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Colagón is een begrip bij Okhuysen. 
Geen wijn uit ons aanbod heeft zoveel 
vrienden als deze expressieve en gulle 

Spanjaard uit Rueda. Ook wijzelf raken er maar 
niet op uitgekeken.  

De wijnmakers van Palacio de Bornos doen er dan 
ook alles aan om ieder jaar opnieuw de perfecte 
wijn te maken. Aan de basis van hun succes liggen 
de kalkrijke, hooggelegen wijngaarden. De druiven 
die zij voortbrengen bezitten hierdoor de gewenste 
zuurgraad. Ze worden in de nacht of vroege ochtend 
geoogst en snel naar de koele kelders getranspor-
teerd. Daar volgt er een ‘macération pelliculaire’ofwel 
‘koude inweking’. Tijdens dit proces is het sap in con-
tact met de druivenschillen, die een mooie geur- en 
smaakexpressie afgeven. Hierna worden de druiven 
zacht geperst en vergist het sap op inox-tanks (roest-
vrijstaal) op een lage temperatuur (16-18°C). De wijn 
blijft tot aan botteling ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) 
om aan balans en complexiteit te winnen. 
In de Colagón brengen de wijnmakers de verdejo, de 
belangrijkste druif van Rueda, samen met de viura. De 
eigenschappen van deze druiven vullen elkaar perfect 
aan: de verdejo brengt goede zuren, groene tonen en 
exotische aroma’s van citrus en ananas, terwijl de viura 
zorgt voor rondeur en een soepele fruitigheid. 

2015 Colagón 
Palacio de Bornos 
Helder geel van kleur. Exotische tonen van mango, 
passievrucht, ananas en citrusfruit stuiven het glas uit. 
We ruiken ook iets van gras. De smaak is verkwikkend, 
fruitrijk en kruidig. In de afdronk zit een heerlijke bite 
die doet verlangen naar de volgende slok. Heerlijk als 
aperitief, in combinatie met tapas, groene salade met 
gegrilde kip, vissoep of gegrilde vis. 
Op dronk: tussen nu en 2018 
Nu bij 12 flessen: € 5,95 per fles  
(normaal € 6,75)

Niet zomaar onze meest geliefde wijn!

EXTRA KORTING
Vanaf 60 flessen 5%

Vanaf 120 flessen 10%
Koop samen met vrienden
voor de hoogste korting



2015 Verdejo Rueda
Palacio de Bornos
De grote broer van de Colagón bestaat 
voor 100% uit de ‘Ruedadruif’ verdejo. Hij 
heeft nog wat meer complexiteit en struc-
tuur. Bovendien vallen de eigenschappen 
van de verdejo nu extra op: de expressieve 
neus biedt tonen van fris exotisch fruit en 
bloemen, de smaak is verfijnd droog en 
biedt een knisperende finale. De combina-
tie van frisheid, fruit en kruidigheid maakt 
deze Verdejo tot een veelzijdige begelei-
der van diverse lichte (voor-)gerechten.  
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 12 flessen: € 7,70 per fles 
(normaal € 8,40) 
 
 
 
 
 
2014 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Een van onze favoriete loirewijnen vinden 
we op Domaine Jacky Marteau. De wijn-
gaarden van dit domein zijn gelegen op 
een bodem van Kimméridgien: een kalk-
rijke kiezelgrond met fossiele resten van 
kleine oesters. De grote natuurlijk frisheid 
in de druiven blijft dankzij een vinificatie 
op inox-tanks prachtig intact in de wijn. De 
neus is met zijn tonen van kruisbes, citrus 
en gras één en al sauvignon. De smaak is 
zuiver en fris en heeft een lang aanhou-
dende, schone finale. Een kleine sancerre! 
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,75 per fles 
(normaal € 8,45)

 
 
 
 
2015 Grüner Veltliner 
Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
De terraswijngaarden uit het Kremstal 
geven druiven van topkwaliteit. Het con-
tinentale klimaat met zijn koude winters 
en zonnige, lange  zomers dragen bij aan 
een optimale rijping van de druiven. Fritz 
Miesbauer maakt hier wijnen met een 
ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. 
Het parfum is mineralig, biedt rijp wit en 
geel fruit, bloesem en een lichte kruidig-
heid. De smaak is zuiver en puur, geeft 
opnieuw heerlijk fruit, een sprankelende 
frisheid en tegelijkertijd een mooie ron-
deur, en een goede lengte.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,70 per fles 
(normaal € 8,40)

