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Met het prachtige Château de Pennautier 
werken we nu alweer bijna twintig 
jaar samen. De eerste wijn die we 

hier vandaan haalden, was de Orangerie 
Chardonnay, die direct uitgroeide tot een 
groot succes. In de loop der jaren werd ons 
assortiment verder verrijkt met heerlijke wijnen 
van deze producent, waarvan deze perfect 
gemaakte Sauvignon de meest recente is. 

Het succes van Pennautier? Dat ligt vooral in het 
feit dat hier kwalitatief uitstekende wijnen worden 
gemaakt voor een erg aantrekkelijke prijs. De kwaliteit 
is te danken aan een voor wijnbouw zeer interessant 
klimaat met voldoende zonne-uren, waarbij de warmte 
wordt getemperd door de hoogte en een continu 
aanwezige wind. Daarnaast bezit de streek een gevari-
eerde bodem, rijk aan kalk. Veel druivenrassen gedijen 
uitstekend in deze condities, zo ook de sauvignon 
blanc! 

2015 l’Orangeraie Sauvignon
IGP Pays d’Oc
De druiven van deze Sauvignon worden in de vroegte 
geoogst en direct naar de koele kelders getranspor-
teerd. Na een vinificatie op lage temperatuur, krijgt de 
wijn een korte opvoeding ‘sur lie’ op inoxtank.
Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige geur van 
citrusvruchten, grapefruit, meloen en iets van buxus. 
De smaak is levendig en vol fruit, harmonisch en heeft 
elegante zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2017
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,95 per fles (normaal € 6,80)

Een nieuwe klassieker!

Special
Okhuysen

EXTRA KORTING
Vanaf 60 flessen 5%

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



2015 Viognier - Vin de France 
Verget du Sud
Ook al wordt Jean-Marie Guffens in de 
Bourgogne de ‘koning van de chardonnay’ 
genoemd, hij laat in de beeldschone Lubéron-
streek zien dat hij ook van andere druiven, 
zoals de viognier, voortreffelijke wijnen maakt. 
Hij selecteerde hiervoor de beste druiven 
uit de regio. Na vinificatie volgt een opvoe-
ding in roestvrijstalen tanks gedurende acht 
maanden. 
Proefnotitie: De neus is aromatisch met 
fris-fruitige tonen als ananas en rijpe meloen, 
bloesem en honing. De mond is gul en biedt 
veel sap, heerlijk rijp wit en geel fruit, een 
klein vetje en in de afdronk een aangenaam 
bittertje dat voor fraîcheur zorgt. Vive le 
viognier!
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 12:  
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

2015 Sauvignon blanc Stellenbosch
Sterhuis
Johan Kruger is de trotse eigenaar van 
Sterhuis, gelegen ten noordwesten van 
Stellenbosch. De sauvignon-wijngaarden 
liggen op 450 meter hoogte op een bodem 
die rijk is aan graniet. De druiven ontwikkelen 
hier, mede door de verkoelende wind van de 
oceaan, een mooie zuurgraad. Na de zachte 
persing vergist 85% van het sap op roest-
vrijstalen tanks en het overige deel op Frans 
eikenhout. Pas na negen maanden ‘sur lie’ is 
de wijn gereed voor botteling.
Proefnotitie: Elegant parfum van lychee, 
citrus, vuursteen en vijg. De smaak is span-
nend en mooi gelaagd; tonen van tropisch 
fruit, groene kruiden, mineralen en brioche 
wisselen elkaar af. 
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 8,90 per fles (normaal € 9,95)

2015 Pinot Grigio - Venezia Giulia
Tenuta Viscone
Tenuta Viscone is eigendom van de familie 
Braidot, die al sinds 1870 wijn maakt in Friuli-
Venezia Giulia. De pinot-grigiodruiven 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’ voor extra 
complexiteit. 2015 is een uitstekend jaar!
Proefnotitie: Aantrekkelijke neus met volop 
wit fruit, ook wat honing en kruiden. In de 
mond is de wijn mooi gevuld, heeft een brede 
structuur, rijpe, zwoele fruittonen en een 
lange, frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,70 per fles (normaal € 8,60)

