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MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

Klaar voor de feestdagen!
Waar te beginnen als je terugblikt op 2016? Er gebeurde dit jaar veel dat ons verraste:
op Koningsdag was het kouder dan tijdens de kerstdagen het jaar ervoor, terwijl
september en oktober de warmterecords aaneenregen; niet het nationale voetbalelftal
of Epke Zonderland maar Max Verstappen haalde de prijzen binnen, Engeland koos
voor een Brexit en Trump vond zijn weg naar het Witte Huis… Bij Okhuysen stond
in 2016 vooral de inkoop centraal en werd een flink aantal nieuwe producenten
‘binnengehaald’ om het brede assortiment nog verder te verfraaien. De jongste
aanwinst presenteren wij u in deze Vinée Vineuse (pag. 46-47).

Inhoud
Feestelijk mousserend

Naar wat 2017 ons allen zal brengen, kunnen we slechts gissen, maar een ding is
wel zeker: bij Okhuysen wordt het feest! In 2017 vieren wij namelijk ons 150(!)- jarig
bestaan. Dit bijzondere lustrum gaan we samen met u vieren en de voorbereidingen
zijn al in volle gang. Hoe de feestelijkheden er precies uit gaat zien, houdt u nog even
van ons te goed.
Voor het zover is, vieren we eerst de gezellige decembermaand, die bij velen van ons
in het teken zal staan van het samenzijn met familie en vrienden, en waarbij weer extra
aandacht wordt besteed aan het bereiden van mooie diners en natuurlijk de selectie
van de juiste begeleidende wijnen. Zoals altijd proberen we u met onze feestelijke
Kerst-editie van Vinée Vineuse te inspireren voor een optimale keuze van wijnen, de
lekkerste wijn-spijscombinaties en de leukste geschenken. Onze selectie is wederom
om van te watertanden en biedt voor ieder wat wils; verrukkelijke belletjes, gevaarlijk
lekkere Bonbanyuls, klassiekers uit de beroemdste wijnregio’s, wijnen van rond de wereld, finalisten en winnaars van het
Wijnconcours, mooie ports, de zuiverste distillaten en nog veel meer.
Als klap op de vuurpijl hebben we weer een prachtig geschenk voor u, waarvoor ik u graag verwijs naar de achterzijde van het
blad.
Wij danken u voor uw loyaliteit in het afgelopen jaar en wensen u fijne feestdagen en een zeer goede jaarwisseling!
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De heerlijkste
wijn-spijssuggesties
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Xavier Kat en team Okhuysen

PS Op de ‘huiswijnen’ na kunt u alle wijnen uit deze Vinée Vineuse per losse fles bestellen, mét een mooie korting. Houdt u het
bestelformulier in de buurt voor de exacte prijzen.

Italiaanse klassiekers
Bestel vóór 1 januari 2017 voor een bedrag van € 275,00 of meer en ontvang een kistje met prachtige wijnen van het
beroemde Can Feixes! ( zie achterkant)
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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.
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t 023 531 22 40
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aanplant cabernet-sauvignon gebruikt. Het sap vergist op
een afgesloten tank, waarbij het vrijgekomen koolzuur niet
weg kan en oplost in de wijn. Zo ontstaat dus een heerlijke
belletjeswijn, die de zachte, fruitrijke en vriendelijke kant
van de ‘gewichtige’ cabernet-sauvignondruif op zijn allerbest toont!
Proefnotitie: In de levendige neus fruit als bosaardbei,
rode bes en framboos. De mousse is zacht en subtiel, de
smaak frivool en verkwikkend. Een ‘vrolijke’ wijn met een
verfrissende, licht zoete afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,95 per fles (normaal € 19,25)

2014 Bulles de Roche - Saumur Brut Mousseux
Domaine des Roches Neuves
Deze mousserende wijn werd voor 100% van chenin blanc
gemaakt. Voor de wijnmaker, Thierry Germain, begon dit
project als een grapje. Hij wilde gewoon eens een kleine
productie mousserende wijn maken voor eigen gebruik.
Maar deze wijnmaker doet nooit dingen half: zijn ‘belletjeswijn’ bleek van zo’n hoog niveau dat de vraag ernaar het
aanbod al snel oversteeg en inmiddels is de wijn niet meer
weg te denken uit zijn assortiment!
Proefnotitie: We zien fijne belletjes en een goudgele kleur.
De wijn is expressief; abrikoos, nectarine en perzik vallen
op. In de mond proeft hij rijk, bijna romig, en biedt hij
voorts een schitterende mineraliteit. Even indrukwekkend
als een grote champagne!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,90 per fles (normaal € 23,50)
Franciacorta Brut
Il Mosnel

Feestelijk mousserend

E

en mousserende wijn smaakt op ieder moment voortreffelijk. Of u nu een kurk laat ploppen
bij de lunch, als aperitief, bij een mooi diner… Een glas belletjeswijn maakt het feest compleet!
Wij selecteerden voor u drie heerlijke mousserende wijnen uit de Franse regio’s Languedoc
en Loire, twee uit dé Italiaanse ‘bubbelgebieden’ Veneto en Lombardije, en één uit de Spaanse
wijnstreek Rueda. Alle hebben hun eigen karakter, maar ook veel gemeen: deze wijnen verhogen de
feeststemming, op welk moment u ze ook opent!

Espumoso Brut – Rueda
Palacio de Bornos
Bij Okhuysen is Palacio de Bornos synoniem komen te staan
met ‘Colagón’. Maar onze getalenteerde vrienden uit Rueda
creëren ook nog andere bijzonder interessante wijnen! Zo
maken zij van hun mooiste verdejodruiven een spannende
‘espumoso’. De druiven werden in alle vroegte geplukt om de
frisheid te bewaren. De vinificatie verliep vervolgens via de
‘méthode traditionelle’. Daarna mocht de wijn nog twee jaar
rijpen op fles. Opnieuw een parel van een gekroond domein!
Proefnotitie: Verfrissende neus, met tonen van exotisch fruit,
kruisbes en bloemen. De wijn is verfijnd droog, smaakt naar
vers wit fruit en passievrucht en eindigt met een verkwikkende,
schone afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,50)
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2014 Spumante Nera Brut
Prosecco di Valdobbiadene
De Faveri
In 1978 startten Lucio en Mirella De Faveri in de heuvels bij
Vidor in het noordelijk deel van Veneto hun droomdomein.
Met moderne vinificatietechnieken en veel gedrevenheid
maken zij schitterende mousserende wijnen van de proseccodruif, ook wel glera genoemd. Deze druif vormt ook voor deze
cuvée de basis (90%) en wordt aangevuld met verdiso, perera
en bianchetta.
Proefnotitie: De neus is verkwikkend; met sprankelende
tonen van fruit en bloesem. In de mond heerlijk fris, elegant
en sappig. We herkennen rijpe peer en honingmeloen. De
finale is zuiver en levendig. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 14,90)

2014 Crémant de Limoux brut Les Graimenous
Domaine J. Laurens
Het Zuid-Franse Limoux is befaamd om zijn prachtige
mousserende wijnen. Het gebied heeft ideale omstandigheden – namelijk een kalkrijke bodem, uitbundige zon en koele
nachten – en kent bovendien een lange traditie als het gaat
om het maken van hoogwaardige mousserende wijnen. Deze
‘crémant’ die van chardonnay, chenin, mauzac en pinot noir
werd gemaakt door Domaine J. Laurens is naar onze mening
de topper van Limoux!
Proefnotitie: We ruiken naast wit fruit ook brioche en toast,
een gevolg van maar liefst achttien maanden rijping ‘sur lat
tes’. De wijn proeft sappig en heeft een brede smaak met rijpe
fruittonen. De finale is frisdroog met een klein bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,75)

2015 Rosé frizant - Pays de l’Hérault
Mas de Daumas Gassac
Mas de Daumas Gassac in de Languedoc staat bekend om
zijn indrukwekkende ‘bewaarwijnen’ op basis van cabernet-sauvignon. Van diezelfde druif maken zij echter ook een
wijn die juist jong gedronken het beste smaakt: de rosé frizant. Hiervoor wordt het eerste vrijgekomen sap van de jonge

Op Il Mosnel, gelegen in Franciacorta aan de voet van de
Italiaanse Alpen, wordt al sinds 1836 wijn gemaakt. De
wijngaarden zijn aangeplant op een lichte kiezelgrond en
profiteren van een koel microklimaat. Chardonnay (60%),
pinot blanc (30%) en pinot noir (10%) ontwikkelen er schitterende aroma’s en verfijnde zuren. De wijnmakers creëren
er hun Franciacorta Brut volgens de ‘méthode traditionelle’.
Een derde van de wijn wordt gevinifieerd op eikenhouten
vaten. Tijdens het proces van de ‘prise de mousse’ rijpt de
wijn 24 maanden op fles. Hierna vindt de definitieve botteling plaats en rijpt de wijn nog twee jaar in de koele kelder
van het domein. Het resultaat is verrukkelijk!
Proefnotitie: Complex bouquet van rijp geel fruit, walnoot
en brioche. De belletjes zijn mooi fijn en in de mond is de
mousse heerlijk zacht. De smaak is rijk en vol, met verfijnde
fruittonen, levendige zuren en een lange, elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,50 per fles (normaal € 27,50)

Kijk voor al onze mousserende wijnen op
okhuysen.nl/wijn/mousserend.
Op pagina 20-21 vindt u een greep uit ons
champagne-assortiment.
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Kerstkist vol heerlijkheden

V

olgens goede traditie stellen we voor de laatste Vinée Vineuse van het jaar een prachtige kist
samen waar u tijdens de feestdagen volop van kunt genieten. Een voortreffelijke selectie van
wijnen die u vast en zeker inspireren tot het bereiden van een onvergetelijk (kerst)diner. Bovendien
een ideaal en feestelijk cadeau voor iedere wijnliefhebber. Maakt u alvast plaats onder de boom?

Een geweldige mousseux!

Klassiek rood

Vouvray brut mousseux

2012 Lussac-Saint-Emilion

Vignobles Brisebarre

Château du Moulin Noir

Een subtiel bouquet van bloemen en wit fruit, fijne
belletjes, een fris droge aanzet,
een lichte toast en een verrukkelijke, levendige
zuurgraad.
Schenkadvies: Als aperitief bij een mooi diner. Maar
ook heerlijk bij geitenkaas, visgerechtjes en charcuterie.

De kleur is diep rood. Het parfum is rijk met
tonen van zwart fruit als bessen en bramen en
een vleugje hout. De smaak is plezierig, met een
zacht, rood fruit, mooi geïntegreerde houttonen
en een soepele, smeuïge finale.
Schenkadvies: Bij wilde eend, duif, patrijs,
entrecote, ossenhaas en klein wild. Of bij harde
(oude) kazen.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,25)

Heerlijk wit uit de Loire en
Bourgogne!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,95 per fles (normaal € 13,40)

2013 Cairanne rouge Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin
De wijn bezit een heerlijke, zwoele neus van klein rood
fruit, zwarte kersen en fijne kruiden. De smaakaanzet
is rijp en krachtig, met opnieuw kruidig fruit, elegante
zuren en een lang aanhoudende finale.
Schenkadvies: Bij wild, zoals hert, ree, everzwijn of haas
en kruidige stoofschotels.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,75 per fles (normaal € 15,30)

Een zoet slotakkoord
2015 Muscat de Rivesaltes
Château Champ des Soeurs
Het parfum geurt naar druiven, met tonen van bloesem,
witte perzik en kweepeer, en ook iets van karamel. De
smaak is fris zoet, met een breed palet aan tropisch fruit
en eindigt in een lange, weelderige finale.
Schenkadvies: Heerlijk bij foie gras, roquefort, perentaart
of andere desserts op basis van wit en geel fruit.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,50)

2015 Pouilly Fumé
Domaine Jean-Pierre Bailly
Een zeer aangename pouilly-fumé van grote
klasse. De wijn stuift het glas uit met tonen van
kruisbes, appel, grapefruit en buxus. De smaak
is intens rijk, maar ook fris met fijne zuren en
eindigt met een sappige minerale afdronk.
Schenkadvies: Bij schelpdiertjes, garnalen,
lichte voorgerechten, geitenkaas en als aperitief.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,25)

2015 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’
Maison Verget
Een heerlijk tropisch fruit, verkwikkende zuren
en mooi harmonisch. Dit is op en top Guffensstijl;
rijkdom gaat hand in hand met mineraliteit!
Schenkadvies: Begeleider van visgerechten met milde
saus, wit gevogelte en rijke pastagerechten.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,70)

t
De Kkheuysresntkistkmiset van iedere wijn één fles
Houten O

ijs per kist €
Speciale pr
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Wijn & Spijs

Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessertwijnen

2015 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

2015 Entre-Deux-Mers
Château Turcaud

Op Domaine Jacky Marteau is alles 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 grassige
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

Tussen de rivieren de Garonne en de Dordogne
ligt het qua oppervlakte grootste wijngebied van
Bordeaux, Entre-Deux-Mers. In een mooi bosrijk
gebied ligt Château Turcaud van de familie Robert.
Hun verrukkelijke Entre-Deux-Mers – op basis van
sauvignon blanc, muscadelle en sémillon – prijkt op
wijnlijsten van de bekendste Franse restaurants.
Proefnotitie: Bleekgeel van kleur en een verfijnde
‘groene’ neus. Stuivende, rijke smaak met goede
structuur, frisse zuren en een fijndroge finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,10 per fles (normaal € 8,95)

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

2015 ALLO - Minho
Quinta de Soalheiro

2015 Riesling Steillage trocken
Rheingau
Weingut Altenkirch

Quinta de Soalheiro ligt in Monção e Melgaço, een
subregio van het Vinho Verdegebied in de meest
noordelijke punt van Portugal. De lokale alvarinhodruif krijgt hier precies genoeg zon, warmte en
neerslag. Broer en zus Luís en Maria werken op biologische wijze en slagen er zo in de meest zuivere
en harmonische wijnen te maken.
Proefnotitie: In de neus fijne aroma’s van tropisch
fruit en citrus. De alvarinho biedt aromatische fruit
intensiteit en structuur, de loureiro juist elegantie
en mineraliteit. De wijn is prachtig in balans en ‘licht
verteerbaar’ dankzij zijn lage alcoholgraad van 11%.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Altenkirch is zeer interessant gelegen: op steile
hellingen langs de Rijn, en met een expositie
op het zuiden. De druiven komen hier langzaam
tot rijpheid en bouwen er prachtige smaak- en
geurstoffen op. Wijnmaker en oenoloog Jasper
Bruysten weet de bijzondere terroir van Altenkirch
volop te benutten en creëert er wijnen die internationaal befaamd zijn.
Proefnotitie: Parfum van wit fruit, groene appel,
meloen en citrusfruit. De smaak is zuiver en tegelijk
rijk en rond, met een terugkerend wit fruit, minera
len en een mooie frisheid in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

2015 Verdicchio dei
Castelli di Jesi (teardrop)
Conti di Buscareto
De Marken wordt steeds meer ontdekt als herkomstgebied van mooie wijnen. Ons lievelingshuis
hier blijft Conti di Buscareto, waar oenoloog Vito
Camussi kiest voor autochtone, traditionele druivenrassen en nieuwe vinificatiemethoden.
Proefnotitie: De kleur is helder met een zweem
van groen. Het parfum is floraal met tonen van
appel, citrusfruit en perzik, en ook iets van hooi.
In de mond sappig, levendig en spannend. Een
heerlijk pure verdicchio!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,10 per fles (normaal € 8,95)
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Wijn & Spijs - Fris wit

ecember is dé maand waarin er thuis
lekker gedineerd wordt. Daarom
hebben we voor deze editie van
Vinée Vineuse aan onze wijnadviseurs
gevraagd om samen met een chef die
graag met Okhuysenwijnen werkt, een
ideale wijn-spijscombinatie te creëren en te
beschrijven.
Okhuysen-wijnadviseur Woudt Stroo toog
naar restaurant ‘t Stokpaardje in Alkmaar
van gastheer Eric Muller en chef Ton van
den Bogaard. Ton en Woudt ontdekten
een fantastische wijn-spijscombinatie in
de paté van wild met gekaramelliseerde
zilveruitjes en cantharellen en de 2015
Riesling Steillage trocken van Weingut
Altenkirch.

Ton: “Deze heerlijke, frisse wijn, met een
prachtige balans tussen zuren en suikers en
met een filmend mondgevoel maakt dat
mijn paté nóg beter smaakt.” Woudt voegt
hieraan toe: “Er ontstaat een prachtige
spanning. Naast de paté wordt de
frisheid van de wijn benadrukt, en de wijn
accentueert het verleidelijke zoetje van de
uitjes. Super!”

Op okhuysen.nl vindt u het blog over deze
proefsessie, de receptuur van het gerecht
en nog meer wijn-spijsadviezen. Op deze
pagina presenteren wij u nog vijf andere
expressieve en stuivende wijnen. Santé!