2014 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir
Net ten zuiden van het prachtige stadje Saumur ligt het Domaine 
du Vieux Pressoir. Sinds enige tijd maakt de Zuid-Afrikaan 
François Prinsloo hier de wijnen. Prinsloo was altijd al een grote 
fan van de chenin blancdruiven, en vond dat deze in de Loire de 
beste resultaten laat zien. Toen hij Vieux Pressoir kon overnemen, 
twijfelde hij dan ook geen seconde. François bewerkt zijn wijn-
gaarden biologisch en houdt de rendementen laag. Zijn wijnen 
oogsten inmiddels veel lof.
Proefnotitie: In deze bijzondere wijn, gemaakt van 100% chenin 
blanc, komen rondeur en een heel aangename mineraliteit 
prachtig samen. De neus geurt naar frisse appel en abrikoos. In 
de smaak tropisch fruit, veel sap en een aangename mineraliteit. 
De afdronk ten slotte is elegant en mooi droog.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,90 per fles (normaal € 8,70)

2014 Grüner Veltliner
Weingut Ingrid Groiss
Niederösterreich is de bakermat van grüner veltliners, en die van 
Ingrid Groiss blinkt uit! In haar streven zuivere, uitgebalanceerde 
wijnen te maken met een maximale expressie van de terroir, 
oogst zij de grüner veltlinerdruiven met de hand en per perceel 
en worden de druiven vervolgens per perceel op kleine roestvrij-
stalen vaten gevinifieerd en opgevoed. De wijn zag geen hout, 
wat bijdraagt aan het elegante, frisse en sprankelende karakter. 
Proefnotitie: Frisse aroma’s van appel, grapefruit, honingmeloen 
en lentebloesem stuiven het glas uit. De smaak is intens, zeer 
zuiver en schoon, en opvallend geconcentreerd. Rijp geel fruit 
geeft de wijn body, en de typische tonen van witte peper geven 
de wijn extra spanning!
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 9,40 per fles (normaal € 10,30)

Om als wijn bij Okhuysen in het assortiment opgenomen te worden, moet je net wat meer te 
bieden hebben. Dat net wat meer zit hem onder andere in frisheid en spanning.  
Die zorgen er namelijk voor dat een wijn prettig drinkbaar is en bovendien niet snel gaat 

vervelen. Originele wijnen uit het Loiregebied, zoals een frisse touraine en een levendige chenin 
blanc uit Saumur, vinden wij heerlijk. Ook de verdejo uit Rueda bekoort ons telkens weer,  
maar vanzelfsprekend mogen ook de gastronomische grüner veltliners hier niet ontbreken.

Witte wijnen met spanning

Proefpakket ‘Wit met spanning’
U kunt deze witte wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles alsmede de Colagón  
van de voorpagina.

Speciale prijs: € 47,90 (normaal € 51,00)
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2015 Soave 
Palazzo Maffei
Recentelijk is de DOC Soave toegevoegd 
aan de erfgoedlijst van Italië. En terecht, 
want het prachtige heuvelachtige land-
schap ten oosten van Verona met haar 
vele wijnranken is een lust voor het oog en 
kent een rijke historie. De eerste officiële 
documenten van wijnbouw dateren uit de 
tijd van Napoleon, zo rond 1816. Palazzo 
Maffei is een vooraanstaand domein waar 
de derde generatie Cottini met veel succes 
de scepter zwaait. 
Proefnotitie:  De neus is delicaat met 
tonen van gras, amandelbloesem en 
een hint van peer. De smaakaanzet is fris 
gevolgd door rijp wit fruit en iets van citrus. 
De wijn is mooi in balans met milde zuren 
en een aangenaam bittertje in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 6,70 per fles
(normaal € 7,30)

