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De juiste koers

O

p 31 januari organiseerden wij, ter ere van 25 jaar Château Clos Chaumont, een
zogenaamde verticale proeverij (waarbij meerdere jaargangen van een en dezelfde
wijn worden geproefd) en een wijn-spijsdiner bij restaurant Podium onder de Dom.
Daar was ook Dr. Kees van Leeuwen, groot bodemexpert en professor aan de universiteit
van Bordeaux. In dit kader was hij vooral aanwezig als oud-adviseur van Clos Chaumont, wat
mede door zijn inbreng op een zeer hoog niveau acteert. Van Leeuwen maakte ons een groot
compliment. Hij prees het feit dat Okhuysen altijd buiten de geijkte paden om op zoek gaat
naar kwaliteit, zijn eigen neus volgt en langdurige samenwerkingen aangaat. Volgens Van
Leeuwen kiezen mondiaal de meeste wijnhandelaren vaak de makkelijke weg, waarbij ze zich
door de internationale pers laten dicteren wat de goede wijnen zijn. Daardoor ontstaat een
eenzijdig aanbod, met ofwel dezelfde of op elkaar lijkende wijnen, waardoor we aan diversiteit
inboeten en er een soort smaakvervlakking optreedt. De vraag naar deze internationaal hoog
gewaardeerde wijnen is bovendien zo groot, dat de prijzen alsmaar verder stijgen. De kunst is,
aldus Van Leeuwen, om je nek te durven uitsteken, je eigen koers te varen en producenten te
ontdekken die formidabele kwaliteitswijnen maken, die niet per se aan de internationale (lees
Amerikaanse) standaard voldoen. Wijnen met vaak veel meer spanning en frisheid. Maar ook
wijnen die minder eenvoudig aan de man te brengen zijn. Dat lukt alleen een partner die de
boodschap van de producent over kan brengen en het vertrouwen geniet bij de liefhebbers
in de markt. Okhuysen is volgens Van Leeuwen zo’n partner. Een dergelijk mooi getypeerd
compliment, dat zo raakt aan de filosofie die wij als bedrijf proberen uit te dragen, vervult ons
met trots en delen we natuurlijk graag met u.
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De Vinée Vineuse die voor u ligt, is overigens een mooie afspiegeling van Van Leeuwens
woorden. Met veel van de gepresenteerde domeinen werken wij al vele jaren samen. Ieder jaar
weten hun wijnen ons weer te bekoren. Soms zijn deze producenten gevestigd in streken die de markt links laat liggen. Maar
kwaliteit komt altijd bovendrijven. Neem nu de schitterende biologisch-dynamisch gemaakte wijnen van Dirler uit de Elzas.
Generaties klanten van Okhuysen genieten al van deze producent. Hetzelfde geldt voor de uitmuntende Juliénas van Michel
Tête, de ‘jongeling’ die inmiddels samenwerkt met zijn zoon! Maar ook ons prachtige assortiment uit de Loire, waar we reeds
decennia geleden zeer hoge ogen mee gooiden – zoals de wijnen van Charles Joguet uit Chinon –, spreekt momenteel steeds
meer mensen aan. Ook omdat veel liefhebbers weer op zoek gaan naar wijnen met frisheid, zuiverheid, elegantie en karakter.
Precies het type wijn waar wij zelf ook gek op zijn!
Xavier Kat & team Okhuysen
PS Komt u op 15 en/of 16 april weer Proeven tussen de Stellingen? Het belooft een mooie editie te worden; al vele wijnmakers
hebben hun komst naar Okhuysen bevestigd. Binnenkort vindt u de volledige lijst aanwezige wijnmakers en de (circa 200) te
proeven wijnen op www.okhuysen.nl. Wees welkom en neem uw wijnvrienden mee!
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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 flessen of een minimum
factuurwaarde van € 140,- per zending. Anders
wordt een aandeel verzendkosten van € 6,95 in
rekening gebracht.
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
2 juni 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 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.

16
Biodynamische klasse
uit Oostenrijk
Weingut Birgit Braunstein

18

Kantoor/verkoop/bestellen/opslag/expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
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Viña Casa Marín
Een icoondomein

20

En verder......
4

Wijnig Nieuws

6

Elke dag genieten

8

Dirler-Cadé uit de Elzas

10

De Beaujolais als herboren

20

Rosé doet de lente komen

22

Twee keer Zuid-Franse rijkdom

24

Oogstberichten

27

Icoonwijnen

28

Achterpagina
Okhuysen Vinée Vineuse

3

Uitnodiging voorjaarseditie
Proeven tussen de Stellingen

Coups de Coeur
Aspergewijnen
Als er één gerecht is dat hoort bij deze tijd van het jaar, is het wel de ‘koningin der groenten’, de asperge van de
koude grond. Daarom deze keer een selectie van Coup de Coeur-wijnen die perfect combineren met deze heerlijke
voorjaarstraktatie! We selecteerden de Pinot Resérve en Sylvaner van Dirler, de Sancerre van la Garenne, de ALLO
van Soalheiro, de Pinot Blanc van Braunstein en de Sauvignon Gris van Casa Marín. U leest alles over deze wijnen in
Vinée Vineuse en herkent ze gemakkelijk aan het Coup de Coeur-logo.

U bent van harte welkom op
Proeven tussen de Stellingen

O

p vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2016 staan de
magazijnen aan de Küppersweg 19, 21 en 23 te
Haarlem weer wijd open voor Proeven tussen de
Stellingen. We nodigen u van harte uit voor deze grootse
overzichtsproeverij!

Vrijdag 15 april
van 12:00 uur tot 19:30 uur

Zaterdag 16 april
van 10:30 uur tot 17:00 uur

Mensen die graag rustig proeven, adviseren we op vrijdag
te komen of op zaterdag vroeg te arriveren. Laat u ons via
Tijdens deze grandioze proeverij presenteren we maar liefst
het bestelformulier, de website of een e-mail aan verkoop@
tweehonderd wijnen die perfect passen bij de lente- en zomermaanden.
okhuysen.nl weten op welke dag en met hoeveel mensen u
Daarmee is deze proeverij dé gelegenheid om nieuwe wijnen te
aanwezig zult zijn?
ontdekken, nieuwe oogstjaren te proeven en uw seizoensinkopen
te doen. Zeker omdat u alleen op deze twee dagen 10% extra
factuurkorting krijgt.
Ook voor deze editie zullen weer vele wijnmakers overkomen naar Haarlem om hun wijnen persoonlijk aan u toe te lichten.
Natuurlijk voorzien ook de vinologen van Okhuysen u graag van extra informatie en advies. Op www.okhuysen.nl vindt u
binnenkort de actuele informatie over de aanwezige producenten en de wijnen die u kunt proeven.
Wij kijken ernaar uit u op 15 of 16 april te ontvangen in onze magazijnen. Neem vooral uw wijnvrienden mee en laat ze
kennismaken met uw favoriete wijnleverancier.

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

Okhuysen over wijn
Wij hopen dat u met veel plezier gebruik
maakt van onze vernieuwde website www.
okhuysen.nl. De website is meer en meer de
plek waar u de actuele ontwikkelingen bij
Okhuysen kunt volgen; hier vindt u continu
nieuw ‘wijnig nieuws’.
Zo leest u in de agenda welke wijnspijsactiviteiten er in de planning staan en
vindt u in het blog de verslagen van deze
activiteiten, zoals een uitgebreid verslag van
de meer dan interessante proeverij met de
beroemde oenoloog dr. Kees van Leeuwen.
Via het blog doen we tevens verslag van
inkoopreizen, vaak al op het moment dat wij
zelf nog tussen de wijnstokken staan. Houd dit
blog dus in de gaten voor actueel wijnnieuws
en achtergrondinformatie.
www.okhuysen.nl/wijn/overwijn

* Bij aankoop van 36 flessen of meer
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Wijnen om elke dag van te genieten!