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

2015 Sauvignon ‘Pure’ - Marlborough
Staete Landt
De Nederlandse wijnmaker Ruud Maasdam boekt
met zijn domein Staete Landt grote successen in
Nieuw-Zeeland. De ‘Pure’ is zijn nieuwste 100%
sauvignon, waarvan de naam precies belooft wat je
krijgt: een pure sauvignon blanc die even spectaculair als ‘straightforward’ is!
Proefnotitie: Intense neus van passiefruit, vers
gemaaid gras, citrus en grapefruit. De smaak is
goed gestructureerd met exotische fruittonen
en eindigt met een lang aanhoudende, minerale
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,95)
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Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessertwijnen

2015 Viognier - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud

2015 Weißer Burgunder trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

Jean-Marie Guffens werd beroemd door zijn
Domaine Guffens-Heynen in de Bourgogne, maar
hij werkt ook met veel succes in de Vaucluse.
Hier kiest hij voor de hogere, koele plekken en
verbouwt hij onder meer roussanne, marsanne,
viognier en de hier ‘verboden’ chardonnay. Guffens
au Sud staat voor unieke witte wijnen van hoog
niveau!
Proefnotitie: Een echte ‘viognierneus’, boordevol
bloemen, honing, peer en abrikoos. De wijn proeft
fris en sappig, en biedt een zacht zoete zweem van
rijp fruit. Een schoonheid!
Op dronk: tussen nu en 2019

De spectaculair gelegen wijngaarden werden in
1902 in opdracht van de Prins van Pruisen aangelegd. Een arbeidsintensieve klus die ‘Erste Lagen’
opleverde: eersteklas-wijngaarden. Op de legendarische ‘Kupfergrube’ en de Winzenheimer Berg
groeien de druiven (weisser burgunder oftewel
pinot blanc) voor deze cuvée. Wijnmaker Karsten
Peter vinifieert ze met de grootste zorg.
Proefnotitie: Witte bloesem, citrus en steenvruch
ten in de neus. De smaak is rond en tegelijkertijd
fris en biedt sappig rijp fruit en iets van witte peper.
Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2019

2014 Marquis de Pennautier
Chardonnay
Château de Pennautier

2014 Chardonnay ‘Josephine’
Marlborough
Staete Landt

Château de Pennautier is al sinds 1620 in handen
van dezelfde familie. Hun 146 hectare vignobles
liggen voornamelijk op de zuidelijke hellingen van
de Montagne Noir, waar ze profiteren van de koele
nachten en van een frisse bries. De Marquis wordt
tien maanden ‘sur lie’ opgevoed, voor 50% op
Franse barriques en 50% op cuve.
Proefnotitie: We ruiken passiefruit, gedroogde
abrikoos, citrus en een vleugje vanille. De smaak
is rijk, met een vette structuur, sappig en rijp geel
fruit en heerlijke houttonen en heeft een krachtige
finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Marlborough is befaamd om zijn sauvignons. Dat
er ook schitterende chardonnay vandaan komt,
bewijst Ruud Maasdam van Staete Landt. Hij deed
alvorens deze Bourgondische druif hier aan te
planten overigens wel een zeer rigoureus bodemonderzoek. Zo wist hij precies te voorspellen op
welke percelen de chardonnay zou schitteren.
Proefnotitie: Complex bouquet van zuidvruchten,
citrusfruit, brioche en een lichte toast van het hout.
In de mond een fijn vetje, minerale tonen, exotisch
fruit en een hint van hazelnoot.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,30)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,30 per fles (normaal € 16,95)

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

2015 Grüner Veltliner Weinzierlberg
Weingut Stadt Krems
Op de akker Weinzierlberg ontwikkelt de grüner
veltliner onder invloed van de stenige bodem en
de warme oostenwind, uitbundige smaak- en geur
aroma’s. Dit, gevolgd door een strenge selectie,
zachte persing, en een vergisting op roestvrijstalen
vaten, resulteert in een intense en karaktervolle
grüner veltliner.
Proefnotitie: Een zeer expressieve wijn met een
complexe neus van exotische vruchten, citrusfruit
en het typische veltliner-pepertje. Goed gestruc
tureerd, met frisse zuren en een prachtig zuivere
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,70)
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N

Wijn & Spijs - Rijk wit

a het aperitief en het voorgerecht is
het tijd voor een glas rijke witte wijn.
Dit wijntype is te herkennen aan een
vette structuur, complexiteit en intensiteit.
Houtgelagerde chardonnay is het bekendste
voorbeeld, maar er zijn nog meer wijnen die
door hun rijkdom mooi tegenspel bieden
aan gerechten met stevige vis of gevogelte.
Wij selecteerden zes favorieten en vroegen
ook nu één van onze wijnadviseurs om in
samenwerking met een chef een ultieme
combinatie te creëren.
Collega Bas Kastelein ging hiervoor naar
een restaurant waar we al jarenlang mee
samenwerken: Le Hollandais in Amsterdam.
Met chef Adriaan van Raab van Canstein

ging hij aan de slag en zij vonden een ‘match
made in heaven’ toen zij de 2015 Viognier
van Guffens proefden bij een ‘Petite Friture’
met saffraanmayonaise. Bas: “Dit rijke
gerecht past uitstekend bij deze viognier. Bij
de spiering met de saffraanmayonaise geeft
de wijn zich helemaal. De wijn wordt dan
nog sappiger en complexer en geeft mooie
rijke tonen van onder andere abrikoos.”

Op okhuysen.nl vindt u het blog over deze
proefsessie, de receptuur van het gerecht en
nog meer wijn-spijsadviezen. Op deze pagina
presenteren wij u nog vijf andere rijke witte
wijnen. Santé!

2015 Pinot Grigio - Venezia-Giulia
Vinaioli Jermann
Silvio Jermann is ongetwijfeld de beroemdste
maker van Italiaans wit. Het familiedomein Jermann, daterend uit 1881, ligt vlak bij de Sloveense
grens in de DOC Collio. De bodem bevat hier veel
mergel en zand, en de wijnen worden gekenmerkt
door elegantie, rijkdom, structuur en mineraliteit.
Proefnotitie: In de neus is de wijn rijk en intens,
met uitbundig wit fruit en een hint van witte bloe
men. De smaak is rond en zacht, met tonen van
appel, meloen en peer, knisperend fris en prachtig
in balans.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,80 per fles (normaal € 19,80)
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Fris wit • rijk wit • fruitig rood • vol rood • dessertwijnen

2015 Nerello Mascalese - Terre Siciliane
Molino a Vento

2014 Blaufränkisch Heide
Birgit Braunstein

De druif nerello mascalese vindt zijn oorsprong
op de oostflank van de Etna dicht bij het dorpje
Mascali. Na de vergisting volgt een korte opvoeding, die deels op inoxtanks en deels op Franse
barriques geschiedt. De houtlagering zorgt voor
extra complexiteit.
Proefnotitie: Granaatrode kleur. In de neus bes
sen, laurier en kers, en in de mond sappig rood en
zwart fruit en kruidige aroma’s. De lange afdronk
biedt elegante tanninen, souplesse en een aange
naam pepertje.
Op dronk: tussen nu en 2018

De blaufränkisch is een typisch Oostenrijks druivenras dat intense rode wijn met pit voortbrengt.
De druiven van Birgit Braunstein 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 zuiver, heeft intens donker fruit en zachte rijpe
tanninen en eindigt met een heerlijke bite.
Op dronk: tussen nu en 2019

2015 Refosco Dal Peduncolo Rosso
Venezia Giulia
Tenuta Viscone

2014 Fleurie
Gilles Gelin

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,25 per fles (normaal € 6,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,90 per fles (normaal € 12,10)

Beaujolais is misschien wel dé streek voor ‘fruitig
rood’. De gamay noir à jus blanc heeft een opgewekte smaak met veel fruit en weinig tanninen.
Gilles Gelin werkt met groot respect voor de
natuurlijke omgeving en past deels de methode
‘macération carbonique’ toe, waarbij de wijn een
maximale fruitexpressie krijgt.
Proefnotitie: Al met een snuf in het glas krijg je
zin in deze wijn. We ruiken bosbessen, bramen en
florale tonen. In de mond veel sap, een elegant
fruit en lieflijke tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2020

Tenuta Viscone is eigendom van de familie Braidot,
die hier al sinds 1870 wijn maakt en inmiddels 80
hectare wijngaard bezit. De refosco is een autochtone druif die bekendstaat om zijn kruidige, licht
vegetale smaak en verfijnde bittertje.
Proefnotitie: In de frisse neus subtiele aardse
tonen en rood fruit. In de smaak bessig fruit,
bosaardbeitjes en het typisch Italiaanse bittertje.
De wijn heeft een mooie spanning en is perfect in
balans.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

2015 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir
Sinds korte tijd wordt Vieux Pressoir geleid door
de getalenteerde en ambitieuze François Prinsloo.
Prinsloo legt – in tegenstelling tot zijn voorganger
Bruno Albert – de nadruk op de rijpheid van de
cabernet, waardoor de wijn nu iets meer ‘warmte’
biedt dan voorheen. Deze heerlijke Saumur bestaat
uit 90% cabernet franc en 10% cabernet-sauvignon.
Proefnotitie: Uitbundige tonen van bessen, zwart
fruit en peper knallen het glas uit. 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:
€ 8,10 per fles (normaal € 8,95)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,60)

I

Wijn & Spijs - Fruitig rood

n een fruitige rode wijn proef je de druif in
zijn puurste vorm. De wijnmaker vermijdt
te sterke houtinvloeden en streeft naar
elegantie en finesse. Wanneer u een fruitige,
rode wijn iets koeler serveert, vallen deze
eigenschappen extra op. Ook voor dit
wijntype bezocht een van onze wijnadviseurs
een gerenommeerde chef om een ideale
wijn-spijscombinatie uit te werken. Collega
Rik Voortman ging naar restaurant ’t
Diekhuus in Terwolde. Chef Jan Klercq viel
direct voor de 2014 Fleurie van Gilles Gelin.
Jan: “Zo’n heerlijke, zuivere Beaujolais is
vaak een geweldige begeleider van ‘pure’
gerechten met aardse tonen. Bij deze wijn
‘proef’ ik dan ook onmiddellijk mijn gerecht

van gestoomde schorseneren met peer,
walnoot en truffel.” Jan gaat aan de slag.
Van het resultaat is iedereen verrukt. Rik
vertelt: “De wijn en het gerecht versterken
elkaar. Het elegante fruit van de Fleurie doet
de schorseneren dansen, en de aardse tonen
van het gerecht accentueren de sappigheid
en de lieflijke tanninen van de Fleurie. Alsof
ze voor elkaar gemaakt zijn!”

Op okhuysen.nl vindt u het blog over deze
proefsessie, de receptuur van het gerecht en
nog meer wijn-spijsadviezen. Op deze pagina
presenteren wij u nog vijf andere rode, op
fruit gemaakte wijnen. Santé!

2014 Cartagena Pinot Noir
San Antonio
Viña Casa Marín
In de koele kuststreek langs de Grote Oceaan
maakt wijnmaakster Maria Luz Marín wijnen die
tot de mooiste van heel Chili horen. De pinot-noirdruiven ontwikkelen hier veel frisheid en intense
aroma’s en dankzij een opvoeding op kleine roestvrijstalen cuves bleven de aroma’s en smaakstoffen
prachtig intact in de uiteindelijke wijn.
Proefnotitie: Uitbundig fruit van aardbeien, rabar
ber en rode bessen. In de elegante smaak proeven
we rijp rood fruit, zoetige tanninen, een levendige
frisheid en een kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,00 per fles (normaal € 14,40)
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2014 Merlot/Cabernet Sauvignon
Stellenbosch
Sterhuis

2013 Abras - Malbec
Altocedro
Karim Mussi Saffie, de getalenteerde wijnmaker
van Altocedro, maakt zijn Abras wijnen in de Cafayate Valley in Salta. De malbec plant hij aan op wel
1800 meter hoogte. Hier koelt het ’s nachts flink af
en zo kunnen de druiven verfijnde zuren ontwikkelen. Het oogsten gebeurt er met de hand en de
vinificatie met de grootste toewijding.
Proefnotitie: Roodpaarse kleur. Een neus van fris,
donker bosfruit. In de mond een schitterende span
ning, sappig fruit en een mooie mineraliteit. Een
top Malbec die al vele prijzen in de wacht sleepte!
Op dronk: tussen nu en 2018

Bij Sterhuis zorgt de combinatie van een hoogwaardige bodem, een hoge ligging, een altijd waaiende
wind vanaf de Atlantische of de Indische Oceaan
voor een langzame rijping en lage rendementen.
De druiven zijn er geconcentreerd en rijp en staan
aan de basis voor wijnen met persoonlijkheid,
expressie, spanning en charme.
Proefnotitie: Verleidelijk parfum met bessig fruit,
pruim en kruiden. De smaakaanzet is levendig, en
we proeven voorts fris, zwart fruit, tonen van kruid
koek en specerijen. Een aantrekkelijke wijn!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,25 per fles (normaal € 12,60)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,80 per fles (normaal € 8,70)

2013 Tandem - Syrah du Maroc
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot

2014 Crianza - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado

De grote ‘syrah-man’ uit de Rhône, Alain Graillot,
ontdekte in het westen van Marokko een terroir dat
hij zeer geschikt achtte voor ‘zijn’ druivenras. Hij
oogst de druiven bij perfecte rijpheid, ontsteelt ze
en laat ze een korte koude weking ondergaan. De
alcoholische vergisting heeft plaats op inoxtanks
(roestvrijstaal), de opvoeding deels (voor 60%) op
eikenhouten barriques en deels (40%) op cementen
cuves.
Proefnotitie: Mooie syrah-geuren als drop, kruiden
en bessig fruit. De smaakaanzet is levendig, de
smaak zeer rijk met fris, zwart fruit en tonen van
kruidkoek en specerijen.
Op dronk: tussen nu en 2019

De tempranillo (100%) is afkomstig van de oudste
wijngaarden van het nog jonge domein, die op
een kalkrijke bodem staan aangeplant. De druiven
ontwikkelen zo een mooie frisheid die intact wordt
gehouden door in de vroege ochtend te oogsten.
De wijn wordt uiteindelijk negen maanden opgevoed op eiken.
Proefnotitie: Uitbundige geuren van donkere
bosvruchten, chocola en specerijen. De smaak
is sappig en complex, vol zwoel fruit en met een
spannende kruidigheid. De lange finale is fris en
elegant.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,90 per fles (normaal € 9,80)

2015 Côtes du Rhône rouge
‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Wie houdt van kruidige rode wijnen, moét wel
houden van Mordorée uit de zuidelijke Rhône.
De druiven – grenache en syrah, aangevuld met
cinsault, carignan en counoise – zijn afkomstig van
wijnstokken van zo’n twintig jaar oud. Ze worden met de hand geplukt en na een zorgvuldige
selectie, ontsteeld en geperst. Het sap vergist op
lage temperatuur, waardoor naast kruidigheid ook
elegantie een kerneigenschap is.
Proefnotitie: Dieprood van kleur en met een
aantrekkelijke neus van rijpe kersen, bramen en
viooltjes. De smaak is lekker kruidig, met zoetige
tanninen en een lange, frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,40 per fles (normaal € 10,60)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,20)

V

Wijn & Spijs - Vol rood

olle rode wijnen zijn met hun krachtige karakter en verwarmende, rijke
smaak bij velen geliefd. Op zoek naar
een originele wijn-spijscombinatie om van
te watertanden, ging onze wijnadviseur
Vincent Oostlander naar restaurant De
Harmonie in Rotterdam. Hij koos ervoor de
originele wijn ‘Tandem – Syrah du Maroc’
mee te nemen. Chef Marco Somers raakte
onmiddellijk geïnspireerd. Hij bereidde een
fenomenaal gerecht: eendenborst (Canette)
met chutney van peer en saffraan, schuim
van citrus en gebakken eendenlever.
Vincent: “De Tandem heeft stevige tanninen,
die zacht wegsmelten bij de eendenborst.
De specerijen in de wijn passen perfect

bij de chutney en saffraan. Geserveerd
bij dit gerecht, is de wijn nog lekkerder!”
Chef Marco voegt daar aan toe: “Ik heb
gekozen voor een gerecht met een hoog
smaakgehalte. Zo’n gerecht kan een wijn
helemaal van tafel vegen. Maar de Tandem
laat je juist nog meer van de eend en de
kruidigheid genieten. Subliem!”

Op okhuysen.nl vindt u het blog over deze
proefsessie, de receptuur van het gerecht en
nog meer wijn-spijsadviezen. Op deze pagina
presenteren wij u nog vijf andere volle, rode
wijnen. Santé!

