemig en elegant. In
de zuivere smaak proeven we citrusfruit en een fijn zoetje in een
perfecte balans. Een wijn met diepgang en kracht, indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021

Speciale prijs: € 24,95 per fles (normaal € 28,95)
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Wijnen om elke dag van te genieten!

2014 Cuvée première
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas

2014 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

druiven. Dit geeft de wijn extra spanning

Op dronk: tussen nu en 2018

uit. Rijk, spannend en zeer verkwikkend

en dat klinkt ons als muziek in de oren!

door de mooie zuren. In de afdronk een

Met zijn aantrekkelijke dieproze kleur en

Proefnotitie: Een explosief parfum van

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,20)

Alain Lalanne is een begrip in de Gas-

heerlijke bite die doet verlangen naar de

sappige fruit verleidt de Huerta iedere

bramen, zwarte bessen, rijp rood fruit

cogne. Al vele jaren maakt hij ongekend

volgende slok.

keer weer. De druiven tempranillo en

en een vleugje hout. De smaak is lekker

Op dronk: tussen nu en 2017

garnacha weken slechts kort en worden

zacht en smeuïg, maar ook krachtig en

2014 Orot - Toro
Bodegas Toresanas

door de beroemde wijnmakersfamilie

geurige en pure wijnen door de druiven
eerst een koude weking te laten onder-

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,60)

op een lage temperatuur gevinifieerd,

vol karakter.

De eigenaren van Palacio de Bornos

grenache en carignan werden met de

waardoor het fruit het glas uit stuift en de

Op dronk: tussen nu en 2017

weken uit naar Toro voor deze soepele,

hand geplukt en streng geselecteerd.

frisheid wordt behouden.

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

op fruit gemaakte rode wijn. Met een

Proefnotitie: Het bouquet is breed met

knipoog naar het herkomstgebied is

donker bosfruit en kruidige ‘garrigue’

gaan. De opvoeding ‘sur lie’ (op de fijne
gistsporen) zorgt voor extra complexiteit.

Proefnotitie: De neus is vol fruit en

parfum van exotisch fruit en een hint

2014 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

van kruiden. In de smaak veel sap en

Op het indrukwekkende Château de

sappig, rijp rood fruit en verfrissende

aangename zuren. De afdronk is verfijnd

Pennautier maakt de familie Lorgeril al

en droog.

generaties lang voortreffelijke wijnen. De

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

chardonnaydruiven plantten zij aan op

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,95 per fles (normaal € 5,70 )

de hoger gelegen hellingen waar het

Proefnotitie: Frisse aanzet met een

in de neus. De smaak is fris met tonen

gewijzigd in Orot.

van rijp rood fruit en kent een kruidige

zuren in de finale.

Proefnotitie: Een fruitige, kruidige neus,

afdronk. Prachtige, pure wijn!

Op dronk: tussen nu en 2017

Aan de rand van Gigondas ligt het

levendig en fris van smaak, vol rijp fruit

Op dronk: tussen nu en 2018

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

familiedomein Du Pesquier, waar

en een zachte afdronk.

inmiddels de vierde generatie Boutière

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,60 per fles (normaal € 6,40)

de scepter zwaait. Naast de traditionele

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,70)

2014 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

bloemen in de neus, de smaak biedt een
mooie frisheid, prima structuur en een

Al vele jaren dé witte huiswijn van

zalige finale.

Dicht bij Saint-Chinian maakt de sym-

waaraan voor een ideaal resultaat nog

Okhuysen, afkomstig van de kalkrijke en

Op dronk: tussen nu en 2017

pathieke Henri Fabre Luce een heerlijke

syrah en marselan wordt toegevoegd.

hooggelegen wijngaarden in Rueda. De

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

rode wijn met een uitstekende prijs-kwa-

Proefnotitie: Een spannend parfum,

liteitverhouding. Het geheim van deze

vol kruiden en rood en zwart fruit. Een

verdejodruif, aangevuld met de fruitige

wijn zit in de toevoeging van een beetje

heerlijke, intense smaak vol gul fruit en

viura.

cabernet-sauvignon aan de merlot

fijne kruiden.
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van Mas de Daumas Gassac. De syrah,

de oude naam ‘Amant Novillo’ recent

2013 Hommage au Musicien
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste

basis voor deze cuvée is de aromatische

Dit is een huiswijn ‘van niveau’, gemaakt

2014 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

uitbundig. In de smaak opnieuw veel

’s nachts goed afkoelt.
Proefnotitie: Rijp geel fruit en veld

2014 Guilhem Rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Rhônedruiven verbouwen ze hier ook de
‘verboden’ merlot. Die staat aan de basis
van hun vermaarde ‘Mon Petit Pétrus’,

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!
Okhuysen Vinée Vineuse
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100% dolcetto uit Piëmonte

I

n het wereldberoemde wijngebied
Piëmonte, dat letterlijk ‘aan de
voet van de berg’ betekent en
ingeklemd ligt tussen de Alpen en
de Apennijnen in het noordwesten
van Italië, is Giacolino Gillardi een
vermaard wijnmaker.
Giacolino is de drijvende kracht
achter het gerenommeerde wijnhuis

Ceretto, maar bezit ook een eigen
wijndomein in het dorpje Dogliani in de
Langhe. Hier maakt hij verrukkelijke rode
wijnen, onder meer van het Italiaanse
druivenras dolcetto. Deze ‘kleine zoete’
druif geeft wijnen met een relatief
lage zuurgraad en zachte tanninen.
Op de hooggelegen wijngaarden van
Dogliani komt de dolcetto fantastisch
tot ontwikkeling: het is hier relatief
koel, waardoor de druiven een mooie
frisheid bezitten. Op de steile hellingen
kunnen bovendien geen machines
gebruikt worden. Alles gebeurt dus
met de hand, met de grootst mogelijke
nauwkeurigheid, en met groot respect
voor de natuur en de bijzondere terroir.
Dat proef je terug in deze voortreffelijke
wijn!

2013 Relatione Dolcetto
Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
Heerlijk parfum van donkere bessen,
kersen, viooltjes en specerijen. In de
mond veel sap, tonen van zwarte bessen
en rijpe bramen en een verrukkelijke
kruidigheid. De wijn heeft een goede
structuur, en zachte, frisse tanninen.
Een perfecte begeleider van pasta met
tomatensaus, lam, Pecorino en andere
harde kazen uit Italië.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,50)

