31 s t e J A A R G A N G N U M M E R 2 ZO M E R 2 016

LA RECTORIE
EEN ICOONDOMEIN
NIEUWE ONTDEKKINGEN
.... UIT BASKENLAND EN
DE MUSCADET
ONWEERSTAANBARE
ROSES
DE ZUIVERSTE WIJNEN
UIT MARLBOROUGH
MAGAZINE VOOR WIJNEN MET EEN VERHAAL

De zomer in ons bol

V

oor het samenstellen, schrijven en opmaken van iedere Vinée Vineuse wordt
met een heel team van Okhuysen-mensen, meerdere maanden voordat het blad
bij u op de mat valt, hard gewerkt. Iedere keer begint het proces met het bepalen van de onderwerpen: welke wijnen willen we u in het komend seizoen aanbieden,
afgestemd op het jaargetijde, variërend in prijs, herkomst en kleur.
Vaak zitten we nog in korte broek, als we al bezig zijn voor de kerst. Maar ook omgekeerd, maken
we onze selectie voor de zomereditie van Vinée Vineuse op een moment dat de bomen nog kaal
zijn en we buiten nog met sjaal en muts lopen . Bij het uitzoeken van de wijnen, maar ook van
de foto’s (de meeste door ons zelf genomen tijdens onze inkoopreizen) zoeken we naar heerlijke
zomerse plaatjes; groene wijngaarden, producenten die buiten in de weer zijn en genietende
mensen op zonovergoten terrassen. Bij het schrijven van deze column heb ik geen problemen om
me in de zomer in te leven. Het is begin mei en buiten is het vijfentwintig graden. De natuur wordt
in rap tempo groen. Zou de zomer nu al begonnen zijn? Een fijne gedachte, die ik maar even vast
houd. Maar niet alleen het weer, ook de wijnselectie in deze Vinée Vineuse brengt me makkelijk
in zomerse sferen. Zoals onze nieuwste op-en-top zomerwijn, de Baskische Txakolina (pag. 6 - 7)
en een geweldige nieuwe serie wijnen uit Muscadet van het tophuis Luneau-Papin (pag. 18 - 19),
waar wij de trotse nieuwe Nederlandse importeur van zijn. Van beide domeinen gaven we tijdens
Proeven tussen de Stellingen vast een voorproefje en daar waren de reacties laaiend enthousiast,
maar in dit blad worden de domeinen officieel aan u gepresenteerd. Daarnaast zijn er producenten met wie wij al langere tijd samenwerken, die ons nieuwe creaties laten proeven, zoals de
verrukkelijke zomerwijn van Ingrid Groiss uit Oostenrijk. Ingrid besloot van een klein wijngaardje
met rode druiven een rosé te maken. Het was een experiment, maar direct meer dan geslaagd.
Van dit type rosés krijgen we nooit genoeg (pag. 15).
Last but not least zijn na een lange bootreis de prachtige nieuwe oogstjaren van Staete Landt uit Nieuw-Zeeland en Alto Cedro uit
Argentinië bij ons binnengekomen. De wijnen werden in een eerder stadium al door ons voorgeproefd, maar het blijft spannend
om de definitieve bottelingen te ontvangen en opnieuw te proeven. Aanstekelijk was het enthousiasme van ons proefteam toen
we ze opnieuw doorproefden. Beide domeinen komen overigens met een nieuwe pinot noir die we u beide – ook licht gekoeld als
echte rode zomerwijnen – van harte kunnen aanbevelen.
Wij hopen dat deze nieuwe Vinée Vineuse u weer zal inspireren voor een heerlijke zomer!
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Te bestellen aantallen
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te houden
met de verpakking van 6 of 12 hele flessen en 24
halve flessen.
Levering
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van € 140,- per zending. Anders
wordt een aandeel verzendkosten van € 6,95 in
rekening gebracht.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een minimale
afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van € 350,- per zending.
Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
22 september 2016.
Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijnom andere redenen niet aan uw verwachting, dan
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een
creditnota of uw geld terug.
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2031 EA Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
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Bordeaux 2015
Een groot jaar!

I

eder jaar verandert de wijnstreek Bordeaux in april
voor eventjes in één grote proeverij. Wijnprofessionals
van over de hele wereld bezoeken in die dagen de ‘en
primeur’-proeverijen die dan door de kleine en grote
châteaux worden georganiseerd. De afgevaardigden
voor Okhuysen waren dit jaar Xavier Kat, Larry Renardel
de Lavalette en Job Joosse.
Zij bezochten iedere dag een ander deelgebied en proefden dagelijks zo’n honderd wijnen. Dat is geen gemakkelijke
opgave, want de wijnen zitten pas in de beginfase van hun
houtopvoeding, terwijl ze vaak bedoeld zijn om jarenlang te
rijpen. Hoe de dagen precies beleefd werden, en wat de persoonlijke favorieten waren van onze proevers, leest u op
okhuysen.nl/wijn/overwijn.
Op dit moment vindt u op onze website al het aanbod
‘Voorverkoop Kleine Bordeauxs 2015’ en medio juni verschijnt
daarnaast het aanbod ‘Voorverkoop Grote Bordeauxs 2015’.
Wij raden u aan om deze aanbiedingen te bekijken: 2015 is een
zéér geslaagd en koopwaardig jaar en bovendien worden de
aanbiedingen nooit voordeliger dan tijdens onze voorverkopen.
Voor alle actuele aanbiedingen, kijk op: okhuysen.nl

Zes wijnen die u niet mag missen…
in het Coup de Coeur-pakket
Is het aanbod van deze Vinée Vineuse overweldigend voor u? Of wilt u nieuwe wijnen ontdekken?
Kies dan eens voor het Coups de Coeur-pakket. Wij selecteerden echte aanraders: onze nieuwe
witte wijnen uit Baskenland (Getariako Txakolina Blanco) en uit de Loire (Pierre de la Grange Muscadet Sèvre et Maine sur Lie), de swingende Boogie van Altenkirch, de stijlvolle ‘Rosée’ van
Fontenille en de kruidige Campana rouge uit Corbières (Beauregard Mirouze) en zwoel Italiaans
rood uit de Abruzzen (Lucanto - Torre Raone).
U leest alles over deze wijnen in deze Vinée Vineuse en herkent ze gemakkelijk aan het
Coup de Coeur-logo.

Speciale prijs: € 56,00 (normaal € 61,35)

De huiswijn Lalanne
smaakt nu nóg beter!

W

ijnwetgeving in Frankrijk… je kunt er een boek over schrijven. Zo werken wij al jarenlang met het wijnhuis Domaine Lalanne. De eigenaar is dit jaar met pensioen gegaan. En hoewel hij nog wel betrokken is
bij het wijnmaken, mag hij zijn wijnhuis nu geen ‘domaine’ meer noemen. Vanaf nu heet ons vertrouwde
Domaine Lalanne daarom Maison Lalanne. De nieuwe wijnen zijn met zeer veel zorg gemaakt, in kwaliteit nog
verder verbeterd en hebben daarnaast een nieuw etiket gekregen. Over al deze ontwikkelingen zijn wij zéér te
spreken. De Lalanne-wijnen zijn nóg lekkerder dan in voorgaande jaren!

2015 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
De gros manseng, ugni blanc en colombard werden streng geselecteerd,
koel vergist en kregen een opvoeding ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen).
Het resultaat is een knisperend frisse wijn, die heerlijk smaakt als aperitief
of bij een zomerse maaltijd als salade met gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,40 per fles (normaal €5,90)

2015 Côtes de Gascogne rosé
Maison Lalanne
Ook deze rosé ademt het Zuid-Franse leven: we ruiken bosaardbeitjes,
lentebloemen en frisse kruiden. De smaak is schoon, puur en zeer verkwikkend. Een heerlijk glas voor een zonnige zomerdag!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,10)

Bent u benieuwd? Bestel en proef deze wijnen!

Op het bestelformulier staan beide cuvées onder het kopje
‘Wijnig Nieuws’.
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Getariako Txakolina

Wijn uit Europa’s culinaire regio nummer 1

Urruzola huiswijn in beste restaurants
van Spanje
Onlangs proefden wij een van de lekkerste
txakolina’s die we tot dan toe waren
tegengekomen. De producent heette Inazio
Urruzola en zijn wijn werd geschonken bij zowel
Arzak als Akelarre. Tot onze vreugde stond Xabier
Urruzola, zoon van Inazio, en nu de grote man op
dit piepkleine domein, er wel voor open om een
deel van zijn bescheiden productie naar Nederland
te exporteren. Een buitenkansje dat we ons niet
lieten ontglippen.
Het domein van Xabier Urruzola ligt in de Alkiza
vallei, in het achterland van San Sebastián, en
kreeg in 1989 als eerste een officiële DO voor
Chacolí, onder de naam Getariako Txakolina. De
wijngaarden liggen voornamelijk op het zuidoosten,
beschermd tegen regen en de koele winden van
de Atlantische Oceaan. De belangrijkste druif is
hier de lokale hondarribi zuri, die goed tegen het
grillige weer bestand is en aan het aantal zonuren
hier precies genoeg heeft om goed rijp te worden.
De wijnen gemaakt van deze druif zijn droog en
aromatisch, met een laag alcoholpercentage en een
klein beetje koolzuur.

2015 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
Een sprankelende witte wijn gemaakt van hondarribi
zuri (80%), aangevuld met petit corvou en chardonnay, die kort weekten en op lage temperatuur
werden vergist. De wijn geurt uitbundig naar rijp
wit en geel fruit, met iets ziltigs. In de smaakaanzet
een lichte tinteling van het natuurlijke koolzuur dat
in de wijn behouden is, gevolgd door een sappig
fruit, verkwikkende zuren en een fijne, droge, lange
afdronk. Een heerlijk aperitief of om te serveren bij
schaal- en schelpdieren, visgerechten en wit vlees.
Het lage alcoholgehalte (10,5 procent) maakt de
wijn prettig doordrinkbaar.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,70 per fles (normaal € 11,95)

V

oor zonaanbidders is Baskenland geen populaire bestemming, want onder invloed van de Golf van Biskaje
regent het hier regelmatig. De streek heeft liefhebbers van wandelen, fietsen en cultuur echter zeer veel
te bieden. De steden aan de onstuimige kust zijn het bezoeken meer dan waard, evenals het prachtige,
bergachtige achterland.
Bovendien is Baskenland - met maar liefst veertig Michelinsterren - een van Europa’s meest culinaire regio’s. De aantrekkelijke
stad San Sebastián is hier met drie driesterren restaurants de culinaire hoofdstad! Restaurants als Arzak, Akelarre en Berasategui prijken hoog op de lijst van beste restaurants van Europa. De achtergrond van deze concentratie aan topkeukens is
cultureel bepaald en is te vinden in het regenachtige klimaat, dat generaties Basken binnenshuis heeft gehouden. Als tijdverdrijf werd regelmatig de keuken opgezocht. Niet alleen door vrouwen, maar ook door mannen. De mannen zochten elkaar
ook buitenshuis op in ‘Txokos’, ofwel kook- en eetclubs. Recepten werden uitgewisseld en er werd volop geëxperimenteerd,
hetgeen heeft geleid tot die zo rijke kookcultuur. Naast de grote voorliefde voor koken heeft zich in de loop der tijd ook een
voorzichtige wijncultuur ontwikkeld. De witte txakolina (in Castiliaans chacolí) is de bekendste wijn en razend populair in de
regio zelf. De productie is echter klein en met de grote vraag in de plaatselijke horeca wordt er maar weinig geëxporteerd.
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2015 Getariako Txakolina Rosado
Inazio Urruzola
Hoewel we op zoek waren naar een witte chacolí
konden we deze overheerlijke en schaarse rosé,
gemaakt van de rode hondarribi beltza-druif, niet
laten liggen. Een wijn vol klein rood fruit, met een
lichte kruidigheid en iets van rode veldbloemen. In
de smaak opnieuw die verfrissende pareling, mooi
droog, sappig fruit en levendige zuren. Met zijn
10,5 procent alcohol is dit een ideaal aperitief in het
zonnetje, dat goed past bij diverse tapasgerechten.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€10,95 per fles (normaal € 12,25)
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Zuidwest-Frankrijk is zoveel
meer dan alleen Bordeaux!