2013 La Diva - Vin de Pays des Coteaux
de Murviel rouge
Mas des Dames
De Nederlandse wijnmaakster Lidewij van Wilgen
heeft enorm succes met haar biologische domein
Mas des Dames. ‘La Diva’ is haar topcuvée. De
druiven zijn afkomstig van haar beste percelen
syrah (50%), grenache (30%) en alicante (20%). De
stokken alicante zijn wel honderd jaar oud! Lidewij
houdt de rendementen laag en voedt de wijn
twaalf maanden op op eikenhouten barriques.
Proefnotitie: De geuren van rijpe bramen en ker
sen, garrigue, verse kruiden en rode veldbloemen
doen je in Zuid-Frankrijk wanen. De geconcen
treerde smaak biedt een heerlijk soepel rijp fruit en
subtiele tonen van het eikenhout.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 15,10)
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2015 Sauvignon blanc semi-dulce
Palacio de Bornos

2015 Moscato d’Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)

Het dynamische wijngebied Rueda ligt honderd
kilometer ten noorden van de stad Madrid. Palacio
de Bornos is er een van de bekendste producenten. Voor hun dessertwijn gebruiken zij 100%
sauvignon blanc. Deze druif geeft in Rueda een
zeer aromatisch fruit.
Proefnotitie: Uitbundige neus van vers wit fruit.
Licht zoet, met tonen van groene appel, papaja en
grapefruit. De wijn heeft een ideale balans tussen
extract en verfijning. Heerlijk bij een vruchten- of
olijvencakeje.
Op dronk: tussen nu en 2018

Piemonte is de streek van de wereldberoemde
krachtpatsers Barolo en Barbaresco. Maar in de
omgeving van Asti wordt ook de lieflijke Moscato
d’Asti geproduceerd. Doordat de gisting is onderbroken heeft de wijn een natuurlijk restzoet, een
laag alcoholgehalte en fijne belletjes.
Proefnotitie: Op en top muskaat: heerlijke tonen
van honing, druiven en bloesem in de neus en
verkwikkende zuren in de mond. De fijne bubbel
tjes maken de afdronk schoon en zuiver. Heerlijk bij
meringue en fruitdesserts met perzik of mandarijn.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

2015 Cerdon rosé pétillant - Bugey
Domaine Alain Renardat-Fache

2014 Rasteau rouge Grenat
Vin Doux Naturel
Domaine des Escaravailles

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,50 per flesje van 0,5 liter (normaal € 8,40)

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

Deze zeldzame, licht mousserende, halfzoete rosé
komt uit het kleine wijngebied Bugey, gelegen
in de Savoie. De druiven (gamay, poulsard en
chardonnay) zijn volgens de ‘méthode ancestrale’
gevinifieerd en het alcoholpercentage is laag (maar
7 %).
Proefnotitie: Fijne mousse, verleidelijke geuren
van aardbei en framboos en heerlijk fris van smaak.
Uitstekend bij de ‘demi cuit’ van Noor en bij chee
secake met rode vruchtjes.
Op dronk: tussen nu en 2019

Op bezoek bij eigenaar Gilles Ferran, ontdekten
wij zijn magnifieke Vin Doux Naturel. De wijn is
gemaakt van 100% grenache, die laat en overrijp
wordt geoogst. De vergisting wordt (door het
toevoegen van pure wijnalcohol) onderbroken bij
de gewenste hoeveelheid restsuiker. De assemblage van de perswijn en het ‘vrije sap’ rijpt twaalf
maanden op eikenhouten barriques. Het resultaat
is een ‘portachtige’ wijn met 16,5% alcohol.
Proefnotitie: Aroma’s van bramen, pruimen,
vijgen, cacao en specerijen. Mooie frisse tanninen,
elegant zoet en prachtige zuren in de afdronk. Ver
rukkelijk bij blauwe kazen en chocoladedesserts.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,25 per fles (normaal € 13,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,50)
2013 Cuvée Classique - Monbazillac
Château Vari
Toen Sylvie en Yann Jestin Château Vari in handen
kregen, hebben zij het uitgebreid en gemoderniseerd. Ook introduceerden zij een duurzame
werkwijze, wat er toe leidde dat het domein in
2009 officieel biologisch gecertificeerd werd. Vari
hoort inmiddels tot de top van de streek!
Proefnotitie: Edelzoet, mooi geconcentreerd, en
in bezit van een prachtige frisheid, met tonen van
honing, bloesem, kweepeer, mandarijn en zoete
witte perzik. Heerlijk bij crème brûlée en bij een
denlever of blauwe kazen.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,70 per fles (normaal € 14,10)
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Z

Wijn & Spijs - Dessertwijnen

elfs het eenvoudigste nagerecht
krijgt allure wanneer het begeleid
wordt door een bijpassende dessertwijn. Om zelf een mooie combinatie
te creëren, geven wij u enkele, concrete
suggesties per geselecteerde wijn en een
topcombinatie samengesteld door onze
eigen sommelier.
Voor welke wijn u ook kiest: geef uw
dessertwijnen net als andere wijnen
voldoende ruimte in het glas. De aroma’s
komen dan het beste tot hun recht.
Onze collega Job Joosse ging in de
praktijk aan de slag bij restaurant Noor in
Bloemendaal. Hier zwaaien chef Michel
Magielse en gastheer Peter Schuurman

de scepter. Uit de proefsessie kwam
als perfecte wijn-spijscombinatie naar
voren: een ‘demi cuit’ chocoladetaartje
geserveerd met stoofpeertjesijs, in
combinatie met de 2015 Cerdon rosé
pétillant. “Een verrukkelijke en verrassende
combinatie! De vloeibare chocola is romig
zacht, de wijn juist fris en elegant. Het
contrast zorgt voor een mooie spanning.”

Op okhuysen.nl vindt u het blog over deze
proefsessie, de receptuur van het gerecht
en nog meer wijn-spijsadviezen. Op deze
pagina presenteren wij u nog vijf andere
dessertwijnen. Santé!

2013 Barsac - Sauternes
Château Gravas
Sinds 1850 zwaait de familie Bernard de scepter op
dit château, dat zijn naam dankt aan de kenmerkende laag kiezels ofwel ‘graves’, in de wijngaard.
De kwaliteit is er hoog, en – zeker in vergelijking
met buren als Doisy-Daëne en Coutet – de prijs
zéér interessant.
Proefnotitie: Bouquet van honing, meloen en
rijpe abrikoos. Mondvullend, zwoel en edelzoet
en dankzij fijne zuren opgewekt en fris. Heerlijk bij
nagerechten met abrikoos, nectarine en perzik.
Ook fantastisch met foie gras en blauwaderkaas.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,95 per fles (normaal € 22,50)

Vinée Vineuse 17

Uw favoriete wijnen van 2016!
D

at u voor uw wijnen voor alledag bij Okhuysen aan het juiste adres bent, weten steeds meer mensen. Deze
groeiende groep van liefhebbers waardeert de hoge kwaliteit en de uitmuntende verhouding tussen prijs
en prestatie. Hieronder vindt u de favoriete wijnen van het afgelopen jaar!

2015 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
De gros manseng, ugni blanc en colombard werden streng geselecteerd en
kregen een opvoeding ‘sur lie’. Het resultaat is een frisse wijn met een hint van
kruiden, veel sap en aangename zuren.
Zuid-West, Frankrijk, wit, nu tot najaar
2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per fles (normaal € 5,90)
2015 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos

De basis voor dé witte huiswijn van
Okhuysen is de aromatische verdejodruif, aangevuld met de fruitige viura.
Exotische tonen van mango, passievrucht en citrusfruit stuiven het glas uit.
Heerlijk!
Castilla-y-Léon, Spanje, wit, nu tot 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,75)
2015 Sauvignon - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier

Op Château de Pennautier maakt
de familie Lorgeril al generaties lang
uitstekende wijnen. Deze wijn heeft een

uitbundige geur van citrusvruchten,
grapefruit, meloen en iets van buxus.
Languedoc, Frankrijk, wit, nu tot zomer
2017

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

2015 Chardonnay - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Een heerlijk frisse chardonnay van druiven op de hoger gelegen hellingen. Rijp
geel fruit en veldbloemen in de neus.
De smaak is mooi in balans, heeft een
goede structuur en een zalige finale.
Languedoc, Frankrijk, wit, nu tot zomer
2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,20 per fles (normaal € 6,95)
2015 Soave
Palazzo Maffei

De neus is delicaat met tonen van gras
en amandelbloesem. De smaakaanzet is
fris, gevolgd door rijp wit fruit. De wijn is
mooi in balans met milde zuren en een
aangenaam bittertje in de afdronk.
Veneto, Italië, wit, nu tot 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,70 per fles (normaal € 7,30)

2015 Grüner Veltliner
Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Fritz Miesbauer maakt op de terraswijngaarden uit het Kremstal wijnen met
een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. Een sprankelende frisheid, een
mooie rondeur en een goede lengte.
Niederösterreich, Oostenrijk, wit, nu
tot 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,70 per fles (normaal € 8,40)
2015 Chardonnay
Vin de France blanc
Verget du Sud

Jean Marie Guffens, de ‘koning van de
chardonnay’, selecteerde druiven van
koeler gelegen wijngaarden en maakte
een uitmuntende wijn voor een aantrekkelijke prijs!
Rhône, Frankrijk, wit, nu tot 2018

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

2015 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Met zijn aantrekkelijke dieproze kleur
verleidt de Huerta iedere keer weer! De
neus biedt uitbundig fruit. In de smaak
opnieuw veel sappig, rijp rood fruit en
verfrissende zuren in de finale.
Castilla-y-Léon, Spanje, rosé, nu tot
zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,20 per fles (normaal € 6,80)
2015 Guilhem Rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Dit paradepaardje was finalist bij het
Proefschrift Wijnconcours.
Zie ook pagina 23-25.
Languedoc, Frankrijk, rood, nu tot 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,45)
2014 Orot – Toro
Bodegas Toresanas

De eigenaren van Palacio de Bornos
weken uit naar Toro voor deze rode wijn.
Opgewekte neus van rood fruit en kruiden. De smaak is sappig, vol levendig
bosfruit. De afdronk is zacht en uiterst
elegant.
Castilla-y-Léon, Spanje, rood, nu tot
2018

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

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

2015 Almodí petit red
Terra Alta
Altavins

Gemaakt van merlot, met een kleine
hoeveelheid houtopgevoede cabernet-sauvignon, voor wat extra pit. De
wijn geurt naar bramen, bessen, laurier,
kruiden en iets van leer. Heerlijk kruidig
en fris!
Languedoc, Frankrijk, rood, nu tot 2018

Dit jaar nieuw in het assortiment en nu al
favoriet! Gemaakt van garnatxa negra,
aangevuld met carignan, syrah en merlot. Heerlijk sappige wijn met een parfum
van rode vruchtjes en specerijen.
Cataluña, Spanje, rood, nu tot 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,20 per fles (normaal € 6,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 7,95)

2014 Corvina Garda
Palazzo Maffei

2015 Merlot/Syrah
Vin de France rouge
Verget du Sud

Familie Cottini geeft de Corvina een
opvoeding van vier maanden op roestvrijstalen tanks. Een karaktervolle wijn,
met een uitgesproken fruitrijk karakter en
een lange, kruidige afdronk.
Veneto, Italië, rood, nu tot 2018

Een zeer aantrekkelijke fruitige en vriendelijke wijn voor alledag, die rijpte op
inox voor een maximale fruitexpressie.
De neus biedt intense aroma’s van rood
fruit zoals kersen en aardbeien.
Rhône, Frankrijk, rood, nu tot 2018

2015 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

2014 Valpolicella
Palazzo Maffei

Deze ‘Mon Petit Pétrus’ is verkozen tot
‘Wijn van het Jaar’ bij het Proefschrift
Wijnconcours! Zie ook pagina 23-25.
Rhône, Frankrijk, rood, nu tot 2019

Deze ‘basisvalpolicella’ van ongekend
hoge kwaliteit verrast ons ieder jaar
opnieuw! De smaak is elegant en kruidig,
biedt zwoel rijp fruit, een aangenaam bittertje en verfrissende zuren in de finale.
Veneto, Italië, rood, nu tot 2019

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

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,40 per fles (normaal € 7,35)

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 8,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,80 per fles (normaal € 9,75)

Extra korting

op 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!
Kijk op okhuysen.nl/huiswijnen
of bel 023-5312240 voor ons gehele
assortiment ‘wijnen voor alledag’.
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Pierre Péters

De klasse van
Veuve A. Devaux!

Een fenomeen in de Champagne

B

innen de Champagnestreek is Veuve
A. Devaux een uniek huis. Het werd
in 1846 opgericht en maakt deel uit
van de ‘Grandes Marques de Champagne’.
Daar waar vrijwel alle merk-champagnes
druiven kopen om te kunnen produceren,
kan Devaux volledig beschikken over – en
selecteren uit – eigen wijngaarden.
Dit resulteert in een zeer constante en zeer
hoge kwaliteit. Het huis ligt in het meest zuidelijke deel van de Champagne, de Côte des
Bar genaamd. In dit deelgebied is een hoofdrol
weggelegd voor de pinot noir. Deze karakteristieke druif voert dan ook de boventoon in de
assemblages van Devaux, wat de wijnen echt
onderscheidend maakt.

S

inds korte tijd werken wij naast Champagne Devaux samen met
een zeer vermaarde kleine zelfstandig werkende producent
(propriétaire-récoltant), Champagne Pierre Péters.

De laatste jaren gingen internationale topsommeliers in steden als New York, San
Francisco en Londen zich steeds meer interesseren in de zelfstandig werkende
topproducenten, met eigen wijngaarden. Deze interesse kreeg gehoor in de pers
en vakbladen begonnen over deze ‘nieuwe’ toppers te schrijven, waardoor de
belangstelling onder liefhebbers snel toenam.
Met Pierre Péters halen wij een absoluut fenomeen naar Nederland. De
topcuvée Les Chétillons werd zowel bij Decanter als bij Robert Parker als
beste geproefd. La Revue du Vin de France geeft Péters twee sterren
en zet het huis bij de beste tien ‘propriétaires-récoltants’
Pierre Péters maakt alleen maar Blancs de Blancs, Grand Cru Champagnes, van druiven van eigen wijngaard. Het domein is gelegen
in Mesnil-sur-Oger, in het hart van de Côte des Blancs. Het werd
in 1919 opgericht door Camille Péters en wordt nu geleid door
de zesde generatie van de familie Péters, de ervaren oenoloog Rodolphe Péters.

Champagne brut Grande Réserve
Deze basiscuvée, gemaakt van 70% pinot noir
en 30% chardonnay, illustreert hoe hoog het
niveau is bij Devaux. Na de ‘prise de mousse’
verblijft de champagne nog ruim twee jaar
‘sur latte’ om aan verfijning en complexiteit te
winnen. Heerlijk fris en fruitig in de neus, met
een hint van witte bloemen, perzik, abrikoos en
toast. De mousse is zacht en de smaak elegant,
verkwikkend en goed gestructureerd. Een verrukkelijk aperitief of uitstekende begeleider van
een feestlunch!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 32,50 per fles (normaal € 36,25)

Champagne brut Blanc de Noirs
Dé specialiteit van het huis en een van onze
favorieten: een ‘blanke’ champagne gemaakt
van 100% ‘rode’ pinot noir. De lange rijping ‘sur
lie’ geeft de wijn zijn rijpe en complexe karakter.
In het parfum vinden we iets van gedroogd
fruit, appels uit de oven en munt. Het smaakpalet bezit een prachtige souplesse en frisheid en
eindigt in een lange, elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

De familie Péters bezit 19 hectare wijngaard in de
gemeentes Mesnil-sur-Oger, Oger, Avize en Cramant. De
wijngaarden liggen op de coteaux, beschermd tegen de
westenwind en aangeplant op een bodem rijk aan krijt. De
stokken hebben een leeftijd van gemiddeld dertig jaar en
er wordt met groot respect voor de natuurlijke omgeving
gewerkt. De wijnen van Pierre Péters weerspiegelen de
rijkdom en finesse die de grote terroirs van de Côte des
Blancs hebben.

Champagne brut Cuvée de Réserve
Blanc de Blancs – Grand Cru
De basis van deze cuvée (100% chardonnay) komt uit 2012 en
geeft de wijn zijn prachtige frisse en elegante stijl. Hij wordt aan
gevuld met 40% reservewijn, een assemblage van twintig oogstjaren,
die extra kracht en complexiteit geeft. Het parfum is bloemig (acacia), en biedt ook tonen van citrusfruit, groene appel, amandel en
vers brood. De smaak is verfijnd met impressies van abrikoos, peer
en hazelnoot. De afdronk bezit heerlijke zuren en is prachtig fris.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 35,95 per fles (normaal € 39,90)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 33,95 per fles (normaal € 38,50)

Op okhuysen.nl vindt u ons complete aanbod champagnes.
Kijk op het bestelformulier of op okhuysen.nl voor de prijs per fles.
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Een onweerstaanbaar duo

D

e Zuid-Franse zoete wijn Banyuls en pure chocolade lijken voor elkaar te zijn voorbestemd. Ze
passen perfect bij elkaar, maar het gaat verder
dan dat: ze halen het beste bij elkaar naar boven. Zeker
wanneer de Banyuls afkomstig is uit de kelders van
topproducent Domaine de la Rectorie en de chocola
verwerkt is in een perfecte bonbon van de ambachtelijke Haarlemse chocolatier Pierre.