2015 Pinot Grigio 
Venezia Giulia 
Tenuta Viscone
Tenuta Viscone is eigendom van de familie 
Braidot, die al sinds 1870 wijn maakt in de 
regio Friuli-Venezia-Giulia. De pinot grigio-
druiven met hun lichtroze schil worden 
vroeg in september geplukt, ontsteeld en 
zacht geperst. Na een koude schilweking 
begint de vergisting. De wijn verblijft 
hierna nog enkele maanden ‘sur lie’.
Proefnotitie: Aantrekkelijke neus met 
volop wit fruit, ook wat honing en kruiden. 
In de mond is de wijn mooi gevuld, met 
een brede structuur, rijpe, zwoele fruitto-
nen en een lange, frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,90 per fles
(normaal € 8,60)

2015 Ribolla Gialla  
delle Venezie 
Tenuta Viscone
De ribolla gialla is een geliefde autoch-
tone druif die men in Italië voornamelijk 
aantreft in de regio Friuli-Venezia Giulia. 
De ribolla-gialladruiven ondergaan een 
koude schilweking voor extra frisheid en 
verblijven enkele maanden ‘sur lie’ voor 
meer complexiteit. Bellissimo!
Proefnotitie: Heerlijke geur van bloemen 
(acacia) en mineralen. Ook de smaak biedt 
een mooie mineraliteit, alsmede tonen 
van perzik en abrikoos. De wijn heeft een 
goede vulling en eindigt in een frisse, 
zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,90 per fles
(normaal € 8,60)

2015 Bardolino 
Palazzo Maffei
In de heuvels nabij het sfeervolle plaatsje 
Bardolino aan de zuid-oostelijke oevers 
van het Gardameer vindt deze gelijkna-
mige lichte rode wijn zijn oorsprong. De 
druiven corvina veronese (70%), rondinella 
(20%) en molinara (10%) profiteren hier van 
de stenige en kalkrijke grond en worden 
met de hand geplukt. Na een verblijf van 
vier maanden in roestvrijstalen tanks is 
de wijn gereed om in zijn jonge jaren te 
drinken. 
Proefnotitie: De geur is fris en tegelijker-
tijd ook fruitig met tonen van rode bes, 
kers en viooltjes. In de smaak opnieuw veel 
sappig rood fruit en zachte tanninen. De 
afdronk ten slotte is elegant fris en soepel.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 6,70 per fles
(normaal € 7,30)

2014 Valpolicella 
Palazzo Maffei
Midden in de Illasivallei, op een van de 
mooiste plekjes van het herkomstgebied, 
treffen we de wijngaarden van Palazzo 
Maffei aan die de druiven voortbrengen 
voor de befaamde valpolicella. De assem-
blage bestaat uit 70% corvina, aangevuld 
met rondinella en molinara. Wijnmaker en 
eigenaar Diego Cottini verrast ons ieder 
jaar weer met deze ‘basisvalpolicella’ van 
ongekend hoge kwaliteit!
Proefnotitie: Parfum van klein rood fruit, 
kersen en bosbessen, en iets bloemigs. 
De smaak is elegant en licht kruidig, biedt 
zwoel rijp fruit, een aangenaam bittertje en 
verfrissende zuren in de finale. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij 6 flessen: € 8,95 per fles
(normaal € 9,75)

2015 Rosso Piceno
Conti di Buscareto
Conti di Buscareto is een relatief jong 
domein in de Marken. Met de hulp van de 
bekende oenoloog Vito Camussi zijn oude 
wijngaarden flink onder handen genomen 
en nieuwe wijngaarden aangeplant. De 
Rosso Piceno is een van onze favoriete 
rode wijnen uit het prachtige ‘Le Marche’, 
bestaande uit 70% montepulciano en 30% 
sangiovese.  
Proefnotitie: De neus is intens met tonen 
van marascakersen, zwarte bessen, rode 
veldbloemen en een hint van kruiden. In 
de smaak opnieuw rood en zwoel zwart 
fruit, een goede structuur en zachte rijpe 
tanninen in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2019 
Nu bij 6 flessen: € 8,20 per fles
(normaal € 8,95)

