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De Okhuysen Special kent alweer zijn 16e jaargang, ongelooflijk 
maar waar. Al stelt het tegen de achtergrond van 150 jaar histo-
rie ook weer niet zóveel voor. Dat dan weer niet. Toch vonden we 

het moment daar om de Special wat te veranderen en weer écht speciaal 
te maken, zoals de naam immers suggereert. Voor iedere uitgave van de 
vernieuwde Special zullen we daarom gebruikmaken van een interes-
sant, wisselend thema, met bijpassende wijnen, bijbehorende verhalen 
en ideeën op het gebied van wijn en spijs. Hierbij zullen we sowieso de 
seizoenen volgen en ons richten op de versproducten van het moment. 
Nu we nog volop in de winter zitten, is er in deze editie daarom veel aan-
dacht voor winterse kost, stevige maaltijden die vragen om wat vollere en 
krachtigere wijnen. 

De wijnen uit deze Special zijn natuurlijk allemaal los te bestellen, maar 
daarnaast vindt u op pagina 11 diverse proefpakketten. Via deze proef-
pakketten laten we u graag kennismaken met wijnen die u wellicht nog 
niet kent, maar die het proeven meer dan waard zijn. De diversiteit aan 
wijnen is immers reuze groot en vraagt om lekker variëren en proberen. 
Wij nemen u graag mee op die wijnontdekkingsreis!

Wij hopen dat deze hernieuwde versie van de oude, vertrouwde Okhuysen 
Special u zal inspireren om kennis te maken met al het moois dat ons uit-
gebreide assortiment u te bieden heeft.

Xavier Kat & team Okhuysen

STEVIGE KOST
Wat maakt dat een wijn zo veel 

trouwe  liefhebbers aan zich weet  
te binden? Uiteraard speelt kwa-

liteit een grote rol. Maar met volmaakt 
binnen de lijntjes kleuren breng je nog geen 
adoratie teweeg. Dat lukt alleen de produ-
centen die lekker eigenzinnig zijn en creëren 
om zichzelf en hun omgeving te verrassen.  
Guy Boutière (inmiddels samenwerkend met 

zoon Mathieu) van Domaine du Pesquier uit 
de Vaucluse is zo iemand. Met de aanplant 
van een klein perceel merlot – bekend van 
de grote wijnen uit Pomerol, zoals Pétrus – 
negeerde hij de regels van de Rhône-appella-
tie. De ‘verboden’ merlotdruiven gebruikte hij 
voor zijn experimentele “Mon petit Pétrus”. 
De wijn bleek er een om van te houden en 
werd een groot en blijvend succes! 

Serieus goed
Van ‘plaisanterie’ tot succesnummer 

2015 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Het licht aardse karakter, tonen van 
donker fruit, wat peper en laurier, veel 
sap, een uitstekende concentratie en een 
intense afdronk maken dit een onweer-
staanbare wijn.
Combineert perfect met stevige Hollandse 
gerechten. Denk in het bijzonder eens aan 
aardse winterse groenten en stoofvlees.
Op dronk: tussen nu en 2019 
Nu bij doos van 12: 
€ 6,60 per fles € 7,35
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Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
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Levering
Leveringen binnen Nederland zijn
kosteloos bij een minimale afname
van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €140,- per zending.

Looptijd aanbiedingen
Duurt zolang de voorraad strekt en
uiterlijk tot 18 maart 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.

Kantoor / verkoop / expeditie
Küppersweg 19-21-23, 2031 EA Haarlem
t 023 531 22 40 f 023 532 48 15
vineus@okhuysen.nl - okhuysen.nl

Ophalen bestelling
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30
uur. Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie op okhuysen.
nl/voorwaarden
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2015 Nero d’Avola - Terre Siciliane 
Molino a Vento
De nero-d’avoladruif gedijt goed op de kalkrijke kleigrond van 
de zachtglooiende Gibellina-heuvels in het westen van Sicilië. 
De familie Di Maria van Tenute Orestiadi  kiest bewust voor 
een opvoeding in roestvrijstalen tanks en minimaal houtcon-
tact om het fruitrijke karakter van de wijn te behouden.
Verleidelijke Siciliaan vol sappig rood fruit, mooi in balans en 
met een aangename kruidigheid. Uitstekend bij kruidige en 
pittige sauzen voor pasta of stoofgerechten.
Onze tip: bij klassieke hachee met rode kool met appeltjes en 
kaneel.
Op dronk: tussen nu en 2019 
Nu bij doos van 6: € 6,25 per fles € 6,90