Het geheim is echter dat er in de vulling van de bonbon,
naast hoogwaardige pure chocola, wat van die overheerlijke
Banyuls van La Rectorie is verwerkt. Aan dit recept ontleent
de bonbon dan ook zijn naam: Bonbanyuls.

De hoogste eer voor Okhuysen
op het Proefschrift Wijnconcours!

M

aar liefst elf van de door ons
ingezonden wijnen haalden de finale
van het 28e Proefschrift Wijnconcours.
Een aantal van onze nieuwe wijnen van het
Iberisch schiereiland viel zeer in de smaak bij
de jury, en verder haalden zowel huiswijnen
als wijnen in het midden- en hogere segment
de finale. De Vaucluse ‘Mon Petit Pétrus’ van
Domaine Pesquier en de Cava Huguet van
Bodegas Can Feixes werden zelfs gelauwerd!

Bonbanyuls
Vorig jaar vierden wij twintig jaar Bonbanyuls en ontwikkelden
wij een nieuwe bonbon in samenwerking met een nieuwe
chocolatier. De bedoeling was om de bonbons op een nog
meer ambachtelijke manier te maken en het huwelijk tussen
bonbon en banyuls verder te perfectioneren. Het resultaat
mocht er zijn. Toch hebben we het afgelopen jaar nog een
klein beetje gesleuteld aan het receptuur, met name om
het pure karakter van de chocola extra te benadrukken. Het
resultaat is in onze ogen onweerstaanbaar!

Speciale prijs: € 10,50
per doosje van 14 bonbons
(normaal € 12,50)

2015 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
Deze heerlijke versterkte wijn komt uit de Roussillon, in het
zuiden van Frankrijk. Hij is gemaakt van 100% grenache noir,
waarvan de gisting onderbroken is door de toevoeging van
pure wijnalcohol. Domaine de la Rectorie staat bekend als
de beste banyuls-producent. Deze verrukkelijke ‘portachtige’
rode wijn vormt de basis van de bonbanyuls. Een Bonbanyuls
smaakt dan ook op zijn best met een glas Banyuls erbij!

Speciale prijs: € 16,50 per flesje van 0,5 liter

Onze
trotse
!
s
r
a
a
n
n
i
w
Wijn van het Jaar
in categorie ‘mousserend’
2008 Huguet Gran Reserva
Brut Classic Cava
Bodegas Can Feixes

(normaal € 17,95)

Cadeaukistje Banyuls en Bonbanyuls
Dit charmante kistje bevat een flesje 2015 Banyuls Cuvée
Thérèse Reig en een doosje Bonbanyuls, in opdracht vervaardigd door Chocolaterie Pierre.

Wijn van het Jaar
in categorie ‘rood tot € 7,50’

(normaal € 34,40)

2015 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Speciale prijs: € 29,95 per cadeaukistje
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Onze
trotse
winnaar!

Onze
trotse
winnaar!

Winnaars en finalisten 28 Proefschrift Wijnconcours
e

2008 Huguet Gran Reserva Brut
Classic – Cava - WINNAAR
Bodegas Can Feixes
Een jaarlijks terugkerende finalist! Niet zo
vreemd, aangezien de ambitieuze familie Huguet hooggelegen wijngaarden
met een kalkrijke bodem bezit, waar de
druiven profiteren van perfecte omstandigheden. Een mooie fijne mousse, een
complexe neus met tonen van brioche
en citrusfruit en een zuivere, verfijnd
droge smaak.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,30 per fles (normaal € 16,95)
2015 Espumante Bruto
Alvarinho
Quinta de Soalheiro

Onze jongste aanwinst uit Portugal
maakt van de alvarinhodruif naast droog
wit ook een top-mousseux. Een heerlijk opwekkend parfum van wit fruit,
veldbloemen en wat brioche. Opvallend
levendige smaak, een elegante mousse,
verkwikkende zuren en een verleidelijke
afdronk.
24 Okhuysen.nl | 023-5312240

Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,10 per fles (normaal € 18,95)
2015 Getariako Txakolina
Blanco
Inazio Urruzola

Sprankelende witte wijn van hondarrabi
zuri (80%), petit corvou en chardonnay.
Laag alcoholgehalte (10,5%), heerlijk
doordrinkbaar! Uitbundige neus van rijp
wit en geel fruit, met iets ziltigs. In de
smaak een lichte tinteling, sappig fruit,
verkwikkende zuren en een fijne, droge
afdronk.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

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

een mooie zuiverheid en een prachtige
frisheid in de smaak.
Op dronk: tussen nu en 2018

De smaak biedt een mooie structuur, rijp
wit fruit, concentratie en elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 11,75)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,90 per fles (normaal € 31,00)

2015 Alvarinho - Vinho Verde
Quinta do Soalheiro

2015 Guilhem Rouge
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac

Dankzij een vroege oogst blijft de
frisheid van de alvarinho uitstekend
behouden. Heerlijke geur van mineralen, citrusvruchten en wat tropisch
fruit. Intense en aromatische smaak,
uitstekende balans, vettige structuur,
rijpe fruittonen, mineralen, fijne zuren en
prachtig zuiver.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2016 Cartagena Sauvignon
Blanc – San Antonio
Viña Casa Marín

2013 Saint-Péray ‘Les Figuiers’
Domaine Bernard Gripa

De wat koudere en kleirijkere grond
hier is ideaal voor een expressieve stijl
sauvignon. Kruisbes, gemaaid gras,
citrusfruit, mint en wat peper, en stuivend fruit, een uitstekende structuur,

Een grootse wijn gemaakt van tachtig jaar oude stokken roussanne en
marsanne, op eiken sur lie opgevoed.
Florale en minerale neus, wat honing,
zoetig wit fruit, vanille en hazelnoot.

Met evenveel aandacht gemaakt als zijn
beroemde broer Mas de Daumas Gassac. Een paradepaardje als huiswijn, met
een geur van rijp rood en zwart fruit, en
kruidige garrigue. Frisse smaak, opnieuw
uitbundig fruit en een kruidige finale!
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fles (normaal € 6,45)

2015 Vin de Pays de Vaucluse
WINNAAR
Domaine du Pesquier
De familie Boutière uit Gigondas
assembleerde de traditionele Rhônedruif syrah met de ‘verboden’ merlot,
en doopte hem ‘Mon Petit Pétrus’. Licht

aardse neus en verder tonen van donker
fruit, peper en laurier. De smaak is fruitig,
biedt veel sap, een aangename kruidigheid en een intense afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,40 per fles (normaal € 7,35)
2014 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves

Thierry Germain werkt volledig biologisch-dynamisch, een ongekend
evenwicht en een zeer hoog kwaliteitsniveau zijn het resultaat. Klein donker fruit,
rode veldbloemen en peper stijgen op
en we proeven levendig fruit, verfijnde
zuren, prachtig aardse tonen, rijpe tanninen en een zuivere finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,50 per fles (normaal € 12,75)
2012 Bandol rouge
Château de Pibarnon

de hoogstgelegen wijngaarden bezit.
Een expressieve neus van rood en zwart
fruit en verse kruiden. Brede en krachtige smaak, opnieuw mooi fruit, wat
kreupelhout en tabak.
Op dronk: tussen nu en 2024

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 29,50 per fles (normaal € 32,75)
2015 Ballet d’Octobre
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé

Na de oogst eind oktober weekten de
druiven in het deels vrijgekomen sap om
extra aroma’s aan de schillen te onttrekken. Explosief parfum met heerlijke
aroma’s van grapefruit, perziken en passievruchten en een hint van honing en
karamel. Verfijnd zoete smaak met frisse
zuren en een indrukwekkende finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,80 per fles (normaal € 15,30)

De mourvèdredruif rijpt nergens zo mooi
als in Bandol, waar het tophuis Pibarnon
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Met deze kerstwijnen
zit u altijd goed!
I

eder jaar selecteren we drie heerlijke wijnen die uitstekend tot hun recht komen bij de kerstdis
of een ander feestelijk diner. Deze wijnen voldoen aan de volgende criteria: ze zijn nu perfect
op dronk, bij veel gerechten inzetbaar en vallen bij een breed publiek in de smaak.
We presenteren achtereenvolgens een feestelijke Frizzante van De Faveri, de verrassend rijke
Verdejo Fermentado en Barrica van Palacio de Bornos en de zwoele Ripasso Superiore van
Palazzo Maffei. Aan tafel!

Frizzante Nera Spago
Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri
Aan de basis van deze Frizzante staat de
proseccodruif (90%). Eigenaar en wijnmaker
Lucio de Faveri voegt daaraan zo’n 10%
verdiso, perera en bianchetta toe. De druiven
zijn afkomstig van zeer steile wijngaarden
in de heuvels van Valdobbiadene en Vidor,
zo’n veertig kilometer ten noordwesten
van Treviso. Lucio en zijn vrouw Mirella zijn
trots op de reputatie die het domein heeft
opgebouwd en verheugd dat hun kinderen
Giorgia en Giordiano op een dag het stokje
zullen overnemen. Na de handmatige
oogst worden de druiven zeer licht geperst,
waarna het verkregen sap vergist op
een lage temperatuur. Na de vergisting
volgt een rijping op inoxtanks, waarna
geconcentreerde most wordt toegevoegd
aan de basiswijn en een ‘natuurlijke’ tweede
gisting plaatsvindt op speciale tanks,
autoclave genaamd. Het koolzuur dat tijdens
de gisting vrijkomt, kan de tanks niet uit en
lost op in de wijn.
Proefnotitie: Elegante mousse en een
parfum van witte bloemen, bloesem,
suikermeloen en iets van peer. De
smaakaanzet is heerlijk fris, met sappig wit
fruit, een hint van honing, florale tonen en
een lange, mild droge en verkwikkende
afdronk. Een prosecco van niveau!
Schenkadvies: Als aperitief, bij een
feestelijke brunch of bij antipasti.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,25 per fles
Bij 24 flessen: € 8,95 per fles
(normaal € 10,25)

2014 Verdejo Fermentado en
Barrica - Rueda
Palacio de Bornos
In 1993 introduceert Okhuysen verdejo op de
Nederlandse wijnmarkt en binnen korte tijd
genieten de aromatische wijnen van Palacio
de Bornos een enorme populariteit. Nog
immer is Palacio de Bornos een belangrijk
domein in ons assortiment en staat de
streek Rueda model voor het nieuwe Spanje,
waar oude tradities de afgelopen jaren
een verrassend moderne invulling hebben
gekregen. Deze ‘Fermentado en Barrica’
wint aan complexiteit doordat het meest
geconcentreerde sap – afkomstig van de

beste verdejodruiven – op eikenhouten
vaten vergist. Daarna rijpt de wijn nog eens
vier maanden in eikenhouten vaten voor
extra structuur en balans. Het resultaat is
verrukkelijk!
Proefnotitie: Uitbundige neus van rijp
tropisch fruit, specerijen en plezierige
houttonen. De smaak is krachtig en sappig,
waarbij het hout mooi is versmolten met de
frisse structuur van de verdejo.
Schenkadvies: Bij diverse (gekruide)
visgerechten, gerookte zalm, wit vlees,
mediterrane schotels, rijke salades of een
geitenkaasje.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,45 per fles
Bij 24 flessen: € 9,10 per fles
(normaal € 10,50)

2014 Ripasso Superiore
Valpolicella
Palazzo Maffei
Palazzo Maffei bevindt zich in het dorp
Tregnano, niet ver van de stad Verona. Het
wijnhuis ligt op 400 meter hoogte, midden
in de idyllische Illasivallei, een van de
mooiste plekjes van het herkomstgebied.
De wijngaarden op de Tenuta zijn omringd
door olijfgaarden en bos. De ambitieuze
Diego Cottini, telg van een befaamde
wijnmakersfamilie, zwaait hier sinds 2000 de
scepter. Hij selecteerde voor zijn Ripasso de
gezondste veronese (70%), rondinella- en
molinaradruiven. Na de vergisting werd
een tweede gisting op gang gebracht door
de schillen en de fijne gistsporen van de
Amaronewijn toe te voegen. De Ripasso
wint hierdoor aan volume en kracht. Na een
verblijf van achttien maanden op eikenhouten
vaten is de wijn gereed voor botteling.
Proefnotitie: Intense, kruidige neus
boordevol zwart en rood fruit. De smaak is
lekker sappig met rijp kersenfruit, pruimen,
specerijen, iets van hout, zachte, zwoele
tanninen en elegante zuren in de lange
afdronk.
Schenkadvies: Heerlijk bij krachtiger
vleesgerechten, wild (met bijvoorbeeld een
licht zoete pruimensaus) en pittige (harde)
kaas.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,20 per fles
Bij 24 flessen: € 10,75 per fles
(normaal € 12,40)

De wijnen zijn gecombineerd te bestellen!
Zo profiteert u al snel van de 24-flessenprijs.
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De kunst van het schenken

ijn is en blijft een gewaardeerd eindejaarscadeau. Niet alleen omdat veel mensen van wijn houden,
maar ook omdat wijn een zeer persoonlijk cadeau kan zijn. Wij helpen u graag bij het verzorgen van
het mooiste en meest welkome wijngeschenk. De mogelijkheden zijn legio en voor ieder budget
toegankelijk. Om inspiratie op te doen of juist om de vele keuzes te vergemakkelijken, stelden wij vast een aantal
kant–en-klare wijncadeaus voor u samen die we u op deze pagina’s graag presenteren.
Kijk op okhuysen.nl/relatiegeschenken voor meer informatie en inspiratie!

WIJ

NCADEAUS

1 fles 2015 Inzolia - Terre Siciliane
Molino a Vento
1 fles 2015 Nero d’Avola - Terre Siciliane
Molino a Vento

1 fles 2015 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
1 fles 2013 Orot Roble – Toro
Bodegas Toresanas

1 fles 2014 Saint-Véran ‘Vignes de Saint-Claude’
Maison Verget
1 fles 2013 La Voûte Saint-Vincent - Morgon
Domaine Louis Claude Desvignes

1 fles 2014 Pessac-Léognan blanc
Château Le Sartre
1 fles 2013 Haut-Médoc – 5me Grand Cru Classé
Château Cantemerle

De wijnmakers van het Siciliaanse domein Molino a Vento,
gelegen in de provincie Trapani, vinifiëren hun autochtone
druiven op moderne wijze. Dit leidt tot verrukkelijke resultaten! De witte inzoliadruif geeft een levendig frisse wijn, waarin
rijp wit fruit, een subtiele kruidigheid en een goede bite
prachtig samenkomen. De ‘zwarte’ d’avoladruif staat garant
voor een geconcentreerde, sappige wijn met licht aardse
tonen, een bessig fruit en spannende specerijen. Sicilië op zijn
best!

Verdejo is dé druif van Rueda. Hij ontwikkelt hier – dankzij de
hoge ligging en het heersende landklimaat – een geweldige
smaakexpressie. Deze 100% verdejo is werkelijk verrukkelijk:
de expressieve neus biedt exotisch fruit, kruiden en bloemen
en de smaak is droog, fruitrijk en goed gestructureerd. De
Orot Roble (100% tempranillo) werd op houten vaten opgevoed. Zo won hij aan complexiteit en structuur en ontwikkelde
hij verleidelijke tonen van bosbessen, bramen en zoethout.

Dat Jean-Marie Guffens zijn bijnaam ‘koning van de chardonnay’ verdient, bewijst ook deze cuvée. De druiven komen van
een perceel nabij Prissé, met kalk- en kleirijke bodem en met
een expositie op het zuiden. De vinificatie geschiedt op eiken
en de wijn wordt uiteindelijk opgevoed op betonnen tanks.
Desvignes oogst de gamaydruiven voor deze Morgon van
stokken van zo’n zestig jaar oud van het interessante ‘climat’
Douby. Het resulteert in een prachtig geconcentreerde wijn
met zoetige tanninen.

Klassiek wit uit Pessac-Léognan van Le Sartre, een fijn château
ten oosten van Domaine de Chevalier. Heerlijke assemblage
van 90% sauvignon blanc en 10% semillon met een hout
opvoeding van zeven maanden. De Cantemerle heeft een
heerlijke neus van kersenfruit, rode bloemen, vanille en toast.
De smaak is krachtig en intens, met fijne zuren en soepele
tanninen. Hij kan nu gedronken worden maar is ook geschikt
om nog even weg te leggen.