D

e wijnen van Sylvie en Yann Jestin van Château Vari uit het
wijngebied Bergerac worden vaak vergeleken met die van Bordeaux.
Dit terwijl Bergerac een heel eigen identiteit heeft en prachtige
wijnen voortbrengt! Op Château Vari zijn de druiven afkomstig van een
kleiachtige en kalksteenrijke terroir en geven wijnen die vermaard zijn
om hun evenwichtige, fijne en tegelijk karaktervolle stijl. Sinds 2009 is het
domein officieel biologisch gecertificeerd, maar al sinds de start in 1994
staan de Jestins een verantwoorde wijnbouw voor. Dat deden ze met zo
veel verve, dat verscheidene plant- en diersoorten sindsdien hun weg
terugvonden naar het wijngoed, en de kwaliteit van de wijnen er met grote
sprongen omhoogging! Inmiddels is Vari een van de parels van de streek!

2015 Château Vari
Bergerac blanc sec
Gemaakt voor tweederde van sauvignon (blanc en gris) en eenderde sémillon en
muscadelle, die in het goeddeels droge en warme 2015 een uitstekende suikergraad
produceerden en begin september vroeg in de ochtend, snel werden geoogst om
aromatische frisheid te behouden. Na een koude schilweking vergistte de wijn een
dag of tien, waarna de wijn zes maanden ‘sur lie’ verbleef om aan structuur en complexiteit te winnen.
Proefnotitie: Het intense parfum geurt naar citrusfruit en mineralen. De smaak is
mooi soepel, bezit een heerlijke frisheid, aantrekkelijk wit fruit en een uitstekende
balans. De afdronk is heel zuiver.
Op dronk: tussen nu en 2018
Speciale prijs bij doos van 6: € 7,50 per fles (normaal € 8,40)
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Lang leve Laudun!
A

an de rand van het dorpje Saint-Victor-la-Coste in het departement Gard
ligt het wijndomein van Luc Pélaquié. De wijngaarden zijn verdeeld over
verschillende appellaties, zoals Laudun, Lirac, Tavel en Côtes du Rhône. Al
sinds de 16e eeuw wordt hier door de familie Pélaquié wijn gemaakt, en verkocht
Luc twintig jaar geleden de oogst nog aan bekende handelshuizen als Guigal,
inmiddels mag deze gepassioneerde wijnmaker trots zijn op zijn eigen ‘mise en
bouteille’.
Sinds we getipt werden door de befaamde wijnmaker Jean-Marie Guffens bij onze
zoektocht naar mooi en betaalbaar wit uit de zuidelijke Rhône, is deze Laudun blanc niet
meer weg te denken uit ons assortiment. Ieder jaar kopen we het maximale om zo aan de
(grote) vraag te voldoen. Het terroir is wisselend steenachtig, kalkrijk en met een mengsel
van klei en zand. En ondanks dat de temperaturen in de zomer hier flink kunnen oplopen,
zorgt de sterke mistralwind voor de nodige verkoeling in de wijngaard. Veelzijdige wijn die
zich aan tafel van zijn beste kant laat zien. Oordeelt u zelf!

2012 Château Vari
Bergerac rouge

2015 Laudun blanc - Côtes du Rhône Villages
Domaine Pélaquié

Deze wijn is gemaakt van 100% merlot van veertig jaar oude stokken, afkomstig van
een bodem van kalkrijke klei. Na een weking en gisting van ongeveer twee à drie
weken, waarbij erop werd toegezien dat de tanninen zacht en rond waren en groene
of harde tonen werden vermeden, onderging de wijn een gedeeltelijke houtrijping
op eiken gedurende twaalf maanden, een ander deel op cuve om vooral het fruit in
de wijn maximaal tot uiting te laten komen.
Proefnotitie: In de neus pittig en fruitig; de wijn biedt in de smaak concentratie en
souplesse, een heerlijke frisheid, rondeur, rijpe tanninen en een lichte houttoets in de
pittige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020
Speciale prijs bij doos van 6: € 7,95 per fles (normaal € 8,95)

De assemblage bestaat uit typische ‘Rhônedruiven’ als bourboulenc, clairette, grenache
blanc, roussanne en viognier. De druiven worden bij optimale rijpheid geoogst, separaat
gevinifieerd en op lage temperatuur vergist. Daarna rust de wijn nog ruim drie maanden
op de fijne gistsporen, waarmee hij zich voedt en zo aan structuur en complexiteit wint.
2015 is een voortreffelijk jaar, ook op Domaine Pélaquié!
Proefnotitie: Heerlijke neus met tonen van acacia, wit fruit en een klein pepertje. De
smaak zet fris in en biedt tevens veel sappig fruit, een klein vetje, rondeur, fijne kruiden
en eindigt in een lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,60)
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De Languedoc verveelt nooit

D

e Languedoc wordt altijd in een adem genoemd met de Roussillon, het stukje van Zuid-Frankrijk dat ligt
ingeklemd tussen de Corbières en de Spaanse grens, in het departement Pyrenées Orientales. Verreweg
het grootste gedeelte van het gebied wordt echter ingevuld door de Languedoc en omvat de departementen Aude, Hérault en Gard. De totale regio van de Languedoc-Roussillon wordt begrensd door het Rhône-dal,
het Garonne-bekken, het Centraal Massief, de Pyreneeën en de Middellandse Zee en is goed voor 5% van het
oppervlak van Frankrijk. Met 230.000 hectare wijngaarden, waarvan 90.000 gecontroleerd herkomstgebied, is het
ook het grootste wijnproductiegebied van Frankrijk. Binnen het totale gebied vinden we zo’n twintig verschillende
appellations, en een grote diversiteit aan wijnen.

Een rijke historie
De wijnhistorie gaat hier heel ver terug
en heeft geresulteerd in een diverse
aanplant van veelal autochtone druivensoorten die perfect zijn afgestemd
op de omstandigheden, met name de
warmte. Ook hebben ’internationale
druivenrassen’ als cabernet-sauvignon,
chardonnay, merlot en sauvignon hier
vanaf de tachtiger jaren van de 20ste
eeuw hun intrede gedaan, met wisselende resultaten. Vaak waren deze
druiven niet goed bestand tegen de
overdadige zon en warmte. Maar op

andere plekken, waar wind of hoogte
verkoeling brengen, doen ook deze
druiven het soms opvallend goed.
Kwaliteit en diversiteit
Nog altijd is de Languedoc voor een
groot gedeelte verantwoordelijk voor de
productie van een grote plas goedkope
Franse wijn, die moet concurreren met
de bulkwijnen uit Spanje, Zuid-Afrika
en Chili. De kwaliteit van deze wijnen
loopt, zoals te verwachten valt, zeer
uiteen en bepaalt mede de reputatie
van de streek. Daarnaast zijn er ook

steeds meer producenten, met name
in de beschermde herkomstgebieden,
die kiezen voor het maken van kwaliteit. Sommige wijnen die hier worden
gemaakt, kunnen zich meten met de
beste wijnen van elders, vaak tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Veelzijdigheid
en een uitstekende verhouding tussen
prijs en kwaliteit zijn dan ook de sterke
punten van de Languedoc!
Wij selecteerden voor u enkele zeer
koopwaardige wijnen – die we u op
de volgende pagina’s aanbieden – van
enkele van onze favoriete producenten!

De producenten:
Château Beauregard Mirouze
Nicolas en Karine Mirouze bestieren met zijn tweeën het schitterende, uit 1881 stammende familiedomein in de Corbières.
Het bestaat uit maar liefst 350 hectare grond, waarvan slechts
30 hectare beplant is met wijnstokken. De percelen worden
omringd door een natuurlijke omgeving van bos en garrigues.
Hun biologisch gemaakte wijnen zijn van een enorme schoonheid.
Moulin de Gassac
Mas de Daumas Gassac was in de jaren zeventig een openbaring in de Languedoc, die in eerste instantie met argusogen
werd bekeken. Aimé Guibert zette een geheel nieuwe
standaard neer. Met Moulin de Gassac koos hij een andere
richting: het maken van zeer betaalbare kwaliteitswijnen van
lokale druivenrassen.
Domaine des Jougla
Al dertig jaar werken wij met de familie Jougla. Niet uit
gewoonte, maar vanwege de schitterende wijnen die de familie jaar in jaar uit maakt. Saint-Chinian valt op door een grote
verscheidenheid aan terroirs. Bij Jougla bestaat het grootste
deel van de wijngaarden uit steile hellingen met leisteen en
kiezelgronden met kalkrijke klei, omringd door bossen en de
Zuid-Franse ‘garrigues’.

Château Champ des Soeurs
Het ruige Fitou staat nu niet echt bekend om zijn verfijnde en
elegante wijnen. Wat dat betreft zijn Laurent en Marie Maynadier hier eerder buitenbeentjes. Fitou geldt als een van de
droogste plekken van Frankrijk, met bovendien een stenige
bodem waar niet veel meer kan groeien dan wijnstokken en
olijfbomen. Geholpen door een koele zeewind en nevel worden hier wijnen gemaakt die uitblinken in finesse.
Mas des Dames
Jancis Robinson schreef over ‘La Dame’ van Mas des Dames:
“Smells so lovely I wanted to climb into the glass”. De wijnen
van de Nederlandse Lidewij van Wilgen zijn geliefd bij een
groeiende groep liefhebbers! Apetrots zijn wij, dat we al vanaf
het eerste begin met haar samenwerken en we haar wijnen
ieder jaar beter zien worden. We vragen ons een ding af: waar
houdt het op?
Château de Pennautier
Het herkomstgebied Cabardès, nabij Carcassonne, behoort
weliswaar tot de Languedoc, maar geldt hier als een buitenbeentje. De regio kent namelijk niet alleen mediterrane
invloeden, maar ook Atlantische. Gekoppeld aan de hogere
ligging zijn de omstandigheden hier geschikt voor zowel
vroeg- als laatrijpende druiven. Dit geeft mediterrane wijnen
met een knipoog naar Bordeaux.

Lees onze uitgebreide proefnotities
op de volgende pagina’s.

Proefpakket Languedoc wit

Proefpakket Languedoc rood

U kunt de witte wijnen op pagina 12 ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van alle zes witte wijnen één fles.

U kunt de rode wijnen op pagina 13 ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van alle zes rode wijnen één fles.