De populariteit van Italiaanse wijnen neemt nog ieder jaar toe. Wij begrijpen dat 
wel. De diversiteit aan (autochtone) druiven is enorm en bijna ieder deel van ‘de 
laars’ heeft ons wat te bieden. Wij selecteerden zes van onze Italiaanse ‘favoriti’; 

stuk voor stuk wijnen met karakter en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Ontdek de smaken van Italië

Proefpakket ‘Italië’
U kunt deze Italiaanse wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 47,50 (normaal € 50,50)
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Onderstaande serie rode wijnen bezit een grote diversiteit, maar 
de wijnen hebben met elkaar gemeen dat ze zowel karaktervol 
en mondvullend zijn als fruitig en elegant. Eigenlijk wijnen voor 
alledag, maar dan van een wat hoger niveau dan de gemiddelde 
huiswijn. Gemaakt door vakidioten in Frankrijk en Spanje, en dat 
proef je terug in de wijnen! 

2014 Cabardès rouge
Château de Pennautier
Een verrassende assemblage van de druiven cabernet franc, 
cabernet-sauvignon, merlot, syrah en cot, afkomstig van de zui-
delijke hellingen van de Montagne Noire. Door de relatief hoge 
ligging profiteren de druiven optimaal van de koele nachten en 
van een frisse bries, die ook overdag voor wat afkoeling zorgt. 
Proefnotitie: Een dieprode, granaatachtige kleur, een mooie pure 
fruitneus van zwarte kersen, bramen en bessen, met ook lichte 
kruiden en een klein pepertje. De mond biedt opnieuw een mooi 
fruit, soepele tanninen en een frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,95 per fles (normaal € 8,75)

2012 Bergerac rouge
Château Vari
Eigenaren Yann en Silvie Yestin werken volledig biologisch. 
Fruitexpressie, gekoppeld aan structuur en rijpheid kenmerkt hun 
wijnen. Deze wijn is gemaakt van 100% merlot van veertig jaar 
oude stokken, afkomstig van een bodem van kalkrijke klei. Na de 
weking en gisting wordt de wijn vervolgens deels opgevoed op 
eiken deels op cuve om vooral het fruit in de wijn maximaal tot 
uiting te laten komen. 

Proefnotitie: Mooi donkerrood van kleur tegen het paarse aan. 
In de neus fruitig en kruidig, de smaak biedt concentratie en 
soeplesse, een heerlijke frisheid, rondeur en een lichte houttoets. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij 6 flessen: € 8,20 per fles (normaal € 8,95)

2013 Crianza – Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Ribera del Guadiana ligt in de provincie Extremadura, langs de 
grens met Portugal. De terroir hier bestaat uit bruinrode aarde, 
is stenig en rotsachtig en ideaal voor wijnbouw. Eigenaar familie 
Alvear profiteert hier bovendien van de hoge ligging op ruim 
500 meter die ervoor zorgt dat hun wijnen ondanks de zuidelijke 
ligging prachtig fris en elegant zijn.
Proefnotitie: Verleidelijke, zwoele tempranillo-neus met tonen 
van rijp, donker (bos)fruit en milde specerijen. De smaak is zacht, 
sappig en fruitrijk, heeft licht zoete tanninen, een aangename 
houttoets en een lange en elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij 6 flessen: € 8,95 per fles (normaal € 9,75)

2012 Arbucala Esencia Joven - Toro
Bodegas Valduero
De lokale tinta-de-torodruif (tempranillo) gedijt goed op de 
zanderige bodems met kalkstenen ondergrond van Toro en 
profiteert hier bovendien van het continentale klimaat met Atlan-
tische invloeden. De druiven van de familie García worden vroeg 
geoogst om een frisse zuurgraad te behouden. De wijnen smaken 
hierdoor verrassend sappig en fruitrijk met behoud van een aan-
gename frisheid.
Proefnotitie: In de neus zwarte kers, bessen, laurier en een hint 
van vanille. De smaak kenmerkt zich door sappig, rijp rood fruit, 
zachte tanninen en een fijne fraîcheur in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 9,50 per fles (normaal € 10,40)