E ITALIË ICON
STJ

€ 20,25

€ 23,50

€ 83,50

NCADE

AUS

1 fles 2015 Sauvignon blanc - Stellenbosch
Sterhuis
1 fles 2014 Merlot/Cabernet-Sauvignon Stellenbosch
Sterhuis
Johan Kruger maakt op zijn hooggelegen wijndomein
Sterhuis wijnen met persoonlijkheid, expressie, charme en
spanning. De sauvignon blanc ontwikkelt in de op 450 meter
hoogte gelegen wijngaard op een bodem rijk aan graniet,
een schitterende frisheid. Een klein deel (15%) van het sap
wordt op Frans eiken vergist. Zo creëert Johan een wijn met
finesse én structuur. De assemblage van merlot en cabernet-sauvignon brengt een wijn voort vol verleidelijk fruit in
de neus en een uitbundige smaak van fris zwart fruit, iets van
kruidkoek en specerijen.
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1 fles 2015 Laudun blanc
Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
1 fles 2014 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire St.-Martin
De typische ‘Rhônedruiven’ bourboulenc, clairette, grenache
blanc, roussanne en viognier worden bij optimale rijpheid
geoogst, separaat gevinifieerd en op lage temperatuur
vergist. De wijn rust vervolgens ruim drie maanden op de
fijne gistsporen, waarmee hij zich voedt en zo aan structuur
en complexiteit wint. De P’tit Martin (een assemblage van
grenache, cinsault en syrah) wordt met evenveel toewijding
gemaakt als de grote cuvées van Oratoire, en dat proef je: fijn
geconcentreerd zoetig fruit, elegantie en complexiteit. Top!

WIJ

NCADE

AUS

1 fles 2014 W… Dreams – Venezia-Giulia
Vinaioli Jermann
1 fles 2011 Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco
Silvio Jermann maakt schitterende en inmiddels wereldberoemde witte wijnen in het uiterste noordoosten van Italie.
De cuvée W… Dreams is gemaakt van chardonnay afkomstig
van een kalkrijke grond. Een selectie van de beste druiven
werd zacht geperst en op eikenhouten barriques gevinifieerd
en opgevoed. Castiglion del Bosco bezit de interessantste
wijngaarden van het Montalcinogebied en is gespecialiseerd
in terroirwijnen die jong al fenomenaal smaken, maar ook een
enorm bewaarpotentieel bezitten.

• De kistjes zijn bedrukt met een Okhuysen-logo.
Bij grotere aantallen kunt u ook uw eigen logo
laten drukken. Informeert u naar de voorwaarden;
• Alle kistjes worden voorzien van wijninformatie en
wijn-spijsinformatie;
• Naast tweeflessenkisten, hebben wij ook een-,
drie-, vier-, zes- en twaalfflessenkisten;
• Er zijn aparte geschenkdozen voor de Frizzante
en Spumante van De Faveri en voor de
Champagnes van Devaux;
• Indien gewenst, kunt u uiteraard een persoonlijke
boodschap laten bijsluiten;
• Alle genoemde wijnen zijn ook per doos (en
fles) te bestellen, u vindt deze wijnen op het
bestelformulier.
Zie pagina 22 voor het geliefde kistje ‘Banyuls &
Bonbanyuls’.
Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u
contact opnemen met een van onze adviseurs via
vineus@okhuysen.nl en/of 023-5312240.
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Witte Bourgogne
Gul en indrukwekkend

N

ergens komt het begrip
terroir beter tot uiting dan
in de Bourgogne. Ondanks
dat er in bijna het gehele gebied
slechts één enkele druif voor het
maken van zowel wit (chardonnay)
als rood (pinot noir) wordt gebruikt,
kenmerkt het gebied zich door
een enorme variatie in smaken en
stijlen. Niet alleen is een chardonnay uit bijvoorbeeld Chablis totaal
anders dan die uit de Côtes d’Or,
de Châlonnais of Mâconnais, maar
zelfs twee naast elkaar gelegen
wijngaarden kennen vaak al grote
verschillen. Dit is wat de Bourgogne
zo ongrijpbaar, en tegelijkertijd zo
boeiend en spannend maakt.

Proefnotitie: Mooie balans tussen
rijpheid en frisheid, met in de neus tonen
van zoetig geel fruit, amandelen en
bloesem. De smaak biedt terugkerend
rijp fruit en wat citrusfruit, een prach
tige mineraliteit en een heerlijke frisse
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 14,95)
2015 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier

Jean-Luc Terrier en Christian Collovray
bezitten enkele van de beste akkers van
Davayé en Vergisson. Zij werken uiterst
nauwkeurig en oogsten dan ook alleen
bij perfecte rijpheid. In de kelder zien we

deze ambitie ook terug met moderne
apparatuur van de hoogste kwaliteit.
Hun Saint-Véran heeft de pure en frisse
stijl die de Mâconwijnen zo kenmerkt, en
voegt daar bovendien extra rijkdom en
mineralen aan toe.
Proefnotitie: De wijn geurt naar perzik,
abrikozen, peer en witte bloemen. De
smaak is rijk, rond en ietwat vettig, bezit
een uitstekende frisheid, een mooie
brede structuur en eindigt in een ele
gante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,90)
2014 Mâcon-Villages
Cuvée Terroirs du Maçonnais
Bret Brothers

De filosofie van Jean-Guillaume en
Jean-Philippe Bret is simpel: druiven
van topkwaliteit geven wijnen van
topkwaliteit. Om dat te bewerkstelligen, proberen ze de rendementen op
natuurlijke wijze laag te houden door

de grond zo goed mogelijk te laten
bewerken, zonder gebruik van chemische middelen. 50% van de druiven in
deze wijn komen uit Mâcon, aangevuld
met Viré Clessé, Saint-Véran en Pouilly-Fuissé. Een ‘eenvoudige’ Mâcon van
hoog niveau!
Proefnotitie: In de neus heerlijke tonen
van rijp wit fruit, bloemen en mineralen.
De smaak is zwoel, maar bezit tegelijk
een goede frisheid, veel sap en een
elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,30 per fles (normaal € 16,95)

2014 Bourgogne blanc
Maison Camille Giroud
Vroeger was Camille Giroud beroemd
om haar zeer traditionele wijnen die
jaren moesten liggen om ze te kunnen waarderen. Nu de jonge en zeer
talentvolle wijnmaker David Croix hier
de scepter zwaait, hebben de wijnen
een meer toegankelijker stijl, maar met

niet minder concentraat en complexiteit. Ze horen bij de beste wijnen van
de Bourgogne. De meeste druiven van
deze wijn komen van ‘Clos les Combes’
uit Puligny-Montrachet.
Proefnotitie: De wijn is gul en rijp, met
in de neus tonen van wit en geel fruit. In
de smaak een levendig, geconcentreerd
sap, opnieuw heerlijk rijp fruit en iets van
toast.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,30 per fles (normaal € 19,20)
2014 Pouilly-Fuissé Vieilles
Vignes
Domaine Collovray & Terrier

Slechts een selectie van de mooiste
oude stokken – tussen de zestig en
negentig jaar oud – uit Pouilly-Fuissé
komt in aanmerking voor deze topcuvée van Collovray en Terrier. Deze
oude stokken geven van nature lage
rendementen, waardoor het sap meer
concentraat bevat. Terrier, die het proces

in de wijnkelders leidt, kiest er dan ook
voor om de wijn op eikenhouten vaten
te vinifiëren en op te voeden.
Proefnotitie: Rijk fruit op de neus, met
tonen van rijpe perzik, suikermeloen,
bloesem, iets van vanille en een lichte
toast. De smaak is gul en uitbundig,
biedt zwoel rijp fruit, mineralen, een
mooie complexiteit en uitstekende
zuren.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,40 per fles (normaal € 23,75)

Proefpakket
Witte Bourgogne
U kunt deze zes wijnen ook
als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 96,50
(normaal € 106,90)

2015 Chablis
Domaine d’Elise
Deze Chablis van Frédéric Prain van
Elise is zo bijzonder dankzij de unieke
bodem: de speciale kalksoort ‘kimméridgien’ (afzettingen die grotendeels
uit fossielen van oesters bestaan). Deze
grond is verantwoordelijk voor de
specifieke minerale tonen in de wijn. De
wijngaarden van Prain zijn gelegen op
het zuiden, waardoor de wijnstokken
optimaal profiteren van de zonnewarmte.
Proefnotitie: In de neus een mooi par
fum van bloemen, verse boter en rijpe
druiven. Heel elegant. Hij proeft mine
ralig en ook smeuïg, met een heerlijk
rijp geel fruit, harmonische zuren en een
zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,50)
2013 Bourgogne blanc
‘Terres de Pierres’
Maison Verget

De juiste wijngaarden – met vaak
oude stokken –, het secuur kiezen van
de oogstdatum en een verregaande
kennis van en gevoel voor de vinificatie,
volledig afgestemd op het karakter van
de oogst, zijn de ingrediënten waarmee
Jean-Marie Guffens zich jaar in jaar uit
onderscheidt. Deze Terres de Pierres
is gemaakt van druiven uit Pierreclos,
Burgy, Bussières en Viré. Ongeveer 60%
werd op houten vaten opgevoed.
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D

e kracht van een goede pinot noir zit hem in de
finesse. De pinot-noirdruif is een delicate druif die
het moet hebben van zijn harmonie, elegantie en
complexiteit, ook al kan hij wel degelijk zeer krachtige
wijnen voortbrengen. Aan een mooie pinot noir blijf je
eeuwig ruiken, als je je tong niet zou hebben om ook
wat aandacht op te eisen. Hoewel gamays en pinot noirs
heel verschillend zijn, hebben de cru’s uit de Beaujolais
dit delicate karakter met pinot noirs gemeen. Hieronder
vindt u dan ook naast schitterende bourgognes een
tweetal prachtige beaujolaiswijnen uit de ‘zuidelijkste
Bourgogne’. Zinnenprikkelende wijnen bij uitstek!

Beaujolais en Rode Bourgogne
Het ultieme genieten voor de fijnproever

2013 Morgon Côte du Py ‘Javernières’
Domaine Louis Claude Desvignes
Als er in Morgon een classificatie voor de wijngaarden had
bestaan, was de ‘Côte du Py’ een premier cru geweest en de
daarbinnen gelegen lieu-dit Javernières een grand cru. De
wijngaard met gemiddeld zeventig jaar oude stokken ligt meer
aan de onderkant op de Côte du Py, met een ligging op het
zuidoosten en wat meer klei in de grond.
Proefnotitie: In de neus heerlijk fruit van zwarte bessen en
rode bosvruchtjes, ook iets kruidigs en wat laurier. De smaak
is geconcentreerd en lekker pittig, heeft frisse en tegelijkertijd
zachte tanninen, zoet fruit en opnieuw wat laurier.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,30 per fles (normaal € 18,10)
2014 Fleurie Les Grands Pres
La Soufrandière

De jonge broers Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret zijn
eigenaar van het in korte tijd wereldvermaard geworden
Domaine La Soufrandière in de Mâconnais. Sinds enige tijd
bezitten ze ook in de Beaujolais enkele hectaren, waar ze met
hun simpele filosofie – druiven van topkwaliteit geven wijnen
van topkwaliteit – inmiddels de nodige prijzen hebben binnengehaald. Deze Fleurie laat zien waartoe het vertroetelen van
de gamay kan leiden.
Proefnotitie: Uitbundig parfum van rood en zwart fruit, licht
floraal en met iets aardse tonen. De smaak is geconcentreerd
en intens, biedt een elegant fruit en stijlvolle tanninen. In de
finale een prachtige frisheid!
Op dronk: tussen nu en 2020

Proefpakket Beaujolais en
Rode Bourgogne
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 167,50 (normaal: € 186,60)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 21,80 per fles (normaal € 24,20)
2014 Bourgogne rouge
Maison Camille Giroud

2015 Auxey-Duresses rouge ‘Les Vireux’
Domaine Dupont-Fahn

2012 Beaune 1er Cru Clos du Roi
Domaine Tollot-Beaut

2013 Volnay 1er Cru Les Lurets
Maison Camille Giroud

Ondanks het feit dat de wijnen van David Croix zowel over
kracht, concentratie als complexiteit beschikken, weet hij ze zo
te componeren dat ze ook jong al prachtig zijn om te drinken.
Deze Bourgogne is hoofdzakelijk gemaakt van druiven uit de
omgeving van Volnay, aangevuld met druiven van wijngaarden gelegen bij Pommard en Gevrey. David hield de wijn wat
langer ‘sur lie’, voor extra structuur en complexiteit.
Proefnotitie: In de neus heerlijk rood fruit en bloemen. De
smaak biedt lekker sap, opnieuw rode vruchtjes, een mooie
frisheid, elegantie en eindigt met zachte tanninnen in de aan
gename afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022

Naast wijngaarden in Meursault en Puligny-Montrachet
bezit Michel Dupont ook een klein perceel pinot noir in de
gemeente Auxey-Duresses. Door de traditiegetrouwe late
oogst, heeft de wijn een uitbundig karakter met een bijna
zwoel parfum en een uitstekende rijpheid, wat hem zeer
geliefd maakt. De wijn rijpte een klein jaar op eiken vaten,
waarvan 10% nieuw. Een wijn om jong van te genieten.
Proefnotitie: In de neus aroma’s van rijp rood fruit, zoals
kersen en frambozen en iets van specerijen. De smaak biedt
opnieuw zwoel rood fruit, een zachte, ronde structuur, zoetige
tanninen en een fruitige, soepele afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Decanter plaatste Tollot-Beaut dankzij hun constant hoge
kwaliteit ooit bij de vijf beste Bourgognedomeinen. Deze
prachtige 1er cru ligt pal naast Les Blanches Fleurs, maar heeft
toch een andere terroir, die wijnen met meer kracht voortbrengt.
Proefnotitie: In de neus vinden we rijp rood fruit en laurier.
De smaak biedt een brede structuur, opnieuw rood fruit, verse
kruiden en een toets van hout. In de lange afdronk soepele
tanninen en een mooie frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2023

Biologisch wijngaardbeheer is een belangrijke voorwaarde die
Giroud gecontracteerde boeren stelt voor het afnemen van
hun druiven. Verder bepalen het jaar, de herkomst en de kwaliteit van de druiven de te volgen stappen bij het wijnmaken.
Deze voortreffelijke premier cru ligt aan de kant van Meursault,
en heeft een bodem rijk aan steentjes en kalk. Het bovenste
deel is geklasseerd als 1er cru.
Proefnotitie: Een heerlijk elegante volnay, met florale tonen,
zoetig donker fruit en een vleugje hout in de neus. De smaak
bezit opnieuw rijp fruit, een heerlijke frisheid en uitstekende
tanninen in de aangename finale.
Op dronk: tussen nu en 2024

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,25)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,50 per fles (normaal € 20,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 44,90 per fles (normaal € 50,00)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 47,95 per fles (normaal € 53,50)

Vinée Vineuse 33

Bordeaux, klassieke wijnen
met een ziel

De smaak is mooi gestructureerd, rijk,
sappig en biedt opnieuw dat kruidige
rode fruit, rijpe tanninen en een voor
treffelijke finale.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,50 per fles (normaal € 14,95)
2013 Château Maucamps
Haut-Medoc Cru Bourgeois

Maucamps geldt als een van de beste
crus bourgeois en overtreft in kwaliteit sommige grands crus classés. De
verantwoordelijke man hier is Claude
Gaudin, een uiterst gepassioneerde
oenoloog, die de wijn naar een hoog
kwaliteitsniveau tilde. De cabernet-sauvignon is licht dominant, en aangevuld
met merlot en een beetje petit verdot.
Proefnotitie: Fijne neus van rood en
zwart fruit als bessen en zwarte kersen
en een lichte houttoets. De smaak biedt
opnieuw rijk rood en zwart bessenfruit,
dat goed harmonieert met de aanwe
zige, maar soepele tanninen, een goede
structuur en een elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 16,95 per fles (normaal € 18,90)
2012 Château Bel Air
Saint-Estèphe – Cru Bourgeois

B

ordeaux is verreweg de grootste producent van kwaliteitswijnen ter wereld. Toch kijkt de
consument ook kritisch naar de hoge prijzen van ‘les grands châteaux’. Bordeaux heeft echter
zoveel meer te bieden dan die paar procent ‘luxewijnen’. Want ook in het segment daar net
onder worden geweldige wijnen gemaakt, in dezelfde stijl en van een kwaliteit die vaak dicht tegen de
beroemde châteauwijnen aan zit. Wij hebben een zwak voor deze ‘petits châteaux’ die er – mits je goed
zoekt – volop zijn.
2012 Château Péyrabon
Haut-Médoc - Cru Bourgeois
Wij werken al jaren met dit château gelegen op de westelijke
grens van Pauillac. Deze wijn wordt gemaakt van het deel van
de wijngaard van Château La Fleur Peyrabon dat net niet meer
in Pauillac ligt, maar krijgt evenveel aandacht. De kwaliteit
wordt hier jaarlijks nog altijd beter; resultaat van alle investeringen in wijngaarden, vinificatieruimten en een moderne
vatenkelder, en natuurlijk het harde werken.
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Proefnotitie: Een geur van zwart fruit, cederhout en iets van
laurier. De smaak is fluwelig zacht, biedt opnieuw dat heerlijke
fruit, rijpe tanninen en eindigt met een zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles (normaal € 14,40)

2014 Château Barberousse
Saint-Emilion
Barberousse is een van de paradepaardjes binnen ons assortiment. In 1985
bezochten wij dit domein voor de eerste
keer. Export kende Monsieur Puyol toen
niet of nauwelijks, want zoals hij zei:
“Mijn klanten wonen in Frankrijk, want
ik spreek alleen maar Frans.” Inmiddels
is het domein internationaal bekend en
hun wijnen zijn altijd harmonisch, op
fruit gemaakt, maar toch ook uitstekend
te bewaren.
Proefnotitie: In de neus verleidelijke
tonen van kruidig rood fruit, iets van
laurier en een lichte toast van het hout.