Speciale prijs: € 56,00 (normaal € 60,75)

Speciale prijs: € 55,50 (normaal € 59,95)
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2015 Campana blanc - Corbières
Château Beauregard Mirouze

2015 Tuileries blanc - Saint-Chinian
Domaine des Jougla

2014 Campana rouge - Corbières
Château Beauregard Mirouze

2014 Fitou rouge
Château Champ des Soeurs

Campana is de nieuwe naam van wat voorheen
de Cuvée Tradition heette en verwijst in het
lokale Catalaanse dialect naar de grote bel van
het domein. De druiven marsanne, roussanne
en vermentino komen van de koelste percelen
van het domein en worden na binnenkomst
direct zachtjes geperst. Na de vergisting verblijft de wijn vier maanden sur lie.
Proefnotitie: Een heerlijk parfum van witte
bloemen, witte perzik en kruiden. De smaak is
prachtig in balans, met een sappig, rijp fruit,
mooi fris en een kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Tijdens Proeven tussen de Stellingen was dit
een van de favoriete wijnen, en terecht. Een
beeldschone assemblage van grenache blanc,
vermentino en viognier, afkomstig van de koelste percelen van het domein. De frisheid van
de druiven blijft behouden door bij het krieken
van de dag te oogsten, direct te persen en op
lage temperatuur te vergisten.
Proefnotitie: De geur is kruidig, met iets van
venkel, citrusfruit en witte veldbloemen. De
smaak is intens, met een rijp geel fruit, mooie
zuren, zuiver, spanning en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2019

Kleine percelen met oude stokken syrah en
grenache liggen omringd door bos en garrigues, hetgeen het zo typische karakter geeft
aan deze wijn. De druiven worden rijp, maar
met behoud van zuren geoogst. De vinificatie
gebeurt met beleid, zonder extractie, gericht
op behoud van fruit. Een bijzonder plezierige
wijn, barstensvol karakter voor een vriendelijke
prijs.
Proefnotitie: een heerlijk parfum van zwarte
bessen, bramen, kruiden, iets laurier en kreupelhout. De smaak is puur en mooi intens, met
opnieuw een aangenaam kruidig fruit.
Op dronk: tussen nu en 2019

Een door ons geliefde wijn, vanwege zijn ZuidFranse karakter, terwijl de wijn prachtig elegant
blijft.
De assemblage bestaat uit 50% grenache,
40% carignan en 10% syrah, afkomstig van
verschillende percelen. De wijn wordt op lage
temperatuur gevinifieerd en verblijft korte tijd
op roestvrijstalen tanks zodat de frisheid in de
wijn blijft behouden.
Proefnotitie: De wijn heeft een aangename
neus van klein rood fruit, kreupelhout en iets
van laurier. De smaak zet fris in, gevolgd door
mooie rijpe fruittonen, met veel sap, fijne kruiden en zachte tanninen in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,85 per fles (normaal € 8,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fles (normaal € 10,75)

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

2015 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac

2015 Corbières blanc
Château Champ des Soeurs

2015 Elise - Pays d’Hérault
Moulin de Gassac

De laatrijpende druif picpoul geeft zijn naam
aan het Zuid-Franse herkomstgebied Picpoul
de Pinet, gelegen aan het Bassin de Thau,
nabij de steden Sète en Agde. De combinatie
van kalkgrond, een droog en warm klimaat en
zeedampen in het voor- en naseizoen, blijkt
ideaal voor de druif. Een ideaal zomers aperitief of bij schaal- en schelpdieren.
Proefnotitie: Ook wel ‘le muscadet du sud’;
een heerlijke frisse wijn met een geur van
appel, citrus, bloemen en mineralen. De smaak
is ziltig, met een goede kern en een lekker
bittertje.
Op dronk: tussen nu en 2018

Een schitterende witte Corbières, die uitblinkt in elegantie, bijna lichtvoetig, terwijl
hij tegelijkertijd zeer krachtig is. De grenache
blanc (80%) en roussannne (20%) worden vroeg
geoogst, om veel frisheid en zuren te behouden. Alleen het eerst vrijgekomen sap, wordt
vervolgens gebruikt, hetgeen bijdraagt aan de
elegantie. De wijn vergist en rijp op inoxtank.
Proefnotitie: De geur is subtiel, met impressies van bloemen, frisse fruitaroma’s van citrus,
appel en witte perzik. De smaak is prachtig
geconcentreerd maar prachtig verfijnd, met
veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2019

Uit de serie Moulin de Gassac wijnen zijn de
Guilhem rouge en rosé verreweg het meest
bekend en bemind. We zouden bijna vergeten
dat er hier nog enkele andere uitstekende
wijnen worden gemaakt, waaronder deze
niet te versmaden Elise, voorheen bekend als
Terrasses d’Elise. Gemaakt van syrah (60%) en
merlot en acht maanden opgevoed op eikenhouten vaten.
Proefnotitie: Een verrukkelijke wijn, met een
geurende neus van zwart fruit, verse kruiden,
peper en laurier. De smaak is rijp en smeuïg,
tegelijkertijd mooi fris en met een fijne kruidigheid.
Op dronk: tussen nu en 2020

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

2015 Chardonnay-viognier
Pays d’Hérault
Moulin de Gassac
Wat een fantastische creatie van de familie
Guibert wederom, die vorig jaar al een enorm
succes bij ons was. Zoals de naam van de wijn
aangeeft, gemaakt van de druiven chardonnay
en viognier, maar het geheim is dat er ook een
klein beetje geparfumeerde muscat aan de
assemblage wordt toegevoegd, wat de wijn
net dat beetje extra geeft.
Proefnotitie: De geur is heerlijk aromatisch
met tonen van abrikoos, peer, lychee, bloesem
en honing. De smaak is bloemig, met eem
mooie vette structuur, exotisch fruit en een
milde afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

12 Okhuysen Vinée Vineuse

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,90)

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,50 per fles (normaal € 10,50)
2013 La Dame - Coteaux
de Languedoc
Mas des Dames

Lidewij van Wilgen slaagt er elke keer weer
in om te verrassen met haar La Dame. Ook
deze wijn blinkt uit in complexiteit en frisheid.
Gemaakt van syrah, grenache en carignan,
waarvan de eerste op hout werd opgevoed.
Proefnotitie: De neus geurt naar verse kruiden
als tijm en rozemarijn, kreupelhout, rijp zwart
fruit van bessen en zwarte kersen. De smaak
is prachtig complex, met een schitterende
intensiteit, vol sappig fruit en heeft een opmerkelijke frisse en elegante finale.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,90)

2015 Le Blanc - Pays d’Oc blanc
Mas des Dames

2014 Initiale Rouge - Saint-Chinian
Domaine des Jougla

2012 Terroirs d’Altitude rouge
Cabardès
Château de Pennautier

Alhoewel de meest mensen vooral haar rode
wijnen kennen, is haar ‘Blanc’ van een geweldig hoog niveau en in Frankrijk zelf uitermate
populair. Op de kalkrijke bodem, krijgt de witte
grenache bijzondere, ziltige aroma’s. De lage
rendementen zorgen voor een grote intensiteit. Door de wijn deels op grote houten vaten
op te voeden, wint de wijn aan complexiteit.
Proefnotitie: Een geur van zuidvruchten, bloemen en mineralen. De smaak is prachtig intens
en krachtig, maar tegelijkertijd heerlijk fris en
elegant. De afdronk is lang en ziltig.
Op dronk: tussen nu en 2020

De familie Jougla maakt een hele serie geweldige rode wijnen, maar hun ‘basiswijn’ blijft
onze favoriet. Gemaakt van grenache, syrah,
carignan en mourvèdre, die apart worden
geoogst en gevinifieerd en later worden
geassembleerd. De wijnstokken zijn oud en
produceren maar weinig druiven, die prachtig
zijn geconcentreerd.
Proefnotitie: De geur valt op door zijn bessige
rode en zwarte fruit, met een heerlijk kruidig
karakter. De smaak is levendig en fris, met
opnieuw een heerlijke kruidigheid, veel sap en
mooi harmonieus.
Op dronk: tussen nu en 2019

Alle druivenrassen worden apart geoogst en
gevinifieerd. Na een weking van 25 à 30 dagen
wordt de finale assemblage gemaakt en ondergaat de wijn gedurende veertien maanden
een opvoeding op deels nieuwe en deels
gebruikte vaten. Het resultaat: een verrukkelijke en originele wijn!
Proefnotitie: In de neus tonen van rijpe bramen, kersen, specerijen en mint. De smaak is
intens, sappig en zit barstensvol fruit. Een hint
van chocolade, zijdezachte tanninen en een
lange, frisse afdronk maken de wijn onweerstaanbaar.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,80 per fles (normaal € 9,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,20)
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2015 Gemischter Satz - Braitenpuechtorff
Weingut Ingrid Groiss
Een typische manier van wijn maken zoals dat in Oostenrijk vroeger veel gebeurde; de grootmoeder van
Ingrid plantte vijftig jaar geleden een wijngaard aan met
wel zeventien verschillende druivenrassen, waaronder
chardonnay, grüner veltliner, riesling, grauburgunder, pinot blanc en de minder bekende roter veltliner,
grauer vosläuer en silberweisse. Al deze druiven worden
tegelijkertijd geoogst en gevinifieerd. En ondanks dat
Gemischter Satz zo veel betekent als ‘gemengd zooitje’, is
deze wijn karaktervol en complex.
Proefnotitie: Prachtige neus met aroma’s van wit en geel
fruit en een levendige frisheid. De smaak is zowel elegant
als intens, biedt tonen van bloemen, sappige perzik, rijp
steenfruit, frisse zuren met een lange, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

2015 Sommerwein rosé
Weingut Ingrid Groiss

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,40 per fles (normaal € 12,60)

Ingrid Groiss

Oostenrijkse schoonheid uit het Weinviertel

A

lle wijngebieden van Oostenrijk liggen aan de oostkant van het land en worden opgedeeld in vier hoofdregio’s: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark
en Wenen. Het Weinviertel, gelegen op zo’n 50 kilometer ten noorden van
Wenen, is een onderdeel van Niederösterreich en de bakermat van de inmiddels
beroemde grüner veltliner. In het dorpje Breitenwaida vinden we de tien hectare
wijngaard van Ingrid Groiss; een jonge, ambitieuze wijnmaakster uit een echte wijnmakersfamilie. Met een hele pure benadering van wijn maken en zo min mogelijk
technische ingrepen laat Ingrid vooral de natuur haar gang gaan.
De wijngaarden worden geheel biologisch bewerkt en alles is gericht op het creëren van zuivere,
complexe wijnen. De opbrengst van de voornamelijk oude stokken is laag en de druiven hebben
een maximale expressie van de terroir en een goede mineraliteit en concentratie. Wunderschön!
Voor de vaste fans van de wijnen van Ingrid: de zogenaamde ‘Village wijnen’ die voorheen
werden aangeduid met Dorflagen hebben nu de toevoeging ‘Braitenpuechtorff’. De strenge
Oostenrijkse wijnwetgeving stond het gebruik van Dorflagen niet langer toe, waarop Ingrid een
nieuwe creatieve naam bedacht. Braitenpuechtorff is een samenvoeging van de drie dorpen
waartoe de wijngaarden behoren; Breitenwaida, Puch en Fahndorf.

2015 Grüner Veltliner
Weingut Ingrid Groiss
De wijngaarden bevinden zich op de uitlopers van het Boheems massief waar de ijzer- en
kalkhoudende lössbodem de basis vormt voor schitterende grüner veltliners. De druiven worden
met de hand geoogst en vervolgens per perceel op kleine roestvrijstalen vaten gevinifieerd en
opgevoed. En al betreft het hier slechts de ‘basiscuvée’; deze is van een ongekende schoonheid!
Proefnotitie: Frisse aroma’s van appel, kweepeer, honingmeloen en lentebloesem stuiven
het glas uit. De smaak is intens en bezit geconcentreerd rijp geel fruit, witte peper en een
loepzuivere finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,30)
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2015 Grüner Veltliner - Braitenpuechtorff
Weingut Ingrid Groiss
De druiven zijn afkomstig van oude stokken grüner
veltliner die uitstekend gedijen op de kalkrijke bodem en
ondergaan een rijping van zes maanden in kleine roestvrijstalen vaten. Het terroir van de percelen Sauberg en
in der Schablau in combinatie met een langere vatrijping
levert een complexe, gastronomische wijn op die niet snel
verveelt.
Proefnotitie: De wijn is goed gestructureerd met tonen
van sappige groene appel, vers hooi, witte bloesem en
rode grapefruit. Verder biedt de smaak spanning met
elegante zuren en een prachtige mineraliteit. Een grüner
veltliner van niveau!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,40)

2015 Riesling - Braitenpuechtorff
Weingut Ingrid Groiss
Bij onze laatste ontmoeting liet Ingrid ons deze voortreffelijke Riesling proeven en het aanwezige proefteam was
unaniem in haar oordeel. Dit is een riesling zoals we hem
graag zien; mooi zuiver en strak met slechts een opvoeding op roestvrijstalen tanks voor optimale frisheid.
Proefnotitie: Aromatische neus met volop citrusfruit, iets
van gele appel, witte perzik en een pepertje. De smaak
biedt eveneens tonen van rijp wit en geel fruit, lentebloesem en knisperende zuren. Prachtig in balans met een
secondenlange durende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 13,90 per fles (normaal € 15,40)

Proefpakket Ingrid Groiss
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van
de Grüner Veltliner twee flessen en van de overige wijnen elk één fles.

