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MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

‘Van dingen die komen en gaan.’
Van ons mag wijn overal vandaan komen. Wij selecteren niet op herkomst, des te meer op

Inhoud

kwaliteit. En die moet héél goed zijn. Kwaliteit zegt dan bovendien iets over de manier waarop
de druiven worden verbouwd en de wijn wordt gemaakt. Om steeds weer die uitmuntende
kwaliteit te kunnen vinden, houden wij onze oren en ogen open, lezen we veel en luisteren we
graag naar alle verhalen, tips en aanbevelingen. En bovenal proeven we veel.
Zo’n twee jaar geleden was ik voor een congres in Porto en dronk daar een wijn die grote
indruk op me maakte. De sommelier liet me weten dat deze Alvarinho gold als de absolute

Argentinië
Altocedro schittert ook
in Salta

topper van het land. Een fotootje van het etiket verdween in mijn telefoon. Toen wij onlangs
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met vier man op de kwalitatief hoogstaande wijnbeurs Prowein in Düsseldorf waren, kregen
Bas Kastelein en Job Joosse de opdracht een voorselectie te maken van de beste witte
Portugese wijnen. Na enige tijd kwamen zij zeer enthousiast terug: ze hadden enkele
schitterende Alvarinho’s geproefd van een heel bijzondere producent, Soalheiro genaamd.
Toeval bestaat blijkbaar echt niet, want hun favoriete wijn bleek dezelfde te zijn als die van
de foto in mijn telefoon. We meldden ons gevieren op de stand van Soalheiro en proefden
samen met eigenaar Luis Cerdeira de wijnen. Die bevielen zo goed, dat we meteen een
samenwerking wilden aangaan. Waar konden we tekenen? Maar Luis bleek door diverse
Nederlandse importeurs te zijn benaderd en nam zijn tijd om een weloverwogen keuze
te maken; een sollicitatieprocedure die we niet helemaal gewend zijn… Na enkele weken
ontvingen we prachtig nieuws: de keuze was op Okhuysen gevallen. Het aanbod van deze

Een nieuw domein uit
Portugal
Quinta de Soalheiro

schitterende Portugese wijnen vindt u op pag. 16 en 17.
Terwijl aan de ene kant een nieuwe samenwerking zich aandient, houdt er aan de andere kant een op. Ruim acht jaar verzorgden we
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de volledige wijninkoop en -distributie van de NRC Handelsblad Wijnclub; in april van dit jaar kwam daar een eind aan. Het waren
fantastische en leerzame jaren van intensieve samenwerking en vele hoogtepunten. Met alle opgedane ervaring en kennis gaat NRC
nu op een andere manier verder. Wij wensen ze daarbij natuurlijk veel succes.
Een hele positieve ontwikkeling bij Okhuysen is onze nieuwe website, die na vele maanden van hard werken nu bijna helemaal
gereed is. Met deze nieuwe website hopen we u nog beter te kunnen bedienen en informeren. In de komende maanden zullen
de functionaliteiten van de site bovendien verder worden uitgebreid. We ontvangen dan ook graag uw feedback over het
gebruiksgemak en de geboden informatie en functionaliteiten. Ondanks alle ontwikkelingen op digitaal gebied, blijven wij u graag
ons huisblad Vinée Vineuse toesturen, een magazine vol mooie wijnaanbiedingen en uitgebreide informatie over onze wijnen. Wij
hopen dat ook deze editie u weer zal inspireren.

Onweerstaanbare
rosés

En verder......

…uit het mediterrane land
Xavier Kat & team Okhuysen
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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 flvessen 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
24 september 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
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t 023 531 22 40
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e vineus@okhuysen.nl
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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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Proeven tussen de Stellingen

Montlobre Jeu de Boules toernooi!
Vorig jaar organiseerden we de eerste editie van het
Montlobre Jeu de Boules toernooi. Dit was zo’n heerlijke
dag en zo’n groot succes, dat we ter plekke besloten dat
dit een traditie moest worden. Houdt u van de wijnen
van Domaine Montlobre en speelt u graag een potje
petanque? Dan mag u het Jeu de Boules toernooi niet
missen!
Schrijf u en uw teamgenoten snel in, want het toernooi
heeft al plaats op zondag 21 juni. Alle informatie over
het toernooi en het diner met Montlobre-wijnen vindt u
tot die datum op www.okhuysen.nl/agenda/petanque.
We hopen u de 21e juni te mogen ontvangen!

Op 24 en 25 april stonden de deuren van ons magazijn weer open
voor de overzichtsproeverij ‘Proeven tussen de Stellingen’. Met ruim

Okhuysen in de pers

duizend enthousiaste en geïnteresseerde proevers present, was ook

De Nederlandse wijnpers schrijft regelmatig over Okhuysen-wijnen. Zo kwam onze Juliénas onlangs in de Volkskrant als beste uit

deze editie zeer geslaagd! De absolute lieveling van de proeverij was

de test van 25 crus uit de Beaujolais en stond er een lovend stuk over Le Petit Martin in Elsevier. Op www.okhuysen.nl vindt u vele

de net uit Nieuw-Zeeland binnengekomen 2014 Sauvignon ‘Pure’,

‘wijnrecensies’ terug. Uiteraard worden de meest verrassende artikelen ook op onze sociale media gedeeld, volg OkhuysenWijn

een gloednieuwe cuvée van Staete Landt. Een heerlijk stuivende wijn!

dus ook op Facebook en Twitter en laat u inspireren nieuwe wijnen te ontdekken!

Nog niet geproefd? Probeer hem dan nu!

Prijs bij zes flessen nu: € 9,50 per fles (normaal € 11,10)

de laatste tombolawijn een kreet van blijdschap door het magazijn…

Wijnactiviteiten in onze
wijnwinkel

De heer Kusters had de gouden greep gedaan en mocht de Pétrus

Wist u dat Okhuysen ook een schitterende winkel bezit, in het oude centrum van Haarlem? Kom

mee naar huis nemen. Heer Kusters, van harte gefeliciteerd! Wij

gerust eens langs als u een dagje uit bent in onze mooie stad. Ons team in de winkel leidt u met

hopen dat u geniet van deze bijzondere fles.

alle plezier rond en laat u graag de sfeervolle wijnkelders zien. Daar organiseren wij bovendien vele

Op zaterdagmiddag vijf uur, het officiële eindpunt van de proeverij,
zat de zo fel begeerde fles Pétrus (met een marktwaarde van ruim
€ 2200,-) nog steeds in de tombola. Net voordat we de deuren
zouden sluiten, echt om ‘twee voor twaalf’, klonk bij het uitpakken van

wijncursussen en –proeverijen. Kijk in de agenda en meld u aan voor een ‘wijnontdekkingsreis’!
Woudt Stroo

Coups de Coeur
Kunt u moeilijk kiezen uit het uitgebreide aanbod van wijnen in deze Vinée Vineuse? Probeer dan het ‘Coups

David Duband

de Coeur’-pakket dat een brede selectie van echte aanraders bevat: de nieuwe witte wijnen Soave, Alvarinho,

Met gepaste trots laten wij u weten dat we ons nu al indrukwekkende Bourgogne-assortiment gaan uitbreiden met de wijnen

Blanc Tradició en Moulin du Gassac Chardonnay-Viognier, en de eeuwige rode lievelingen Las Retamas del

van Domaine David Duband. Het domein van David behoort al enige jaren tot de absolute top van de Bourgogne en wordt in de

Regajal en Spätburgunder. U leest alles over deze wijnen in deze Vinée Vineuse en herkent ze gemakkelijk aan

gezaghebbende groene gids La Revue du Vin de France gesierd met de hoogst mogelijke waardering van drie sterren. De wijnen

het Coup de Coeur-logo.

van Duband vallen op door een enorme puurheid, balans en elegantie. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit om alvast

Speciale prijs: € 62,50 (normaal € 68,55)
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Nieuwe Maffei-wijnen voor
een ‘piccolo prezzo’

2014 Soave
Palazzo Maffei

2014 Bardolino
Palazzo Maffei

2014 Corvina Garda
Palazzo Maffei

In de heuvels van de DOC Soave,

In het achterland van het sfeervolle

De DOC Corvina Garda is onderverdeeld

ten oosten van Verona, vinden we op

plaatsje Bardolino aan de zuid-oostelijke

in subregio’s. De met corvina

zo’n 200 tot 300 meter hoogte de

oevers van het Gardameer wordt de

aangeplante wijngaarden van Maffei

wijngaarden aangeplant met garganega

gelijknamige lichte rode wijn gemaakt

bevinden zich in het hoger gelegen

en trebbiano di soave. De laatrijpende

van de druivenrassen corvina veronese

‘Caprino Veronese’, ten noordoosten

en delicate garganegadruif gedijt het

(70%), rondinella (20%) en molinara

van Bardolino. Gemaakt van 100%

best op deze arme, vulkanische bodem.