De 8 hectare van Château Bel Air
bestaan uit losse rijen met druivenranken, aangeplant te midden van de
illustere wijngaarden van Cos d’Estournel, Montrose en Tronquoy-Lalande, in
Saint-Estèphe. Durf je bij de aanblik van
de eenvoudige kelder niet van château
te spreken, na het proeven van de wijn
spreek je ‘Château Bel Air’ met respect
uit.
Proefnotitie: Het parfum van zwarte
bessen van de cabernet-sauvignon komt
goed door. Het rijpe fruit harmonieert
volledig met de zachte tonen van het
hout. De wijn is krachtig, maar bovenal
zeer stijlvol met rijpe tanninen en een
frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023

2011 Château Clos Chaumont
Côtes de Bordeaux Cadillac
Op Clos Chaumont staat bij alles kwaliteit centraal. Niet voor niets werden
Kees van Leeuwen die furore maakte bij
Château Cheval Blanc, en later Hubert
de Bouärd van Château Angélus, ingezet om de potentie van dit domein ten
volle te benutten. Dit eigendom van
Pieter Verbeek ontstijgt dan ook sinds
jaar en dag ruim zijn herkomst.
Proefnotitie: De neus is aantrekkelijk
en complex, met aroma’s van rijp rood
en zwart fruit, specerijen, een vleugje
vanille en iets van cacao. De smaak is
prachtig geconcentreerd, met mooie
rijpe fruittonen, mooi gestructureerde
en elegante tanninen en eindigt met
een lange, fijne afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,30 per fles (normaal € 21,40)
2012 Château Plince
Pomerol

Château Plince is gelegen op de zanden ijzerrijke terroirs van Pomerol, die
verantwoordelijk zijn voor de zeer
elegante stijl merlot die hier gemaakt
wordt. Plince bezit circa 5 hectare
wijngaarden die behalve met merlot ook
met cabernet-sauvignon en cabernet
franc beplant zijn. Ze zijn al meer dan
honderd jaar in de kundige en bevlogen
handen van de familie Moreau.
Proefnotitie: In de neus veel verfij
ning, zwoel rood fruit als frambozen en
aardbeien en een fijne houttoets. In de
smaak een uitstekende structuur, terug
kerend rijp fruit, frisse zuren, wat vanille
van het goed gedoseerde eikenhout
en een hint van peper in de stijlvolle
afdronk. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2025

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 32,90 per fles (normaal € 36,55)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,25 per fles (normaal € 21,50)

Proefpakket Bordeaux
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 116,90 (normaal: € 129,55)
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Rhône, wijnen
met karakter

Die zijn van grote schoonheid, en tegelijkertijd nog altijd zeer
betaalbaar. De Laudun rouge is gemaakt van grenache (60%),
syrah (30%) en mourvèdre (10%).
Proefnotitie: Uitbundige neus met tonen van rood en zwart
fruit, specerijen en een klein pepertje. De smaak is vol en
krachtig, met opnieuw sappig bosfruit, fijne kruiden en zachte
tanninen. Délicieux!
Op dronk: tussen nu en 2019

D

e Rhônestreek verenigt twee zeer verschillende
wijngebieden in zich. Het noorden is net wat
minder heet en kenmerkt zich door steile
hellingen van graniet. Het zuiden is weidser en
glooiender met een gevarieerde bodem met kiezels,
rolkeien, klei, kalk, zand en mergel. In het noorden is
de syrah alleenheerser voor de rode wijnen, en voor
wit de viognier (als monocepage), en marsanne en
roussanne. In het zuiden domineert de grenache voor
rood en wordt er voor wit met een keur aan druiven
gewerkt, die de warmte goed aankunnen.
Al met al brengt de Rhône een grote verscheidenheid
aan wijnen voort, die één ding gemeen hebben: hun
warme en kruidige karakter past uitstekend bij dit
jaargetijde.

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

2012 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Op het vermaarde Domaine de la Mordorée maken ze een
uitstekende Lirac onder de naam ‘la Dame Rousse’, bestaande
uit een assemblage van gelijke delen grenache en syrah van
veertig jaar oude wijnstokken. Na de vergisting onderging de
wijn een opvoeding van twaalf maanden op cuve.
Proefnotitie: Het fruit in de neus is mooi zwoel, met aard
beien en kersen, iets aards, leertonen en ook wat kreupelhout.
De smaak is vol zacht fruit, heeft een mooie structuur, iets van
vanille en specerijen en eindigt met een lang aanhoudende
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

2014 Cairanne blanc Réserve de Seigneurs
Domaine Oratoire St.-Martin

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

De broers Alary werken volledig biologisch en zijn in het
gelukkige bezit van enkele van de mooiste wijngaarden uit de
streek. De oude wijnstokken (vijftig tot wel honderd jaar oud)
staan diep geworteld in een bodem die rijk is aan kalk en klei,
en vormen daarmee de basis van de opvallend uitgebalanceerde wijnen van het domein.
Proefnotitie: De assemblage van roussanne, clairette en
grenache blanc geeft een uitbundig aroma van witte bloemen,
perzik en abrikoos. In de rijke smaak tonen van exotisch fruit,
groene appel en peer.
Op dronk: tussen nu en 2019

2011 Saint-Joseph rouge ‘Offerus’
J.L. Chave Sélection
De familie Chave bezit al sinds 1481 wijngaarden op de
beroemde heuvel van Hermitage. Jean-Louis Chave, de
huidige patron, maakt naast hermitage prachtige saint-joseph.
Met de uitbreiding van zijn wijngaarden kan Chave hier steeds
meer selecteren. De vaten die niet voor het domein worden
gebruikt, komen in aanmerking voor de Offerus; tegenwoordig dus ook volledig van eigen wijngaard!
Proefnotitie: Een prachtig puur syrahfruit komt mooi door
in de neus, met zwarte bessen, bramen, mineralen en iets
van peper. De smaak is geconcentreerd, met kruidig fruit en
heerlijke, frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,70 per fles (normaal € 12,95)

2015 Bien-Entendu Chardonnay - Vaucluse
Guffens aux Tourettes

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 18,95 per fles (normaal € 21,15)

De chardonnaydruif is officieel niet toegestaan in de Rhône
(en wijn van deze druif wordt daarom gedeclasseerd tot landwijn), maar de Bourgognespecialist Guffens is er gek op.
En zijn chardonnaydruiven van het Plateau de l’Aigle staan aan
de basis van een indrukwekkende wijn.
Volgens Guffens is dit zijn ‘Bâtard-Montrachet uit het zuiden’. De druiven werden in het warme jaar 2015 wat vroeger
geoogst om hun frisheid te behouden.
Proefnotitie: Een prachtige, rijke, exotische chardonnay, vol
sappig geel en wit fruit, een mooie mineraliteit, een aantrekke
lijke toast van het eiken en in het bezit van frisse zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022

2012 Saint-Joseph rouge
Domaine André Perret
Bij André Perret koop je niet de wijn in die je nodig hebt,
nee, je krijgt toebedeeld wat hij beschikbaar heeft. Meestal
is dat te weinig. Het succes van zijn wijnen is ongekend.
Mensen staan er letterlijk voor in de rij. Zijn geheim? Prachtige
wijngaarden waar hij veel tijd in doorbrengt om zodoende de
mooiste druiven te oogsten. Zijn vinificatie is traditioneel en
de wijnen rijpen op eiken.
Proefnotitie: Het parfum ruikt naar donker fruit, peper en
iets aards. De smaak is heel puur en bezit een terugkerend
zwart fruit dat prachtig harmonieert met de rijpe tanninen. De
afdronk is zacht en kruidig.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,95 per fles (normaal € 17,90)

2014 Laudun rouge - Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié
Aan de rand van het gehucht Saint-Victor-la-Coste ligt het
inmiddels razend populaire wijndomein van Luc Pélaquié.
Werden hier voorheen alle druiven verkocht, Luc maakt inmiddels alweer vele jaren met groot succes zijn eigen wijnen.
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Proefpakket Rhône

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,75 per fles (normaal € 21,90)

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 90,00 (normaal € 100,30)
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La Dolce Vita

I

talië heeft als wijnland onwaarschijnlijk veel te bieden. Wij selecteerden voor u de lekkerste
wijnen voor de decembermaand: de meest geliefde ‘vini bianchi’ van de Italianen zelf, en de
wereldwijd hooggewaardeerde ‘vini rossi’ uit de klassieke Italiaanse wijngebieden Piemonte
en Toscane. Proef en geniet van ‘la dolce vita’!

Proefpakket Italië
U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 87,50 (normaal € 97,05)

2012 Raone Rosso - Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone

2015 Dolcetto d’Alba Rossana
Ceretto

In de Abruzzen, een wijngebied in het noordoosten van Italië, ingeklemd tussen de Adriatische Zee en de Apennijnen,
ligt het domein van de schoolvrienden Luciano di Tizio en
Antonio d’Emilio. Zij richten zich naast internationale ook op
lokale, autochtone druivenrassen. Hun Raone Rosso maken
zij van montepulciano, sangiovese, merlot en cabernet-sauvignon. Vanwege deze bijzondere samenstelling wordt de
wijn ‘gedeclasseerd’ tot IGT. De wijn vergist lange tijd ‘sur
lie’, waarbij ‘de hoed van schillen’ regelmatig wordt ondergedompeld om extra smaak- en geurstoffen af te geven aan
de wijn. De wijn rijpte twaalf maanden op eikenhout.
Proefnotitie: De kleur is intens donkerrood, bijna paars.
De geur is complex, met tonen van een zoet donker fruit,
kruiden, specerijen en bloemen. De smaak is vol en kruidig,
mooi elegant, met prachtig rijpe, iets zoete tanninen en een
lange, frisse finale.
Schenkadvies: Bij vleesgerechten met een rijkere saus, eend
en wild.
Op dronk: tussen nu en 2018

De druiven zijn afkomstig van de Rossanawijngaard, die
als beste dolcettowijngaard van Alba wordt beschouwd.
Dolcetto betekent ‘kleine zoete’, en geeft wijnen die jong
op hun best zijn vanwege een lage zuurgraad en zachte
tanninen. De Ceretto’s kiezen ervoor om deze druif koel te
vergisten en de wijn daarna op te voeden roestvrijstalen
tanks.
Proefnotitie: De neus geurt naar rode bloemen, zwarte
bessen en bramen. De smaak is zuiver en fris, charmant en
tegelijkertijd zeer indrukwekkend.
Schenkadvies: Heerlijk bij vitello tonnato, kip met Italiaanse
kruiden en pasta met paddenstoelen.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25)

2014 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi
De wijnen van het biologisch-dynamisch werkende Avignonesi, in handen van de Belgische Virginie Saverys, worden
in het algemeen beschouwd als de perfecte weerspiegeling
van de Toscaanse terroir. Zij zitten dan ook barstensvol
karakter. Deze ‘Rosso’ is gemaakt van 94% prugnolo gentile
oftewel sangiovese en 6% lokale variëteiten, afkomstig van
vijf verschillende wijngaarden. Hij rijpte vijf maanden, deels
op barriques, deels op grotere eiken vaten.
Proefnotitie: Een heerlijk parfum van rode kersen, frambo
zen, bloemen, rozemarijn en specerijen. De smaak is mooi
intens, bezit een zachte structuur, rijpe fruittonen, specerijen
en elegante tanninen en de afdronk is heerlijk fris.
Schenkadvies: Bij pasta bolognese met parmazaan of bij
gegrild vlees.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,80 per fles (normaal € 14,20)
2014 Rosso di Montalcino
Castiglion del Bosco

Castiglion del Bosco bezit enkele van de allerbeste percelen
van de DOCG. Zo komen de sangiovesedruiven voor deze
‘Rosso’ van de hooggewaardeerde wijngaard ‘Gauggiole’,
die op zo’n 250 meter hoogte ligt én een expositie op het
zuidwesten heeft. Wijnmaker Nicolò d’Afflitto en oenologe Cecilia Leoneschi houden de eigenschappen die de
sangiovese hier ontwikkelt, de aromatische complexiteit en
frisheid, mooi vast in de uiteindelijke wijn.
Proefnotitie: Roodpaars van kleur. In de neus het voor
sangiovese zo kenmerkende kersenfruit en voorts tonen van
pruimen, leer en tabak. De wijn is heerlijk smeuïg, met zachte
tanninen en een frisse mineraliteit in de lange afdronk.
Schenkadvies: Bij risotto met vleessaus, lam, gerijpte kazen
en gegrilde groenten.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,95 per fles (normaal € 15,50)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,20 per fles (normaal € 15,75)
2015 Blangé Arneis - Langhe
Ceretto

Om de familie Ceretto kun je niet heen, als je door Piemonte
reist. Zij kleurden het landschap met schitterende kunstwerken en stonden aan de wieg van de huidige, ‘Bourgondische
indeling’ van deze wijnregio. Zij begonnen namelijk met het
aankopen van grote terroirs en met het creëren van wijnen
die de terroir reflecteren. Ook introduceerden zij, alweer
dertig jaar geleden inmiddels, als eersten een ‘grote’ witte
wijn in de Langhe. Omdat alles tot dan toe draaide om de
‘grandi vini rossi’ Barolo en Barbaresco was dit een echte uitdaging, maar zij slaagden met vlag en wimpel. Hun Blangé
werd direct een grote hit en is nog altijd dé arneiswijn van
Italië.
Proefnotitie: Heerlijke arneisneus van appel en peer. Door
de druiven op lage temperatuur te weken, en wat koolzuur
dat tijdens de gisting vrijkomt in de wijn te behouden bij
het bottelen, heeft de Blanghé een heerlijke frisheid. Mooi
zuiver, zeer elegant en vol verleidelijk wit fruit. Top!
Schenkadvies: Perfect als aperitief en heerlijk als begeleider
van pasta met zeevruchtjes.
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 16,50 per fles (normaal € 18,30)
2014 Vinnae - Venezia Giulia
Vinaioli Jermann

Silvio Jermann bracht familiedomein Jermann (sinds 1881)
perceel voor perceel in kaart en onderzocht precies welke
druif op welke plek tot de mooiste resultaten zou leiden. Zijn
assemblages stelt hij met eenzelfde precisie samen. De Vinnae – op basis van ribolla gialla en aangevuld met friulano en
riesling – werd voor een klein deel opgevoed op grote vaten
van Sloveens eikenhout.
Proefnotitie: Strogeel van kleur en een complexe neus van
abrikoos, perzik en bloemen. De smaak is goed gestruc
tureerd, met een mooie mineraliteit en kruidigheid, en de
lange afdronk bezit een verfijnd bittertje. Prachtig!
Schenkadvies: Verrukkelijk bij een romige risotto en bij
gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

Vinée Vineuse 39

¡España, por favor!
Spaanse juwelen

2015 Almodí negre - Terra Alta
Altavins

2008 Negre Tradició - Penedès
Bodegas Can Feixes

Wijnmaker en eigenaar Joan Bautista
Arrufí maakt elegante, complexe en
aromatische wijnen in het zuidwesten
van Catalonië. De grond is hier rijk aan
krijt en kalksteen, waar de oude stokken
(tot negentig jaar oud) diep in wortelen
en precies voldoende waterreserves
vinden. Deze cuvée wordt gemaakt van
100% garnaxta borruda, die zorgvuldig
werd geselecteerd. Na de weking en
alcoholische vergisting rijpte de wijn vier
maanden op Franse eikenhouten vaten.
Proefnotitie: We ontwaren een heerlijke
geur van frambozen, bramen, bloemen,
mineralen en cacao. De smaak is heerlijk
elegant en fris, biedt zwoele fruittonen,
bloemen, specerijen en laurier.
Schenkadvies: Heerlijk bij Spaanse ham,
mediterrane stoofschotels en tortilla met
chorizo.
Op dronk: tussen nu en 2020

In een bosrijk deel van de Alto Penedès
nabij het dorpje Cabrera d’Anoia maakt
de familie Huguet op het eeuwenoude domein Can Feixes niet alleen
een fantastische cava, maar ook een
indrukwekkende reeks stille wijnen. De
moderne kelders bevinden zich op drie
etages onder de grond en dragen bij
aan de hoge, constante kwaliteit van de
wijnen. Deze ‘Reserva’ is een assemblage van ull de lebre (tempranillo),
merlot, cabernet-sauvignon en petit
verdot.
Proefnotitie: De neus is intens met ver
rukkelijk, geconcentreerd rood en zwart
fruit en een hint van kruiden. De smaak is
mooi in balans met aroma’s van bramen,
bosfruit en subtiele tonen van het hout.
Een krachtige Spanjaard met elan en een
bordelais tintje!
Schenkadvies: Veelzijdig inzetbaar bij
(rode) vleesgerechten, wild en harde
kazen.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,60 per fles (normaal € 11,75)
2014 La Zarcita
Ribera del Guadiana
Palacio Quemado

La Zarcita is dé topwijn van Palacio
Quemado. De wijnmakersfamilie Alvear,
mede bekend van de Pedro-Ximenez
wijnen, selecteerde een kleine wijngaard in het kleine Denominación de
Origen-gebied Ribera del Guadiana in
de provincie Extremadura. De wijngaard
werd beplant met speciaal geselecteerde druivenrassen, waaronder syrah,
tempranillo en de fameuze Portugese
touriga nacional en trincadeira die uitstekend gedijen op de kalkrijke bodem net
over de grens in Spanje.
Proefnotitie: In de geur vinden we
prachtig rood en zwart fruit, iets van
viooltjes en specerijen. De smaak is
geconcentreerd en sappig, maar tege
lijkertijd heerlijk elegant en subtiel, met
een mooi geïntegreerd hout.
Schenkadvies: Heerlijk bij wildgerechten met konijn en fazant, duif en kwartel
of een mooie stoofschotel.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,70 per fles (normaal € 12,95)

W

ijnland Spanje heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede dankzij de intrede van
nieuwe methoden van wijngaardbeheer en verbeterde vinificatietechnieken. Nog altijd stijgt
de gemiddelde kwaliteit en raken we steeds meer gecharmeerd van de prachtige wijnen die
het land voortbrengt. Wij selecteerden voor u zes Spaanse wijnen van niveau. Laat u verleiden!