2013 P’tits Gars – Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
De vader van de gebroeders Alary noemde zijn zonen altijd liefko-
zend ‘Petits gars’ ofwel ‘kleine jochies’. De assemblage bestaat uit 
80% grenache en 20% syrah van dertig jaar oude wijnstokken die 
diep zijn geworteld in een koele, kalkrijke bodem. De vinificatie 
geschiedt op kleine cementen cuves, waarop de geassembleerde 
wijn vervolgens nog zes maanden doorrijpt. 
Proefnotitie: Een uitbundige neus vol donker fruit. De smaak 
is heerlijk sappig en de spannende tonen van ‘garrigue’ en vers 
gemalen zwarte peper geven deze cuvée van ‘de jochies’ een 
volwassen karakter. 
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 10,60 per fles (normaal € 11,70)

Niet te missen rood 

Wij selecteren in onze Specials vooral wijnen behorend bij het lopende seizoen. Zo ligt de 
nadruk in het voorjaar en de zomer wat meer op wit, rosé en fruitig rood en krijgen in 
de herfst en winter steviger rood en wit meer aandacht. Maar ach, sinds de polaire lucht 

tegenwoordig tot ver in mei over ons land blaast en lentekleuren zich nog verstoppen, aan de 
andere kant de decembermaand de natuur doet bloeien en je uitnodigt om de barbecue weer aan 
te steken, heeft onze beleving van de seizoenen een nieuwe dimensie gekregen. Dan is het altijd fijn 
dat er wijnen zijn die zich niet in een seizoen laten ‘duwen’.

Proefpakket ‘Niet te missen rood’
U kunt deze rode wijnen ook als proefpakket bestellen.  
U ontvangt dan van iedere soort één fles alsmede de Negre Selecció van de achterpagina.

Speciale prijs: € 55,90 (normaal € 60,05)
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Concept, vormgeving & productie
XDialogue BV, Lelystad

Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

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

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

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn 
kosteloos bij een minimale afname 
van 24 flessen of een minimum 
factuurwaarde van €140,- per zending.
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 26 maart 2016.

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

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/
expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t  023 531 22 40 f  023 532 48 15
e  vineus@okhuysen.nl i 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
 
Ophalen bestelling
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 
uur. Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
(Op zaterdag kunnen geen extra wijnen 
worden bijgepakt.)
Belangrijk!! Gelieve uw bestelling 24 uur 
van tevoren aan ons door te geven.

Bij Can Feixes klopt alles! 

Niet alleen de Cava Huguet is het absolute summum, dat geldt voor al hun wijnen. 
Neem bijvoorbeeld deze fantastische Negre Selecció....  

Gelegen in het hoogste gedeelte van de Penedès, 
wat verder landinwaarts en beschermd door 
bossen, heerst hier een wat meer continentaal 

klimaat. De 120 hectare wijngaard zijn er perfect 
gelegen en druiven als parellada, macabeo, chardonnay, 
tempranillo, cabernet-sauvignon en zelfs pinot noir 
gedijen hier uitstekend. Alleen de beste percelen en de 
mooiste druiven worden voor de wijnen van Can Feixes 
gebruikt. De rest wordt van de druiven wordt verkocht. 

Al rond het jaar 1400 groeiden hier druiven en de familie Feixes 
begon in 1690 met het maken van wijn. Aan het begin van de 
20ste eeuw kreeg de familie Huguet de bodega in handen. De 
huidige generatie Huguet bestaat uit de drie broers José-Maria, 
Joan en Xavier, die hun ziel en zaligheid in het domein stoppen. 

De wijngaarden worden volledig biologisch bewerkt en ook in 
de kelders gebeurt alles met zeer veel aandacht, visie en kennis. 
Voor alle drie de broers geldt dat ze zeer bevlogen zijn en 
apetrots op waar ze mee bezig zijn. Deze grote toewijding proef 
je in al hun wijnen terug!

2013 Negre Selecció
Bodegas Can Feixes
Een heerlijk uitbundige neus van zwarte bessen, framboos en 
specerijen. De smaak is zeer harmonieus, heeft een intense, 
frisse aanzet, veel sappig fruit, een mooie kruidigheid, elegante 
tanninen en eindigt in een zuivere, lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij 6 flessen: € 9,50 per fles (normaal € 10,50)