(10%). Na een verblijf van vier maanden

corvina is dit een krachtigere wijn dan de

Het vulkanisch gesteente staat garant

in roestvrijstalen tanks is de wijn het

Bardolino, zonder zijn fruitrijke karakter

voor een goede opwarming van de

aantrekkelijkst om in zijn jonge jaren te

te verliezen. Hij kreeg een opvoeding

bodem en bevordert zo de rijping van

drinken. Een verrukkelijke, harmonieuze

van vier maanden in roestvrijstalen tanks.

de druiven. Deze Soave van niveau is

wijn voor alledag die ook licht gekoeld

Bij een blindproeverij van wijnen uit

een assemblage van 85% garganega,

kan worden.

de Venetostreek waren de Okhuysen-

aangevuld met 15% trebbiano di soave

Proefnotitie: De geur is fris en

vinologen het unaniem eens: wat een

De derde generatie van deze ‘famiglia’ houdt de tradities van de wijnbouw van de hier geldende

voor extra fraîcheur.

tegelijkertijd ook fruitig met tonen van

mooie, evenwichtige wijn en wat een

DOC’s in ere, maar schuwt de moderne vinificatietechnieken niet. Door nieuwe toepassingen

Proefnotitie: De neus is delicaat met

rode bes, kers en viooltjes. In de smaak

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

komen de karakteristieken van de diverse druivenrassen nog beter tot hun recht. Bovendien

tonen van gras, amandelbloesem en

opnieuw veel sappig rood fruit en zachte

Proefnotitie: De neus is intens, vol rood

draagt hun filosofie van lage opbrengsten en het oogsten van alleen perfect rijpe druiven,

groene appel. De smaakaanzet is fris,

tanninen. De afdronk ten slotte is elegant

fruit en fijne kruiden. Het smaakpalet

optimaal bij aan het uiteindelijke resultaat: elegante wijnen met structuur en een goede balans.

gevolgd door rijp wit fruit en iets van

fris en soepel.

is breed met bessig fruit, een goede

Tijdens onze laatste reis naar Italië nodigde Diego Cottini ons uit om kennis te maken met

citrus. De wijn is mooi in balans met

Schenkadvies: Op het terras met wat

structuur en aangename bite en eindigt

drie nieuwe wijnen gemaakt van slechts autochtone druivenrassen. We waren direct verkocht

milde zuren en een aangenaam bittertje

antipasti, bij pasta met tomatensaus of

in een lange, iets kruidige afdronk.

door hun pure, Italiaanse karakter en zijn verheugd ze aan u te presenteren. Geniet van deze

in de afdronk.

(gegrild) gevogelte.

Schenkadvies: Bij charcuterie, gevulde

voortreffelijke Soave, de heerlijk lichte Bardolino of de vollere Corvina uit het achterland van het

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij

Op dronk: tussen nu en 2017

pastagerechten, risotto of gegrild vlees.

Gardameer. Voor de prijs hoeft u het niet te laten!

salades of een wit visje.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,30)

Op dronk: tussen nu en 2018

O

oit behoorde Palazzo Maffei, gelegen op de heuvels van de Vallei van Illasi
nabij Verona, toe aan de markies Maffei. ‘La famiglia Maffei’ was een van
de meest aristocratische families van de regio en bracht onder anderen een
befaamde historicus en erudiete (toneel)schrijver voort; Scipione Maffei (1675-1755).
Inmiddels heeft de familie Cottini het stokje overgenomen.

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,30)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fles (normaal € 7,30)

Proefpakket Maffei

U ontvangt van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 40,50 (normaal € 43,80)
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Frivool, fris en fruitig

Heerlijke Rhônewijnen!

D

e appellation Côtes du Rhône Villages Laudun ligt even ten westen
van Châteauneuf-du-Pape en nabij de grote wijngemeenten Lirac en
Tavel. De meest geprezen wijnen uit Laudun zijn die van Luc Pélaquié,
wiens familie al sinds de zestiende eeuw wijn maakt op Domaine Pélaquié.
Hun wijngaarden liggen zeer gunstig: het klimaat en de bodem brengen
druiven voort met zowel een sterke persoonlijkheid en kracht als finesse en
frisheid. In het verleden verkocht Luc zijn productie grotendeels ‘en vrac’ aan
handelshuizen, waaronder het beroemde huis Guigal in Ampuis. Gelukkig
besloot hij zo’n dertig jaar geleden dat hij zijn beste cuvées liever per fles onder
eigen etiket wilde verkopen. Al snel hoorden zijn wijnen tot de beste van de
rechter Rhône-oever. Ook de nieuwste oogsten zijn weer niet te versmaden!

2014 Laudun blanc
Domaine Pélaquié
Clairette, grenache blanc, roussanne, viognier en
bourboulenc van ruim twintig jaar oude stokken vormen
samen het palet voor de heerlijke witte Laudun. De
verschillende druivenrassen worden apart gevinifieerd
en op lage temperatuur vergist. Hierna ‘rust’ de wijn nog
ruim drie maanden op de fijne gistsporen, waarmee hij
zich voedt en wint aan structuur en complexiteit.
Proefnotitie: Lichtgeel van kleur. Complexe neus met
impressies van acacia, meloen en peer. De smaak is zalig
fruitig, met sappige zuren en een elegante fraîcheur.
Heerlijk bij een forel met amandeltjes, gevulde zalmfilet
en gevogelte.
Op dronk: tussen nu en najaar 2017

D

e jongste telg uit de familie l’Orangeraie is er een van deze tijd: een levendige wijn
vol frisheid, lichtvoetig en aromatisch. Precies de wijn waar we deze zomer zin in
hebben!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,25 per fles (normaal € 11,40)

De succesvolle samenwerking tussen de familie De Lorgeril van het prachtige Château de Pennautier

2013 Laudun rouge
Domaine Pélaquié

en Okhuysen begon een kleine twintig jaar geleden. De eerste wijn die we hier importeerden was

Deze heerlijk ‘village’-wijn maakte Luc van grenache

de l’Orangeraie Chardonnay; nog altijd een van onze best verkochte witte wijnen. In die afgelopen

noir, mourvèdre en syrah. De druiven worden met

twintig jaar zijn Nicolas en Miren de Lorgeril niet stil blijven zitten. Continu zijn zij blijven innoveren in

de hand geplukt, perceel per perceel. Luc vinifieert

het gebied rondom de stad Carcassonne in het zuiden van Frankrijk. Een van deze recente innovaties

iedere druivensoort apart, om ze vervolgens in de juiste

is het aanplanten van sauvignon blanc geweest. Hiervoor kozen ze wat koelere stukken grond, waar

samenstelling te assembleren. Voor de botteling wordt de

de aromatische kant van de druif ten volste wordt benut. Wat ons betreft een juiste keuze en een

wijn nog twaalf maanden lang opgevoed.

fantastische aanwinst voor ons assortiment!

Proefnotitie: Dieprood gekleurd. De uitbundige neus,
met prachtige tonen van donker bosfruit, zwarte peper

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

en bessen, belooft veel goeds. De smaakaanzet is

De wijn heeft een uitbundige geur van citrusvruchten, grapefruit, meloen en iets van buxus. De

het over. De wijn heeft fluwelige tanninen en een lange,

smaak is levendig en vol fruit, harmonisch en met elegante zuren in de afdronk.

kruidige afdronk. Verrukkelijk bij gegrilde ossenhaas en

Schenkadvies: Een heerlijk aperitief, bij schelpdieren en bijvoorbeeld rode mul.

stevige kazen.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2018

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

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

H

et kleine domein El Regajal ligt in het gebied Aranjuez,
in het uiterste zuiden van de gemeente Madrid.
De omgeving van El Regajal is wereldberoemd bij
entomologen, ofwel vlinderdeskundigen. Er komen hier
namelijk 77 verschillende vlindersoorten voor. Dit is al een
unicum op zich, maar des te bijzonderder is dat veel van de hier
voorkomende soorten zeer zeldzaam zijn.