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,80 per fles (normaal € 15,30)
2014 El Regajal Selección
Especial Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

Deze ‘vlinderwijn’ staat symbool voor de
stijgende kwaliteit in de regio Madrid.
De wijnstokken tempranillo, cabernet-sauvignon, merlot en syrah worden
biodynamisch bewerkt. De druiven
worden apart en perceel voor perceel
gevinifieerd, waarna een opvoeding op
Frans eikenhout volgt.
Proefnotitie: Schitterende complexe
wijn met een intens palet aan geuren,
waaronder rood en zwart fruit, specerijen
en een zweem van chocolade en een
lichte toast. De smaak is krachtig en vol,
maar bezit ook verfijning, verleidelijk fruit
en fluwelige tanninen en eindigt met een
elegante, intense afdronk.
Schenkadvies: Heerlijk bij entrecote,
jachtschotels en wildbraad.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 15,25 per fles (normaal € 16,90)

Proefpakket Spanje

2012 Valduero Crianza - Ribera
del Duero
Bodegas Valduero
Ribera del Duero geldt als een van de
interessantste wijnstreken van Spanje
voor de productie van kwaliteitswijnen.
De lokale druif tinto fino brengt hier
schitterende wijnen voort, mede door
de grote verschillen tussen dag- en
nachttemperatuur, die gunstig zijn voor
een evenwichtige rijping. Een van de
bekendste vrouwelijke oenologen van
Spanje, Yolanda García, heeft Bodegas
Valduero samen met haar zus Carolina in
korte tijd naar de top van de appellatie
gebracht. Deze prachtige Crianza onderging een rijping van vijftien maanden op
eiken vaten.
Proefnotitie: In de neus heerlijke
fruitaroma’s als kersen en pruimen, die
een goede balans vormen met de tonen
van het hout. De smaak is breed en
krachtig met een uitstekende structuur
en opnieuw dat pure, rijke fruit, en heeft
een intens lange finale.
Schenkadvies: Mooi bij kerstklassiekers
als wild zwijn, ree en haas.
Op dronk: tussen nu en 2021

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 19,20 per fles (normaal € 21,30)

2011 Coma Vella - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Pere Rovira vervulde zijn droom door
in de befaamde Prioratstreek het uniek
gelegen domein Mas d’en Gil te kopen
voor zijn dochters Pilar en Marta. Marta
heeft tegenwoordig de dagelijkse
leiding in handen, en wordt bijgestaan door haar zus en vader. De arme
leisteengrond met de naam Llicorella
geeft de wijnen in dit zuidelijke deel van
Priorat karakter, complexiteit en mineraliteit.
Proefnotitie: Complexe wijn van
garnatxa peluda, garnatxa del país,
cariñena, en syrah. De neus is verrukkelijk
met tonen van zwarte bessen en zoetig
rood bosfruit, aangevuld met iets van
peper, specerijen, tabak, cacao en wat
vanille. De smaak is fris, mondvullend,
met rijpe, zachte tanninen, veel fruit en
concentratie, en kent een uitstekende
lengte.
Schenkadvies: Combineert prachtig bij
gebraden entrecote en ossenhaas of
magret de canard.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 24,95 per fles (normaal € 27,90)

U kunt deze zes wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere soort een fles.

Speciale prijs: € 97,50 (normaal € 107,95)
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Wijnparels! - Het mooiste uit de kelders van Okhuysen
Een selectie van de allermooiste wijnen, afkomstig van grote
terroirs, gemaakt door de beste producenten. Al deze wijnen zijn
per fles te bestellen!

K

waliteit vinden we tegenwoordig op veel plekken. Over de hele wereld
worden goede wijnen gemaakt. Er zijn echter wijnen die hier duidelijk
boven uitsteken. Wijnen die iets te bieden hebben wat de gemiddelde
kwaliteitswijnen niet hebben. Zij danken hun uitzonderlijke klasse in de eerste
plaats aan de onderscheidende terroir waarin de druiven groeien. Vervolgens
speelt de deskundigheid van de wijnmaker een rol. Wanneer deze het
uiterste uit zijn perfecte druiven kan halen, ontstaan wijnen die uitblinken in
complexiteit en balans, soms delicaat en elegant, soms krachtig en intens, soms
een combinatie van dat alles. Wijnen die zich in het glas blijven ontwikkelen en
die iedere slok weer tot een belevenis maken. Waarvan je wilt dat de fles nooit
leeg zal raken, maar waarbij dit altijd eerder gebeurt dan je had gehoopt.
Een prachtige wijnherinnering blijft gelukkig over.

Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age
Veuve A. Devaux

Normaal per fles

Aanbieding

€ 44,50

€ 38,90

Een topcuvée van de beste percelen chardonnay en pinot noir. Alleen het sap van de
eerste gisting is goed genoeg en de flesrijping duurt vijf jaar. Prachtig complex, verfijnd,
met een mooie frisheid en lengte.
Mousserend – op dronk: tussen nu en 2018

2010 Champagne brut
Esprit de Millésime – Grand Cru
Pierre Péters

€ 54,90

€ 47,50

Pierre Péters schaarde zich de laatste jaren bij de beste producenten uit de Champagne.
Zijn wijnen blinken uit in verfijning, zuiverheid en frisheid. Deze millésime van 100%
chardonnay wordt enkel gemaakt in topjaren.
Mousserend – op dronk: tussen nu en 2025

2013 Château de Fieuzal - Graves Cru Classé
Pessac-Léognan blanc

€ 57,50

€ 49,50

Witte bordeaux wint de laatste jaren aan populariteit. Fieuzal is een klassieker, die de
laatste jaren bovendien aansluiting vond bij de top. Een prachtige op hout gevinifieerde
witte wijn, gemaakt van sauvignon en sémillon.
Wit – op dronk: tussen nu en 2022

2010 La Croix de Beaucaillou
Château Ducru-Beaucaillou
Saint Julien (2e wijn)

€ 70,50

€ 61,50

Ducru-Beaucaillou is een van de top 2e crus classés van Bordeaux. De selecties zijn zo
streng dat ook de tweede wijn het niveau van een goede cru classé heeft. Zeker in een
topjaar als 2010!
Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025

2013 Château Giscours - 3me Grand Cru Classé
Margaux

€ 52,90

€ 46,00

Giscours is een stukje Hollands glorie in Bordeaux. Deze cru van Eric Albada Jelgersma
hoort al vele jaren bij de beste wijnen uit Margaux en kent vele fans wereldwijd.
Oogstjaar 2013 is nu al prachtig te drinken!
Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025
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Normaal per fles

Aanbieding

2011 Château Léoville Barton
€ 95,00
2me Grand Cru Classé		
Saint-Julien

€ 82,50

2011 Château Haut-Marbuzet
Cru Bourgeois Exceptionnel
Saint-Estèphe

€ 43,40

€ 37,95

2012 Château Corbin - Grand Cru Classé
Saint-Emilion Grand Cru

€ 32,85

2011 Château Bourgneuf-Vayron
Pomerol

€ 39,85

2011 Château Latour à Pomerol
Pomerol

€ 73,90

2013 Pouilly-Fuissé ‘Les Crays’
Maison Verget

€ 28,80

Deze grootse cru uit het prachtige Saint-Julien wordt alom geprezen. Ondanks de
enorme status blijft de prijs in vergelijking met andere 2e crus bescheiden. Donker
fruit, iets van laurier en cederhout, frisse tanninen.
Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025

Een fantastisch Château – cru classé waardig – dat nooit teleurstelt en wij daarom jaar
in jaar uit volgen. Zwoel fruit op de neus, met iets van cacao en vanille, mooie vulling
en nu al prachtig op dronk.
Rood – op dronk: tussen nu en 2024

€ 28,50

De elegante wijnmaakster Annabelle Cruse maakt een wijn die bij haar past. Corbin is
een wijn met een expressief fruit, een fijne structuur, zachte tanninen, een mooie balans
en prachtige lengte.
Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025

€ 34,95

Een echte pomerol, die gelukkig nog altijd betaalbaar blijft. Een neus van klein rood
en zwart fruit, specerijen en licht aardse tonen, een zachte structuur, met fluwelige
tanninen en een kruidige afdronk.
Rood – op dronk: tussen nu en 2021

€ 63,50

Een van de topwijngaarden van Pomerol en een wijn die de laatste jaren steeds meer
aandacht krijgt van pers en liefhebbers. Eigenaar Christian Moueix maakt hier een
schitterende stijl pomerol, met kracht en souplesse.
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2024

€ 24,95

De rendementen waren hier slechts 20 hectoliter per hectare. Een wijn vol spanning en
intensiteit. Hij geurt naar wit fruit en bloemen. De smaak is geconcentreerd, mineraal
en heeft prachtige zuren in de afdronk.
Wit – op dronk: tussen nu en 2022

2012 Pouilly-Vinzelles
€ 44,20
‘Les Quarts’ - Cuvée Millerandée			
Domaine La Soufrandière

€ 38,50

2012 Meursault 1er Cru Goutte d’Or
Lucien le Moine

€ 87,90

Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen dat een dergelijk rijke en complexe
stijl bourgogne uit de Mâconnais kan komen. Indrukwekkende concentratie, rijpe
fruittonen, mineraal en harmonieus.
Wit – op dronk: tussen nu en 2023

€ 98,50

Een prachtige 1er cru met een bodem rijk aan kalk en stenen, die volle, krachtige
wijnen geeft. Een geur van witte bloemen, vuursteen en mineralen. Rijp exotisch fruit
en een lange, intense finale.
Wit – op dronk: tussen nu en 2020
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Wijnparels! - Het mooiste uit de kelders van Okhuysen
Normaal per fles

Aanbieding

2011 Beaune 1er Cru Clos du Roi
Domaine Tollot-Beaut

€ 45,75

€ 39,95

2006 Charmes-Chambertin Grand Cru
Maison Camille Giroud

€ 90,20

2009 Côte-Rôtie Ampodium
Domaine René Rostaing

€ 53,60

2012 Saint-Joseph rouge Cuvée Le Berceau
Domaine Bernard Gripa

€ 51,50

2013 Châteauneuf-du-Pape ‘La Reine des Bois’
Domaine de la Mordorée

€ 49,50

2008 Vin de Pays de l’Hérault rouge
Mas de Daumas Gassac

€ 32,25

2012 Coma Blanca - Priorat Blanco
Mas d’en Gil

€ 49,95

2010 Clos Fontà - Priorat Tinto
Mas d’en Gil

€ 53,50

Deze prachtige 1er cru brengt wijnen met kracht voort. Een neus vol rood en zwart
fruit en specerijen. In de smaak een prachtig geconcentreerd fruit, rijk en breed, met
perfect rijpe tanninen en veel lengte.
Rood – op dronk: tussen nu en 2023

€ 79,00

Deze grand cru uit Gevrey-Chambertin was in 2006 in een woord fantastisch. Na bijna
negen jaar flesrijping komt het potentieel er prachtig uit. De wijn is breed en bezit veel
lengte, maar bovenal is hij prachtig elegant.
Rood – op dronk: tussen nu en 2027

€ 46,50

Rostaing zoekt niet naar kracht, maar naar balans en lengte en de beste expressie van
de terroir. Fris, donker fruit, met kruidige tonen, elegante tanninen en een zuivere en
levendige afdronk.
Rood – op dronk: tussen nu en 2020

€ 45,95

Een topcuvée gemaakt van een selectie van druiven afkomstig van de oudste stokken
(tot wel negentig jaar) van de steile wijngaard ‘Saint-Joseph’. Complex zwart fruit,
structuur en fluwelige tanninen.
Rood – op dronk: tussen nu en 2024

€ 43,95

Een indrukwekkende wijn! In 2013 zat er wat minder grenache in de assemblage en
wat meer mourvèdre en syrah. Prachtig geconcentreerde wijn, met een brede structuur,
rijpe tanninen, mineralen en veel lengte.
Rood - op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025

€ 28,50

Al vele jaren – en nog altijd – geldt Daumas Gassac als een van de grootste wijnen uit
de Languedoc, in een bordeauxachtige stijl. Een echte bewaarwijn, waarvan de 2008 nu
prachtig op dronk is gekomen!
Rood – op dronk: tussen nu en 2030

€ 43,95

Een van de grootste witte wijnen van Spanje en een van de favorieten van Audrey Doré,
hoofdsommelier van restaurant El Celler de Can Roca (Michelin***). Garnacha blanca
en macabeo, samen gevinifieerd en opgevoed op eikenhout.
Wit – op dronk: tussen nu en 2020+

€ 46,50

De rode topwijn van het domein is ook al een droomwijn: grenache en carignan van
tachtig jaar oude stokken versmelten tot een complexe wijn met zwoele fruittonen,
specerijen, garrigue-achtige kruiden, mooi fris en met een indrukwekkende afdronk.
Rood – op dronk: tussen nu en 2025
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Normaal per fles

Aanbieding

2010 Valduero Reserva - Ribera del Duero
Bodegas Valduero

€ 30,95

€ 26,90

2013 Capo Martino - Venezia-Giulia
Vinaioli Jermann

€ 53,90

2015 Kupfergrube GG trocken - Nahe
Gut Hermannsberg

€ 46,95

2013 Riesling Spätlese trocken - Mosel
Weingut Sybille Kuntz

€ 28,95

2010 Pinot Noir Lo Abarca Hills - San Antonio
Viña Casa Marín

€ 34,90

2013 Gran Reserva Malbec - Valle de Uco
Altocedro

€ 37,50

2012 Othello - Napa Valley
Othello Wine Cellars

€ 44,00

2011 Vintage Port
Quinta do Tedo

€ 52,50

Een selectie van de beste vaten afkomstig van de mooiste percelen van meer dan vijftig
jaar oude stokken. De wijn rijpte dertig maanden op vat. Prachtig intens, zwoel fruit,
fluwelige tanninen, complex en harmonieus.
Rood – op dronk: tussen nu en 2025

€ 47,50

Een geweldige witte wijn. Gemaakt van tocai friulano, ribolla gialla, malvasia istriana
en picolit. De vinificatie en opvoeding gebeuren op eikenhouten vaten. Geuren van
gedroogde bloemen, exotisch fruit en hazelnoot.
Wit - op dronk: tussen nu en 2023

€ 41,50

Alleen de mooiste druiven van de Kupfergrube zijn geschikt voor deze wijn. De
vulkanische bodem geeft wijnen met een ragfijne mineraliteit, complexiteit, tropische
fruittonen en prachtige zuren.
Wit – op dronk: tussen nu en 2026

€ 24,95

Sybille is een fenomeen in de Moezelstreek. Op haar steile wijngaarden plukt ze met
perfecte rijpheid. Haar wijnen zijn rijk, geconcentreerd en prachtig fris. De Spätlese
heeft wat extra restsuiker, prachtig in balans met de fijne zuren van de wijn.
Wit – op dronk: tussen nu en 2021

€ 29,95

In het koele San Antonio kan pinot noir van wereldklasse worden gemaakt! Rijp rood
en zwart fruit, licht kruidig, complex, zachte tanninen en een frisse, lange afdronk.
Schitterend!
Rood – op dronk: tussen nu en 2021

€ 32,50

Hooggelegen wijngaarden, oude stokken en een zeer strenge selectie van druiven van
de beste percelen, resulteren in deze indrukwekkende Malbec van tophuis Altocedro.
Rijp zwart fruit, kruiden, mokka, concentratie en frisheid.
Rood – op dronk: tussen nu en 2024

€ 38,50

Vele jaren geleden kocht de grote Christian Moueix uit Pomerol een wijngaard in Napa,
Dominus. Inmiddels wereldberoemd. Dit is zijn ‘kleine’ broertje; cabernet-sauvignon
van topniveau. Hier worden wij heel gelukkig van!
Rood – op dronk: tussen nu en 2025+

€ 45,90

Een schitterende vintage port, met een grote fruitconcentratie, uitstekende rijpheid,
aromatische rijkdom, mooie tanninen en een prachtige frisheid in de eindeloos lange
afdronk. Top!
Rood zoet – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030+
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Klassewijn uit Chianti Classico

A

fgelopen zomer gingen we in Chianti op pad met een duidelijke missie: het vinden van een nieuw Chiantidomein dat volledig aansluit bij onze filosofie. Liefst kleinschalig, met een 100% focus op kwaliteit en
bij voorkeur niet reeds actief in Nederland. We kwamen enkele prachtige producenten op het spoor.
Proefflessen werden aangevraagd en ‘blind’ naast elkaar op de proeftafel gezet in groepen verdeeld: IGT
Toscana, Chianti, Chianti Classico en Chianti Classico Riserva. Het niveau van de proeverij was hoog, zeer hoog!