Nieuw
teerd
geselec
wijn
als huis

2015 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is de grote ster van
de wijnstreek Rueda, die zo beroemd is
om zijn aromatische verdejo’s. De wijn
Colagón bevat naast verdejo ook het
fruitrijke druivenras viura. Het resultaat:
een veelzijdige wijn die steeds weer
blijft verrassen!
Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas
uit. Rijk, spannend en verkwikkend. De
afdronk is schoon en fris.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,75)
2014/2015 Cuvée Première
Pays Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend geurige en pure wijnen door de
druiven eerst een koude weking te laten
ondergaan. Deze Gascogne is gemaakt
van colombard, ugni blanc en gros manseng en ademt het Zuid-Franse leven.
Proefnotitie: Frisse aanzet met een
parfum van exotisch fruit en een hint
6
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van kruiden. In de smaak veel sap en
aangename zuren. De afdronk is verfijnd
en droog.
Op dronk: tussen nu en najaar 2016/17

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,10 per fles (normaal € 5,70)

2015 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Op het uit de zeventiende eeuw daterende Château de Pennautier maakt
de familie Lorgeril al generaties lang
voortreffelijke wijnen. De chardonnaydruiven plantten zij aan op hooggelegen
hellingen, die rijk zijn aan kalk en waar
het ‘s nachts goed afkoelt. Het resultaat
is een heerlijk frisse Chardonnay van
buitengewoon hoog niveau!
Proefnotitie: Rijp geel fruit en veld
bloemen in de neus. De smaak is mooi
in balans en heeft een goede structuur
en een zalige finale.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

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

2015 Verdicchio dei Castelli
di Jesi
Conti di Buscareto
In de Marken, ten oosten van Toscane,
gelegen aan de Adriatische Zee, is de
verdicchio de meest bekende autochtone druif. De wijnmakers van Conti
di Buscareto combineren traditie en
innovatiedrang, met deze heerlijke wijn
als resultaat.
Proefnotitie: Lichtgeel van kleur, en een
opvallende neus van stro, groene appels
en citrusfruit. Ook in de mond ‘groenige’
tonen en geel fruit, een knisperend
frisse smaak en een schone en zuivere
afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,10)
2015 Guilhem rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Deze ‘kleine’ broer van de beroemde
wijn Mas de Daumas Gassac wordt met
evenveel aandacht gemaakt. De syrah,
carignan, cinsault en grenache worden

met de hand geplukt en streng geselecteerd en de vergisting geschiedt op lage
temperatuur op inoxtanks.
Proefnotitie: Zuivere, pure tonen van
vers rood en zwart fruit, en Zuid-Franse
garrigue. We herkennen deze smaken
ook in de mond. Een verleidelijke wijn,
die tevens heerlijk fris en levendig is!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,65 per fles (normaal € 6,45)

2014 Vin de Pays de Vaucluse
“Mon petit Pétrus”
Domaine du Pesquier
Aan de rand van Gigondas ligt het
familiedomein Du Pesquier, waar
inmiddels de vierde generatie Boutière
de scepter zwaait. Naast de traditionele
Rhônedruiven verbouwen ze hier ook
de ‘verboden’ merlot. Die staat aan de
basis van hun vermaarde “Mon petit
Pétrus”.
Proefnotitie: Stralend donkerrood, met
een neus van zwarte kersen, bramen,
peper en laurier. De smaak is fruitrijk,
biedt veel sap en heeft een aangename

kruidigheid. De afdronk is intens en
lang.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,20 per fles (normaal € 7,20)
2014 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
De eigenaren van Palacio de Bornos
weken uit naar Toro voor deze soepele,
op fruit gemaakte rode wijn. Met een
knipoog naar het herkomstgebied is
de oude naam ‘Amant Novillo’ recent
gewijzigd in Orot.
Proefnotitie: Een opgewekte neus
van rood fruit en kruiden. De smaak is
sappig, met een fris en levendig bosfruit
en zwart fruit, en eindigt in een zachte,
elegante afdronk. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,90 per fles (normaal € 6,70)
2015 Merlot – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
De merlotdruiven worden in alle vroegte
geplukt en vervolgens vergist en
opgevoed op inoxtanks. Zo geven de
getalenteerde wijnmakers van Pennautier het frisse fruit ook in deze wijn de
hoofdrol!
Proefnotitie: Schitterende paarse kleur
en verleidelijke aroma’s van verse bra
men, aardbeien en kersen. In de mond
soepel en subtiel met zwoele tanninen
en zeer elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Speciale korting beste wijnen voor alledag
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘de beste wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
Okhuysen Vinée Vineuse
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Het summum van de Elzas
Dirler-Cadé maakt hoogstaande wijnen
in aantrekkelijk oogstjaar 2014

2014 Pinot Réserve
Dirler-Cadé

2014 Gewurztraminer
Dirler-Cadé

De Dirlers voegen aan de pinot blanc een klein beetje pinot
auxerrois toe. De wijn krijgt hierdoor net wat extra pit. Dit
onderscheidt hem van andere Elzas-pinots en maakt hem werkelijk onweerstaanbaar. De wijn rijpt negen tot twaalf maanden
op de fijne gistsporen voor extra structuur en complexiteit.
Proefnotitie: Een heerlijk geurend parfum van rijp wit en geel
fruit. De smaak is mild, soepel en lekker sappig. We proeven
perzik, appel, mineralen en kruiden en de wijn eindigt in een
ronde en frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

De markante druif gewurztraminer, met zijn kenmerkende roze
druifjes, profiteert in het zuidelijke deel van de Elzas, en dus
ook bij Dirler, van het iets warmere klimaat. De druiven geven
aromatische, rijke, rijpe en bloemige wijnen. Prachtig!
Proefnotitie: Een bloemig parfum, met exotisch fruit, gember
en iets peperigs. Het smaakpalet is evenwichtig, zuiver en
harmonieus. De mond is mild en soepel en bezit tonen van
geel fruit en appel en een aangename kruidigheid. De afdronk
is prachtig fris.
Op dronk: tussen nu en 2019

2014 Sylvaner Vieilles Vignes
Dirler-Cadé

2014 Pinot Gris ‘Bux’
Dirler-Cadé

De druif sylvaner combineert het ronde en toegankelijke van
de pinot blanc met het uitgesproken karakter en de zuren van
de riesling. Zoals de naam al aangeeft is deze wijn van Dirler
gemaakt van de oude stokken, die druiven geven met een
schitterende concentratie.
Proefnotitie: In de neus een frisse expressie met tonen van wit
fruit als peer en meloen. De smaakaanzet is fris en aromatisch,
met frisse fruittonen en een lichte kruidigheid. De afdronk is
zuiver en mineraal, met uitstekende zuren.
Op dronk: tussen nu en 2018

De pinot grisdruiven voor deze cuvée staan aangeplant op de
lieu-dit ‘Bux’, een akker met een kalkrijke bodem. Dankzij de
bodem beschikken de druiven over een mooie frisheid, terwijl
het druivenras pinot gris van nature suikerrijk en ‘volumineus’
is. Het eindresultaat is dan ook een wijn met enerzijds frisheid,
en anderzijds body. Dit maakt hem ook gastronomisch zeer
interessant!
Proefnotitie: Een aromatische neus van abrikoos, honingme
loen, citrusfruit en mineralen. In de mond veel sap, en een
mooie volle smaak van rijp fruit en verse kruiden. Complex,
zeer verleidelijk, bijzonder en heel smaakvol!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 14,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,40 per fles (normaal € 17,10)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,40 per fles (normaal € 20,50)
2014 Riesling ‘Belzbrunnen’
Dirler-Cadé

De riesling is nog altijd de bekendste druif van de Elzas. Hij
komt in het koele, maar zonrijke klimaat perfect tot ontwikkeling. Dit geldt in het bijzonder voor de riesling aangeplant op
de prachtig gelegen lieu-dit ‘Belzbrunnen’!
Proefnotitie: Uitbundig parfum met vele nuances: citrusfruit,
minerale tonen, grapefruit en jasmijn vallen op. In de mond
prachtig zuiver met opwekkende zuren, mineralen, perzik en
ook een vleugje honing. Delicaat en krachtig tegelijk. De wijn
kan goed ouderen en heeft wat lucht nodig.
Op dronk: tussen nu en 2023

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 22,75)

A

l decennialang werken wij in de Elzas samen met de familie Dirler. Zij
produceren biologisch - dynamische wijnen van een zéér hoog niveau
(** in groene gids La Revue du vin de France!) op hun charmante
familiedomein Dirler-Cadé.
Dirler-Cadé ligt in het dorpje Bergholtz, in het zuiden van de zonnige wijnstreek
de Elzas. De gepassioneerde wijnmakersfamilie Dirler bezit hier wijngaarden op de
interessantste plekken van de regio. Zij bewerken die wijngaarden op biologischdynamische wijze. Uitgangspunt is dat alle voedingsstoffen die een wijnstok nodig
heeft, in de natuur terug te vinden zijn. Hun aanpak resulteert in op en top gezonde
druiven, die een duidelijke en pure reflectie zijn van hun terroir. De wijnen van Dirler
kenmerken zich door een uitstekende balans, een enorme rijkdom en een ongekende
complexiteit en verfijning.
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Proefpakket ‘Elzas’
U kunt deze Elzaswijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Pinot Réserve twee flessen
en van de overige soorten ieder één fles.

Speciale prijs: € 87,00 (normaal € 98,30)
Okhuysen Vinée Vineuse
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Drie parels in de Beaujolais

Fleurie - Gilles Gelin
De gemeente Fleurie staat bekend
om haar elegante, vrouwelijke wijnen.
We vonden de mooiste fleurie-wijn bij
de familie Gelin. De fleurie van ‘onze’
wijnmaker Gilles Gelin blinkt uit dankzij
zijn beschikking over oude cru-wijngaarden. De oude wijnstokken – gemiddeld
45 jaar, maar sommige bijna honderd
jaar oud – zijn diepgeworteld in de
granietbodem. Zo profiteren ze van
een interessante voedingsbodem en
ontwikkelen de druiven zich zeer geleidelijk. De elegantie en finesse die zo in
de druiven ontstaat, weet Gilles perfect
vast te houden in zijn ‘op en top’ fleurie.