2013 Las Retamas Del Regajal
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

2013 El Regajal Selección Especial
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

Deze geliefde Madrileen is gemaakt van 40% cabernet-

Voor deze beroemde wijn werden de beste druiven van

sauvignon, 30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. Na

de wijngaard gebruikt, afkomstig van de oudste en diepst

een zorgvuldige selectie van het fruit volgde een periode

gewortelde stokken. Opnieuw bestaat de assemblage uit

van weking, waarbij balans en elegantie voorop stonden.

cabernet-sauvignon, tempranillo, syrah en merlot, die allen op

De wijnmakers, onder leiding van de toonaangevende Spaanse

De wijn rijpte negen tot elf maanden op houten barriques.

biodynamische wijze werden verbouwd. Deze wijn is beroemd

oenoloog Ignacio de Miguel, willen vóór alles de bijzondere natuurlijke

De wijnmakers kiezen hierbij voor Frans eiken, waardoor de

in Madrid en ver daarbuiten, en heeft vele prijzen op zijn naam

omgeving van El Regajal in evenwicht houden. Ze werken dan ook

puurheid van de wijn intact blijft. Las Retamas staat ook dit

staan. Proef en ontdek waarom!

biodynamisch, en de bodega zelf is grotendeels onder de grond

oogstjaar garant voor een op en top plezierwijn met een mooi

Proefnotitie: Schitterende complexe wijn met een intens palet

gebouwd. Op deze manier, stelt Ignacio de Miguel, creëren zij ‘wijnen

spanningsveld tussen enerzijds kracht en anderzijds souplesse

aan geuren, waaronder rood en zwart fruit, specerijen en een

die trouw zijn aan hun terroir’.

en finesse.

zweem van tabak en chocola. De smaak is krachtig en vol van

De wijnen zijn – misschien mede daardoor – bijzonder geliefd in Madrid

Proefnotitie: De geur is intens met tonen van rijp rood en zwart

smaak, maar ook verfijnd met verleidelijk fruit, specerijen,

en de nabije omgeving. De vraag overstijgt ruimschoots de kleine

fruit, kruiden, en een lichte toast. De smaak is smeuïg en rond,

fluwelige tanninen en een elegante, intense afdronk. Een

productie! Gelukkig hebben wij na alle jaren samenwerking met het

maar tegelijkertijd fris en elegant. De verleidelijke fruittonen,

fantastisch glas voor bij een mooi stuk rood vlees, een goed

domein een goede band opgebouwd met het team en reserveerden zij

zijn lichte kruidigheid en frisse afdronk maken deze wijn

verzorgde BBQ, en om lang mee na te tafelen bij de vuurkorf in

daarom ook dit jaar weer een deel voor ons, en voor u!

werkelijk onweerstaanbaar.

de tuin.

Op dronk: tussen nu en 2017

Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,70 per fles (normaal € 11,80)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 16,90)

Geniet van de zomer met deze heerlijke
pure vlinderwijnen!
10 Okhuysen Vinée Vineuse
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Zuidelijk temperament

E

ind maart kwam de legendarische wijnmaker Jean-Marie Guffens bij ons op bezoek in Nederland. Hij had net
(wederom!) fantastische recensies gekregen in de internationale wijnpers, wat ons een interessante aanleiding
leek om zijn wijnen grondig door te nemen met geïnteresseerde wijnliefhebbers. We startten de dag met een
proeverij en een masterclass voor Nederlandse wijnjournalisten en enkele topsommeliers van restaurants waar wij
aan leveren.

de wijnen gedurende de gehele opvoeding ’sur lie’, voor extra
structuur en complexiteit, in inoxtanks.
Proefnotitie: Het bouquet biedt rijp geel en wit fruit, iets van
honing en bloesem. In de mond is de wijn lekker sappig, met een
goede structuur, opnieuw rijp fruit, aangename frisse zuren en een
goede bite.

Guffens, die te boek staat als ‘the king of chardonnay’ en

nog enkel grenache. Guffens kon natuurlijk niet anders dan

Op dronk: tussen nu en 2017

vooral bekend is om zijn wijnen uit de Bourgogne, liet hen als

ook hier chardonnay aanplanten, alsmede echte Rhônedruiven

eerste de nieuwe oogstjaren van zijn wijnen uit de Côtes du

als viognier, roussanne en ook een paar stokken marsanne.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,20 per fles (normaal € 7,95)

Lubéron en Vaucluse proeven. Hier bestiert hij het Château des

Daarnaast werden merlot en syrah aangeplant. Bij zijn keuzes

Tourettes en maakt hij de wijnen van Verget du Sud. De ervaren

liet hij zich leiden door de bodemsamenstelling en ligging

proevers knikten goedkeurend tijdens deze eerste glazen! De

van de wijngaarden. Dit pakte voortreffelijk uit: de druiven

2014 ‘Sans Terroir’ rouge - Vin de France
Verget de France

wijnkenners werden door deze wijnen direct overtuigd (als

gedijen er fantastisch en leveren de basis voor deze heerlijke,

Voor de assemblage van de rode wijn ‘zonder herkomst’ koos

dit nog nodig was) van Guffens’ talenten. Guffens was in zijn

eigenzinnige wijnen!

Guffens twee druiven waar hij veel mee heeft, maar die niet vaak in
één wijn verenigd worden: de syrah en de merlot. Dat ze prachtig

betoog duidelijk geweest: ‘Er wordt soms veel te veel nadruk

2014 ‘Sans Terroir’ blanc - Vin de France
Verget de France

samengaan, bewijst deze cuvée.

maken.’ Volgens Guffens is die herkomst namelijk helemaal
niet zo relevant en interessant: het mooiste uit je druiven zien

Een originele witte wijn die gemaakt wordt van 1/3 viognier, 1/3

bessen. De smaakaanzet is sappig en fris, waarna pittig rood en

te halen, dáár gaat het een goede wijnmaker om. Dat doet

roussanne en 1/3 chardonnay, waarvan een deel van de druiven

zwart fruit het overnemen. Goed van structuur en een aangenaam

hij door al zijn kennis, ervaring en talent in te zetten. En dat

werd aangekocht. Deze bijzondere assemblage verenigt op

kruidige afdronk.

heeft Guffens allemaal, of hij nu in de Bourgogne werkt of in

perfecte wijze alle kwaliteiten die deze druiven afzonderlijk van

Op dronk: tussen nu en 2017

de Lubéron! Zijn ervaring uit de Bourgogne zette hij overigens

elkaar bezitten. Hij vinifieerde de druiven op cementen kuipen.

wel in in de Lubéron. Zo groeide er toen hij het domein kocht

Een klein deel kreeg wat houtopvoeding. Zoals altijd verbleven

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,20 per fles (normaal €7,95)

gelegd op de herkomst. Mijn enige doel is goede wijnen

12 Okhuysen Vinée Vineuse
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Argentinië: meer dan alleen Malbec uit Mendoza!

2013 Año Cero
Cabernet-Sauvignon
Altocedro
Karim’s ‘Cab-Sauv’- project in de Uco Valley was

2014 Torrontés - Valle de Cafayate
Abras

een uniek experiment. In hét herkomstgebied

De torrontésdruif vaart wel bij de droogte, hitte en zon,

Sauvignon allesbehalve gebruikelijk. Karim

in combinatie met koele windstromen en dito nachten.

Mussi Saffie creëerde – door zeer selectief

In deze omstandigheden komt het mooiste van de druif

te oogsten en dankzij een gisting op lage

naar boven! Karim doet de rest: hij oogst de druiven

temperatuur – een Mendoza Cabernet-

met de hand, laat ze een koude weking ondergaan en

Sauvignon die alle sceptici van tafel blaast!

gebruikt voor de vergisting koele, cementen vaten waarin

Proefnotitie: Een neus van donker bosfruit,

de temperatuur nooit boven de vijftien graden komt. Het

mint en een zweem van hout. De smaak is

resultaat is een even mooie als spannende wijn!

geconcentreerd, met veel rijp fruit en fluwelige

Proefnotitie: Goudgeel van kleur. Zeer aromatische neus

tanninen. De lange afdronk is verrukkelijk fris.

met tropisch fruit, perzik en jasmijn. Ook de smaak is rijk,

Op dronk: tussen nu en 2018

floraal, met sappig exotisch fruit. Fijne zuren geven de wijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 13,80)

een mooie frisheid. Heerlijk en bijzonder!

van de malbec is een 100% Cabernet-

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,30 per fles (normaal € 12,60)

2013 Año Cero - Malbec
Altocedro
Zoals gezegd staat Mendoza min of meer

Proefpakket Argentinië

2013 Malbec - Valle de Cafayate
Abras

synoniem met Malbec. Na veel proeven

De Inca’s gebruikten ‘Abras’ om door het Andesgebergte

eens: Altocedro’s Malbec steekt met kop en

te navigeren: het zijn paden die door aardbevingen en

schouders boven de andere Malbecs uit.

rivieren zijn ontstaan en als natuurlijke oriëntatiepunten

Dankzij de unieke, zeer hoge ligging en de

waren wij het er ook dit jaar weer over

U ontvangt van de Torontés twee flessen en van de overige
wijnen elk een fles.

fungeerden. ‘Abras’ waren dus een ware zegen van

oude stokken ontwikkelen de druiven een

‘Pacha Mama’! Ook deze Abras is een geschenk van

ongekende finesse.

Speciale prijs: € 73,00 (normaal € 79,20)

Moeder Aarde: de op hoogte aangeplante malbec

Proefnotitie: Diepgekleurd en een gulle neus

ontwikkelt in Cafayate een heerlijk frisse en minerale

van zwarte bessen, specerijen en cacao. In de

stijl. Zeer puur!

mond smelten sappig fruit, pittige kruiden en

Proefnotitie: Roodpaarse kleur. Een neus van fris,

zachte tanninen harmonieus samen.