Speciale prijs: € 69,50 (normaal € 76,60)

W

at zijn we blij dat we
deze heerlijke zomerrosé kunnen aanbieden.
Ingrid liet zich inspireren door het
nummer ‘Summerwine’ van Nancy
Sinatra en op het etiket vinden we
een subtiele verwijzing naar de
eerste regel van het lied.

De druiven zijn afkomstig van een
kleine, eigen wijngaard en de productie is zeer gering. Gemaakt van 80%
pinot noir en 20% zweigelt is dit een
verrassende assemblage die laat zien
dat Ingrid een veelzijdig en kundig
wijnmaakster is.
Mmm…mm Sommerwein!
Proefnotitie: De neus kent verrukkelijke tonen van aardbei, kers en rode
bes en heeft iets bloemigs. In de mond
ontdekken we opnieuw expressief
fruit, fijne kruiden en verkwikkende
zuren. De afdronk ten slotte is elegant
en mooi droog. Proef de zomer in het
glas!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,40 per fles (normaal € 12,60)
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Can Feixes:

Drie broers, één fantastisch domein!

D

e broers José-Maria, Joan en Xavier Huguet van Bodega Can Feixes
zijn uiterst gedreven en kundig en bezitten schitterend gelegen
wijngaarden in de Alto Penedès. Het domein is vele eeuwen oud en
heeft zijn eigen kapel. Het verhaal gaat dat hun ‘voorvaderen’, voorname
mensen in de streek, ervoor zorgden dat de kerk van een dorp kilometers
verderop naar het landgoed Can Feixes werd verhuisd. Al die uren met
paard en wagen konden beter besteed worden. Ongetwijfeld was de familie gul voor de kerk. Hun gevoel voor traditie heeft de broers er niet van
weerhouden hier - deels onder de grond - een ultra-moderne kelder aan te
leggen, geheel ingericht voor het maken van topwijnen. De wijngaarden
worden op geheel biologische wijze beheerd en de opbrengsten zijn laag.
Hun Cava werd meerdere malen uitgeroepen tot beste mousserende wijn
van Nederland, maar ook de stille wijnen genieten een zeer grote reputatie,
zoals deze heerlijke Blanc Selecció.

2015 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes

Geboren tussen de vlinders

O

De Blanc Selecció is gemaakt van dezelfde druiven als de Cava: parellada, macabeo,
en chardonnay, en blinkt uit in balans en elegantie. Hoewel het in deze streek ’s
zomers erg warm is, biedt de hoge ligging van de wijngaarden enige verkoeling.
De druiven ontwikkelen hier dan ook, mede dankzij de kalkrijke bodem, een mooie
frisheid die de wijnmakers goed weten te ‘vangen’ in deze levendige wijn. De
vergisting op lage temperatuur en opvoeding op inox zijn daar in belangrijke mate
verantwoordelijk voor.
Proefnotitie: Expressieve neus, met tonen van wit en geel fruit. De smaak is
loepzuiver en biedt heerlijk sap, verfijnd wit en geel fruit, iets bloemigs, een
prachtige intensiteit, mede dankzij een mineralig tinteltje een heerlijke frisheid en een
onvergetelijke finale. Genieten!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 9,90)

nder de rook van het hoofdstedelijke en altijd bruisende Madrid ligt de kleine, in 1998 door Daniel
García Pita opgerichte bodega Viñas de El Regajal. Een groter contrast dan tussen deze stad en dit kleine,
bescheiden domein is nauwelijks denkbaar!

Viñas de El Regajal ligt namelijk midden in het gelijknamige natuurgebied in Aranjuez, waar maar liefst 77 verschillende soorten
vlinders voorkomen, van welke soorten er bovendien vele ook nog eens zeer zeldzaam zijn.
De beroemde Spaanse oenoloog Ignacio de Miguel en de wijnmakers van Viñas de El Regajal zijn trots op de unieke flora en
fauna rondom hun domein. Ze werken volledig biodynamisch om het natuurlijk evenwicht niet te verstoren, en bouwden de
bodega zelfs grotendeels ondergronds. Op deze manier creëren zij ‘wijnen die trouw zijn aan hun terroir’.

2014 Las Retamas Del Regajal
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

2014 El Regajal Selección Especial
Vinos de Madrid
Viñas de El Regajal

Deze geliefde tweede wijn van El Regajal is gemaakt van 40%
cabernet-sauvignon, 30% tempranillo, 20% syrah en 10%
merlot. Na een zorgvuldige selectie van het fruit volgde een
periode van weking, waarbij balans en elegantie voorop stonden. De wijn rijpte negen tot elf maanden op houten barriques
van Frans eiken, waarbij de puurheid van de wijn intact blijft.
Proefnotitie: Intens parfum van rijp rood en zwart fruit,
kruiden, en een lichte toast. De smaak is zwoel en rond, maar
tegelijkertijd fris en elegant, biedt verleidelijke fruittonen, een
lichte kruidigheid en soepele tanninen in de smeuïge afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Voor deze beroemde wijn werden de beste druiven van de
wijngaard gebruikt, afkomstig van de oudste en diepst gewortelde stokken. De assemblage is dezelfde als die van de Las
Retamas. Deze wijn heeft vele prijzen op zijn naam staan. Proef
en ontdek waarom!
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, specerijen,
fluwelige tanninen en een elegante, intense afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,50 per fles (normaal € 11,80)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,95 per fles (normaal € 16,90)
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Domaine Luneau-Papin
Muscadet op eenzame hoogte…

Een van de beste producenten en
voortrekker in de regio is hier het
Domaine Luneau-Papin.
Wanneer je kennismaakt met de wijnen van dit schitterende
domein, gelegen in het zuidelijk deel van Sèvre et Maine, verdwijnen direct alle bestaande vooroordelen over de muscadet.
Het domein maakt tien aparte cuvées, die door de verschillen
in terroir alle anders van kleur zijn. Het zijn daarnaast echte
bewaarwijnen. Wijnen die thuishoren in de categorie van de
grote witte wijnen en die hun weg naar de beste restaurants
ter wereld hebben gevonden. Het domein van de familie
Luneau gaat al negen generaties over van vader op zoon,
maar bestaat in zijn huidige omvang van 45 hectare sinds
Pierre Luneau trouwde met Monique Papin. Het zeer bevlogen
paar besloot om de 47 verschillende percelen, met al hun
onderlinge verschillen, zoals in leeftijd van aanplant, in bodem,
in hellingshoek en ligging ten opzichte van de zon, apart te
benaderen en hier ‘eigen’, unieke wijnen van te maken. Iedere
wijn heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen karakteristieken, maar
alle zijn gemaakt van één enkele druif: melon de Bourgogne.
Inmiddels heeft hun zoon Pierre-Marie samen met zijn vrouw
Marie het domein overgenomen en proberen zij het grote
werk van zijn ouders voort te zetten en verder te perfectioneren. Biologisch werken is hier een vanzelfsprekend onderdeel
van. De rendementen in de wijngaarden zijn laag en de druiven worden pas geoogst bij optimale rijpheid, waarna ook nog
eens een strenge selectie van de druiven plaatsvindt.
De opvoeding ‘sur lie’ verschilt per cuvée, maar duurt tussen
de 6 en 48 (!) maanden.

De familie Luneau-Papin stelt zich ten doel om het bijzondere
terroir van de Muscadet optimaal tot uiting te laten komen in
hun wijnen, via die ene bijzondere druif, melon de Bourgogne.
Een druif die ooit te min is bevonden in de Bourgognestreek
en in de Loire in de 17e eeuw in grote hoeveelheden werd
aangeplant voor Nederlandse handelaren, die de druiven
gebruikten om te distilleren tot brandewijn. Dat deze druif
tot zoveel meer in staat is, bewijzen de wijnen van Domaine
Luneau-Papin.

2015 Pierre de la Grange
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie
Domaine Pierre Luneau-Papin
Een ideale kennismaking met Muscadet en dit bijzondere
domein. De wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig van
percelen met een bodem van zeer mineraalhoudende leisteen.
Na zijn vergisting op lage temperatuur kreeg de wijn een
opvoeding van zeven maanden ‘sur lie’.
Proefnotitie: De geur is ziltig, met iets van citrusvruchten en
ook wit fruit. De smaak is zuiver en evenwichtig, biedt een
goede intensiteit en een aangenaam bittertje in de afdronk.
Heerlijk bij langoustines, schelpdieren en een frisse geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,90)

2014 La Grange
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie
Domaine Pierre Luneau-Papin
Een geweldige cuvée, die direct laat zien waar Luneau-Papin
toe in staat is. De wijn is een assemblage van verschillende
kleine percelen met een ondergrond van leisteen, gelegen bij
Le Landreau. De stokken hebben een minimale leeftijd van 35
jaar. Na een zachte persing volgt een vergisting (met alleen
natuurlijke gisten) op lage temperatuur en een opvoeding ‘sur
lie’ van zeven maanden op ondergrondse kuipen.
Proefnotitie: De wijn geurt heerlijk naar wit fruit als appel en
meloen, steenfruit en mineralen. De smaak is mooi breed van
structuur, heeft een aangenaam vetje, een zachte fruitigheid en
een zuivere, lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2020

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

B

ij menig wijnliefhebber roept de naam Muscadet goede herinneringen op aan bijna vervlogen
tijden. Muscadet was een geliefd aperitief en een favoriete begeleider van oesters en mosselen.
De wijn was fris, stuivend en in het bezit van een goede zuurgraad, maar had bovendien karakter
en voldoende body om iets bij te eten. Bij een toenemende vraag gingen de prijzen echter omhoog en
nam de gemiddelde kwaliteit af. Het imago van de zo geliefde muscadet, dat te voet was gekomen,
verdween te paard.
Maar gelijk beaujolais is daar een nieuwe beweging zichtbaar. We kunnen zelfs spreken van een ware revolutie. Een
generatie is opgestaan die heldere doelen voor ogen heeft: de muscadet als een echte terroirwijn op de kaart zetten,
het maximale uit hun melon-druif (melon de Bourgogne) halen en een hoge kwaliteit op tafel zetten. Dat dit inmiddels is gelukt, zie je in een stad als Parijs, dat in dit soort bewegingen een uitstekende graadmeter is. Hier zien we
de muscadet weer terug op de kaart. Niet de goedkope niemendalletjes, maar de echte kwaliteitswijnen. Wijnen die
vanwege hun zuiverheid en niet te hoge alcoholpercentage uitstekend aansluiten bij de wensen van de hedendaagse
consument.
De beste wijnen uit de Muscadet komen uit het gebied van Sèvre et Maine en worden opgevoed ‘sur lie’ – op de fijne
gistsporen, die de wijn voeden, waardoor hij aan structuur en complexiteit wint. Soms worden de wijnen ook (deels) op
hout opgevoed. De complexere en meer geconcentreerde wijnen zijn, tegen de verwachtingen in, gebaat bij meerdere jaren flesrijping en kunnen zelfs zeer oud worden.
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2014 Clos des Allées
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie
Domaine Pierre Luneau-Papin
Een van de oorspronkelijke percelen en gelegen dicht bij het
domein. De huidige stokken werden in 1974 geplant en zijn
dus ruim veertig jaar oud. De wortels dringen diep de rotsachtige, leistenen bodem in. De vinificatie is gelijk aan die van de
La Grange.
Proefnotitie: De wijn heeft een open bouquet, met tonen van
witte veldbloemen, mineralen en iets nootachtigs. De smaak
heeft iets filmends, fijne zuren, een mooie mineraliteit en een
lange, levendige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024

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

Proefpakket Luneau-Papin
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 66,00 (normaal €19
71,10)

Torre Raone

Oase in de ruige Abruzzen

W

ijnland Italië is op de kaart gezet door de regio’s Piemonte en Toscane. Hun wijnen zijn wereldwijd
vermaard en geliefd. Italië heeft echter nog veel meer te bieden. Het is de grootste wijnproducent ter
wereld en herbergt vele verschillende wijnregio’s met hun eigen karakteristieken en vrijwel allemaal
hun ‘eigen’ autochtone druivenrassen. De verscheidenheid en originaliteit van Italiaanse wijnen is hierdoor
enorm. De wijnliefhebber kan in Italië dan ook eindeloos lang op ‘wijnontdekkingsreis’.