2014 Fleurie

D

e mindere reputatie van de wijnstreek Beaujolais is gedurende de afgelopen jaren met 180 graden
gedraaid. Heel terecht, zo menen wij! Waar de Beaujolais vroeger synoniem stond met beaujolais primeur
en plezierwijnen die snel gedronken dienden te worden, staat beaujolais nu steeds meer voor karaktervolle
cru’s die bovendien met groot respect voor de natuurlijke omgeving gemaakt worden. Voor een deel is dit zelfs
wettelijk vastgelegd. Voorbeelden van vereisten zijn onder andere een hoge plantdichtheid, een lage maximaal
toegestane opbrengst en een verplichte handoogst.

Wij werken in de Beaujolais samen met drie verschillende domeinen; elk gevestigd in een andere ‘cru-gemeente’ in de
Haut-Beaujolais. Dit deel grenst aan de Bourgogne en staat garant voor de mooiste wijnen uit de streek. Hier is de bodem rijk
aan graniet en dankzij de vaak steile hellingen valt de zon haast loodrecht op de wijngaarden, waardoor de druiven perfect rijpen. Al onze drie domeinen zijn familiedomeinen die op ambitieuze, innovatieve en (al dan niet gecertificeerde) biologische wijze
werken. Zo weten zij dé druif van de Beaujolais, de gamay noir à jus blanc, te laten stralen! Dit doen zij wel elk op hun eigen
manier. Alle drie streven zij een eigen stijl na en dit proef je terug in drie karakteristieke en overheerlijke cru’s!

De gamaydruiven die Gilles voor deze
cru gebruikt, groeien aan de zuidkant
van Fleurie. De bodem bevat hier naast
graniet ook wat zand, wat de elegantie
in de wijnen ten goede komt. De druiven worden deels volgens de methode
‘macération carbonique’, deels op traditionele wijze gevinifieerd. Zo behoudt
de wijn zijn frisse fruitigheid, terwijl hij
ook wint aan complexiteit.
Proefnotitie: Uitbundig parfum van
rood en zwart fruit, licht floraal en met
iets aardse tonen. De smaak is gecon
centreerd en intens, met een elegant
fruit en stijlvolle tanninen. In de finale
een prachtige frisheid!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,60)

Juliénas - Domaine du Clos du
Fief (M. & S. Tête)

Morgon - Domaine Louis
Claude Desvignes

Juliénas is één van de kleinere appellations van de Beaujolais en staat bekend
om zijn aardse en relatief intense wijnen,
met aroma’s van viooltjes, pioenrozen,
aardbei en kaneel.
Michel Tête is zonder twijfel de bekendste wijnmaker uit deze appellation en
een begrip in de Beaujolais. Hij is een
van de mensen die aanzette tot een
imagoverbetering van de Beaujolais,
doordat hij rendement ondergeschikt
maakte aan kwaliteit. Zijn bijnaam ‘Le
Roi du Beaujolais’ maakt hij nog altijd
waar! Zijn wijngaarden liggen verspreid
over de verschillende cru’s van de
Beaujolais, maar zijn domein huist al
decennialang in Juliénas. Wij vinden zijn
juliénas nog altijd zijn meest pure en
betoverende cuvée!

In Morgon streven ze minder naar
finesse, hier draait het om kracht! Wij
werken hier met de familie Desvignes,
die al acht generaties lang wijn maken in
Morgon. Tegenwoordig hebben broer
en zus Louis-Benoît en Claude-Emmanuelle de leiding op het vermaarde
familiedomein. Hun wijngaarden hebben
een dichte beplanting en oude stokken die lage rendementen geven. Ze
bewerken de grond op organische wijze
en oogsten pas bij volledige rijpheid van
de druiven. Druiven worden per perceel
verwerkt, waardoor de verschillen in terroir in de wijnen goed tot uiting komen.
Door geen ‘macération carbonique’ toe
te passen, onderscheiden zij zich van
andere wijnmakers in de Beaujolais.

2014 Juliénas

2013 Morgon ‘La Voûte
Saint-Vincent’

Michel Tête werkt via de traditionele
vinificatiemethode ‘semicarbonique’.
Dat wil zeggen dat een deel van de
druiven een ‘macération carbonique’
ondergaat en het andere deel een
normale vergisting. Na de malolactische
vergisting (waarbij het harde appelzuur
wordt omgezet in het zachtere melkzuur)
wordt de wijn op cuve opgevoed.
Proefnotitie: De neus geurt naar bloe
men, kersen, bramen en zwarte bessen.
In de mond is hij intens en mooi fris, en
biedt hij zowel rijp fruit als aardse tonen,
en zijdezachte tanninen. De afdronk is
zuiver en houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2020

De druiven van de ‘Voûte Saint-Vincent’
komen van het ‘climat’ Douby. Hier
bestaat de ondergrond grotendeels
uit zandsteen en vergruisd graniet. De
wijnstokken zijn gemiddeld zo’n zestig
jaar oud en 50% van de trossen wordt
niet ontsteeld (vendanges entières). Na
de alcoholische vergisting rijpt de wijn
tien maanden op cementen tanks.
Proefnotitie: Roodpaars van kleur en
een neus vol donkerrood fruit en iets
licht aards. De smaak is prachtig gecon
centreerd, goed sappig met veel fruit en
iets zoetige tanninen. De afdronk houdt
secondelang aan.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (€ 13,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,70)

Proefpakket ‘Beaujolais’
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 77,00 (normaal € 86,50)
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Het is tijd voor de Loire

M

et zijn 1000 kilometer lengte, is de Loire de langste rivier van Frankrijk. Ongeveer de helft hiervan – tot
de loop van zuid naar noord opeens verandert van oost naar west – bepaalt het geografische gebied van
het gelijknamige wijngebied. De Loire is daarmee tevens het meest langgerekte wijngebied van Frankrijk.
De Loirestreek kent door zijn omvang grote verschillen in klimaat (uiteenlopend van gematigd zeeklimaat tot een
continentaal klimaat) en in bodem. En logischerwijs dus ook in wijnen. Toch zijn er ook overeenkomsten. De Loire
bepaalt de noordwestelijke grens van de wijnbouw in Frankrijk. Door deze noordelijke ligging hebben de druiven
sommige jaren moeite om rijp te worden, wat zich uit in een hogere zuurgraad en laag suikergehalte. En dat geeft
weer wijnen met een grote mate van frisheid, een laag alcoholpercentage en veel souplesse en elegantie. Precies
wat vandaag de dag in trek is.

En toch zijn veel Loiregebieden nog
onderbelicht. Wijnen uit Sancerre en
Pouilly-Fumé komen geen aandacht te
kort, maar dat geldt niet voor wijnen uit
de meer westelijk gelegen Loiregebieden. Die verdienen een extra moment in
de spotlights.
Eigenlijk is de Loire in vier losse hoofdgebieden op te delen:
Orléannais: de bovenloop (het oostelijk
deel) met onder andere de streken Sancerre, Pouilly-Fumé en Menetou-Salon.
In dit deel van de Loire wordt vooral wit
gemaakt, met de sauvignondruif in de
hoofdrol. Rood maken ze hier van pinot
noir. Hetzelfde geldt voor een bescheiden productie rosé.
Touraine is de uitgestrekte regio rondom
de stad Tours. Ten westen van Tours ligt
een groot gebied waar wederom de

sauvignondruif heerst. Deze wijnen vallen onder de AOP Sauvignon Touraine.
Daarnaast worden er in dit gebied ook
geweldige witte wijnen gemaakt van de
chenindruif, zoals in de gebieden Vouvray en Mont-Louis. De rode wijnen uit
het gebied zijn soepel en toegankelijk,
hoofdzakelijk gemaakt van de gamaydruif. Ten zuidwesten van Tours liggen
de wijndorpen Chinon, Bourgueil en
St-Nicolas-de-Bourgueil waar serieuze
wijnen worden gemaakt van cabernet
franc.
Anjou-Saumur is het gebied dat grofweg
tussen de steden Angers en Saumurs
ligt. Hier spelen de druiven chenin
en cabernet franc een hoofdrol. De
bekendste wijngebieden zijn: Saumur,
Saumur-Champigny, Coteaux du Layon,
Quarts de Chaume, Savennières en

Anjou. Met name de wijnen uit Saumur
en Anjou zijn doorgaans wat eenvoudiger. Saumur-Champigny produceert
rode wijnen van hoog niveau, terwijl
Layon, Quarts de Chaume en Savennières top droge en zoete witte wijnen
voortbrengen.
Pays Nantais, het meest westelijke wijngebied, gelegen rond de stad Nantes.
De muscadet is hier de bekendste wijn;
de belangrijkste druif de melon de bourgogne. Een andere veel aangeplante
druif is hier de gros plant.
Naast de prachtige witte en rode wijnen
die het gebied voortbrengt is de Loire
ook de belangrijkste producent van
mousserende wijnen in Frankrijk, na de
Champagne. Bovendien wordt er een
behoorlijke hoeveelheid rosé gepro-

duceerd en een diversiteit aan zoete
wijnen, waaronder enkele zeer hoogwaardige liquoreuze wijnen. De Loire
is dan ook een zeer veelzijdig gebied,
waar steeds meer wijnliefhebbers hun
hart aan verpanden.
Op de volgende pagina’s presenteren
wij u een aantal fantastische witte en
rode Loirewijnen, die u zeker moet
ontdekken! Naast dit aanbod vindt u op
onze website nog veel meer heerlijke
Loirewijnen.