H

oewel wijn uit Argentinië voor de meeste mensen synoniem staat met de Malbec uit Mendoza, is de
diversiteit van Argentijnse wijnen veel groter. De Italiaanse immigranten plantten er hun bonarda, de
Spanjaarden hun pedro ximinez, tempranillo en torrontés en dankzij de Fransen
zijn ook de internationaal bekende druivenrassen vertegenwoordigd. Naast deze
verscheidenheid aan druiven zijn ook de natuurlijke omstandigheden zeer divers: het
zuidelijk gelegen Patagonië is véél koeler dan het ruim 3000 kilometer noordelijker
gelegen wijngebied Salta.

donker bosfruit. In de
mond een schitterende
spanning, sappig

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 13,80)

fruit en een mooie
mineraliteit. Een top

2013 Año Cero - Tempranillo

Malbec die al vele

Nog zo’n vreemde eend in de bijt in Mendoza:

prijzen in de wacht

een 100% Tempranillo. Het sap wordt op

sleepte!

lage temperatuur vergist, op kleine cementen

wijnen van verschillende druivenrassen. Aangestoken door de enthousiaste reacties op deze

Op dronk: tussen nu

kuipen. 30% van de wijn rijpt daarna nog acht

wijnen, kregen we daarnaast ook zin om de opkomende regio Salta aan nader onderzoek

en 2018

maanden op Amerikaans eiken om de kleur,

Met ‘ons’ Argentijnse domein Altocedro konden wij al aardig voldoen aan de vraag naar

te onderwerpen. Uiteraard vroegen we Karim Mussi Saffie, de getalenteerde wijnmaker van
Altocedro, om advies. Hij verklapte dat hij onlangs gestart was met een nieuw project in de
gerenommeerde Cafayate Valley in Salta.

Speciale prijs bij
doos van 6:
€ 11,30 per fles
(normaal € 12,60)

aroma’s en het fruit mooi in balans te brengen
en om de wijn extra complexiteit te geven.
Proefnotitie: De wijn geurt naar fris
rood bosfruit, kersen en zoethout. In de

Zoals we gewend zijn van Karim, ging hij bij de ontwikkeling van het Abras-project niet over

geconcentreerde smaak herkennen we rijp fruit,

één nacht ijs. Hij deed uitgebreid onderzoek en wist zo zeer interessante wijngaarden te vinden. De

specerijen en kaneel. Een verleidelijke wijn die

wijngaarden liggen op ruim 1800 meter hoogte. De druiven profiteren hier van koele luchtstromen en

nooit verveelt!

koele nachten, waardoor ze – ondanks de warmte overdag – verfijnde zuren ontwikkelen. Het oogsten

Op dronk: tussen nu en 2018

gebeurt er met de hand en de vinificatie vindt even zorgvuldig (en dat is zéér zorgvuldig) plaats als op zijn

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,40 per fles (normaal € 13,80)

domein Altocedro.
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2014 Alvarinho - Vinho Verde
Soalheiro
De druiven in deze wijn komen van verschillende kleine wijngaarden met
een granieten bodem, gelegen tussen de 100 en 200 meter hoogte.
Ze worden relatief vroeg geoogst om de frisheid van de alvarinho goed
te bewaren en een mooie zuurgraad te behouden. Na de pluk gaan de
druiven direct naar de kelder voor een koele weking. Hierna volgt de
persing en een opvoeding op tank.
Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijke frisse geur van mineralen,
citrusvruchten en iets van tropisch fruit. De smaak is mooi geconcentreerd,
heeft een vettige structuur, rijpe fruittonen, mineralen, fijne zuren, veel
lengte en is prachtig zuiver.
Schenkadvies: Een verrukkelijk aperitief, en mooi bij zeefruit, visgerechten
en gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,70)
2014 Alvarinho Primeiras Vinhas - Vinho Verde
Soalheiro
Deze wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig van de eerste wijngaard
Maria en Luis João

Portugees wit van
een specialist

A

l enige tijd hielden de ontwikkelingen in Portugal ons bezig, en dan met
name op het gebied van de witte wijnen. Nog maar zo’n tien jaar geleden
vonden we dat de witte Portugese wijnen eigenlijk vooral smaakten in het land
zelf. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Er gebeuren in Portugal de laatste jaren hele
goede dingen: de wijnen hebben een sterke eigen identiteit, wijnmakers gebruiken
veelal autochtone druiven, de groeiomstandigheden zijn interessant, nieuwe
gebieden zijn in opkomst en een oude cultuur is gekoppeld aan moderne inzichten.
Kortom, een bakermat van potentiële kwaliteit. Min of meer per toeval (zie ook
de column op pag. 2) kwamen wij op het spoor van de voortreffelijke Quinta de
Soalheiro, gespecialiseerd in de productie van Alvarinho.

(Primeiras Vinhas), van ruim dertig jaar oude alvarinhostokken. De droge
maanden augustus en september brachten een prachtig rijke wijn voort,
terwijl de koele nachten zorgden voor een prachtige frisheid.
Proefnotitie: Een prachtige intense wijn, met een minerale neus, met iets
van geel fruit, een licht tropisch aroma en ook iets nootachtigs. De smaak
is zeer rijk en geconcentreerd, maar tegelijkertijd fris en verteerbaar. Top!
Schenkadvies: Prachtig bij wat krachtigere visgerechten en bij
gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,90 per fles (normaal € 17,80)
2013 Alvarinho Reserva - Vinho Verde
Soalheiro
Voor deze topwijn worden alleen de mooiste en meest
geconcentreerde druiven gebruikt, die gebaat zijn bij een
opvoeding met ‘batônnage’ (het doorroeren van de lies) op
eikenhouten vaten. De productie is heel klein.
Proefnotitie: Alhoewel de andere cuvées de meest
pure expressie van de alvarinho tentoonspreiden,
is dit met recht het vlaggenschip van het domein.

Quinta de Soalheiro ligt in de meest noordelijke punt van Portugal, in de subregio

Indrukwekkend! Prachtige complexe neus met rijpe

van het Vinho Verde gebied, Monção e Melgaço. De wijngaarden, beschermd door

fruittonen, mineralen, veldbloemen en iets van

een gebergteketen in het noorden, zijn ideaal gelegen voor het verbouwen van de

brioche. De wijn bezit een indrukwekkende structuur

alvarinhodruif, met precies genoeg van alles: zon, warmte en neerslag. Juist deze unieke

en intensiteit, met rijp en gul fruit, mineralen, lekker

omstandigheden zorgden ervoor dat João Antonio Cerdeira hier in in 1974 zijn eerste

sap, een lichte toast en schitterende zuren in de

wijngaard alvarinho aanplantte. Inmiddels is João opgevolgd door zijn kinderen Luis en

afdronk.

Maria João, die het bedrijf verder hebben uitgebouwd en geperfectioneerd. Alles gebeurt

Schenkadvies: Mooi bij rijke visgerechten,

hier met veel gevoel voor details. De wijngaarden worden biologisch bewerkt en het

gevogelte en wit vlees.

wijnmaakproces kent maar één doel: zuivere en harmonische wijnen maken.

Op dronk: tussen nu en 2022

Soalheiro geniet een grootse reputatie in Portugal zelf en in het buitenland. Wij zijn er dan

Speciale prijs bij doos van 3:
€ 21,95 per fles (normaal € 24,90)

ook trots op om het domein voor Nederland te mogen vertegenwoordigen.

16 Okhuysen Vinée Vineuse

Proefpakket Quinta de Soalheiro
U ontvangt van de Alvarinho drie flessen, van de Alvarinho
Primeiras Vinhas twee flessen en van de Reserva een fles.

Speciale prijs: € 88,00 (normaal € 98,60)
Okhuysen Vinée Vineuse
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Tijd voor rosé!

2014 Initiale rosé - Saint Chinian
Domaine des Jougla
Een verrukkelijke assemblage van 40% syrah,

2014 Rosé d’une Nuit
Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends

30% grenache en 30% mourvèdre, van oude

De druiven grenache en cinsault groeien op

stokken op percelen met een bodem van schist en

een tamelijk kalkrijke leemgrond, wat de wijn

kalkrijke klei. De druiven werden apart geoogst en

een opvallende frisheid geeft. Het credo van

gevinifieerd en later geassembleerd.

wijnmakersfamilie De Lanversin is ‘zo natuurlijk en

Proefnotitie: Rood fruit en een hint van peer,

zuiver mogelijk werken’. Een van onze favoriete

en een klein pepertje in de neus. De smaak

rosés!

is levendig, met sappig fruit, een uitstekende

Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze. In

frisheid en een eindeloze finale.

de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei,

Op dronk: tussen nu en 2017

veldbloemen en framboos. De smaak is sappig en

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

elegant, met tonen van rijp rood fruit, bloesem,
subtiele kruiden en een aangename frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2017

2014 Cabardès rosé
Château de Pennautier

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,60)

Op de kenmerkende klei- en kalkhoudende
syrah en malbec uitstekend. Malbec geeft deze

2014 Corbières rosé
Château Champ des Soeurs

heerlijke rosé zowel kracht als verfijning, terwijl de

Laurent Maynadier uit Fitou is een zeer

grenache en syrah verantwoordelijk zijn voor het

bescheiden wijnmaker, maar wel een van de beste

fruitige karakter.

van Frankrijk. Enkele jaren geleden werd hij in de

Proefnotitie: De rozerode kleur van rozenblaadjes

jaargids van Revue du Vins de France benoemd

straalt je tegemoet. In de neus zowel fijne als

als ‘wijnmaker van het jaar’, een illustere titel.

krachtige aroma’s van klein rood fruit als framboos

Laurent zoekt in zijn wijnen elegantie, finesse en

en zwarte bes, en zoethout. De smaak is fruitrijk en

harmonie. Zo ook in deze fantastische rosé!

heeft een zekere rondheid, een goede frisheid en

Proefnotitie: Elegant parfum van rode

een finale die lang aanhoudt.

veldbloemen, rijpe perzik, citrusfruit en aardbeien.