Op zoek naar een combinatie van originaliteit, authenticiteit en bovenal kwaliteit vielen wij tijdens een van onze
inkoopreizen door Italië als een blok voor de wijnen van
Azienda Agricola Torre Raone. Torre Raone ligt in de
Abruzzen - gelegen aan de oostkust halverwege de Italiaanse laars, ingesloten tussen de Apennijnen in het westen
en de Adriatische Zee in het oosten. Het wordt bestierd
door de schoolvrienden Luciano di Tizio en Antonio
d’Emilio. Zij kochten hier dertig hectare wijngaard en richtten deze helemaal opnieuw in. Vanaf het begin kozen ze
voor een biologische aanpak. Door traditie te combineren
met moderne wijnmaaktechnieken, produceren zij pure
wijnen. De bijzondere terroir en de authenticiteit van de
druiven komen prachtig tot uiting in de wijnen.
Proef en ontdek de Abruzzen!

2015 Lucanto - Trebbiano d’Abruzzo
Deze wijn werd gemaakt van 100% trebbiano d’Abruzzo;
dé witte druif in dit gebied, in dialect ook wel de bombino bianco geheten. De wijnmakers kiezen hier voor een
vergisting en opvoeding op inoxtanks, en creëren zo een
zuivere, schone wijn.
Proefnotitie: Hij heeft een lichtgele kleur met een groen
randje. Het bouquet is intens, met een uitbundig exotisch
fruit, stro en bloemen. In de mond is hij prachtig zuiver en
levendig, mooi in balans, bezit een aangenaam vetje en
een uitstekende lengte.
Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, bij salades, gepocheerde vis of pasta met een vissaus.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 8,70)
2015 Lucanto
Montepulciano d’Abruzzo

Montepulciano - niet te verwarren met de gelijknamige
plaats in het zuiden van Toscane die zijn naam geeft aan
de Vino Nobile - is de belangrijkste druivensoort voor de
productie van rode wijnen in het gebied.
Op de akkers van Torre Raone profiteert de laatrijpende montepulciano
volop van de warme zomers en de
verkoelende zeebries, wat resulteert in smaakrijke, kruidige wijnen.
Proefnotitie: Mooie, dieprode
kleur met een paarse rand. In de
geur ontdekken we heerlijk bessig fruit, kersen, kruidnagel en
laurier. De smaak is vol, pittig en
verleidelijk, biedt opnieuw veel
sappig, rijp fruit, frisse tanninen
en een lange, kruidige afdronk.
Schenkadvies: Een perfecte begeleider van een pure Italiaanse pasta
met tomatensaus.
Op dronk: tussen nu en 2019

Proefpakket Torre Raone
U kunt deze vijf wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de
Lucanto - Trebbiano twee flessen en van de overige wijnen ieder een fles.

Speciale prijs: € 65,00 (normaal € 70,75)
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Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,95 per fles (normaal € 9,95)

2015 Pecorino
Colline Pescaresi
De lokale peccorino druif, is een vroeg
rijpende druif, met een lage opbrengst,
die vooral houdt van hoger gelegen
gebieden. Aangeplant op zonnige
heuvels op zo’n 350 meter hoogte, met
een kalkrijke bodem, komt hij dan ook
goed tot zijn recht. Deze druif brengt
rijke, aromatische wijnen voort, met een
nootachtig karakter.
Proefnotitie: De kleur is goudgeel en de
geur is uitbundig. We ruiken bloemen,
kruiden, mineralen en fruit als nectarine
en abrikoos. De smaak is droog, aangenaam zacht en goed gestructureerd. De
finale is heerlijk fris en houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,20)
2012 Raone Rosso
Colline Pescaresi

Deze wijn werd gemaakt van de druiven
montepulciano, sangiovese, merlot en
cabernet-sauvignon. Vanwege deze
bijzondere samenstelling werd de wijn
‘gedeclasseerd’ tot IGT. Dientengevolge
heeft de wijn een ongekende prijs-kwaliteitverhouding.
Proefnotitie: De geur is complex, met
tonen van een zwarte kersen, pruimen en
iets peper en kaneel. De smaak is vol en
kruidig, en tegelijk puur en elegant. De
afdronk heeft aangename tanninen en is
heerlijk fris.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,95 per fles (normaal € 12,25)
2010 San Zopito
Montepulciano d’Abruzzo

De absolute topwijn van het domein,
gemaakt van 100% montepulciano, die
laat wordt geoogst. De rijpe druiven
bezitten een geweldige concentratie. Na
een lange weking en vergisting krijgt de
wijn een opvoeding van twaalf tot zestien maanden op eikenhouten barriques.
Proefnotitie: De kleur is intens donkerrood, bijna paars. Het parfum is zéér
complex met tonen van zwarte bessen,
pruimen, kruidnagel, specerijen, laurier,
balsamico en rozemarijn. De smaak is
geconcentreerd en breed, heeft kruidige
fruittonen, uitstekende tanninen en een
enorme lengte. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,90 per fles (normaal € 19,95)

Okhuysen Vinée Vineuse 21

Veel meer dan enkel
chardonnay

W

aarom Jean-Marie Guffens in de Bourgogne wel de ‘koning van de chardonnay’ genoemd
wordt? De chardonnay is nu eenmaal de enige witte druif hier. Ook andere druivenrassen laten
zich echter graag door hem toewuiven en geven zich graag aan hem over. Altijd op zoek naar
nieuwe uitdagingen kocht hij in de prachtige Lubéron een kasteel om ook druivenrassen als viognier,
marsanne, rousanne en syrah aan zich te ‘onderwerpen’. Hij maakt daar inmiddels schitterende wijnen,
waarbij zoals altijd voor hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage rendementen, de natuur haar gang
laten gaan en bovenal zijn intuïtie.

2015 Chardonnay - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Voor deze wijn gebruikt Guffens deels druiven van eigen
percelen van zijn Château des Tourettes, aangevuld met druiven van gecontracteerde boeren uit de omgeving. De hoge
ligging van de wijngaarden zorgt voor de nodige afkoeling in
dit warmere gebied. Na een strenge selectie laat hij de druiven
spontaan vergisten in gebruikte foeders, waarna de wijn enkele
maanden op zijn lies deels in houten vaten, maar voornamelijk
in inoxtanks verder rijpt.
Proefnotitie: De neus is fijn mineralig met tonen van rijp wit
fruit en citrusfruit (limoen) en een subtiele houttoets, waarmee
hij associaties met een grote chardonnay oproept.

De smaak is rijk, kent een brede structuur, terugkerend wit fruit
en iets van ananas, fijne zuren, een aangenaam boterig vetje,
spanning en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

2015 Viognier - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Een mooie viognier is verrukkelijk, maar door zijn gevoeligheid is deze druif kieskeurig qua ‘groei-omgeving’. Klimaat
en opbrengst spelen een essentiële rol. In de noordelijke
Rhône mag hij zich het lekkerst voelen, ook elders brengt deze

delicate druif soms prachtige wijnen voort. Bij deze Vaucluse
zorgen lage rendementen, oude stokken en hooggelegen
kalkrijke gronden voor het gewenste resultaat. De opvoeding
geschiedde op grote houten foudres en kleine houten barriques.
Proefnotitie: Het parfum is uitbundig en typisch viognier, en
geurt heerlijk naar bloemen, acaciabloesem, honing, peer en
abrikoos. De wijn proeft heerlijk fris en sappig, biedt een zacht
zoete zweem van rijp fruit en een iets vette structuur. Ook de
afdronk is prachtig en perfect in balans. Een schoonheid!
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2015 Roussanne - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
De roussanne geeft, mits goed gevinifieerd, rijkdom aan een
wijn. Deze van Guffens werd gevinifieerd op inox, waarna de
wijn gedurende zes maanden op zijn gistsporen rijpte voor
extra complexiteit. De opvoeding geschiedde deels op hout,
en dan alleen oud hout, dat slechts een zeer subtiele hout
nuance aan de wijn geeft. Guffens weet als geen ander de
ideale balans tussen rijkdom en frisheid te vinden.
Proefnotitie: Het bouquet van de wijn geurt naar rijp, bijna
zoetig wit fruit als peer en meloen, met ook nuances van
bloesem en honing en iets brioche. De smaak is rijk en sappig,
heeft een mooie ronde structuur, heerlijk terugkerend wit fruit,
een subtiele houttoets en een verrukkelijke frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

2015 Classic Marsanne-Roussanne
Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Twee druiven die elkaars gezelschap zeer goed dulden; een
klassieke assemblage zoals we die ook kennen in Saint-Joseph
en Hermitage. De druiven komen van het kalkrijke Plateau de
l’Aigle op Château des Tourettes. Ze werden met de hand bij
perfecte rijpheid geoogst en hun sap vergistte deels op houten
foudres, deels op horizontaal opgestelde inox tanks, waarna de
wijn daarin verder rijpte op zijn lies.
Proefnotitie: De neus is zeer fruitig, met exotische aroma’s,
en heeft iets bloemigs. De smaak wordt gekenmerkt door een
grote zuiverheid en frisheid, biedt opnieuw rijp wit en geel
fruit, een mooie concentratie, een aantrekkelijke ziltigheid, een
lekkere bite en een levendige afdronk.
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:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,30)

Proefpakket Guffens au Sud
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van
iedere wijn drie flessen.

Speciale prijs: € 112,50 (normaal € 123,60)
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Karim Mussi Saffie’s
ontembare ambitie…
Torrontés uit Salta

De klasse van La Consulta in Mendoza

O

p het perfect geoutilleerde wijndomein Altocedro, hooggelegen in het dorpje La Consulta in de Uco Valley
van Mendoza, excelleert Karim Mussi Saffie met rode wijnen. Zijn ‘Año Cero’-serie toont de malbec, pinot
noir en tempranillo in hun puurste vorm.