2015 Verdicchio dei Castelli di Jesi (solo)
Conti di Buscareto
In het prachtige heuvelachtige landschap van de Marken 
vinden we het relatief jonge wijnhuis Conti di Buscareto. 
Onder leiding van de bekende oenoloog Vito Camussi 
werden bestaande wijngaarden flink onder handen genomen 
en nieuwe wijngaarden aangeplant. Het domein beslaat 
inmiddels zo’n zeventig hectare verspreid over verschillende 
herkomstgebieden. Autochtone druivenrassen werden met 
nieuwe vinificatietechnieken behandeld en tradities in een 
nieuw jasje gestoken, met bijvoorbeeld eigentijdse etiketten. 
Deze Verdicchio is onweerstaanbaar lekker en stuift het glas uit. 
Proefnotitie: Lichtgeel van kleur, en een opvallende neus van 
stro, groene appels en citrusfruit. In de mond opnieuw sappig 
rijp fruit, een knisperend frisse smaak en een schone en zuivere 
afdronk. Bellisimo!
Schenkadvies: Ideaal als aperitief, bij anti-pasti of lichte (voor)
gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6 :  
€ 6,25 per fles (normaal € 7,10)

2015 Pierre de la Grange  
Muscadet de Sèvre et Maine
Domaine Luneau-Papin
Met succes introduceerden wij dit voorjaar Domaine 
Luneau-Papin, één van de beste muscadet- producenten uit 
het gebied Sèvre et Maine. Het domein van de familie Luneau 
gaat al negen generaties over van vader op zoon. Pierre-Ma-
rie Luneau en zijn vrouw Marie hebben het domein de laatste 
jaren naar een nog hoger niveau getild. Deze cuvée wordt 
gemaakt van melon-de Bourgognedruiven afkomstig van per-
celen met een bodem van zeer mineraalhoudende leisteen. Na 
vergisting op lage temperatuur volgt een opvoeding van zeven 
maanden ‘sur lie’.
Proefnotitie: De geur is ziltig, met iets van citrusvruchten en 
ook wit fruit. De smaak is zuiver en evenwichtig, biedt een 
goede intensiteit en een verfijnd bittertje in de afdronk. 
Schenkadvies: Heerlijk bij langoustines, schelpdieren of een 
geitenkaasje.
Op dronk: tussen nu en 2020
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,90 per fles (normaal € 10,90)

Knisperend wit 
voor een zonnige bui

Proefpakket ‘Knisperend wit’
U kunt deze witte wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles alsmede de  
Sauvignon - L’Orangeraie de Pennautier van de voorpagina.

Speciale prijs: € 48,00 (normaal € 52,30)

Voor velen zijn de vakanties (bijna) ten einde en begint het reguliere, dagelijkse 
leven weer met werk, studie of andere verplichtingen. Maar wat is het fijn 
om dat vakantiegevoel vast te houden met een heerlijk glas pinot grigio, 

verdicchio of muscadet op het eigen terras of in de achtertuin. We selecteerden vijf 
verrukkelijke, tintelfrisse witte wijnen die ervoor zorgen dat de zon nog even blijft 
schijnen.
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2015 Côtes de Gascogne rosé 
Maison Lalanne
Al jaren werken wij met Domaine Lalanne. De eigenaar, Alain 
Lalanne, is dit jaar met pensioen gegaan en heeft het stokje 
overgedragen aan de jonge en ambitieuze Lionel Osmin. De 
wijnen zijn in kwaliteit nog verder verbeterd en in een nieuw 
jasje gestoken. Deze verrukkelijke rosé, gemaakt van caber-
net-sauvignon en merlot, ademt het Zuid-Franse leven!
Proefnotitie: Helderroze van kleur, een aantrekkelijke 
frisfruitige neus met bosaardbeitjes, lentebloemen en fijne 
kruiden. Een rosé met een vriendelijk karakter, met in de 
smaak opnieuw heerlijk rood fruit en verkwikkende zuren in 
de afdronk.
Op dronk: tussen nu en najaar 2017
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,50 per fles (normaal € 6,10)
 