De producenten:
Domaine Jacky Marteau, Touraine
Jacky Marteau is een fenomeen,
inmiddels opgevolgd door zijn kinderen.
Al decennialang maakt deze familie
betaalbare wijnen van een zeer hoog
niveau. De sauvignon is vermaard, maar
ook de gamay biedt veel plezier
Domaine Olivier Garnier, Valançay
Valançay valt eigenlijk net een beetje
buiten de vier hoofdregio’s. Het ligt
tegen Touraine aan, maar laat zich
net wat makkelijker scharen onder
Orléannais. De wijnen zijn hier echter
vaak assemblages van verschillende
druiven. Garnier is hier een fantastische
producent.

Vignoble Brisebarre, Vouvray
Nog zo’n oud en vertrouwd adres
van ons. De wijnen van Philippe
Brisebarre ga je niet snel tegenkomen
in tijdschriften en wijngidsen. Daar
houdt Philippe zich niet erg mee bezig.
Liefhebbers weten echter dat hier
schitterende witte en mousserende
wijnen worden gemaakt op basis van
100% chenin.
Château d’Epiré, Savennières
Een zeer bijzonder domein met een rijke
historie. Al in de negende eeuw werd
op Epiré wijn gemaakt en het Château is
al sinds de 17e eeuw in handen van de
familie Bizard. Zij bezitten enkele van de
mooiste wijngaarden van dit bijzondere
wijngebied. Luc Bizard is een ware
kunstenaar. Zijn wijnen zijn enerzijds
delicaat, maar bezitten tegelijkertijd een
enorme intensiteit.
Domaine de la Garenne, Sancerre
Ook met Bernard Reverdy werken wij al
vele jaren. Inmiddels heeft hij het stokje
overgedragen aan de nieuwe generatie.
Van wijngaarden gelegen in het hart
van het Loiregebied maken Fabienne
Reverdy en haar man Benoit Godon
stijlvolle wijnen, die alle kwaliteiten van
een sancerre in zich dragen.

Domaine des Roches Neuves, Saumur
(-Champigny)
Dit domein van Thierry Germain
wordt gezien als één van de beste
producenten van de Loire en Frankrijk.
Zijn biologisch-dynamische werkwijze
heeft gezondere wijngaarden
opgeleverd, met rijpere en evenwichtige
druiven als resultaat. Zowel rood als
wit zijn hier van een opmerkelijk hoog
niveau!
Domaine du Vieux Pressoir, Saumur
Dit uitstekend werkende domein
veranderde vorig jaar van hand. Na vijf
generaties het domein in de familie te
hebben gehad, droeg Bruno Albert
het over aan François Prinsloo, een
ambitieuze Zuid-Afrikaan. De grote
kundigheid van Prinsloo vinden we nu al
in de wijnen terug.
Domaine Charles Joguet, Saumur
Onlangs nog op de WineProfessional
in Amsterdam een van de uitblinkers
met een geweldige serie van diverse
oogstjaren en cru’s. Zeer stijlvolle
cabernet franc-wijnen die, alhoewel jong
al heerlijk, prachtig kunnen ouderen.
Lees onze uitgebreide proefnotities
op de volgende pagina’s.

Proefpakket Witte Loire

Proefpakket Rode Loire

U kunt de witte wijnen op pagina 14 ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn een fles.

U kunt de rode wijnen op pagina 15 ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn een fles.

Speciale prijs: € 69,50 (normaal € 78,30)

Speciale prijs: € 60,50 (normaal € 67,50)
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Witte Loire

Alles is hier gericht op kwaliteit: in de wijngaard
kiezen de Marteaus voor een hoge plantdichtheid,
een natuurlijke grondbewerking, een groene oogst
om de rendementen te beperken en een strenge
selectie van de druiven. In de wijnkelders kiezen ze
voor een koude inweking en een opvoeding ‘sur
lies fines’ om de frisheid te behouden en tegelijkertijd aan structuur te winnen.
Proefnotitie: Kruisbes, citrusfruit en licht gras
sige tonen stuiven het glas uit. De wijn heeft
een zuivere aanzet, sappig fris fruit en fijne zuren
in de finale. Een kleine sancerre!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,65 per fles (normaal € 8,50)

2014 Valençay Montbail blanc
Domaine Olivier Garnier
De wijngaarden van de broers Garnier staan aangeplant op een kalkrijke grond die ook vuursteen
bevat. Dit, alsmede het milde en droge klimaat,
doet denken aan buur Sancerre. Doordat de broers
aan hun sauvignon blanc zo’n 15% chardonnay
toevoegen, ontstaat echter een wijn met een
compleet eigen karakter.
Proefnotitie: Heerlijk parfum van exotisch fruit,
honing en tonen van vuursteen. De smaak heeft
de levendigheid van sauvignon blanc en de
rondeur en souplesse van chardonnay. Deze
valençay biedt zo het beste van twee werel
den!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,75)

2011 Vouvray sec
Vignobles Brisebarre
De chenin blanc druiven van Brisebarre groeien in
een bijzonder microklimaatje en zijn hierdoor altijd
net wat eerder rijp dan de druiven van de buren. Na
een strenge selectie en een traditionele vinificatie
rijpt de wijn in de vochtige grotkelders van het
domein.
Proefnotitie: De complexe neus biedt minerale
tonen, voorjaarsbloemen en rijp geel fruit. In
de mond herkennen we peer, noten en vers
brood. Een wijn die slok na slok blijft verrassen
en intrigeren. Bijzondere wijn en gastronomisch
zeer interessant. Probeer deze wijn bijvoorbeeld
eens bij een Thaise curry!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,25)

2014 Savennières sec
Château d’Epiré
De granieten en kalkrijke bodem van Savennières
is wereldberoemd: hier ontwikkelen de druiven een unieke smaak. De familie Bizard, trotse
eigenaren van het Château d’Epiré, koos voor een
assemblage van chenin blanc afkomstig van drie
verschillende percelen. Hierdoor wint de wijn aan
complexiteit.
Proefnotitie: De neus is delicaat met rijp wit
fruit, veldbloemen, licht aardse tonen en iets
van noten. De smaakaanzet is elegant droog
met een bijna ziltige ondertoon. De afdronk
is mooi zuiver met zachte zuren en een fraai
bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,25 per fles (normaal € 14,80)

2015 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne
Aangeplant op de beroemde kalkrijke heuvels van
Sancerre, ontwikkelen de druiven schitterende
zuren en een prachtige frisheid. De getalenteerde
wijnmakers doen de rest: met hun keuze voor
een koude schilweking, zachte persing en een
opvoeding ‘op de fijne gistsporen’ creëren zij
een fabelachtige sancerre.
Proefnotitie: Deze wijn biedt structuur en
elegantie. De verfijnde sauvignon blanc-neus
heeft aroma’s van buxus, gras en citrusfruit. De
smaak is ietwat ziltig, mooi droog en dankzij
de fijne zuren heerlijk verkwikkend.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,70 per fles (normaal € 15,30)

2013 Saumur blanc l’Insolite
Domaine des Roches Neuves
In een Loire-special mag wijnmaker Thierry Germain
niet ontbreken. Hij is een icoon in de Loire, zeker
sinds La Revue du vin de France hem de eervolle
titel ‘Wijnmaker van het jaar’ toebedeelde. Thierry
werkt biologisch-dynamisch en produceert op de
kalk- en mineraalrijke lieux-dits loepzuivere wijnen.
De Insolite – gemaakt van 100% chenin blanc
van een tachtig jaar oude wijngaard – is zeer
bijzonder.
Proefnotitie: In het complexe bouquet komen
finesse en kracht samen. De smaak biedt exo
tisch fruit, mineralen, amandel en zuidvruchten.
De afdronk is mineraal en levendig. Schitterend!
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,70)

2015 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
Hoewel het zwaartepunt bij Jacky Marteau ligt op
de witte wijnen, maken ze ook een prachtige gamay.
De druiven worden deels ontsteeld, opdat de wijn
mooie zachte tanninen en een grote souplesse
ontwikkelt. Rodolphe en Ludivine Marteau, die het
domein bestieren sinds hun vader Jacky met pensioen is, noemen het een ideale voorjaarswijn die
licht gekoeld het beste tot zijn recht komt.
Proefnotitie: Stralende roodpaarse kleur. De
neus is fruitrijk en licht peperig. In de mond veel
sap, een goede structuur, frivool rood en zwart
fruit en een goede bite in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,65 per fles (normaal € 8,50)

2014 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir
François Prinsloo volgde wijnmaker Bruno Albert
op, en zet diens werk sindsdien met verve voort.
Prinsloo weet wijnen te creëren met een fantastische
fruitexpressie, waarbij hij de nadruk legt op iets
rijpere cabernet. Zo voorkomt hij ‘groene tonen’
in deze cuvée, die uit 90% cabernet franc en 10%
cabernet-sauvignon bestaat.
Proefnotitie: De expressieve neus biedt uitbun
dige 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 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,70)