2014 Año Cero – Malbec
Bodegas Altocedro

2014 Año Cero – Pinot Noir
Bodegas Altocedro

2013 Año Cero - Tempranillo
Bodegas Altocedro

Zoals torrontés hoort bij Salta, hoort
malbec bij Mendoza. Karim werkt met
oude stokken malbec die druiven voortbrengen met een grote elegantie. Dit
geeft, zeker in combinatie met de ligging van de wijngaarden (zeer hoog) en
de vinificatie op cement, een krachtige
mendoza malbec met een ongekende
frisheid en finesse.
Proefnotitie: Roodpaars van kleur.
Verleidelijk fruit van zwarte bessen en
rode bosvruchtjes in de neus, alsmede
wat cacao en peper. In de mond smelten
sappig fruit, pittige kruiden en zachte
tanninen harmonieus samen.
Op dronk: tussen nu en 2019

Pinot noir komt niet veel voor in Mendoza; deze druif gedijt alleen goed in de
koelere wijngaarden. Karim heeft zulke
wijngaarden. Zijn pinot noir geniet op
de hooggelegen percelen van de toestroom van koele winden uit de Andes
en ontwikkelt zo de finesse waar deze
‘Bourgondische druif’ zo geliefd om is.
Karim laat de wijn vergisten op cementen tanks en voedt een deel van de wijn
op op eikenhouten vaten.
Proefnotitie: Vers rood fruit, kruiden,
aardse tonen en iets van vanille in de
neus. De smaak is zeer elegant en
complex tegelijk: we proeven specerijen,rode vruchtjes en pruimen. In de
lange en schone afdronk proeven we
zalige zachte tanninen. Een verleidelijke
wijn!
Op dronk: tussen nu en 2019

De van oorsprong Spaanse druif
tempranillo werd door immigranten in
Mendoza aangeplant. Hij blijkt het hier
goed te doen, al zie je zelden cuvées
van 100% tempranillo. Karim maakt wél
zo’n volbloed tempranillo en hierbij kiest
hij voor een vergisting op lage temperatuur, op kleine cementen kuipen. Een
deel (circa 30%) rijpt daarna nog acht
maanden op Frans eiken. Het resultaat
is een wijn met een goede structuur
en prachtig uitgebalanceerde geur- en
smaakaroma’s.
Proefnotitie: Opgewekte geuren van
fris rood bosfruit en kersen. We ruiken
ook wat zwoele tonen van zoethout. De
wijn is sappig en zit boordevol rijp fruit;
specerijen en kaneel geven extra complexiteit en zwoelheid, dit alles gevolgd
door een mooie, frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,30)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,90 per fles (normaal € 14,30)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fles (normaal € 13,80)

K

arim Mussi Saffie, de wijnmaker van de Abras Torrontés, is geobsedeerd door kwaliteit. Hij gaat door roeien
en ruiten om zijn hoge ambities te realiseren. Enige tijd geleden ontstond bij hem de wens om een frisse
witte wijn van het Argentijnse druivenras torrontés te gaan maken. Aangezien zijn domein Altocedro gelegen
is in het hart van Mendoza, daar waar de malbec hoogtij viert en waar de condities minder geschikt zijn voor witte
druivenrassen, week hij om deze wens te verwezenlijken uit naar de drieduizend kilometer noordelijker gelegen
provincie Salta.
Salta is hét kwaliteitsgebied voor torrontés. Karim deed hier
uitgebreid onderzoek en ontdekte uiteindelijk een terroir dat
volgens hem ‘het beste van het beste aan torrontés’ zou moeten voortbrengen. Hij vond een ideale akker in de Cafayate
Valley, gelegen op ruim 1800 meter hoogte. Hij verwachtte, en
inmiddels heeft hij dit overtuigend bewezen, dat de torrontés
hier perfect tot ontwikkeling zou kunnen komen. En inderdaad: dankzij de combinatie van overdadige zonneschijn (de
zon laat zich hier driehonderdvijftig dagen per jaar zien) en
koele nachten (dankzij de hoogte koelt het hier ’s nachts flink
af) ontwikkelen de druiven hier verfijnde zuren en complexe
aroma- en smaakstoffen. Het oogsten gebeurt er met de hand
en de vinificatie vindt al even zorgvuldig plaats als op zijn
domein Altocedro.
Het resultaat mag er zijn: deze Torrontés is van het hoogste
niveau. Precies zoals we van Karim’s wijnen gewend zijn!
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2015 Torrontés - Valle de Cafayate
Abras
De torrontés vaart wel bij de droge, zonnige dagen en koele
nachten van Cafayate Valley. Hij ontwikkelt in deze omstandigheden verfijnde zuren en intense aroma’s. De kundige Karim
weet die kwaliteiten intact te houden door de druiven bij
perfecte rijpheid met de hand te oogsten, ze snel naar koele
kelders te transporteren en ze een koude weking te geven.
Voor de vergisting gebruikt hij koele, cementen vaten waarin
de temperatuur perfect gecontroleerd kan worden.
Proefnotitie: Goudgeel van kleur. De neus is uitbundig. We
ruiken nectarine, passievrucht, bloesem en jasmijn. De wijn is
heerlijk sappig, zit boordevol rijp exotisch fruit en heeft een
verrassend verkwikkende afdronk. Super!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,70 per fles (normaal € 12,95)
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2015 Guilhem rosé - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
De familie Guibert laat met de Moulin de Gassac
wijnen zien dat ze ook in het lagere segment uitstekende wijnen maken in het prachtige achterland ten
westen van Montpellier. Zelf typeren ze de wijnen
als ‘vins comme autrefois’ omdat de rijke, licht kruidige smaak ze zo aan vroeger doet denken. Deze
saignée-rosé (gemaakt van het eerst weggelopen
sap) is een assemblage van gelijke delen syrah en
carignan en werd puur op het fruit gevinifieerd.
Proefnotitie: Aangename, intense neus vol fruit en
fraîcheur. In de mond een goede sappige structuur,
fijne kruiden en mooie frisse zuren. Heerlijke rosé
voor alledag!
Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,90 per fles (normaal € 6,45)

2015 Cabardès rosé
Château de Pennautier
In de streek Cabardès, niet ver van het vestingstadje
Carcassonne, op de zonnige, zuidelijke hellingen
van de Montagne Noire, vinden we de wijngaarden
van het eeuwenoude Château de Pennautier. Door
de relatief hoge ligging profiteren de druiven optimaal van de koele nachten en van een frisse bries,
die ook overdag voor wat afkoeling zorgt.
Proefnotitie: In de neus zowel fijne als krachtige
aroma’s met tonen van cassis, framboos en iets van
zoethout. De smaak is fruitrijk, mild kruidig en heeft
een zekere rondheid, een goede frisheid en een
finale die lang aanhoudt.
Op dronk: tussen nu en 2018

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

La vie en rosé…

Zes verrukkelijke rosés
voor een lange, zwoele zomer.

2015 Le r’Osé
Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames
Zo’n vijftien jaar geleden verwezenlijkte de Nederlandse Lidewij van Wilgen haar droom en startte
in de heuvels nabij Béziers haar ‘Mas des Dames’.
Inmiddels heeft het domein internationale faam verworven en zijn alle wijnen biologisch gecertificeerd.
Alle druiven voor deze cuvée, gemaakt van de
druivensoorten mourvèdre (50%), grenache (30%)
en syrah (20%), worden met de hand geplukt.
Proefnotitie: Een expressieve rosé met een rijk
palet aan rode vruchtjes, citrus, veldbloemen en
kruiden. De smaakaanzet is opvallend fris, maar
tegelijkertijd vol sappig fruit dat je heerlijk meeneemt, waarna het geheel eindigt in een lange,
zuivere afdronk. Lidewij’s beste rosé tot nu toe!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,70 per fles (normaal € 10,70)
2015 Rosé d`Une Nuit
Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends

Deze rosé is vernoemd naar de methode van wijnmaken; de grenache en cinsault werden perfect rijp
geoogst en ondergingen een korte weking gedurende één nacht. Op deze manier wordt de frisheid
en de finesse van het fruit behouden. Zo natuurlijk
en zuiver mogelijk werken is het credo van de sympathieke wijnfamilie De Lanversin.
Proefnotitie: In de neus heerlijke aroma’s van
bosaardbei, veldbloemen en framboos. De smaak is
vol sap en elegant tegelijk en biedt rode vruchtjes,
bloesem, subtiele Provençaalse kruiden en een aangenaam frisse afdronk die lang aanhoudt. Délicieux!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,30 per fles (normaal € 13,60)

2015 Initiale rosé - Saint-Chinian
Domaine des Jougla

2015 Rosé frizant
Mas de Daumas Gassac

Een perfecte assemblage van 40% syrah, 30%
grenache en 30% mourvèdre, van oude stokken
op percelen met een bodem van schist en kalkrijke
klei. Domaine des Jougla is na ruim dertig jaar
samenwerking een domein waar we trots op zijn.
Voortreffelijke wijnen voor een aantrekkelijke prijs!
Proefnotitie: Heerlijke neus met bessig fruit en een
hint van peer, en een klein pepertje. De smaak is
levendig, biedt sappig fruit, een uitstekende frisheid
en een eindeloze finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Ooit begonnen als een kleine productie voor ‘eigen
gebruik’, inmiddels uitgegroeid tot een van de
domeinwijnen van het beroemde Mas de Daumas
Gassac. Deze feestelijke Frizant komt tot stand
door een gisting op gesloten cuve, waardoor het
vrijkomende koolzuur in de wijn behouden blijft. De
assemblage bestaat voor 70% uit het vrij weggelopen sap van de cabernet-sauvignon, aangevuld met
mourvèdre.
Proefnotitie: De kleur is mooi licht, bijna zalmroze. De mousse heeft kleine, fijne belletjes die
de wijn een sprankelend en fris karakter geven. In
de neus bovendien aantrekkelijk rood klein fruit
als framboos, bes en kers. De smaak is mild droog
en elegant en geeft opnieuw sappig fruit en een
knisperend frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,80 per fles (normaal € 9,70)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,40 per fles (normaal € 19,25)
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Bordeaux op zijn best!
G

edurende een lange periode was het gebied Entre-Deux-Mers een ondergeschoven kindje in Bordeaux. Dát
is inmiddels verleden tijd. De sympathieke Belgische wijnmaker Stéphane Defraine heeft met zijn expertise
en tomeloze passie een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugbrengen van kwaliteit in zijn geliefde
gebied, gelegen tussen de rivieren Dordogne en Garonne. Allereerst als adviserend oenoloog en later met de
aanschaf van zijn eigen domein in het hart van de appellatie. Château de Fontenille bestaat uit zo’n 35 hectare
wijngaard en geldt inmiddels als referentie voor de streek. De internationale prijzen en erkenningen vliegen Stéphane de laatste jaren om de oren, maar hij blijft bescheiden en werkt waar mogelijk nog harder om verrukkelijke
bordeauxs te maken voor een ‘petit prix’.