Op dronk: tussen nu en 2017

De smaak is verfijnd en verkwikkend, bezit een

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

delicaat wit en rood fruit, harmonieuze zuren en

bodem van de Cabardès gedijen de grenache,

eindigt in een aangenaam frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

2014 Guffens Why not?
Mediterranée rosé
Guffens au Sud

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,60 per fles (normaal € 10,75)

Guffens’ wijngaarden in de Lubéron liggen
tussen de 300 en 500 meter hoogte. Daardoor

2013 Tavel rosé ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée

profiteren de druiven van de aanvoer van koele

Voor vele liefhebbers is Tavel dé rosé onder de

luchtstromen en kunnen ze hier mooi geleidelijk

rosés. Deze van Mordorée vindt zijn weg naar vele

tot rijping komen. Zo maakt hij deze even frisse als

toprestaurants over de gehele wereld. Gemaakt

karaktervolle ‘plezante’ rosé van 100% cabernet-

van maar liefst zes druivenrassen – grenache

sauvignon.

(60%), cinsault, mourvèdre, syrah, bourboulenc en

Proefnotitie: Verleidelijke neus met bramen,

clairette – is dit een unieke wijn met veel structuur

bosbessen en wat kruiden. In de smaak opnieuw

en concentratie, maar hij is tegelijkertijd mooi

veel sappig fruit, een prachtige mineraliteit en een

droog met een heerlijke frisheid.

goede structuur.

Proefnotitie: De neus geurt naar rood en zwart

Op dronk: tussen nu en 2016

fruit, iets van citrus, peper en kruiden. De smaak

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

is krachtig en intens, met een levendig fruit,
elegante zuren en een kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

Proefpakket Rosés
U ontvangt van iedere wijn een fles.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 16,30)

Speciale prijs: € 63,00 (normaal € 69,70)
18 Okhuysen Vinée Vineuse
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De zon in het glas!

O

p doorreis naar Portugal stuitten wij enige jaren geleden in het
ruige Extremadura op Palacio Quemado. Dit prestigieuze domein is
eigendom van de familie Alvear, die grote faam geniet met hun Pedro
Ximénez wijnen uit Montilla-Moriles. In 1999 startten zij Palacio Quemado om
in het kleine Denominación de Origen-gebied Ribera del Guadiana verrassend
mooie rode wijnen te maken, geadviseerd door vooraanstaande oenologen.
De terroir is perfect; de Atlantische Oceaan heeft een matigende invloed op
het continentale klimaat en de bodem kenmerkt zich door een gevarieerde
ondergrond van bruinrode aarde, klei en stenen. Ondanks de zuidelijke ligging
worden hier frisse en elegante wijnen gemaakt. Deze Tempranillo drink je
overal met veel plezier.

Nieuw van
Can Feixes
I

n het noorden van de bekende Penedès-streek, in het
noordoosten van Spanje, ligt het eeuwenoude domein
Can Feixes. Omringd door bossen en dicht bij het dorpje
Cabrera d’Anoia vinden we de relatief hoog gelegen
wijngaarden die hier profiteren van een kalkrijke grond en
een relatief koel klimaat.

Sinds de Feixes-familie begin twintigste eeuw uitstierf, leidt de
familie Huguet het domein. De huidige generatie, bestaande
uit de drie broers José-Maria, Joan en Xavier, doet dit met een
enorme passie. Ze beheren de wijngaarden op geheel natuurlijke
wijze, en werken met lage opbrengsten. Niet voor niets werd hun
Cava meerdere malen uitgeroepen tot beste mousserende wijn
van Nederland. Maar inmiddels genieten ook de stille wijnen een
zeer grote reputatie. Ook in Spanje zelf wordt Can Feixes gezien
als een van de smaakmakers van de streek. Wij zijn er met recht
trots op dat wij al vele jaren hun wijnen in Nederland mogen
vertegenwoordigen!

2013 Blanc Tradició - Penedès
Bodegas Can Feixes
Bij onze laatste ontmoeting met de sympathieke Joan Huguet
verraste hij ons met een nieuwe, bijzondere creatie gemaakt
van 80% xarel-lo en 20% malvasia de Sitges. Na een selectieve
handpluk van deze traditionele druiven uit de Penedès en
verschillende gangen door de wijngaard volgt langzame persing en
een vergisting op lage temperatuur. De wijn rijpt vervolgens maar

2014 Tempranillo - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado

liefst acht maanden op inoxtanks ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen)

Tempranillo is dé Spaanse druif die we inmiddels in vele varianten over de gehele

Proefnotitie: De neus is lentefris met tonen van citrus, witte

wereld vinden. Afgeleid van het Spaanse woord temprano, dat vroeg betekent en

bloemen en mineralen. Het smaakpalet is breed en gul met

verwijst naar de vroege rijping van de druif, brengt tempranillo fruitrijke, sappige

tonen van rijpe abrikoos, kumquat en fijne kruiden en eindigt

en verleidelijke wijnen voort. De druiven worden ’s nachts geplukt bij volledige

in een elegante, droge afdronk. Prachtwijn die frisheid weet te

rijpheid en zo snel mogelijk naar de koele kelder gebracht. Na vinificatie volgt een

combineren met rijp, tropisch fruit en zo veelzijdig inzetbaar is aan

malolactische gisting van vier maanden op eikenhouten vaten. Het resultaat is een

tafel.

verrukkelijke jonge wijn vol fruit met een subtiele houttoets.

Op dronk: tussen nu en eind 2017

Proefnotitie: De neus is intens, met een rijp donker fruit van zwarte kersen, rijpe

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

bramen en bessen, specerijen, rode bloemen en iets van vanille van het hout. In de

om aan complexiteit te winnen.

mond opnieuw rijp donker fruit, fijne kruiden en een elegante, fruitige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,75 per fles (normaal € 7,50)
20 Okhuysen Vinée Vineuse
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’Cool Climate Chili’ wint
snel aan populariteit

H

et ‘nieuwe Chili’ is sterk in opkomst. De warme vallei wordt ingeruild
voor nieuwe gebieden met een koeler klimaat en arme gronden.
Pionier op dit gebied is Casa Marín, een van de meest aansprekende
domeinen van het Chili van vandaag. Maria Luz Marín, Chili’s eerste
vrouwelijke wijnmaakster, begon het innovatieve en gewaagde project
Casa Marín in 2000. Casa Marín ligt dichterbij de kust dan ieder ander
Chileens domein en er waren destijds dan ook mensen die zich niet konden
voorstellen dat je in deze koelte rijpe druiven kon ontwikkelen. Nu, vijftien
jaar later, dient ze echter als voorbeeld voor vele anderen in Chili en zijn haar
wijnen zeer geliefd. Zoon Felipe, die hetzelfde wijnmaakgen geërfd heeft,
staat haar sinds enkele jaren bij.

De 46 hectaren wijngaard zijn beplant

door deze wijngaard gaan. Hoewel de

van de Stille Oceaan. Maria Luz Marín

met druiven als sauvignon, riesling,

rieslingdruif weinig voorkomt in Chili

voorvoelde dat de pinot-noirdruiven

gewürztraminer en pinot noir;

bleek deze druif zich goed thuis te

hier veel frisheid en intense aroma’s

aromatische druiven. Druiven die volop

voelen in het koele klimaat. Hier brengt

zouden ontwikkelen. Haar missie

profiteren van de nabijheid van de koele

hij een uiterst stijlvolle wijn voort.

slaagde! Met een opvoeding op kleine

oceaan. Vanwege de grote diversiteit in

Proefnotitie: Het minerale en appelige

roestvrijstalen cuves werden de aroma’s

terroirs en druivenrassen, in combinatie

parfum doet denken aan een Riesling

en smaakstoffen prachtig bewaard in

met het koele klimaat, duurt de oogst

uit de Moezel. De smaak is prachtig

deze nieuwe wijn. Een aardse Pinot Noir

heel lang: van begin maart tot eind mei!

rijk en intens, bezit een heerlijk zuiver

met body, die tevens elegant is.