2014 Valençay Montbail rouge
Domaine Olivier Garnier
De broers Garnier assembleerden gamay (60%) met
gelijke delen malbec en pinot noir. De drie druivenrassen werden apart vergist en de assemblage vond
pas plaats na de melkzure gisting.
Proefnotitie: Verleidelijk parfum van bramen,
zwarte kersen en bosbessen. De smaak is soepel
en licht verteerbaar, terwijl hij tegelijkertijd indruk
maakt en een lange afdronk heeft. Combineert
voortreffelijk met charcuterie, wit vlees of een
uitgebreide zomerse lunch.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,75)

2014 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves
Thierry Germain zoekt in iedere wijn naar balans,
expressie en complexiteit. Om dit te bereiken werkt
hij zoals gezegd al vele jaren biologisch-dynamisch,
is hij rigoureus in de selectie van de druiven en zeer
secuur in zijn vinificatie. Thierry is daarmee verworden tot een grote wijnpersoonlijkheid in de Loire.
Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door een
heerlijk fris klein rood fruit en rode veldbloemen.
De smaak is vol levendig fruit, bezit verfijnde
zuren en prachtig aardse tonen, de tanninen zijn
mooi fris en rijp. De afdronk biedt een aange
name frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 12,75)

2012 Chinon rouge ‘Cuvée Terroir’
Domaine Charles Joguet
Op Joguet worden enkele van de mooiste
cabernet franc wijnen geproduceerd die de Loire
voortbrengt. Deze basiscuvée is al direct van een
geweldige kwaliteit. Het is een assemblage van
twee percelen, waarvan de een fruit en souplesse
voortbrengt en de ander kracht en structuur.
Proefnotitie: De wijn biedt een heerlijk parfum
van frambozen, bramen, iets van laurier en
lichte aardse aroma’s. De smaak biedt opnieuw
een expressief fruit, met een heerlijke, sappige
structuur en vriendelijke tanninen, en eindigt
met een lekkere, pittige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,20)

2014 Sancerre rouge
Domaine de la Garenne
Alhoewel Sancerre beroemd is om zijn witte wijnen,
wordt hier ook een kleine hoeveelheid rode wijn
en rosé gemaakt van de pinot noir-druif. Garenne
heeft twee hectare wijngaard met een bodem van
kalkrijke klei met deze druif aangeplant en maakt
daar een verrukkelijk rode wijn.
Proefnotitie: Doordat een klein deel van de
wijn op eikenhouten vaten is opgevoed, wint hij
aan complexiteit. De wijn geurt naar frambozen
en kersen en een subtiele houttoast. De smaak
is levendig, met fris, zoetig fruit en elegante
tanninen. De afdronk heeft fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022

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

2015 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

Onze meest succesvolle
introductie van 2015

D

e ontwikkelingen in wijnland Portugal, in het bijzonder op het vlak van witte wijnen, gingen de laatste
jaren dusdanig snel dat wij deze nauwlettend in de gaten hielden en het juiste moment zochten om met
een goede partner in zee te gaan. Afgelopen zomer was het dan zover en presenteerden wij u Quinta do
Soalheiro van Luis en Maria Cerdeira, specialist van alvarinho. Waar een nieuw domein normaal gesproken even
de tijd nodig heeft om bekendheid, laat staan populariteit, te verwerven, ontvingen wij direct lyrische reacties.
Consumenten, restaurateurs en pers uit alle hoeken buitelden over elkaar heen om hun enthousiasme te uiten. De
wijn raakte dan ook in een mum van tijd op. Nu het oogstjaar 2015 bij ons binnen is, zetten wij hun mooie wijnen
natuurlijk weer graag in het zonnetje!

Voor de lekkerste
Paasbrunch!
2015 ALLO - Minho
Quinta do Soalheiro
Naast 100% alvarinho’s maken broer en zus Cerdeira
de zeer originele wijn ‘ALLO’, een assemblage van
alvarinho en loureiro, die tezamen een overheerlijke,
frisse stijl wijn voortbrengen.
Proefnotitie: In de neus fijne aroma’s van tropisch
fruit en citrus. De smaak biedt dankzij de alvarinho
aromatische fruitintensiteit en structuur, terwijl de
loureiro juist elegantie en mineraliteit brengt. De
wijn is prachtig in balans en ‘licht verteerbaar’ dank
zij zijn lage alcoholgraad van 11%!
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,75 per fles (normaal € 8,60)

2015 Alvarinho - Vinho Verde
Quinta do Soalheiro

D

eze ‘brut’ van Soalheiro is in Portugal zelf een zeer
geliefde en populaire wijn. Als u hem proeft, zult u
snel ondervinden waarom. Gelukkig konden wij weer
een kleine hoeveelheid bemachtigen!

2014 Espumante Bruto
Alvarinho
Quinta do Soalheiro
Een heerlijk opwekkend parfum
van wit fruit, veldbloemen en iets
van brioche. De smaak is opvallend
levendig, heeft een prachtige, elegante mousse, verkwikkende zuren en
eindigt met een verleidelijke afdronk.
Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,10 per fles (normaal € 18,95)

De druiven in deze wijn komen van verschillende
kleine wijngaarden met een granieten bodem,
gelegen tussen de honderd en tweehonderd meter
hoogte. Dankzij een vroege oogst blijft de frisheid
van de alvarinho uitstekend behouden. 2015 kende
perfecte omstandigheden.
Proefnotitie: Heerlijke frisse geur van mineralen,
citrusvruchten en iets van tropisch fruit. Intense en
aromatische smaak, een uitstekende balans, een
vettige structuur, rijpe fruittonen, mineralen, fijne
zuren, veel lengte en prachtig zuiver.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,45 per fles (normaal € 12,70)

2014 Alvarinho - Primeiras Vinhas
Vinho Verde
Quinta do Soalheiro
De veertig jaar oude alvarinhostokken van de
eerste wijngaard (Primeiras Vinhas) van het domein
brachten dankzij een droge nazomer een prachtig
rijke wijn voort, terwijl de koele nachten zorgden
voor een heerlijke frisheid. In 2014 staat elegantie
centraal.
Proefnotitie: Een minerale neus, met iets van geel
fruit, een licht tropisch aroma en ook iets nootach
tigs. De smaak is zeer rijk en geconcentreerd, maar
tegelijkertijd fris en verteerbaar. Top!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,80)
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Biologisch-dynamische
topwijnen uit Oostenrijk

Proef en ontdek de pure kracht van
deze prachtwijnen uit Burgenland!
2015 Pinot Blanc
2015 was een goed jaar met een droge, warme
zomer. De wijnen zijn mooi in balans, rijk qua
structuur en aroma’s en bezitten dankzij de
aanwezigheid van een rots- en krijtachtige kalkstenen bodem een prachtige mineraliteit. Dit is
een intense, high-class pinot blanc of weissburgunder die kracht en finesse uitstekend weet te
combineren. Heerlijk bij gerechten met romige
sauzen, bij gebakken asperges in kervelboter, bij
spaghetti carbonara, salades van verse kruiden,
avocado en gebakken rivierkreeft.
Proefnotitie: De wijn is mooi in balans, met in
de neus heerlijke tonen van wit fruit, en loepzuiver van smaak, met tonen van peer, meloen,
gele pruim en veldbloemen. In de lange afdronk
proeven we elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,80 per fles (normaal € 11,95)
2013 Pinot vom Berg

Proefpakket Birgit Braunstein
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van
de Pinot Blanc twee flessen en van de overige soorten elk één fles

Speciale prijs: € 63,50 (normaal € 70,55)