2015 Guilhem rosé - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
In het prachtige achterland ten westen van Montpellier, in de 
beroemde Gassac-vallei, vinden we de wijngaarden van de 
familie Guibert. Naast de ‘grand-cru’-wijnen van Mas de Dau-
mas Gassac genieten ook de betaalbare kwaliteitswijnen van 
Moulin de Gassac een uitstekende reputatie. Liefkozend wor-
den deze wijnen getypeerd als ‘vins comme autrefois’ omdat 
de rijke, licht kruidige smaak zo aan vroeger doet denken. 
Proefnotitie: Aangename, intense neus vol fruit en fraîcheur. 
In de mond een goede sappige structuur, een hint van 
‘garrigue kruiden’ en mooie frisse zuren. Heerlijke rosé voor 
alledag van gelijke delen syrah en carignan!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 5,90 per fles (normaal € 6,45)
 
2015 Pêché de Vignes rosé - Pays d’Oc
Collovray & Terrier
De Bourgogne-pioniers Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray 
zijn al vele jaren succesvol in de omgeving van Limoux in de 
Languedoc, waar zij enkele hooggelegen percelen kochten. 
De Pêché de Vignes rosé, gemaakt van de druiven syrah, 
merlot en cinsault, valt ieder jaar op door zijn uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.
Proefnotitie: Lichtroze van kleur biedt deze opwekkende 
rosé een heerlijke neus van rood en zwart fruit. Verfijnde 
smaak met sappig rood fruit en een prachtig frisse en  
elegante finale.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 5,95 per fles (normaal € 6,55)

2015 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Deze geliefde rosé van Palacio de Bornos uit Rueda is niet 
meer weg te denken uit ons assortiment. De ´tuin van de 
koning´ is een ware verleider, met zijn aantrekkelijke dieproze 
kleur en sappige fruit. De tempranillo- en garnachadruiven 
werden in de vroege morgen geplukt en gevinifieerd op lage 
temperatuur voor behoud van fraîcheur. 
Proefnotitie: De neus is uitbundig; het fruit stuift het glas uit! 
In de smaak opnieuw veel sappig, rijp rood fruit en verfrissende 
zuren in de finale. Niet voor niets al jaren uw nummer-één-
keuze uit ons brede aanbod rosés!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017
Speciale prijs bij doos van 12:  
€ 6,00 per fles (normaal € 6,80)

 
2015 Cabardès rosé 
Château de Pennautier
In de streek Cabardès, niet ver van het vestingstadje Carcas-
sonne, op de zonnige, zuidelijke hellingen van de Montagne 
Noire, vinden we de wijngaarden van het eeuwenoude 
Château de Pennautier. Door de relatief hoge ligging profite-
ren de druiven optimaal van de koele nachten en van een frisse 
bries, die ook overdag voor wat afkoeling zorgt. 
Proefnotitie: In de neus zowel fijne als krachtige aroma’s met 
tonen van cassis, framboos en iets van zoethout. De smaak is 
fruitrijk, mild kruidig en heeft een zekere rondheid, een goede 
frisheid en een finale die lang aanhoudt. 
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95) 
 