Alle geoogste druiven worden dan ook

wit en geel fruit, een mooie frisheid en

Proefnotitie: In de neus rokerig, met

apart in kleine kuipen gevinifeerd.

mineraliteit en veel lengte.

tonen van kers, pruim en karamel. De

Op dronk: tussen nu en 2018

smaak is prikkelend en elegant, biedt

2013 Sauvignon Blanc Cipreses

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,30)

rood fruit, wat specerijen en een goede

Deze prijswinnende wijn is een perfecte
weerspiegeling van de unieke Cipreses-

frisheid. De afdronk is kruidig met een
lichte toets van hout.

terroir. Door de hogere ligging en

2013 Gewürztraminer Casona

Op dronk: tussen nu en 2017

aanwezigheid van koele luchtstromen

De bodem van deze wijngaard is

groeien de druiven hier iets minder

donker, vrij diep en koel, en bezit veel

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

snel, waardoor zij in alle rust uitrijpen en

zware klei. Net als op de Miramar hangt

uiterst geconcentreerde aroma’s kunnen

ook hier vaak ochtendnevel en ligt

2009 Pinot Noir Lo Abarca Hills

ontwikkelen. De bodem van de Cipreses-

de temperatuur gemiddeld lager. De

Deze beroemde wijngaard is rijk aan kalk

wijngaard bestaat uit rode klei, rijk aan

druiven blijven hierdoor langer hangen

en is gelegen op het westen, richting

kiezels. Dat zorgt voor een minerale

voor een optimale rijpheid, wat de

de oceaan. Het is een van de mooiste

frisheid in de wijn.

complexiteit en aromatische rijkdom

stukjes wijngrond in Chili voor pinot noir.

Proefnotitie: De neus is prachtig

ten goede komt. Met als resultaat een

De wind droogt hier de druiven altijd

mineraal, grassig, met iets van peper,

werkelijk perfecte harmonie tussen

iets in, waardoor rendementen laag

kruisbes en groene appel. In de mond is

enerzijds kracht en volume, anderzijds

zijn en de concentratie hoog. Wel ‘de

de wijn mooi slank en geconcentreerd,

subtiliteit en spanning.

beste Bourgogne van buiten Frankrijk’

goed gestructureerd, zuiver met sappig

Proefnotitie: In de neus vinden we

genoemd.

fruit, een levendige frisheid en een

mooie tonen van lychee, peer, perzik,

Proefnotitie: De neus geurt naar zwarte

indrukwekkende afdronk.

witte rozen en mineralen. De smaak is

kersen, bramen en zwarte bessen, met

Op dronk: tussen nu en 2017

rijk en geconcentreerd, met een brede

ook iets van zwarte peper, truffel en wat

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,50)

structuur en sappige zuren.

aardse aroma’s. De smaak biedt een

Op dronk: tussen nu en 2017

gul rijp fruit, een rijke textuur, tonen van

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

mokka en cacao, prachtige frisse zuren

2013 Riesling Miramar

en een lange, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017

Miramar is een hooggelegen wijngaard,

22 Okhuysen Vinée Vineuse

Felipe Marín

met een vulkanische bodem en met

2012 Pinot Noir Litoral

uitzicht op de oceaan. De temperatuur

De wijngaard Litoral ligt op een lagere

ligt hier altijd net wat lager, ook door

helling, met een gevarieerde bodem,

toedoen van de koele luchtstromen die

een ideale zonexpositie en de nabijheid

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 31,50 per fles (normaal € 36,20)

Okhuysen Vinée Vineuse

23

Altenkirch uit Lorch. Hun wijngaarden zijn extreem steil, en

2014 Weisser Burgunder trocken
Gut Hermannsberg

profiteren daardoor nog meer van de zuidelijke ligging en van

Deze Weisser Burgunder kan zijn herkomst

de reflectie van de zon in het water. De spätburgunder –ofwel

niet verbloemen: je proeft er de vulkanische

pinot noir – komt hier perfect tot rijping en dankzij een bodem

mineraliteit onmiddellijk in terug. Goed gekoeld

rijk aan leisteen ontwikkelen de druiven bovendien een mooie

is de wijn zeer geschikt op het terras, en bij

frisheid. Voor u selecteerden we het mooiste wit uit de Nahe

een graadje meer schittert hij bij risotto met

en het heerlijkste rood uit de Rheingau. Laat u verrassen door

zeevruchtjes en verse visgerechten.

deze Duitse klasse!

Proefnotitie: Witte bloesem, citrus en steen

Wij werken hier met het uit 1826 stammende Weingut

vruchten in de neus. De smaak is rond en fris

2013 Spätburgunder trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch

tegelijkertijd en biedt sappig rijp fruit en iets van

Op Altenkirch is maar 10% van de wijngaarden met

Op dronk: tussen nu en 2018

spätburgunder beplant. Wijnmaker en oenoloog Jasper

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,30 per fles (normaal € 13,65)

Bruysten geeft dit kleine aandeel echter zeer veel aandacht,

witte peper. Een indrukwekkende wijn!

want hij is dol op de Duitse variant van pinot noir. Op de oude

indrukwekkende wijn die heerlijk smaakt ‘op zichzelf’ maar ook

2013 Steinterrassen Riesling
trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

tegenwicht kan bieden aan kruidige vleesgerechten.

Dankzij een extreem zorgvuldige selectie van

Proefnotitie: Het bouquet zit vol met donker bessenfruit, iets

druiven van de drie steilste ‘Große Lagen’

van mint en licht aardse tonen. De smaak biedt veel fruit, en

(Steinberg, Rotenberg, Kertz) verenigt deze wijn

is dankzij een schitterende mineraliteit zeer verkwikkend. De

het mooiste van al deze akkers in zich.

wijn is mooi geconcentreerd en de tonen van peper en tabak

De druiven werden apart gevinifieerd en

geven hem extra complexiteit. De finale is zuiver en houdt

vergist, en de wijn werd opgevoed op inox en

secondelang aan.

op houten vaten van 600 liter.

Op dronk: tussen nu en 2019

Proefnotitie: In de neus zowel mineralen

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,90 per fles (normaal € 13,20)

als tonen van rijp fruit. De smaak biedt veel

gronden van de steile wijngaarden laat de druif zich op zijn best
zien! In het glas vertaalt dit zich in een fruitrijke, maar stevige en

Duitse klasse
O

p zo’n vier uur rijden vanaf Amsterdam vind je enkele schitterende wijngebieden
die de wijnliefhebber veel te bieden hebben. Twee streken waar wij ‘begeistert’
van zijn, zijn de Rheingau en de Nahe. De Rheingau kent u ongetwijfeld; dit is
hét Duitse herkomstgebied voor Rieslings en Spätburgunders van hoge kwaliteit. De
Nahe geniet minder bekendheid, maar is minstens even interessant.

complexiteit, elegantie, terugkerend edel
rieslingfruit, kruidigheid, mineraliteit en een

2014 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

heerlijke frisheid. De afdronk heeft een grote

Hoewel je op dit niveau haast niet meer van een instapwijn

Op dronk: tussen nu en 2020

kunt spreken, is dit volgens het domein ‘de wijn die
de deur naar Gut Hermanssberg open doet’. De

lengte.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,50 per fles (normaal € 25,20)

rieslingdruiven zijn afkomstig van zeven ‘Große Lagen’-

Het wijngebied de Nahe is vernoemd naar een 120 kilometer lange rivier die ontspringt in een

wijngaarden, waaronder Niederhäuser Hermannsberg

oeroud vulkanisch gebergte en vanuit het zuiden bij Bingen uitmondt in de Rijn. De oude

en Niederhäuser Steinberg, en werden na een

bodem is er rijk aan kwarts, leisteen, zandsteen, loss en lei. Mineralen liggen vrijwel direct

koele inweking van vier uur zachtjes geperst. Na de

2013 Spätburgunder Rotschiefer
trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch

aan de oppervlakte. Dat dit zeer interessante gronden zijn voor wijnbouw, werd al aan het

vergisting van het sap op lage temperatuur, rijpte de

De mooiste spätburgunderdruiven gebruikt

eind van de 18e eeuw ingezien. De Duitse staat stelde gevangenen aan het werk om de

wijn verder op roestvrijstalen tanks. Met slechts 11,5%

Jasper Bruysten voor deze topcuvée. Op de

hellingen langs de rivier – met behulp van explosieven! – om te toveren in wijngaarden. Op

alcohol smaakt de wijn heerlijk als aperitief en bij

‘rotschiefer’ bodem ontwikkelen de druiven

de mooiste plek, met de oudste gronden, steilste hellingen en beste zonexpositie, werd bij

zomerse gerechten!

nog meer finesse en de zonexpositie is bij deze

het dorpje Niederhausen het ‘staatsdomein’ Gut Hermannsberg gesticht.
Nu, meer dan een eeuw later, is die bijzondere ligging nog steeds het grootste goed
van het domein. Een groot deel van de wijngaarden draagt het predicaat ‘Erste Lage’,

Proefnotitie: Frisse neus van citrusfruit, perzik en een
mooie mineraliteit. In de rijke smaak opnieuw verfrissend
fruit en kruidige tonen. De afdronk is mondschonend.

wijngaarden optimaal. Heerlijk bij verfijnde
vleesgerechten.
Proefnotitie: Subtiel en verleidelijk parfum;

vergelijkbaar met de grand cru-status in de Bourgogne. Ook de kelder biedt ‘het beste

Ongecompliceerd en zeer lekker!

tonen van donkere bosvruchten, bessen,

van het beste’. De ervaren en getalenteerde wijnmaker Karsten Peter streeft er hier naar de

Op dronk: tussen nu en 2019

pruimen en licht aardse tonen vallen

karakters van de verschillende percelen zo goed mogelijk naar voren te brengen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles (normaal € 12,40)

op. De smaakaanzet is fris, waarna een

Op deze manier creëert hij een zeer divers aanbod Rieslings, en inmiddels ook een
Als je vanuit Niederhausen een klein uur naar het noorden rijdt, en bij Bingen een pondje
pakt naar de overkant van de Rijn, kom je uit in de wijnstreek de Rheingau.