A

lweer jaren geleden, in 2008, introduceerden wij met veel succes de wijnen van Birgit
Braunstein in Nederland. Een aantal jaren daarvoor waren we gevallen voor de prachtige
wijnen van Weingut Stadt Krems, waarmee ons Oostenrijkse avontuur begon. Na het
overweldigende succes van hun witte wijnen, kwam ook de vraag naar mooie rode wijnen. We
werden toen getipt over het wijndomein van Birgit Braunstein in Burgenland, wier wijngaarden
aan de oevers van de Neusiedler See liggen, in het meest oostelijke deel van het land tegen de
Hongaarse grens aan. Zij bleek niet alleen schitterende rode, maar ook heel mooie witte wijnen te
maken. Anno 2016 zijn de wijnen van deze kundige en sympathieke wijnmaakster niet meer weg
te denken uit ons assortiment.
De wijncultuur in Burgenland gaat bijna terug tot de
oertijd. De Kelten, die de uitstekende omstandigheden voor wijnbouw in deze streek al zagen, legden
meer dan drieduizend jaar geleden de kiem voor de
wijncultuur van vandaag. Met het ‘Leithagegebirge’
(uitlopers van de Alpen) aan de ene kant en de
Neusiedler See aan de andere kant wordt een uniek
microklimaat gecreëerd. Het gebergte houdt het
slechte weer tegen en het ondiepe meer zorgt voor
een net wat hogere gemiddelde temperatuur in de
zomermaanden. Daarnaast levert het Leithagegebergte verschillende grondsoorten, waaronder het
minerale gneis, leisteen en het zachtere kalksteen. Dit
geeft de wijnen diepgang en finesse, waardoor ze bij
veel verschillende gerechten passen.
Birgit is inmiddels al bijna twintig jaar eigenaresse
en wijnmaakster van het vierhonderd jaar oude
familiedomein. Voor haar rode wijnen gebruikt ze de
druivenrassen zweigelt en blaufränkisch die hier van
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oorsprong voorkomen. In dit klimaat en landschap,
die soms worden vergeleken met de Haut-Médoc,
gedijen deze druiven uitstekend. Tegenwoordig
maakt ze ook een lichtere rode wijn van pinot noir
en saint laurent. Haar witte wijnen, gemaakt van
de bekende Franse druivenrassen pinot blanc
en chardonnay, kenmerken zich door een grote
zuiverheid en een frisse toets. Birgit werkt zowel
in de wijngaard als in de kelder zo natuurlijk
mogelijk en met zo min mogelijk interventie.
Enkele jaren geleden besloot ze over te gaan op
een biologisch-dynamische werkwijze, hetgeen
haar wijnen nu nog meer persoonlijkheid, balans
en finesse geeft.
Als ode aan de ‘wijnstamvaders’ heeft Birgit een
verwijzing naar de Keltische oorsprong in haar etiket verwerkt: haar initialen worden weergegeven
als een Keltisch klavertjevier.

De wijngaard is wat hoger gelegen op de berg,
waar de bodem rijk is aan kalksteen en schist. De
wijn is een assemblage van pinot noir en saint
laurent. Hij ontving na een vergisting op inox
gedurende twaalf maanden een opvoeding op
eiken. Een heerlijke lichte zomerwijn om lekker
koel te serveren. Op een terras bijvoorbeeld,
maar hij combineert ook prachtig met pastagerechten, lamsvlees, eend en zachte kazen.
Proefnotitie: In de neus rood fruit van aardbeien, rijpe kersen en licht stallige tonen. De
smaak biedt fruit als rode bessen, een goede
structuur, veel elegantie en eindigt met een
aangename frisheid in de plezierige afdronk.
Op dronk: tussen nu en
2018

Speciale prijs bij
doos van 6:
€ 11,25 per fles
(normaal € 12,50)

Birgit Braustein heeft naast ‘pinots’
nog meer moois te bieden.
2015 Chardonnay Felsenstein
Afkomstig van dertig jaar oude stokken
op een bodem rijk aan muschelkalk. Hij
rijpte zes maanden ‘sur lie’ (op de fijne
gistsporen) tot aan het moment van
botteling om aan complexiteit en balans
te winnen.
Proefnotitie: Intense en exotische geur
met tonen van rijpe ananas, grapefruit
en lychee. Expressieve smaak, met een
heerlijke frisheid, iets van citrusfruit en
appel en een klein vetje. De afdronk is
rijk, vol rijp fruit en met iets ziltigs.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,80 per fles (normaal € 11,95)

2013 Blaufränkisch Heide
De blaufränkisch is een typisch Oostenrijks druivenras dat intense rode wijn
met pit voortbrengt. De druiven rijpen
prachtig op de kalkrijke hellingen van de
Leithageberg. Na de vinificatie geniet de
wijn een opvoeding van twaalf maanden
op eikenhouten barriques en op grote
houten foeders voor extra complexiteit.
Proefnotitie: Een uitgesproken geur
van zwarte bessen, kersen en een klein
pepertje. De smaak is krachtig, heeft
structuur en finesse, met opnieuw intens
donker fruit en zachte rijpe tanninen.
Heerlijk pittige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,10)

2013 Zweigelt Mitterjoch
De zweigeltdruiven komen van de oudste wijngaarden dicht bij de Neusiedler
See. De wijn kreeg na de gisting op inox
een opvoeding van twaalf maanden op
kleine eikenhouten barriques.
Soepele, maar tegelijkertijd mondvullende wijn die niet snel verveelt!
Proefnotitie: In de geur aanlokkelijk
rood fruit en specerijen, iets van laurier
en een lichte vanilletoets. De smaak is
geconcentreerd en biedt tonen van rijpe
kersen, bosfruit en een prachtige balans
tussen kruidigheid en zachte tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,10)
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Rosé doet de lente komen!
Een selectie uit Zuid - Frankrijk

Een ode aan onze
meest geliefde rosé

A

l vele jaren is de Huerta del
Rey van Palacio de Bornos
uit Rueda uw nummer-éénkeuze uit ons brede aanbod van
roséwijnen. Deze verleidelijke en
frisse wijn vol sap en fruit verveelt
dan ook nooit.

2014 Guilhem Rosé
Vin de Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

2014 Pêché de Vignes
Pays d’Oc
Collovray & Terrier

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

Deze rosé staat voor ongecompliceerd
drinkplezier. Het is een ‘saignée’-rosé
(gemaakt van het eerst weggelopen sap)
en een assemblage van bijna gelijke
delen syrah en grenache die puur op het
fruit werden gevinifieerd.
Proefnotitie: De wijn heeft een aange
name, intense neus van rood fruit als
aardbei en framboos. In de mond is hij
rond en gul, met weer uitgesproken
rood fruit, een aantrekkelijke mediter
rane kruidigheid en een zalige fraîcheur
in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en najaar 2016

De Bourgogne-pioniers Jean-Luc Terrier
en Thierry Collovray maken al vele jaren
zeer succesvolle wijnen in de omgeving
van Limoux in de Languedoc, waar zij
enkele hooggelegen percelen kochten.
De Pêché de Vignes rosé, gemaakt van
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
prachtige frisse en elegante finale.
Op dronk: tussen nu en najaar 2016

De kalkrijke grond, het ideale klimaat van
de Provence en de 25 jaar oude stokken
vormen de basis voor deze voortreffelijke
rosé. De grenache en cinsault werden
perfect rijp geoogst en ondergingen een
korte weking gedurende één nacht.
Proefnotitie: In de neus heerlijke
aroma’s van bosaardbei, veldbloemen
en framboos. De smaak is sappig en
elegant en biedt rijp rood fruit, bloesem
en subtiele kruiden. De lange en zachte
afdronk heeft een aangename frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,40)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,50)

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

Deze ‘tuin van de koning’ is zo´n
begrip geworden dat nogal wat liefhebbers zich niet realiseren waaraan
hij zijn unieke karakter ontleent. Hoe
haal je immers een dergelijk frisse
wijn uit de bloedhete binnenlanden
van Spanje? Het geheim zit hem in
een plateau van ruim zevenhonderd
meter hoogte, waarop de wijngaarden
gelegen zijn. Hier zijn de winters koud
en de zomers weliswaar warm, maar
de nachten koel. Bovendien brengt
een continu waaiende wind hier ook
overdag verkoeling. Daarnaast is
de kalkrijke en stenige bodem in dit
gebied uitermate geschikt voor wijnbouw. De tempranillodruiven weekten
kort en werden daarna licht geperst.
Vervolgens vond de vergisting op lage
temperatuur plaats, met als resultaat
een rosé barstensvol fruit en met een
prikkelende frisheid die men zelden
tegenkomt. Zelfs zij die nooit rosé
drinken, raken in vervoering bij het
proeven van deze wijn.

2014 Huerta del Rey
Palacio de Bornos
De kleur is donkerroze, de neus is vol
fruit en uitbundig. De smaak heeft
datzelfde verleidelijke, is opvallend
pittig en opwekkend, heeft sappig, rijp
rood fruit en eindigt met ongekend
verfrissende zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en najaar 2016

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,80)
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Oratoire Saint-Martin
fenomeen uit de Rhône

La grande Dame...
...du Languedoc

L

idewij van Wilgen... behoeft zij nog introductie? Deze Nederlandse schone liet
haar succesvolle en vertrouwde Haarlemse leven achter zich om in Frankrijk wijn te
gaan maken.

François (links) en Frédéric Alary

Een verhaal van merels, ballerina’s,
rugbyers en toveren met druiven!

H

Op advies van Xavier Kat toog zij naar de Languedoc, waar zij een domein aanwon in het dorpje
Murviel-lès-Béziers. Het domein kreeg de naam
‘Mas des Dames’, een verwijzing naar haar leven
aldaar met haar drie dochters.
Dankzij de geologische ligging profiteert dit
prachtige domein van een permanente aanwezigheid van waterreserves in de bodem, zelfs in de
warmste zomers. Dankzij de koele winden die er
continu waaien en Lidewijs biologische bewerking
van de wijngaarden beschikken de druiven over
een unieke frisheid en energie. Door middel van
een handmatige pluk bij optimale rijpheid, weet
Lidewij de frisheid prachtig in tact te houden in
haar wijnen. Voor haar La Dame gebruikt ze grenache (50%), syrah (25%) en carignan (25%). Ook
tijdens de vinificatie en opvoeding van de wijn richt
Lidewij zich op elegantie, frisheid en balans. Alleen
de syrah heeft daarom op vat gerijpt, de andere
druiven rijpen op cuve. De productie is helaas niet
groot, maar de kwaliteit des te meer!

et toonaangevende domein Oratoire Saint-Martin in Cairanne bestaat
al sinds 1692 en is nu al tien generaties in handen van de familie Alary.
De huidige eigenaars zijn de gebroeders François en Frédéric, die
met groot respect voor de natuur hun op de coteaux van Cairanne gelegen
wijngaarden bewerken. De rotsachtige terroir hier is rijk aan kalk en klei, de
wijnstokken zijn veelal heel oud, sommige zelfs tussen de tachtig en honderd
jaar.