2015 La Belle Rosée
Château de Fontenille
De ruim dertig jaar oude stokken cabernet-franc gedijen goed op de grindrijke
kleibodem en vormen de basis voor
deze elegante rosé. Het sap vergistte
op een lage temperatuur en de wijn
rijpte vervolgens op zijn fijne gistsporen.
Ideale rosé voor op het terras, bij een
mediterrane schotel of frisse salade.
Proefnotitie: Heldere, lichtroze kleur. De
neus is fris en expressief met tonen van
frambozen, citrusfruit en bloemen. De
smaak is mineraal en evenwichtig, heeft
een verkwikkend fruit en fijne zuren. Très
belle!
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Op dronk: tussen nu en zomer 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,70 per fles (normaal € 9,60)
2015 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille

Heerlijke assemblage van sauvignon
blanc (40%) en sauvignon gris (20%)
aangevuld met sémillon (20%) en muscadelle (20%). De druiven ondergaan voor
het persen een ‘macération pelliculaire’
(koude weking) en gisten op lage temperatuur op de fijne gistsporen voor extra
complexiteit. Niet voor niets werd deze
2015 recentelijk door La Revue du Vin de

France uitgeroepen tot beste wijn van de
appellatie!
Combineert uitstekend met diverse
visgerechten, schaal- en schelpdieren,
sushi , maar ook heerlijk als aperitief met
bijvoorbeeld een stukje geitenkaas.
Proefnotitie: Prachtige neus met tonen
van citrus, witte perzik en bloesem. De
smaak is levendig en mooi in balans en
bezit lekker rijp fruit, een aangenaam
vetje en verfijnde zuren in de lange
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,50 per fles (normaal € 9,40)

2012 Bordeaux rouge
Château de Fontenille
De druiven merlot (80%) en cabernet sauvignon (20%), afkomstig van een kalk- en
grindrijke kleigrond, vergistten op inox.
Daarna werd 50% van de wijn gedurende
achttien maanden opgevoed op eikenhouten vaten en de andere helft op inox.
Niet alleen Robert Parker schaart deze wijn
onder de beste ‘Petits Bordeauxs’, ook het
toonaangevende tijdschrift Decanter roemt
de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Heerlijk bij gegrild vlees, gevogelte of harde
(oude) kazen.
Proefnotitie: Een uitbundig parfum van
zwart bosfruit, kersen en laurier. De smaak,
is smeuïg, bezit een goede structuur, sappig
rood en zwart fruit, soepele tanninen, fijne
kruiden en eindigt in een lange, zuivere
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,50)
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Wijnen met een gouden rand

A

ls we begin dit jaar Ruud Maasdam van Staete
Landt polsen voor ‘Proeven tussen de Stellingen’
geeft hij een inkijkje in zijn agenda en beseffen we
dat een wijnmaker in Nieuw-Zeeland weinig vrije dagen
tot zijn beschikking heeft.
De vele arbeidsuren in de wijngaard en de kelder plus daarbij
opgeteld de vele uren ‘on the road’ en in het vliegtuig voor
promotie van de wijnen, duizenden kilometers verwijderd van
zijn geliefde Staete Landt, laten weinig tijd en energie over. Maar
met veel kunde en passie tilt Ruud de wijnen ieder jaar weer naar
een hoger niveau en wordt het unieke terroir van de zogenaamde
‘Golden Mile’ van Marlborough optimaal benut.
In het holst van de nacht, rond de klok van vier, worden de
druiven binnengehaald, waarbij de plukkers zijn voorzien van
hoofdschijnwerpertjes. Deze ‘koude pluk’ net voor zonsopgang,
op het koelste moment van de dag, leidt tot een betere koude
weking en voorkomt bovendien dat de gisting een vroegtijdige
aanvang neemt. Ieder jaar kijken we weer uit naar de nieuwe
oogst van Staete Landt. Proef en ontdek (opnieuw) deze fantastische ‘Nieuwe Wereld-wijnen’ met een Nederlands tintje.

2015 Sauvignon blanc ‘Pure’
Marlborough

2014 Pinot Noir ‘Pure’
Marlborough

Vorig jaar introduceerden we met veel succes
deze geweldige ‘Pure’. De sauvignondruiven worden per perceel bij perfecte rijpheid
geoogst waarna op lage temperatuur de
vergisting geschiedt en een opvoeding ‘sur
lie’ (op de fijne gistsporen) volgt in roestvrijstalen tanks. Na enkele maanden van rijping
wordt de wijn gebotteld. Dit is een perfect
voorbeeld van een klassieke sauvignon blanc
uit Marlborough: de wijn stuift het glas uit en
is onweerstaanbaar lekker!
Proefnotitie: Intense, aromatische neus met
tonen van passiefruit, vers gemaaid gras,
citrus en grapefruit. De wijn bezit een goede
structuur, met exotische fruittonen als guave,
vlierbloesem en kent een lang aanhoudende
minerale afdronk. De wijn is mooi droog met
knisperende zuren en uitstekend in balans.
Op dronk: tussen nu en 2018

In navolging van de Sauvignon Pure heeft
Ruud ook een toegankelijke en betaalbare
Pinot Noir gecreëerd van vier verschillende
percelen pinot noir met elk een geheel eigen
karakter. Iedere kloon is anders en ook de
bodems waarop de stokken staan aangeplant, variëren enorm. Opvallend tijdens het
wijnmaakproces is de relatief lange gisting;
bij sommige percelen duurde deze maar
liefst veertig dagen. In Ruuds woorden is het
resultaat een ‘sophisticated pinot noir’ met
‘oude wereld-elegantie’!
Proefnotitie: In de geur heerlijke tonen van
rijpe, zwarte kers en viooltjes. De smaak is
breed en goed gestructureerd en biedt volop
sappig kersenfruit, gedroogde kruiden en iets
van ceder hout. De afdronk is lang en elegant
met zachte tanninen en frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,90 per fles (normaal € 10,95)

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,20 per fles (normaal € 13,50)

2015 Sauvignon ‘Annabel’
Marlborough

2013 Chardonnay ‘Josephine’
Marlborough

2014 Pinot Noir ‘ State of Grace’
Marlborough

Voor dit paradepaardje van het domein
selecteert Ruud de mooiste druiven van
de beste percelen. Ieder perceel wordt
separaat geoogst waarbij een deel van
de druiven bewust eerder wordt geplukt
om enerzijds elegantie en frisheid te
waarborgen en anderzijds concentratie
en tonen van rijp tropisch fruit te creëren
welke voortkomen uit de latere pluk.
Een deel verblijft vervolgens ‘sur lie’ (op
de fijne gistsporen) en een deel wordt
vergist en opgevoed op barriques voor
extra complexiteit. Heerlijk
nieuw oogstjaar!
Proefnotitie: De neus
is intens en aromatisch
met tonen van rijpe
nectarine, tropische
vruchten en citrusfruit.
De smaak is vol, kent
een goede structuur en combineert
elegante mineraliteit
met uitbundige tonen
van rijp sappig fruit als
perzik en grapefruit. De
afdronk duurt eindeloos
lang en is heerlijk verfrissend.
Op dronk: tussen nu en 2019

De bodem van de vier percelen
chardonnay bestaat uit een mix van
rijke leem- en grindachtige riviergrond
en draagt bij aan de intense aroma’s
en robuuste structuur van deze complexe Chardonnay. Na een handpluk
ondergaan de druiven een langzame
fermentatie in Franse eiken barriques
(waarvan slechts 10% nieuw). Na de gisting volgt een verdere rijping op houten
vaten gedurende vijftien maanden. Het
resultaat: een prachtige volle en ronde
chardonnay, maar met een ‘Europese
elegantie’!
Proefnotitie: In de neus aroma’s van
zuidvruchten, iets van citrusfruit, brioche
en een lichte toast. De smaak is krachtig en mineralig met heerlijk exotisch
fruit, een vette structuur, fijne zuren en
iets van hazelnoot en toast in de lange
afdronk. Perfecte balans tussen fruit,
fraîcheur en houtinvloed.
Op dronk: tussen nu en 2022

Deze wijn van hoog niveau, eerder
bekend als Pinot Noir ‘Paladin’, ontving
de laatste jaren zo veel mooie punten
en lovende woorden van pers als Wine
Spectator en Robert Parker dat het
tijd werd om de naam te veranderen
in ‘State of Grace’. Maar liefst twaalf
percelen pinot noir met elk een eigen
smaakcomponent staan aan de basis
van deze wijn. De pinotdruiven ondergaan na een handmatige pluk een
koude schilweking van ongeveer acht
dagen en na de gisting rijpt de wijn
veertien maanden op eiken vaten voor
extra complexiteit. Door de aanwezigheid van een ‘Indian Summer’ waarin de
druifjes perfect konden uitrijpen, is 2014
een buitengewoon groot jaar!
Proefnotitie: Heldere, kersenrode kleur.
In de geur ontdekken we uitbundige
tonen van wilde viooltjes, donkere kers
en bramen. De smaak is kruidig en mooi
in balans, zit boordevol sappig bosfruit,
heeft zachte tanninen en een zuivere en
verkwikkende finale. Gracieuze klasse!
Op dronk: tussen nu en 2023

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,95 per fles

(normaal € 14,50)

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

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,90 per fles (normaal € 19,95)

Proefpakket Staete Landt
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan van de
Sauvignon Pure twee flessen en van de overige wijnen elk één fles.

Speciale prijs: € 79,50 (normaal € 86,80)
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Wijnen om elke dag van te genieten!

2015 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
Alain Lalanne is met pensioen, maar het
‘huis’ wordt in zijn geest voortgezet. Nog
even knisperend fris, ongekend geurig
en puur, deze van colombard, sauvignon blanc, ugni blanc en gros manseng
gemaakte wijn, die het Zuid-Franse leven
ademt en ons blijft bekoren.
Proefnotitie: Frisse aanzet met een
parfum van exotisch fruit als grapefruit
en citrus, en een hint van kruiden. In de
smaak veel sap en aangename zuren. De
afdronk is verfijnd en droog.
Op dronk: tussen nu en najaar 2017

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

Palacio de Bornos is de grote ster van de
wijnstreek Rueda, en de Colagon al vele
jaren dé witte huiswijn van Okhuysen,
afkomstig van kalkrijke en hooggelegen
wijngaarden. De basis voor deze cuvée is
de aromatische verdejodruif, aangevuld
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met de fruitige viura. Een veelzijdige wijn
die steeds weer blijft verrassen!
Proefnotitie: Exotisch fruit stuift het glas
uit. Rijk, spannend en verkwikkend. De
afdronk is schoon en fris.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,95 per fles (normaal € 6,75)

2015 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Door de kalkrijke terroir, het mediterrane
klimaat en de relatief hoge ligging van
de wijngaarden is men op l’Orangerie
de Pennautier in staat een heerlijk frisse
chardonnay van buitengewoon hoog
niveau te maken.
Proefnotitie: Rijp geel fruit en veldbloemen in de neus. De smaak is mooi in
balans en heeft een goede structuur en
een zalige finale.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2017

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

2015 Côtes de Gascogne rosé
Maison Lalanne
Niet eerder proefden wij een aantrekkelijker rosé uit de Gascogne, dan deze
eerlijke, frisse en fruitige rosé van cabernet-sauvignon en merlot, afkomstig van
een bodem rijk aan zand en klei.
Proefnotitie: Helderroze van kleur, een
aantrekkelijke frisfruitige neus van rood
en zwart fruit. Een rosé met een vriendelijk karakter, met in de smaak weer dat
heerlijke fruit en aangename zuren in de
afdronk.
Op dronk: tussen nu en najaar 2017

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,10)
2015 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos

Een ware verleider, met zijn aantrekkelijke dieproze kleur en sappige fruit. De
tempranillo- en garnachadruiven werden
in de vroege morgen geplukt en gevinifieerd op lage temperatuur. Hierdoor
behielden ze hun frisheid en stuift het
fruit het glas uit!