24 Okhuysen Vinée Vineuse

indrukwekkende smaak het overneemt.
Op dronk: tussen nu en 2019

verrukkelijke Weisser Burgunder!

Proefpakket Duitsland
U ontvangt van de ‘Just Riesling’ twee flessen
en van de overige wijnen elk een fles.

Speciale prijs: € 85,00 (normaal € 93,05)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,50 per fles (normaal € 16,20)
Okhuysen Vinée Vineuse
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Abadal in een nieuw jasje

I

n het noordwesten van de Spaanse provincie Catalonië ligt de kleine Denominación de Origen (D.O.) Pla de
Bages, een herkomstgebied waarvan de naam indirect is afgeleid van Bacchus, de Romeinse god van de wijn. In
het ruige landschap, verscholen tussen de bossen, vinden we het bijzondere wijndomein van de familie Roqueta.
Al eeuwenlang wordt op ‘La Masia Roqueta’ wijn gemaakt, maar het is de getalenteerde Valentí Roqueta die in
1983 Bodegas Abadal opricht en de wijnen naar een hoger niveau tilt. Hij combineert oude familietradities met het
gebruik van moderne vinificatietechnologieën en experimenteert volop met het assembleren van internationale en
traditionele druivenrassen.

Dit jaar zijn alle flessen in een nieuw jasje gestoken om de unieke terroir en de natuurlijke omgeving te benadrukken. Het bosrijke
gebied waarin de wijngaarden zich bevinden kent namelijk een microklimaat met verrassende contrasten tussen de jaargetijden
en grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur. Dit resulteert in wijnen met elegantie, frisheid en een goede zuurgraad.
Proef en (her)ontdek de kwaliteitswijnen van Bodegas Abadal!

2014 Abadal blanc - Pla de Bages

2014 Abadal rosat - Pla de Bages

Na een strenge selectie in de wijngaarden worden

De cabernet-sauvignondruif gedijt goed in

de druiven chardonnay (40%), sauvignon (30%),

het ruige Pla de Bages en vormt de basis voor

picapoll (15%) en macabeo (15%) handmatig

deze verleidelijke rosé met pit. Aangevuld met

geoogst, waarna ze een koude weking ondergaan

de inheemse, eigenzinnige sumoll (30%) wordt

om aroma’s aan de schil te onttrekken. Gevolgd

frisheid met kracht gecombineerd en ontstaat een

door een zachte persing vergist het sap op lage

verrassende cuvée. Delicioso!

temperatuur in roestvrijstalen tanks en verblijft

Proefnotitie: Heerlijk frisse en fruitige neus. De

daarna op de fijne ‘lies’ (gistsporen) om aan

smaak biedt tonen van besjes, aardbei en framboos

structuur te winnen.

en heeft een aangename bite. Een rosé voor op

Proefnotitie: De geur is stuivend met heerlijk,

het terras met voldoende kracht en complexiteit

tropisch fruit op de voorgrond en iets van citrus.

om door te schenken aan tafel.

De smaakaanzet is fris en eindigt rijk met tonen van

Op dronk: tussen nu en 2017

perzik, ananas en fijne kruiden. De finale is lang en

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,20)

sappig.
Op dronk: tussen nu en eind 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,20)

2014 Abadal Franc - Pla de Bages
Ook deze wijn is een assemblage van autochtone
en traditionele (internationale) druiven. De

2014 Abadal Picapoll - Pla de Bages

cabernet-franc (50%) vormt het grootste aandeel

Dit is onbetwist een van onze favorieten uit het

en zorgt voor een geconcentreerd aroma en een

Abadal-assortiment. De picapolldruif profiteert

breed smaakpalet, terwijl de tempranillo (40%)

van de grote temperatuurverschillen tussen dag

elegantie en frisheid toevoegt en de sumoll (10%)

en nacht en behoudt zo zijn natuurlijke frisheid.

dit jaar voor extra spanning zorgt. De wijn verblijft

Bovendien ontstaat er een geleidelijke ontwikkeling

vier maanden in barriques voor extra complexiteit

van de aroma’s. Het resultaat: een expressieve wijn

zonder het fruitige karakter van de wijn te verliezen.

met karakter!

Proefnotitie: In de geur ontdekken we rijpe kers,

Proefnotitie: Wat een prachtige neus: vol wit

donker fruit en een vleugje hout. In de smaak

fruit en een hint van citrus en jasmijn. In de mond

veel sappig bosfruit, iets van laurier en soepele

veel sap en tonen van abrikoos, rijpe ananas en

tanninen; de afdronk is fris. Een wijn die nooit

grapefruit. De afdronk ten slotte is intens en mooi

verveelt!

zuiver.

Op dronk: tussen nu en eind 2017

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,40 per fles (normaal € 8,20)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,30 per fles (normaal € 9,20)
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Ceretto

Een icoondomein in de spotlights

V

eel te weinig praten wij over het fenomeen Ceretto, met zijn geweldige
oorsprong en grootse wijnen. In de jaren zestig legden de broers
Bruno en Marcello Ceretto zich tegen de zin van hun vader en de visie
van diens generatie toe op het aankopen van belangrijke terroirs in Barolo en
Barbaresco. Volgens hun vader was grond niets waard en kon je beter druiven
kopen om wijn te maken. De broers geloofden echter in de bourgondische
visie op de terroir en wisten hun handen te leggen op enkele van de mooiste
wijngaarden. Grote wijnen worden immers gemaakt van de beste druiven.

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 wijnen van het hiernaast beschreven Italiaanse
tophuis Ceretto, presenteren we op deze pagina nog zes ware meesterwerken met een mediterraan
karakter. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Bruno en Marcello, met in hun kielzog hun kinderen, gingen echter nog verder: zij

2014 L’Argile, Collioure
Domaine de la Rectorie

2014 Bandol rosé
Château de Pibarnon

geloofden in de kracht van alle streekproducten die hun regio – de Langhe – te bieden

Voor de echte liefhebber is dit misschien wel de

Bandol rosé is iets bijzonders: het bezit de

heeft. Zodoende produceren ze ook noga en torrone van lokale hazelnoten én startten ze

meest bijzondere witte wijn uit ons assortiment,

elegantie van de Provence, maar de intensiteit

een restaurant, Piazza Duomo. Dat bezit inmiddels drie Michelinsterren en behoort tot de

gemaakt van grenache gris (90%) en grenache

en complexiteit van de lokale mourvèdredruif.

beste vijftig restaurants van Europa!

blanc. De druiven werden vroeg geoogst om

Die van Pibarnon is misschien wel de allerbeste!

het beste evenwicht tussen frisheid en volume

Een geur van grapefruit, aardbeitjes, frambozen

2014 Blangé - Arneis

te vinden en vervolgens vergist op eikenhouten

en bessen. Complex, elegant en verkwikkend in

Alhoewel alle ogen bij Ceretto natuurlijk gericht zijn op de rode toppers uit Barolo en Barbaresco is een van hun meest begeerde

vaten. Rijp, zwoel, fris en harmonieus!

de smaak.

wijnen de witte Blangé. De wijn is een technisch hoogstandje, gemaakt van de autochtone arneisdruif. Door een deel van de

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2017

druiven voor het persen onder nul graden te brengen en ook nog eens wat koolzuur in de wijn te behouden bij het bottelen,

€ 24,95 per fles (normaal € 28,70)

€ 20,50 per fles (normaal € 22,95)

2012 Barbaresco

2011 Mas de Daumas Gassac blanc
Vin de Pays de l’Hérault

2011 Coma Blanca, Priorat
Mas d’en Gil

Is de witte Blangé een technische wijn, deze Barbaresco is juist een traditionele wijn – natuurlijk gemaakt op basis van alle

De witte wijn van het vermaarde Daumas Gassac

Priorat is een van de Spaanse topgebieden, vooral

hedendaagse kennis. De druiven (100% nebbiolo) komen van verschillende akkers en worden apart gevinifieerd en twaalf maanden

is al even bijzonder als de rode. Hij bestaat uit

beroemd om de rode wijn. Een paar producenten

opgevoed op eikenhouten vaten van 300 liter.