Voor François en Frédéric begint het belangrijkste moment van het wijnmaken net voor
de oogst. Als een stel merels gaan ze één tot twee keer per dag door de wijngaarden
om er druiven te keuren: kijken, proeven, doorbijten, opeten. Pas als de druiven van een
perceel perfect rijp zijn, wordt er geoogst. De Alary’s zoeken in hun wijnen naar verfijning en elegantie, expressie en gul fruit. Hun ideale wijn is een wijn waar, zoals ze het
zelf uitdrukken, zowel een rugbyer als een ballerina van kan genieten!

2012 Cairanne rouge Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin
Deze meermalen bekroonde wijn is gemaakt van de druiven mourvèdre (60%), grenache
(20%) en syrah (20%). De wijnstokken zijn gemiddeld maar liefst 65 jaar oud! De druiven
worden met optimale rijpheid handmatig geplukt en ontsteeld. De vergisting en weking
vinden plaats op cementen kuipen, waar de wijn nog eens negen maanden verder rijpt.
Uiteindelijk wordt hij zonder klaring en ongefilterd gebotteld.
Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijke, zwoele neus van klein rood fruit, zwarte kersen
en fijne kruiden. De smaak kenmerkt zich door heerlijk kruidig fruit, kracht en rijpe tanni
nen, en eindigt met een afdronk van een opvallende frisheid en elegantie.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 15,20)
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2013 La Dame
Mas des Dames
Coteaux du Languedoc
In de neus rijp rood fruit, rode bloemen en
fijne kruiden. Een zachte, volle smaak met
tonen van braam, kers en garrigue. De wijn
heeft een elegante structuur en een fluweelzachte afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,75 per fles (normaal € 10,90)
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Oogstberichten 2015
Een veelbelovend wijnjaar!

Z

odra het nieuwe jaar begonnen is en de drukte van de feestdagen achter ons ligt, ontwaken onze producenten en durven ze ons voorzichtig weer ‘lastig’ te vallen. We moeten namelijk komen proeven en nieuwe
afspraken maken over prijzen, reserveringen, beschikbare hoeveelheden, etc. En een ding was duidelijk, onze
boeren hadden er zin in! Eigenlijk overal is men zeer tevreden over de oogst van 2015. In ieder geval wat betreft
de kwaliteit. De geproduceerde hoeveelheden vielen hier en daar wat tegen. We beperken ons op deze pagina’s
tot de oogstberichten uit Frankrijk. Op www.okhuysen.nl/wijn/overwijn vindt u uitgebreide oogstberichten uit
andere belangrijke Europese wijnlanden.

Bordeaux in juichstemming

Bourgogne oogst voortreffelijke pinot noir

Nog voordat de oogst goed en wel was begonnen, hoorden
we al gejuich uit Bordeaux. Nu kunnen ze in Bordeaux heel
goed wijn maken, maar ook juichen kunnen ze heel goed. Wij
zijn daarom altijd wat op onze hoede. Maar afgelopen januari
spraken wij Kees van Leeuwen, toch wel een zeer betrouwbare
bron uit Bordeaux, en die bevestigt dat de kwaliteit uitstekend is. Gemiddeld was het jaar niet heel warm, behalve de
maand juli. Die was wellicht iets té warm. Het jaar was ook
zeer droog, wat voor de kwaliteit in Bordeaux heel belangrijk
is. In combinatie met te veel warmte, kan droogte echter de
rijping blokkeren. Het feit dat het in augustus bovengemiddeld
regende, was in dit specifieke jaar daarom zeer gewenst, een
geschenk uit de hemel. De rijping kwam weer op gang en
bovendien namen de bessen, die op dat moment heel klein
waren, in grootte weer wat toe. We zullen met het oog op
de inkoop een paar zaken extra in de gaten houden: de witte
druiven missen soms wat zuurgraad en Saint-Estèphe kreeg
vlak voor de oogst een grote plens water te verwerken. De rest
van Bordeaux lijkt uitermate goed te zijn!

Spreek je in Bourgogne een producent die vooral rood
produceert, dan noemt die 2015 vast het bijna perfecte jaar.
Producenten van wit hadden te maken met meer uitdagingen.
De bloei en vruchtzetting verliepen homogeen en zeer goed.
De zomermaanden waren droog en warm. De rode druifjes waren klein en bezaten dikke schillen, maar de tanninen
werden perfect rijp. David Croix van Domaine des Croix en
Camille Giroud is vooral blij met het behoud van frisheid en
spanning in de wijnen. De hoeveelheden vielen wel laag uit,
zeker rondom Beaune. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de grote hagelschade van vorig jaar. Om wat meer gevoel
met de witte wijnen te krijgen, spraken we onder anderen met
Philippe Colin. Zijn oorspronkelijke plan was om op 3 september met oogsten te beginnen, maar hij vervroegde dit met
enkele dagen. De rijpheid in de druiven was aanwezig, maar
de zuurgraad nam snel af. Door net een paar dagen eerder
te oogsten, haalde hij druiven met een zeer goed evenwicht
binnen. Boeren die net als Colin tijdig hebben geoogst, zullen
zeer tevreden zijn over 2015 blanc.
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Elzas maakt rijke aromatische wijnen
In de Elzas is men over het algemeen tevreden, al is het op
sommige plekken té droog geweest, waardoor er ‘stress’
ontstond in de wijngaard. Onze vrienden van Dirler (zie ook
pag. 8 en 9) uit het zuidelijk gelegen Bergholtz zijn echter zeer
content! De eerste maanden van het jaar hadden een ideale
mix aan zon en neerslag. De bloei en vruchtzetting verliepen
voorbeeldig met droog en zonnig weer. Juni en juli waren
warm en lieten de wijngaard goed groeien. De droogte en
warmte hielden echter lang aan en de wijngaard begon het
zwaar te krijgen. Precies op dat moment vielen er een paar
regen- en hagelbuien. De hagelschade viel mee en de aangetaste druiven droogden door het mooie weer snel in. De regen
bracht de wijngaard weer tot leven. Ook twee regenbuien in
augustus bevorderden een goede rijping. De warmte zorgde
voor kleine geconcentreerde bessen, met een lagere hoeveelheid melkzuren, geconcentreerde wijnsteenzuren en een grote
aromatische expressie. Rondom de oogst waren de nachten
koel, waardoor veel frisheid behouden bleef. Dirler oogstte
alle druiven zo vroeg mogelijk, met prachtig gebalanceerde
druiven tot gevolg.

Rhône wellicht exceptioneel
De noordelijke Rhône bracht in 2015 schitterende wijnen
voort. Alle druiven deden het goed, zowel wit als rood. Het
groeiseizoen verliep voorbeeldig en ook al was het erg warm,
de nachten waren vaak koel, waardoor een goede zuurgraad in
de druiven behouden bleef. De aanhoudende droogte zorgde
hier en daar voor waterstress en blokkades in de rijping, maar
enkele goed getimede regenbuien brachten de rijping weer

op gang. Te vroeg oogsten vanwege een oplopend suikergehalte was niet verstandig, omdat de fenolen (pitjes en schillen)
dan nog niet optimaal rijp waren.
De zuidelijke Rhône deed het ook goed, al kende het jaar
hier wat uitdagingen. Positief waren de homogene bloei, een
goede vruchtzetting en de frisse nachten tijdens de warme
zomerdagen. Op sommige plekken in de Rhône regende het
in augustus flink, wat niet gunstig was voor vroeger rijpende
witte druiven en de syrah. De grenache en mourvèdre hadden
hier minder onder te lijden; deze druiven kunnen bovendien
goed tegen de warmte. Op Oratoire St-Martin in Cairanne
regende het in augustus niet, maar viel er wat welkome regen
in september. Hun oude stokken kenden ook geen waterstress.
De broers Alary spreken dan ook van een exceptioneel jaar!