Proefnotitie: De neus is vol fruit en
uitbundig. In de smaak opnieuw veel
sappig, rijp rood fruit en verfrissende
zuren in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2017

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,00 per fles (normaal € 6,80)
2015 Guilhem rouge
Pays d’Hérault
Moulin de Gassac
De vergisting van de druiven syrah,
carignan en grenache geschiedt op lage
temperatuur op inoxtanks. Een wijn met
een uitstekende balans, vol pit en kracht,
zonder zwaar te zijn, en die ons altijd
blijft boeien!
Proefnotitie: Zuivere, pure tonen van
rijp rood en zwart fruit, en Zuid-Franse
garrigue. We herkennen deze smaken
ook in de mond, en tevens een heerlijke
frisheid en levendigheid.
Op dronk: tussen nu en 2019

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,70 per fles (normaal € 6,45)

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

2014 Vin de Pays de Vaucluse
“Mon petit Pétrus”
Domaine du Pesquier

Gemaakt van hoofdzakelijk merlot,
afkomstig van een biologisch bewerkte
wijngaard, met daaraan toegevoegd
een kleine hoeveelheid houtopgevoede
cabernet-sauvignon, voor wat extra pit
en complexiteit. Heerlijk pure wijn!
Proefnotitie: De wijn geurt naar bramen,
bessen, laurier, kruiden en iets van leer.
De smaak is zacht en soepel, maar
tegelijkertijd pittig, met een goede concentratie en heel puur fruit. De afdronk is
kruidig en fris.
Op dronk: tussen nu en 2018

Naast traditionele Rhônedruiven verbouwt de familie Boutière van Pesquier
hier ook de ‘verboden’ merlot. Die staat
aan de basis van hun vermaarde “Mon
petit Pétrus”, waarin we tevens syrah
terugvinden.
Proefnotitie: Stralend donkerrood, met
een neus van zwarte kersen, bramen,
peper en laurier. De smaak is fruitrijk,
biedt veel sap en heeft een aangename
kruidigheid. De afdronk is intens en lang.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

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

Speciale korting beste wijnen voor alledag
Bij aankoop van 60 flessen of meer: 5%
Bij aankoop van 120 flessen of meer: 10%
Om aan de gewenste aantallen te komen, kunt u ‘de beste wijnen voor alledag’
in combinatie bestellen. Koop samen met vrienden voor de hoogste korting!
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Domaine de la Rectorie
Een icoondomein in de spotlights

D

e familie Parcé maakte ooit furore door als eerste producent in Banyuls
een stijl zoete wijn te maken die niet geoxideerd was, maar volledig op
het fruit was gemaakt. Deze nieuwe stijl wijnen was voor de regio een
openbaring. Daarbij wonnen hun cuvées in de loop der jaren steeds meer aan
complexiteit en verfijning. Dit bereikten zij onder meer door steeds verder
te gaan in het selecteren van hun percelen, die op terrassen van leisteen
verspreid liggen in de heuvels aan de Middellandse zee. Enkele van deze wijngaarden liggen direct op de kliffen aan de zee, andere wat meer de heuvels in,
ieder met zijn eigen karakteristieken.

Bij Okhuysen zijn we trots op ons brede assortiment wijnen van hoge kwaliteit in een aantrekkelijke
prijsklasse. Maar al even indrukwekkend is het grote aantal topdomeinen dat wij exclusief in Nederland
vertegenwoordigen. Dit zijn ware iconen uit de wijnwereld, waar iedere liefhebber zo nu en dan een
fles van zou moeten opentrekken! Naast de schitterende wijnen van het hiernaast beschreven Chileense
topdomein Viña Casa Marín, presenteren we op deze pagina nog zes ware meesterwerken uit NieuwZeeland, Zuid-Afrika, Chili en Argentinië. Deze bijzondere wijnen zijn per fles te bestellen.

Daarnaast ging Thierry Parcé zich ook toeleggen op het maken van droge wijnen op
basis van de lokale druiven en dan met name de grenache, die hier in verschillende
kleuren voorkomt. Al snel kregen ook die wijnen hetzelfde bijzondere kwaliteitsniveau als
zijn zoete wijnen en groeide hun populariteit snel, met name onder sommeliers is Parijs.
Vandaag de dag zijn de wijnen van het domein al even uitmuntend als schaars, en zijn wij
al vele jaren de trotse importeur van de wijnen voor Nederland!

2013 Chardonnay - Penedès
Bodegas Can Feixes

2010 Coma Vella, Priorat
Mas d’en Gil

Het uit de veertiende eeuw stammende Can Feixes
beschikt over hooggelegen wijngaarden, rijk aan
kalk. Ze worden biologisch bewerkt en de druiven
met de hand geoogst. De chardonnay voor deze
cuvée wordt vergist en opgevoed op eikenhouten vaten. Na de botteling rijpt de wijn achttien
maanden in de ondergrondse kelder. Een imponerend en spannend glas!
Op dronk: tussen nu en 2019
€ 20,50 per fles (normaal € 22,75)

Mas d’en Gil, gelegen in Bellmunt op zo’n 300
meter hoogte, is een van de toppers van Priorat.
Hun Coma Vella is gemaakt van grenache,
carignan en syrah afkomstig van een bodem
bestaande uit pure leisteen. Dankzij het warme
klimaat, de zeer lage rendementen en een
opvoeding op eiken vaten ontstaat een zeer
compacte en complexe wijn, met rijpe fruittonen en een prachtige frisheid en harmonie.
Op dronk: tussen nu en 2020
€ 24,95 per fles (normaal € 27,90)

2015 Bandol rosé
Château de Pibarnon

2011 Mas de Daumas Gassac rouge
Hommage à Louis Kat
Vin de Pays de l’Hérault

2015 L’Argile blanc – Collioure
Deze Argile is een unieke wijn die keer op keer de mensen verbaast vanwege zijn frisheid en mineraliteit. Deze komt voornamelijk voort uit de combinatie van druiven (grenache gris – 90% en grenache blanc) die op een hele arme, leistenen bodem staan
aangeplant. Maar ook de aanwezigheid van de zee, die koelte brengt in de warme zomer, de altijd aanwezige wind en het vroeg
oogsten van de druiven (half augustus) spelen een belangrijke rol. De druiven ondergaan een koude weking van een nacht en
worden dan zacht geperst. De vinificatie vindt plaats op eikenhouten vaten. Het resultaat is een rijke wijn, vol zuidvruchten, maar
met tegelijkertijd een geweldige, frisse mineraliteit. Top!
Op dronk: tussen nu en 2020

Speciale prijs: € 25,90 per fles
(normaal € 28,70)

2014 Côté Mer rouge – Collioure
Voor deze rode wijn werden wijngaarden geselecteerd met een frisser karakter, met minder zon en dicht aan zee, om zodoende
frissere, elegantere wijn te maken. Hij wordt natuurlijk gemaakt van de hier zo geliefde grenache, aangevuld met carignan en
syrah. Na de inweking en vergisting gaat de wijn op zowel kleine als grote eikenhouten vaten, voor een rijping van achttien maanden. De wijn bezit een uitbundig rood en zwart fruit, iets van peper, zwarte olijven en kreupelhout. De smaak is vol en krachtig,
maar tegelijkertijd heerlijk fris en elegant.
Op dronk: tussen nu en 2022

Speciale prijs: € 15,90 per fles
(normaal € 17,70)

2013 Côté Montagne rouge – Collioure
De percelen voor deze cuvée komen juist van de wat warmere gronden, met een wat geconcentreerder, rijper fruit. De
assemblage bestaat opnieuw uit grenache, ditmaal aangevuld met carignan, mourvèdre en counoise. De vinificatie
is hetzelfde als bij de Côté Mer, maar voor de opvoeding
is het aandeel van grote fouders groter. Een indrukwekkende wijn met een prachtige complexe neus vol donker
fruit, met kreupelhout en specerijen. In de mond bezit
hij een krachtige structuur, een geconcentreerd rijp fruit
en een sensuele afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023

Speciale prijs: € 25,90 per fles
(normaal € 28,70)
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Zes parels uit ons assortiment

De alom geprezen rosé van Pibarnon bestaat
dit jaar uit 65% mourvèdre een 35% cinsault.
Van de mourvèdre wordt het eerste ‘vrij weggelopen’ sap (‘methode saignée’) gebruikt,
dat structuur, frisheid en complexiteit brengt.
De direct geperste cinsault zorgt voor een
vetje en veel fruit. De wijn geurt naar citrusfruit, grapefruit en aardbei en is in de mond
complex, kruidig en verkwikkend. Heerlijk bij
Bouillabaise, stevige vis en Iberico ham. Een
toprosé en grote wijn!
Op dronk: tussen nu en 2019
€ 20,95 per fles (normaal € 23,40)

Deze wijn staat bekend als ‘le seul premier cru du
Languedoc’. De hoge verwachtingen die dat met
zich meebrengt, worden ook in 2011 weer waargemaakt: het jaar biedt een klassieke wijn, met
een prachtige fraicheur, een goede balans tussen zuren en rijp fruit en een complexe waaier
van aroma- en smaakstoffen. Cabernet-sauvignon domineert, aangevuld met onder meer
merlot, cabernet franc, pinot noir en malbec.
Op dronk: tussen nu en 2017 en van 2021
tot 2040
€ 29,70 per fles (normaal € 32,95)

2015 Bandol blanc
Château de Pibarnon

2014 Mas de Daumas Gassac blanc
Vin de Pays de l’Hérault

In het warme jaar 2015 scheen de zon in de kleine
Provençaalse appellatie Bandol nog uitbundiger
dan in andere jaren. Dankzij een frisse zeebries
en de hooggelegen, kalkrijke wijngaarden ontwikkelden de druiven desalniettemin prachtige
zuren. De wijnmakers van het befaamde Pibarnon plukten voor hun karaktervolle ‘Bandol
Blanc’ clairette (50%), bourboulenc (30%) en
diverse autochtone witte druiven. Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2020
€ 23,60 per fles (normaal € 26,20)

De witte wijn van het vermaarde Daumas Gassac is
al even bijzonder als de rode. Hij bestaat uit 24%
viognier, 24% chardonnay, 24% petit manseng en
13% chenin blanc. De overige 15% bestaat uit
een keur aan zeldzame witte druivenrassen. Het
resultaat: een complexe wijn, prachtig in balans,
vol geel en wit fruit, met iets van venkel, bloesem, honing, veldbloemen en mineralen.
Op dronk: tussen nu en 2019 (en langer)
€ 31,50 per fles (normaal € 34,95)

Okhuysen Vinée Vineuse 35

Een swingende zomerwijn!

Sinds de introductie in 2013 mag deze
swingende zomerwijn zich verheugen
op een steeds groter wordende schare
fans. En wij begrijpen wel waarom.
De Cuvée Boogie is verfrissend, biedt
spanning en kent een uitstekende prijskwaliteitverhouding.
De wijnranken bevinden zich op de enorm
steile hellingen van de Rijn, midden in
het prachtige, tot het werelderfgoed
behorende ‘Mittelrheintal’, dicht bij het
wijndorpje Lorch. De bedding van de Rijn is
ter hoogte van Lorch smaller waardoor de
rivier diep in het landschap is uitgesleten.
Het gebied kent hier een grote
verscheidenheid aan bodemtypen; löss,
kwarts en leisteen wisselen elkaar af en
vormen de basis voor unieke en complexe
wijnen. Met hellingspercentages van 50
à 60% kunnen alle wijngaarden alleen
met de hand worden bewerkt. Een
arbeidsintensieve en tijdrovende klus!
De getalenteerde oenoloog en wijnmaker
Jasper Bruysten is verantwoordelijk
voor deze verrassende assemblage van
weissburgunder, riesling, sauvignon blanc,
scheurebe en rivaner. Wees er snel bij, want
de Cuvée Boogie is gewild!

2015 Cuvée Boogie - Rheingau
Weingut Altenkirch
In de neus heerlijke tonen van zomers
citrusfruit, kruisbes en iets van lychee. Het
smaakpalet is breed, zit boordevol sappig
wit en geel fruit en is tegelijkertijd fris met
knisperende zuren. De afdronk ten slotte
is lang en biedt een prachtige mineraliteit.
2015 is een groot jaar en swingt het glas
uit!
Op dronk: tussen nu en 2018

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,30 per fles (normaal € 10,25)