2015 Chianti Colli Senesi D.O.C.G.
Carpineta Fontalpino
De wijngaard Monteaperti ligt op zo’n 230 meter hoogte. De
aanplant bestaat voor 100% uit sangiovese die met perfecte
rijpheid handmatig werd geplukt. Na de vinificatie verbleef
de wijn acht maanden op eikenhouten barriques en drie
maanden op fles.
Proefnotitie: De neus geurt naar rode bloemen, rode bos
aardbeitjes, kruiden en leer. De smaak is elegant en fris, met
licht aardse tonen, soepele tanninen en een fijn bittertje in de
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fles (normaal € 14,50)

Één huis scoorde in alle vier de groepen buiten
gewoon goed: Carpineta Fontalpino van de
familie Cresti. De Crestifamilie maakt al meer
dan honderd jaar wijn, en kocht de in Montaperti
gelegen wijngaarden in de jaren zestig van de
vorige eeuw. Montaperti ligt nabij het prachtige
Sienna en het historische stadje Castelnuovo
Berardenga, op de grens tussen Chianti Colli
Senesi en Chianti Classico. Een betoverende
omgeving waarin de familie zich bevoorrecht
voelt wijn te mogen maken. Hun hele filosofie is
er dan ook op geënt om de prachtige natuurlijke
en historische omgeving zo weinig mogelijk te
verstoren.
In totaal bezit de familie 23 hectare wijngaard,
waarvan het merendeel is aangeplant met de
lokale sangiovesedruif, aangevuld met merlot,
cabernet-sauvignon en kleine beetjes petit verdot,
alicante, gamay en andere druiven. Gioia Cresti
is oenologe en verantwoordelijk voor het gehele
proces van wijnmaken. Het maken van excellente
wijnen begint voor haar in de wijngaard, waar met
zeer veel respect voor de natuur wordt gewerkt.
Ieder perceel wordt alleen bij perfecte rijpheid
geoogst, waarna ook nog eens een strenge
selectie van de druiven plaatsvindt. Alleen de
beste druiven halen de fles. Ook in de kelder
krijgen alle wijnen haar volste aandacht. Gioia
zoekt naar harmonie en elegantie, niet naar
overmatige concentratie en houtinvloed.
Ons proefteam viel als een blok voor de prachtige
balans en de mooie frisheid in de wijnen!

2014 Fontalpino Chianti
Classico D.O.C.G.
Carpineta Fontalpino
Voor de Chianti Cassico worden de hoger gelegen wijngaarden San Piero, Cerreto, Castelnuovo en Berardenga gebruikt.
De assemblage bestaat uit 90% sangiovese, aangevuld met
een keur aan andere druiven. De druiven werden met de
hand geplukt en geselecteerd. De opvoeding van de wijn
gebeurde gedurende twaalf maanden op eikenhouten vaten
van vijfhonderd liter, gevolgd door een rijping op fles.
Proefnotitie: Het parfum biedt een aantrekkelijk rijp fruit
van kersen, aardbeien en gedroogde vijgen, iets van viool
tjes, vanille, zoethout en cacao. De smaak is heerlijk rond en
sappig, met zwoele, donkere fruittonen, specerijen en iets
van herfstblad. De wijn heeft mooie, zoete tanninen en een
heerlijk frisse afdronk. Top!
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 17,50)
2011 Fontalpino Chianti
Classico Riserva D.O.C.G.
Carpineta Fontalpino

Een indrukwekkende wijn, gemaakt van de druiven van de
wijngaard Dofana. De assemblage bestaat voor 90% uit
sangiovese aangevuld met petit verdot en andere druiven,
waarbij alleen het mooiste fruit wordt geselecteerd. Na de
vinificatie rijpt de wijn twintig maanden op kleine eikenhouten
barriques en vervolgens nog acht maanden op fles.
Proefnotitie: Een prachtig complexe en uitbundige neus vol
donker fruit van kersen, zwarte bessen en pruimen, en voorts
licht aards, met truffel, cacao en specerijen. De smaak is goed
gestructureerd, breed en krachtig, met een zwoel, donker
fruit, fluwelige tanninen, mooie frisse zuren en een prachtige
lengte.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 27,95 per fles (normaal € 31,50)
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Maison Paul Beau
Paul Beau geniet een grote reputatie onder kenners en
liefhebbers. Het is een klein, exclusief huis, gevestigd in het hart
van de streek ‘Grande Champagne’. Paul Beau bezit hier, in het
mooiste gedeelte van de Cognac, uitgestrekte wijngaarden en
voorziet de bekende merken van Grande Champagne Cognac.
Het beste houden zij echter voor zichzelf en deze Cognacs
kunnen wij u van harte aanbevelen voor de feestdagen!

Cognac van een klein
en exclusief huis

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.
De V.S.O.P. is een prachtig geurende zachte cognac van zeer
hoog niveau.
Speciale prijs: € 26,55 per fles (normaal € 29,50)

Cognac Grande Champagne Vieille Réserve
De Vieille Resérve is wat ouder dan de V.S.O.P. en ook iets
verfijnder. Hij heeft alle kwaliteiten en aroma’s van een premier
cru in zich.
Speciale prijs: € 31,95 per fles (normaal € 35,50)

Cognac Grande Champagne Hors d’Âge

De heerlijkste digestives!
Armagnac uit
de ‘gouden driehoek’

Château de Lacquy
Château de Lacquy is opgericht in 1711 op een van de
mooiste plekjes van de Gascogne: midden in de ‘gouden
driehoek’, de Grand Bas-Armagnac. Het overgrote deel van
het 400 hectare tellende landgoed bestaat uit bos, slechts 20
hectare is bestemd voor wijnbouw. De wijngaarden worden
met groot respect voor de natuur met de hand bewerkt. De
druiven folle blanche, baco, colombard en ugni blanc komen
samen in een wijn die de basis vormt voor de armagnac.
Tegenwoordig leidt graaf Jean-Vianney de Boisséson het
domein, bijgestaan door kinderen en kleinkinderen. Hij is een
voorstander van een lange rijping zonder veel inmenging
in dit proces. Dat levert het allerbeste op wat de streek te
bieden heeft.

Bas-Armagnac V.S.O.P. 7 ans
Een buitengewoon mooie armagnac met een zeer intens
parfum en een zachte, heel rijke smaak.
Speciale prijs: € 47,00 per fles (normaal € 52,50)

Bas-Armagnac Hors d’Âge 12 ans
Een digestief van ongekende klasse met schitterende aroma’s
(specerijen, vanille, cacao) en een zeer zachte finale.
Speciale prijs: € 56,00 per fles (normaal € 62,90)

1995 Bas-Armagnac Vintage
Een superieure bas-armagnac uit een subliem jaar, volledig
gemaakt van de zogenaamde bacodruiven. Heerlijk kruidig,
verfijnd en met veel lengte.
Speciale prijs: € 85,00 per fles (normaal € 95,00)
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De wijn heeft wel 20 à 25 jaar gerijpt, en is daardoor in het bezit
van intense en geconcentreerde aroma’s van exotisch fruit als
perzik en kruiden. De smaak is zwoel, rijk en krachtig en de
afdronk is bijzonder lang en zacht.
Speciale prijs: € 47,95 per fles (normaal € 53,50)

Prachtige Port van een
‘grand cru’ wijnhuis

Quinta do Tedo
In het hart van de Dourovallei vonden wij een porthuis dat
ons direct in zijn greep had: Quinta do Tedo. Het domein –
horend bij de beste uit de Douro – heeft een ‘Single Quinta
Classification’, te vergelijken met een domeinaanduiding. De
druiven komen voor 100% van eigen wijngaarden die alle de
A-status bezitten; de hoogst mogelijke waardering voor een
wijngaard in de Douro, te vergelijken met een grand cru. De
basis is dus kwalitatief zeer hoog, en in de wijnkelders wordt
dit hoge niveau vastgehouden. Het resultaat: verrukkelijke
ports, met een groot bewaarpotentieel!

Fine Tawny Port
Gemaakt van op grote vaten gerijpte port bestaande uit
een assemblage van meerdere jaargangen, van minimaal
zes jaar oud. We ruiken gekonfijt fruit, iets van leer, sinaasappelschil, chocola en nootachtige aroma’s.
Speciale prijs: € 10,95 per fles (normaal € 11,75)

Finest Reserve Port
Een selectie van de beste vaten ruby port. Het fruit staat
centraal in deze wijn. De smaakaanzet is kruidig, met daarna
tonen van chocola en noten, een prachtige concentratie en
een elegante afdronk.
Speciale prijs: € 12,00 per fles (normaal € 12,95)

2011 Late Bottled Vintage Port
De druiven werden in de traditionele ‘lagars’ geperst. De
wijn rijpte vier jaar lang in grote vaten van Frans eiken en
ontwikkelde een heerlijk parfum van zwart fruit, kersen, chocola en mint, een goede structuur en een geconcentreerde
smaak met mooi fruit en veel lengte.
Speciale prijs: € 19,25 per fles (normaal € 20,60)
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Een kist Bordeaux uit het
grote jaar 2010!

A

l vele jaren wordt er op Château Clos Chaumont van de Nederlander Pieter Verbeek
ook een tweede wijn gemaakt, de Charmes de Clos Chaumont. Dit gebeurt met
dezelfde toewijding en kunde als voor de beroemde ‘Châteauwijn’.

De druiven voor deze cuvée -merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc- staan aangeplant op een bodem
rijk aan kalk. Ze worden met de hand geplukt en aan een strenge selectie onderworpen. Het mooie, gezonde
fruit wordt op betonnen tanks gefermenteerd, zo blijft de frisheid van de druiven mooi intact. De wijn wordt
vervolgens gedurende twaalf maanden opgevoed op Franks eiken. Zo creëren Pieter Verbeek en zijn oenloog
Hubert de Boüard een wijn waarin finesse en elegantie schitterend samenkomen met structuur en kracht.
De neus is aantrekkelijk en complex, met aroma’s van klein rood fruit, zwarte bessen, laurier en zoethout. De
smaak is fris en zuiver, rijk aan rood en zwart fruit en prachtig geconcentreerd. In de lange afdronk proeven we
soepele, elegante tanninen. Wat een heerlijk glas!

Collega Job Joosse
behaalt titel Magister Vini
Wijnadviseur Job Joosse heeft op 15 november de titel Magister Vini behaald.
Hiermee is Job de elfde persoon die deze hoogst haalbare professionele wijntitel
mag dragen en hij is bovendien de jongste Magister Vini ooit. Het examen Magister
Vini bestaat uit een proeftechnisch deel, een theoretisch deel en een scriptie. Als
scriptieonderwerp koos Job ‘Het belang van kwaliteit voor Cabernet Franc uit Anjou
en Touraine’.
Wij zijn er trots op dat onze Job deze bijzondere prestatie heeft behaald!
Kijk voor meer informatie op okhuysen.nl/wijn/overwijn

Collega Ton Alting
veertig jaar in dienst
Logistiek manager Ton Alting is dit najaar veertig jaar in dienst bij
Okhuysen. Sinds 1976 beheerst Ton het magazijn en ademt hij magazijn;
onze sterke man achter de schermen!
Dit bijzondere jubileum wordt uiteraard gevierd met team Okhuysen!
Wij hopen dat Ton nog lang met evenveel plezier, kennis en kunde bij ons
actief blijft.

Talentvol Sommelier
van het Jaar

GaultMillau Awards

Lendl Mijnhijmer, sommelier van Restaurant Waterproef in
Scheveningen, is ‘Talentvol Sommelier van het Jaar’! Hij kreeg deze
door Okhuysen en Champagne Devaux gesponsorde prijs tijdens
de nationale GaultMillau Awards op 7 november uitgereikt.
Okhuysen sponsort de prijs voor talentvolle sommeliers, omdat wij
veel waarde hechten aan het sommeliervak en ervan overtuigd zijn
dat een goede sommelier de gasten nog meer kan laten genieten
van de wijnen en spijzen.
Okhuysen feliciteert Lendl van harte met deze mooie prestatie!

rijs
Speciale p
6 flessen:
bij kist van

€ 9,95

per fles

14,90)
(normaal €
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Aangepaste openingstijden
tijdens de feestdagen

Start voorverkoop
Mas des Daumas Gassac

De wijnwinkel in de Gierstraat 34 te Haarlem is vanaf eind
november op veel dagen langer open, en is bovendien
meerdere malen op zon- en maandag geopend. Kijk voor
de complete informatie op okhuysen.nl/winkel.

U kunt weer inschrijven op de voorverkoop van Mas
de Daumas Gassac 2015 rouge en 2016 blanc. De
rode Daumas Gassac is één van de meest interessante
bewaarwijnen uit ons assortiment. De wijn, op basis
van cabernet-sauvignon, kan ruim twintig jaar ouderen.
Dit maakt de wijn een schitterend geboorte- of
huwelijkscadeau. Ook in zijn jonge jaren is de wijn al
verrukkelijk! Wilt u meer weten over de wijnen?
Kijk dan op okhuysen.nl, e-mail vineus@okhuysen.nl of
bel 023-5312240.

Op maandag 26 december en maandag 2 januari zijn
zowel de locatie Gierstraat als Kuppersweg in verband met
respectievelijk kerst en een inventarisatie gesloten.
Leveringen zijn in het nieuwe jaar mogelijk vanaf woensdag
4 januari.

Vinée Vineuse 51
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Ons kerstgeschenk als dank
voor uw bestelling!

I

edereen die in de kerstperiode een
mooie bestelling bij ons doet, trakteren
wij graag op een kistje met bijzondere
wijnen. Wij selecteerden hiervoor twee
fantastische cuvées van onze trouwe
leverancier Bodegas Can Feixes uit het
topwijngebied Penedès in Spanje.
Hun heerlijke 2009 Huguet Gran Reserva
Brut Classic – Cava maakt van elk moment
een feestje. Hij heeft een mooie, fijne bubbel,
een complexe neus met tonen van brioche en
citrusfruit en een zuivere, verfijnd droge smaak.
Een geweldig aperitief en een goede begeleider
van visgerechten en gevogelte.
De 2008 Negre Tradició is de rode topwijn
van de familie Huguet. De tempranillo, merlot,
cabernet-sauvignon en petit verdot worden
individueel geoogst en geplukt. De wijn wordt
vervolgens twaalf maanden opgevoed op Frans
eiken, en nog eens vijf jaar op fles. Het resultaat?
Een krachtige Spanjaard met een bordelais tintje.
Heerlijk bij wildgerechten en stoofschotels.
Maak de feestdagen nóg mooier met dit
wijngeschenk. Salud, Santé!
(Winkelwaarde van dit kistje: € 36,20)

De complete wijnomschrijving en
proefnotitie vindt u op okhuysen.nl.

Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere attentie, gelden de
volgende voorwaarden:
•
Besteding van ten minste € 275,00
•
Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse winter 2016/2017
•
Maximaal één kistje cadeau per bestelling
•
Looptijd tot en met 31 december 2016
Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan voegen wij dit kistje
automatisch aan uw bestelling toe. Geniet van de heerlijke wijnen!