gelijke delen viognier, chenin, chardonnay en

maken ook fantastisch wit. De Coma Blanca

Hierna volgt de assemblage, en een opvoeding van

petit manseng en werd opgevoed ‘sur lie’ op

is een echte droomwijn! Gemaakt van zeer

nog eens twaalf maanden op grote houten foeders.

roestvrijstalen tanks. Schitterend complex en

oude garnacha blanca en macabeu, vergist

De wijn is krachtig en elegant, met aardse aroma’s,

prachtig in balans, vol geel en wit fruit, bloemen

op eikenhouten vaten. Zeer rijk, harmonieus,

bloemen en pruimen.

en mineralen.

krachtig en fris.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2023

Op dronk: tussen nu en 2018

Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs: € 30,90 per fles

€ 28,90 per fles (normaal € 32,85)

€ 43,90 per fles (normaal € 49,30)

De vinificatie en opvoeding zijn traditioneel, gelijk

2013 Côté Mer rouge, Collioure
Domaine de la Rectorie

2010 Coma Vella, Priorat
Mas d’en Gil

aan die van de Barbaresco. De wijn bezit een mooie

Deze grootheid op het gebied van de zoete

De druivensamenstelling is precies hetzelfde als de

intensiteit, met een fluwelige zachtheid, rijpe,

Banyulswijn, is inmiddels nog beroemder om zijn

hiervoor beschreven Coté Mer van La Rectorie.

elegante taninen en perfecte zuren; alles prachtig in

droge wijnen. De Coté Mer is de pure expressie

Ook de bodem bestaat hier uit pure leisteen. Het

balans. Een grote wijn die perfect laat zien waar het

van de frisheid en elegantie van de zee.

klimaat is hier alleen warmer, de rendementen

huis Ceretto voor staat!

Gemaakt van grenache, carignan en syrah, van

(nog!) lager (20 hectoliter per hectare) en de

wisten ze een waanzinnige frisse wijn, vol verleidelijk wit fruit en elegantie te creëren.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2016

Speciale prijs: € 15,95 per fles (normaal € 17,90)

(normaal € 34,25)

2010 Barolo
Deze verrukkelijke Barolo heette voorheen Zonchera
en was de eerste wijn die de familie Ceretto maakte.

Op dronk: tussen nu en 2028

terrassen met een bodem van leisteen. Rijp en

opvoeding op eiken vaten wat langer. Het resultaat

Speciale prijs: € 31,90 per fles

fris fruit, kruidigheid en kreupelhout.

is een zeer compacte en complexe wijn, met rijpe

(normaal € 35,90)

Op dronk: tussen nu en 2018

fruittonen en een prachtige frisheid en harmonie.

€ 15,95 per fles (normaal € 17,70)

Op dronk: tussen nu en 2020

€ 24,90 per fles (normaal € 27,90)
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Wijnen om elke dag van te genieten!

2014 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos

Proefnotitie: Frisse aanzet met een

temperatuur gevinifieerd, waardoor het

van kruiden. In de smaak veel sap en

2014 Pêché de Vignes rosé
Pays d’Oc
Collovray & Terrier

Ten noordwesten van Madrid ligt de
wijnstreek Rueda, die beroemd is om zijn

aangename zuren. De afdronk is verfijnd

Bourgogne-coryfeeën Terrier en Collovray

Proefnotitie: De neus is vol fruit en

aromatische Verdejo’s. De wijnmakers

en droog.

vonden nieuwe rijkdommen in de bodem

uitbundig. In de smaak opnieuw veel

van Palacio de Bornos voegen aan de

Op dronk: tussen nu en zomer 2016

van Limoux.

verdejodruiven de fruitige viura toe en

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

creëren zo een wijn die steeds weer blijft

parfum van exotisch fruit en een hint

verrassen!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,25)

2014 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Aan de rand van Gigondas ligt het

behouden.

familiedomein Du Pesquier, waar

sappig, rijp rood fruit en verfrissende

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

Inmiddels maken ze hier al vele jaren

zuren in de finale.

Wijnmaker Henri Fabre Luce bezit een

typische Rhônedruiven, verbouwen zij ook

zeer succesvolle wijnen. De Pêché de

Op dronk: tussen nu en 2017

schitterende wijngaard aan de rand van

merlot.

Vignes rosé valt ieder jaar op door zijn

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

Saint-Chinian. Hij voegde een beetje

Hun ‘Mon Petit Pétrus’ die ze mede

cabernet-sauvignon aan de merlotdruiven

hiervan maken, is vermaard.

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

uit. Rijk, spannend en zeer verkwikkend

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

door de mooie zuren.

Door de kalkrijke terroir, het mediterrane

rosé gemaakt van de druiven syrah,

Op dronk: tussen nu en 2017

klimaat en de relatief hoge ligging van

merlot en cinsault. Verfijnd, met sappig

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

de wijngaarden is men op l’Orangerie

Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas

fruit het glas uit stuift en de frisheid wordt

Proefnotitie: Een heerlijke, opwekkende

inmiddels de vierde en vijfde generaties
Boutière de scepter zwaaien. Naast de

toe. Dit geeft de wijn extra spanning en

Proefnotitie: Een spannend parfum,

complexiteit, en juist hierdoor is dit een

vol kruiden en rood en zwart fruit. Een

wijn die nooit verveelt.

heerlijke, intense smaak en ook hier gul

rood fruit en een prachtig frisse en

2013/2014 Guilhem rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Proefnotitie: Een explosief parfum van

fruit en fijne kruiden.

de Pennautier in staat een heerlijk frisse

elegante finale.

Deze Guilhem is gemaakt van syrah,

bramen, zwarte bessen, rijp rood fruit

Op dronk: tussen nu en 2018

Chardonnay van buitengewoon hoog

Op dronk: tussen nu en 2017

carignan, cinsault en grenache die na

en een vleugje hout. De smaak is lekker

2014 Cuvée Première - Pays
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

niveau te maken.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,50)

de pluk streng werden geselecteerd.

zacht en smeuïg, maar ook krachtig en vol

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

Na een vergisting op lage temperatuur

karakter.

Alain Lalanne maakt al vele jaren

een mooie frisheid, prima structuur en

ongekend geurige en pure wijnen door
de druiven eerst een koude weking te
laten ondergaan. Deze Gascogne is

Proefnotitie: Rijp geel fruit en

volgde een opvoeding op inoxtanks. Het

Op dronk: tussen nu en 2017

resultaat: een pure wijn, met kracht en pit,

een zalige finale.

2014 Huerta del Rey - Rueda
Palacio de Bornos

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

Op dronk: tussen nu en 2017

Met zijn aantrekkelijke dieproze kleur en

Proefnotitie: Donker bosfruit en kruidige

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

sappige fruit verleidt de Huerta iedere

‘garrigue’ in de neus. De smaak is fris

keer weer. Ook deze 2014 is verrukkelijk.

en biedt vers fruit als bramen. De lange

gros manseng en ademt het Zuid-Franse

De druiven tempranillo en garnacha

afdronk is heerlijk kruidig.

leven.

weken slechts kort en worden op lage

Op dronk: tussen nu en 2017

gemaakt van colombard, ugni blanc en

30 Okhuysen Vinée Vineuse

veldbloemen in de neus, de smaak biedt

zonder zwaar te zijn.

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

31

Vertrouwd goed

D

e geliefde klassieker
Faune heeft een nieuw
jasje gekregen. Hij gaat
tegenwoordig door het leven onder
de naam Chardonnay-Viognier,
met een etiket dat past in de stijl
van Moulin de Gassac en zijn grote
broer Mas de Daumas Gassac.
De smaak is vertrouwd goed!

Aan de wijn zelf veranderde niets. Nog
altijd wordt deze heerlijke wijn gemaakt
van 50% chardonnay en 50% viognier
afkomstig van oude, diepgewortelde
stokken. De wijngaarden zijn aangeplant
op de terrasvormige hellingen van
de rivier l’Hérault, waar de grond
zandhoudend en rijk aan keien is. De
druiven ontwikkelen hier een prachtige
natuurlijke frisheid. Het team weet dit
in de wijn naar voren te brengen door
te kiezen voor een vinificatie op lage
temperatuur en een opvoeding op tank.
Hierna rijpt de wijn nog enkele maanden
op fles. Wat een plezier geeft deze wijn!

2014 Chardonnay-Viognier
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Een waaier van abrikoos, peer en
witte bloemen in de neus. In de mond
vol en sappig, en prachtig in balans.
We proeven een delicate aanzet van
bloemen, maar ook ‘vettige’ tonen van
rijp, exotisch fruit. De frisse afdronk
houdt lang aan. Verrukkelijk!
Schenkadvies: Heerlijk als aperitief,
bij wit vlees, visgerechten en zachte
(geiten-) kazen.
Op dronk: tussen nu en 2017

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