 
2015 Le r’Osé - Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames
Eigenlijk hoeven we Mas des Dames niet meer te introduceren. 
De Nederlandse Lidewij van Wilgen joeg haar dromen na en is 
al vijftien jaar ‘La Grande Dame’ op het domein. Met tome-
loze inzet, passie en kunde maakt zij voortreffelijke, biologisch 
gecertificeerde wijnen die internationale faam genieten. Alle 
druiven voor deze cuvée, te weten mourvèdre (50%), grenache 
(30%) en syrah (20%), worden met de hand geplukt.
Proefnotitie: Een expressieve rosé met een rijk palet aan rode 
vruchtjes, citrus, veldbloemen en kruiden. De smaakaanzet is 
opvallend fris, maar tegelijkertijd vol sappig fruit, voorts heeft 
de smaak een aangename bite en eindigt hij in een seconden-
lange, zuivere afdronk. Voor ons haar beste rosé tot nu toe!
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 9,70 per fles (normaal € 10,70)

Proefpakket ‘Favoriete rosés’
U kunt deze rosés ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort één fles.

Speciale prijs: € 42,50 (normaal € 45,55)

Favoriete rosés 
tijdens een Hollandse (na)zomer

Eigenlijk is rosé geschikt om het gehele jaar door te schenken; als aperitief, als veelzijdig 
begeleider aan tafel of bij de barbecue. Het liefst drinken we een mooi glas rosé natuurlijk 
op een zonovergoten terras met uitzicht op dat prachtige meer of strandje, maar ook als 

de zon ons in de steek laat, is het genieten van deze verrukkelijke wijn. Proef de (na)zomer in het 
glas met zes van onze favoriete rosés!
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Voor onze wijnselectie voor de zomermaanden kwamen de laatste weken weer vele tientallen zomerse wijnen op 
de proeftafel voorbij. Natuurlijk lag het zwaartepunt bij wit en rosé, want dat wordt in de zomer nu eenmaal meer 
geschonken dan rood. Wat is immers verkwikkender dan een glas koele droge witte wijn of een sappige rosé? 

Maar, waarom niet ook een gekoelde rode wijn? Zeker, niet alle rode wijnen zijn hiervoor geschikt, maar wijnen met een 
mooie fruitexpressie en een laag tanninengehalte smaken echt verrukkelijk als u deze koel serveert, gewoon een uurtje 
in de koelkast, of direct uit de kelder in het glas. Onderstaand vijftal uiteenlopende wijnen leent zich hier uitstekend 
voor. 

2015 Bardolino
Palazzo Maffei
In het achterland van het sfeervolle plaatsje Bardolino aan de 
zuid-oostelijke oevers van het Gardameer wordt de gelijknamige 
lichte rode wijn gemaakt van de druivenrassen corvina veronese 
(70%), rondinella (20%) en molinara (10%). Na een verblijf van vier 
maanden in roestvrijstalen tanks is de wijn het aantrekkelijkst om 
in zijn jonge jaren te drinken. 
Proefnotitie: De geur is fris en tegelijkertijd 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
Speciale prijs bij doos van 6:  
€ 6,60 per fles (normaal € 7,30)

2014 Château Turcaud
Bordeaux rouge
Rode wijn uit de Entre-Deux-Mers valt onder de appellatie 
Bordeaux. Bij het dorpje La Sauve Majeure ligt Château Turcaud 
van de familie Robert. Stéphane Le May vinifiëert de 70% merlot 
en 30% cabernet-sauvignon volgens de modernste technieken, 
waarna een derde van de wijn ongeveer achttien maanden rijpte 
op barriques.
Proefnotitie: De neus biedt een intens aroma van zwarte bessen, 
kruidigheid en een subtiele houttoets. In de smaak komt de 
ronde, soepele smaak van de merlot naar boven, gecombineerd 
met het pittige karakter van de cabernet-sauvignon, daarnaast 
verfijnde zuren en een mooie fruitige balans. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,90 per fles (normaal € 8,80)

2015 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir
François Prinsloos wijnen kenmerken zich door hun fantasti-
sche fruitexpressie. Anders dan zijn voorganger Bruno Albert 
legt Prinsloo echter net wat meer nadruk op de rijpheid van de 
cabernet. Deze Saumur rouge bestaat uit 90% cabernet franc en 
10% cabernet-sauvignon, die een wijn voortbrengen die perfect 
in balans is.
Proefnotitie: De expressieve neus biedt uitbundige tonen van 
bessen, zwart fruit en peper. De smaak is mooi in balans, en biedt 
enerzijds vers fruit en anderzijds ietwat aardse tonen. De finale is 
schoon en heeft mooie, zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2020
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

