
U heeft er even op moeten wachten, 
wellicht zelfs naar uitgekeken, maar 
alleskunner Xavier Vignon komt ijzersterk 
terug met een geweldige Côtes du Rhône, 
ditmaal uit het topjaar 2015!

Voorinschrijving tot
31 december 2017
Uw voordelen bij deze exclusieve 
voorinschrijving:
• Kortingen van € 19,80 tot ruim 

€ 43,00 per doos
• Per 24 flessen een magnum  

ter waarde van € 29,90 cadeau
• Franco levering aan huis vanaf 24 flessen
Levering vanaf maart 2018

Tijdelijke voorinschrijvingsprijzen:
2015 Côtes du Rhône X.I.
Xavier Vignon
20 dozen (240 flessen) à € 7,35, 10 magnums 
16 dozen  (192 flessen)  à € 7,80, 8 magnums
12 dozen  (144 flessen)  à € 8,20, 6 magnums
  8 dozen  (96 flessen)  à € 8,55, 4 magnums
  4 dozen  (48 flessen)  à € 8,85, 2 magnums
  2 dozen  (24 flessen)  à € 9,10, 1 magnum
  1 doos    (12 flessen)  à € 9,30

Normale prijs per fles ná botteling 
(indien nog beschikbaar): € 10,95

Profiteer van de maximale korting  
door samen te bestellen  
met familie  en vrienden!

Okhuysen
Extra

Voorinschrijving november 2017
De voorinschrijving is geopend tot 31 december 
2017. Uw reservering is definitief na betaling van 
de factuur. De wijnen worden geleverd vanaf begin 
maart 2018; houd hier a.u.b. rekening mee bij het 
aangeven van uw leverdatum.

Okhuysen Extra
November 2017

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen 

Vormgeving & Productie
XDialogue

Voorwaarden
Hoe te bestellen
Per bestelformulier: zenden in bijgesloten envelop
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl

Prijzen
Deze zijn strikt netto en incl. BTW. 

Factuur
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur 
van deze voorinschrijving vooraf. Deze factuur is tevens de 
officiële bevestiging van uw aankoop. Zodra uw betaling door 
ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Betaling 
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem NL56INGB 0670813958.

Te bestellen aantallen
Uitsluitend per verpakkingseenheid (zie bestelformulier).
Franco levering
• Binnen Nederland vanaf 24 flessen.
• In België vanaf een factuurwaarde van minimaal  

€ 350,- per zending.

Looptijd voorinschrijving
Zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot  
31 december 2017.

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

Levering
Vanaf begin maart 2018. Op uw factuur vindt u een
voorstel voor levering, dit kan uiteraard naar uw
persoonlijke voorkeur worden aangepast.  
De genoemde prijzen en voordelen gelden onder de gestelde 
voorwaarden van één factuuradres en één afleveradres.

Ophalen bestelling
Dit kan vanaf begin maart 2018 uitsluitend op de
Küppersweg van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur 
en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Adres, kantoor en expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem

MAGNUM CADEAU ! 
BIJ IEDERE 24 FLESSEN

De Côtes du Rhône 
van Xavier Vignon is terug!

Robert Parker’s 

Wine Advocate: 

90/100

Voorinschrijving Xavier Vignon • 023 - 5312240

De 2015 Côtes du Rhône X.I. – gemaakt van grenache, syrah en mourvèdre afkomstig van 
zeer oude stokken- biedt rijp bosfruit, een verrukkelijke kruidigheid, verleidelijke tanninen 
en een frisse afdronk. Heerlijk bij rood vlees en harde kazen.



Vignon is een van de grote smaakmakers van de zui-
delijke Rhône. Als adviserend oenoloog met eigen 
laboratorium begeleidde hij jarenlang vele topdo-

meinen in de zuidelijke Rhône. Niet alleen leerde hij het 
gehele gebied als zijn broekzak kennen, hij ontdekte ook 
dat veel (top-)boeren jaarlijks wijn overhouden die niet in 
de assemblage past en die zij graag verkopen. 
In zijn beginjaren begon Vignon daarom naast zijn 
advieswerkzaamheden steeds vaker ook wijn te kopen, 
waarbij het zijn doel was om de verschillende wijnen 
met elkaar te assembleren en er zodoende één mooie 
harmonieuze wijn van te maken. Dankzij alle kennis die 
hij reeds bezat, slaagde hij hier zeer goed in. De wijnen 
die hij op deze wijze zelf maakte, vonden steeds gre-
tiger aftrek en Vignon kreeg naast zijn successen als 
oenologisch adviseur steeds meer aanzien als wijn-
maker. Enkele jaren geleden stopte hij daarom met 

zijn advieswerkzaamheden. Hij legde zich volledig toe op zijn bedrijf Xavier Vins en 
concentreerde zich als ‘boutique négociant’ op het inkopen van druiven om er eigen 
wijnen van te maken.
 
Geheime herkomst
Tegenwoordig maakt Vignon een vrij breed assortiment aan wijnen. Onze persoonlijke 
favoriet is deze Côtes du Rhône die is samengesteld uit veertig verschillende wijnen, 
van druiven van veertig verschillende percelen. De assemblage is geheim, want als 
wijnmaker heb je niet het recht om te vermelden welke appellations zijn gebruikt wan-
neer je een wijn declasseert. Maar praat je even door met Xavier Vignon, dan kom je er 
beetje bij beetje achter dat het gaat om percelen uit de omgeving van Vinsobres, Plan 
de Dieu, Cairanne, Valreas en Visan, alle gelegen in het noordelijk deel van de Vaucluse. 
Vignon selecteert wijngaarden met oude stokken, op hoogte gelegen. Deze wijngaarden 
brachten zeker in het zonnige en droge 2015 de beste druiven (en wijnen) voort.

Meesterlijke assemblage
De terroirs zijn zeer divers en lopen uiteen van de befaamde rolkeien tot zand, klei 
en kalksteen. De druiven werden bij perfecte rijpheid (iets waar Vignon zelf streng op 
toeziet) met de hand geplukt. De vergisting vond plaats op relatief lage temperatuur, 
gevolgd door een korte rijping op cementen kuipen. Hierna werd de wijn geassem-
bleerd en onderging hij zijn tweede (melkzure) gisting. Na uitgebreid proeven koos 
hij voor een uiteindelijke assemblage van 40%  grenache (van bijna honderd jaar oude 
stokken), 40% syrah (van gemiddeld 45 jaar oude stokken) en 20% mourvèdre (van 65 
jaar oude stokken). De wijn werd vervolgens deels op eikenhouten barriques (20%) en 
deels op cement opgevoed.

Van adviseur tot ‘ boutique négociant  ’ 

2015 Côtes du Rhône X.I.
Xavier Vignon
De wijn heeft een mooie dieprode kleur, met een 
paarse rand. Het parfum geurt naar zoetig zwart 
fruit als rijpe bramen en zwarte kersen. We ruiken 
daarnaast specerijen, viooltjes, laurier, kreupelhout 
en mineralen. De smaakaanzet zit barstensvol rijp, 
sappig fruit, en wordt gevolgd door een subtiele 
kruidigheid, zachte tanninen en een heerlijk zwoele 
afdronk, met een mooie frisheid.
Schenkadvies: heerlijk bij rood vlees, lam, klein wild  
en harde kazen.
Op dronk: tussen 2018 en 2023

Robert Parker’s Wine Advocate: 90/100

Een verrukkelijke Cotes du Rhone
uit het topjaar 2015 !

Xavier Vignon