In de Languedoc leidt geduld tot succes
2015 heeft Lidewij van Wilgen van Mas des Dames de nodige
hoofdbrekens gegeven. Door een zeer droge zomer liet de
rijpheid namelijk op zich wachten. Om haar heen werd er door
andere boeren al volop geoogst, terwijl zij aan haar ‘trappelende’ oogsters verkondigde: ‘We oogsten pas als de rijpheid
perfect is!’ Het wachten werd echter beloond: Lidewij haalde
uiteindelijk perfect rijpe druiven binnen. Ook Karine Mirouze
van Beauregard Mirouze staat stil bij het bijzondere fenomeen
van de langzame rijping. ‘Wij hebben zoiets nog niet eerder
gezien. De fenolen in de pitjes en schilletjes waren eerder rijp
dan de suikers in de druif. We moesten het oogsten daarom
uitstellen. De laatste weken waren zonnig, maar niet te heet,
hetgeen uiteindelijk perfect gebalanceerde druiven gaf. 2015
zal voor ons een geweldig jaar zijn!’
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Casa Marín
Een icoondomein in de spotlights

N

iemand had aanvankelijk vertrouwen in de plannen van María Luz Marín om
wijngaarden aan te planten in de koele en lastig te bewerken kuststrook
van Chili. En dan was ze ook nog een vrouw alleen in een mannenwereld.
Maar een pionier laat zich niet tegenhouden. En dat is maar goed ook: haar
gewaagde innovatieve project werd een daverend succes. María Luz, inmiddels
geliefd en geroemd, plaveide zo het pad voor nieuwe ambitieuze wijnmakers.
Zoon Felipe heeft dezelfde passie en gedrevenheid en staat zijn moeder inmiddels
bij.

De 36 hectare wijngaarden van Casa Marín zijn verdeeld in 32 percelen en liggen verspreid
over de heuvels van het kustgebergte, op een steenworp afstand van de koele Grote
Oceaan. Het microklimaat en de grote diversiteit in terroirs zorgen hier samen voor unieke
groeiomstandigheden voor de druiven, die pas geoogst worden op het moment dat er
María Luz en Felipe Marín
perfecte rijpheid is. Vanwege deze omstandigheden duurt de oogst dan ook heel lang: van
begin maart tot eind mei! Het zal u niet verbazen dat in deze relatief koele streek druiven als sauvignon (blanc en gris), pinot noir en
syrah het meer dan uitstekend doen.

2014 Sauvignon Blanc Viñedo Cipreses - San Antonio
Op de wijngaard Cipreses komen de sauvignondruiven schitterend tot ontwikkeling. De wijnstokken staan aangeplant op een
heuvel, in rijen die lopen van noord naar zuid. Dankzij een optimale zonexpositie rijpen de druiven perfect en halen ze het beste uit
de bijzondere bodem van rode klei, vulkanisch materiaal en kalksteen. Expressieve sauvignonaroma’s van kruisbes en vers gemaaid
gras stuiven het glas uit. De smaak is zuiver en puur, heel fris, mooi complex en goed gestructureerd. Meermalen gekroond tot ‘best
sauvignon blanc in the world’!
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs: € 13,95 per fles (€ 15,50)

2014 Sauvignon Gris Viñedo Estero - San Antonio
De Estero-bodem bevat leem, vulkanisch materiaal en wat klei die precies voldoende voedingsstoffen bieden om de voluptueuze
structuur te ontwikkelen die deze sauvignon-gris-wijn zo geliefd maakt. Hij ontving voor 70% een opvoeding van zes maanden op
eiken, het overige op inox. Strogeel van kleur en een exotische en kruidige neus met wat honing en geel fruit. Ronde en stevige
smaak, met meloen, wat peper en een lichte toast van het hout, gevolgd door een lange en verfrissende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs: € 16,95 per fles
(normaal € 18,90)

2010 Syrah Miramar - San Antonio
Miramar is een hooggelegen wijngaard, met
een vulkanische bodem en een net wat koeler
microklimaat, waarin de syrah uitstekend gedijt.
De syrahdruiven werden pas eerste helft mei
geplukt en brengen een karaktervolle en aromatische wijn voort die een houtrijping ontving
van ruim achttien maanden op eiken, grotendeels Frans. Prikkelende aroma’s van donker
kersenfruit en laurier in de neus, een geconcentreerde en rijke smaak, met terugkerend donker
fruit, uitstekende zuren, een heerlijke houttoets,
en rijpe tanninen in de finale. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs: € 29,95 per fles
(normaal € 33,95)
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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 Chileense
topdomein Viña Casa Marín, presenteren we op deze pagina nog zes ware meesterwerken uit NieuwZeeland, Zuid-Afrika, Chili en Argentinië. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

2013 Chardonnay ‘Josephine’
Marlborough
Staete Landt

2013 Chardonnay Blanc Barrel
Selection - Stellenbosch
Sterhuis

Vol en rond, met ‘Europese elegantie’, is deze
Josephine een van de best bewaarde geheimen
van het domein. Aroma’s van zuidvruchten, iets
van citrusfruit, brioche en een lichte toast, krachtige smaak, mineralig, exotisch fruit, een vette
structuur, prachtige zuren en iets van hazelnoot
en toast in de lange afdronk!
Op dronk: tussen nu en 2019
€ 15,30 per fles (normaal € 16,95)

Dankzij de hoger gelegen wijngaarden heerst hier
een veel koeler microklimaat, waardoor druiven
langer kunnen blijven hangen en in alle rust
perfect kunnen uitrijpen. Heerlijk parfum van
tropisch fruit, honing, hazelnoot en toast. De
smaak is intens en complex, biedt frisse perzik,
crème brûlée en mineralen, en eindigt met
een lang aanhoudende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018
€ 16,80 per fles (normaal € 18,70)

2013 Pinot Noir ‘Paladin’
Marlborough
Staete Landt

2012 Bezana GSM
Cachapoal Valley
Viña Lagar de Bezana

De pinot noir is afkomstig van twaalf percelen,
apart geplukt en gevinifieerd. De uiteindelijke
assemblage verbleef achttien maanden op eiken.
Een schitterende, gelaagde en complexe wijn
met in de neus uitbundige tonen van kers,
braam en viooltjes. Heerlijk sappig met bessig
fruit, een spannende kruidigheid en zachte
tanninen. Zuivere en verkwikkende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
€ 17,95 per fles (normaal € 19,95)

Een assemblage van grenache, syrah en mourvèdre, die in 2012 veel warmte ondervonden,
maar dankzij een net iets vroegere pluk hun
frisheid behielden. Verleidelijke geuren van rijp
rood fruit, veldbloemen, rozemarijn en peper.
De smaak is rond en vol, biedt heerlijk sap,
frisheid en rijpe tanninen in de lange finale.
Impresionante!
Op dronk: tussen nu en 2020
€ 17,95 per fles (normaal € 20,50)

2012 Reserva Malbec
Altocedro

2009 Pinot Noir Lo Abarca Hills
San Antonio
Viña Casa Marín

Wijnmaker Karim Mussi Saffie heeft een grote
voorliefde voor oude wijnstokken. Die geven
druiven met zowel concentratie als elegantie.
Zo ook in deze malbec. Spannende neus van
zwarte bessen, cassis en pruimen, alsmede
cacao en tabak. Complexe smaak met tonen
van donker bosfruit en zoethout, fluwelige
tanninen en een rijke en toch frisse afdronk.
Een topper!
Op dronk: tussen nu en 2022
€ 20,50 per fles (normaal € 22,90)

Deze beroemde wijngaard is rijk aan kalk en gelegen richting de oceaan, met lage rendementen en
geconcentreerde druiven tot gevolg. In de neus
rijp rood en zwart fruit, met ook een lichte kruidigheid. Complexe smaak met opnieuw gul rijp
fruit, zachte tanninen en een prachtige, lange
en zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
€ 32,50 per fles (normaal € 36,20)
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Quel hommage!

O

p de grens van de appellation
Saint-Chinian ligt het Domaine
de la Gineste van de familie
Fabre-Luce, die hier al sinds het
begin van de 19e eeuw wijn maakt.
De twintig hectaren wijngaard liggen
rondom het statige landhuis. Een deel
van de wijngaard is door zijn ligging
en door een bodem van kalkrijke klei
net wat koeler. Hier besloot Henri
Fabre-Luce de traditionele grenache
te vervangen door de vroeg rijpende
merlot, hetgeen een schot in de roos
bleek.
Fabre-Luce wilde al een tijdje een bijzondere wijn maken om een ode te brengen
aan de beroemde 19e-eeuwse componist
Camille Saint-Saëns, die bevriend was
geraakt met de familie Fabre-Luce en als
gast regelmatig in het landhuis verbleef.
Het werd de ‘Hommage au Musicien
Saint-Saëns’, een schitterende merlot-gedomineerde wijn.

2013 Hommage Saint-Saëns
Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Gemaakt van hoofdzakelijk merlot, met
daaraan toegevoegd een kleine hoeveelheid houtopgevoede cabernet-sauvignon,
voor wat extra pit en complexiteit. De
wijngaard wordt biologisch bewerkt, terwijl
in de kelder traditioneel wordt gewerkt,
met zo weinig mogelijk interventie, om de
smaak zo puur mogelijk te houden.
Proefnotitie: De wijn geurt naar bramen,
bessen, laurier, kruiden en iets van leer. De
smaak is zacht en soepel, maar tegelijkertijd
pittig, met een goede concentratie en
heel puur fruit. De afdronk is kruidig en
fris. Een schitterende wijn voor een zeer
aantrekkelijke prijs!
Op dronk: tussen nu en 2018

Nu bij 6 flessen: € 5,90 per fles
(normaal € 6,95)