2015 Syrah-Merlot – Vin de France rouge
Verget du Sud
Jean-Marie Guffens is behalve in de Bourgogne, inmiddels ook in 
de Luberon zeer succesvol. En niet alleen met wit, maar ook met 
uitstekende rode wijnen. Zoals deze assemblage van de in het 
herkomstgebied niet toegestane merlot met syrah. Het resultaat 
is een zeer aantrekkelijke fruitige en vriendelijke wijn voor alle-
dag, die rijpte op inox voor een maximale fruitexpressie.
Proefnotitie: De neus biedt aroma’s van intens rood fruit zoals 
kersen en aardbeien. De smaak is breed en rond en biedt 
opnieuw sappig puur fruit, mooi zachte tannines en een uitste-
kende frisheid in de afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

2014 Le P’tit Martin – Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
De 25 hectare wijngaarden van Frédéric en François Alary liggen 
hoofdzakelijk op de ‘coteaux’, de hellingen net buiten het dorp, 
waar de grond bestaat uit kalksteen en klei.
Deze heerlijke ‘Benjamin’ is gemaakt van vijftien jaar jonge stok-
ken grenache en cinsault. De druiven worden apart gevinifieerd 
en daarna pas geassembleerd. De wijn rijpt vervolgens gedu-
rende acht maanden op cuves.
Proefnotitie: We ruiken bramen, zwarte bessen, florale tonen en 
laurier. In de smaak keert het fijne geconcentreerde zoetige fruit 
terug, met in de finale een verrukkelijke frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 9,60 per fles (normaal € 10,70)

Proefpakket ‘Zomers rood’
U kunt deze rode wijnen ook als proefpakket bestellen.  
U ontvangt dan van iedere soort één fles alsmede de Pinotage van de achterpagina.

Speciale prijs: € 49,50 (normaal € 53,85)

Zomers rood 
iets gekoeld het lekkerst
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Johan Kruger van Sterhuis in Stellenbosch en het team van Okhuysen delen met elkaar 
dat ze niet erg weg zijn van de typische Zuid-Afrikaanse pinotage. Toch besloot 
Johan de uitdaging aan te gaan. Hij kon namelijk een stukje grond van zijn buurman 

gebruiken met oude aanplant pinotage op een klei-achtige bodem. De lage natuurlijke 
opbrengsten van de oude stokken zorgen voor concentratie en complexiteit, terwijl de 
kleigrond de tanninen een fluwelige structuur geven. 

Tijdens de vinificatie zocht Johan naar extractie 
van het pure fruit en juist niet van de tanninen. 
De verkregen wijn rijpte veertien maanden op 
twee jaar oude eikenhouten vaten, waarbij de 
wijn regelmatig werd belucht, om de tanninen 
verder te verzachten en het fruit te laten openen. 
Het resultaat is een Pinotage waar ook wij 
niet omheen konden. Of zoals Kruger in alle 
bescheidenheid zei: “Mission accomplished.”

 
2014 Pinotage Sterhuis
Stellenbosch
De wijn geurt naar frambozen, aardbeien, ker-
sen, peper, laurier en rode bloemen. In de smaak 
vinden we een heerlijk zacht fruit, met iets van 
pruimen en tabak, mooi soepele tanninen en in de 
afdronk een verfrissende zuurgraad.
Op dronk: tussen nu en 2019
Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 8,25 per fles (normaal € 9,20)
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Prijzen
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.
Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
ING Bank Haarlem 
NL56 INGB 0670 8139 58

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

Levering
Leveringen binnen Nederland zijn 
kosteloos bij een minimale afname 
van 24 flessen of een minimum 
factuurwaarde van €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 1 oktober 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.

Mission accomplished