2015 Tempranillo - Ribera del Guadiana 
Palacio Quemado 
In de provincie Extremadura, nabij de grens met Portugal, 
vindt men de wijngaarden van Palacio Quemado. De terroir 
van het kleine DO-gebied Ribera del Guadiana bestaat uit 
bruinrode aarde, is rotsachtig en ideaal voor wijnbouw. De 
tempranillodruiven worden ’s nachts geplukt en na vinificatie 
volgt een malolactische gisting op eikenhouten vaten voor 
een subtiele houttoets. Mooi in balans met zwoele fruittonen 
als bramen, zwarte kers, fijne kruiden en een elegante finale. 
Lekker bij geroosterde groenten, vlees en gerijpte harde kazen.
Onze tip: bij hutspot met klapstuk gestoofd in rode wijn met 
specerijen.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 6,75 per fles € 7,50

2015 Matisses Carmenère - Colchagua Valley
Viña Casa Marín
Een van de bekendste wijnmaaksters van Chili, de gedreven 
Maria Luz Marín, toont ook met de lager geprijsde Matisses 
dat ze maar een doel voor ogen heeft; ‘terroirwijnen’ maken 
van de hoogst mogelijke kwaliteit. De carmenèredruiven 
werden in de eerste week van april met de hand geplukt en na 
vinificatie volgde een opvoeding van zes maanden in Franse 
eikenhouten vaten. Het resultaat: een warme wijn vol gul, rijp 
bosfruit, gedroogde pruim, een hint van peper, lichte toast 
en een lang aanhoudende afdronk. Combineer met stevige win-
terse gerechten met wild of rood vlees, specerijen of Hollandse 
oude kaas.
Onze tip: bij boerenkoolstamppot met ambachtelijke 
rookworst.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 7,75 per fles €8,60

2014 Relatione Dolcetto - Dogliani 
Azienda Agricola Gillardi
Topwijnmaker Giacolino Gillardi van het befaamde Ceretto is 
ook verantwoordelijk voor de eigen familiewijngaarden nabij 
het dorpje Farigliano in het prachtige Piemonte. De dolcetto-
druiven zijn afkomstig van hooggelegen, steile wijngaarden 
en worden bij perfecte rijpheid met de hand geplukt. Op 
volledig biologische wijze en met minimale interventie in de 
kelders ontstaan sappige wijnen met een goede structuur en 
zachte, frisse tanninen. Deze Dolcetto is onweerstaanbaar 
lekker! Prachtig bij rijke risotto, aardse wintergroentes en 
paddenstoelen.
Onze tip: bij grauwe erwten met krokante kaantjes en 
ingemaakte bloemkool.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 8,50 per fles € 9,50

2014 Fitou rouge 
Château Champ des Soeurs  
Laurent Maynadier nam de wijngaarden van zijn grootvader 
over en mede door zijn tomeloze inzet groeide hij uit tot een 
zeer geliefde en geprezen wijnmaker in de Languedoc en ver 
daarbuiten. Samen met zijn vrouw Marie vormen ze een ideaal 
team, waarbij Laurent voornamelijk in de wijngaard te vinden 
is en oenologe Marie de kelder beheert. Dit is een verrukkelijke 
assemblage van 50% grenache, 40% carignan en 10% syrah. 
We proeven het Zuid-Franse leven met tonen van klein rood 
fruit, kreupelhout, iets van laurier en een kruidige, zachte 
afdronk. Als begeleider de mediterrane winterkeuken met 
groente, kruiden en gevogelte, wit vlees of vederwild.
Onze tip: bij krokant gebakken bloedworst met hete bliksem.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,40 per fles € 10,50

2014 La Dame - Coteaux du Languedoc rouge 
Mas des Dames
Al bijna vijftien jaar zwaait Lidewij van Wilgen de scepter op 
Mas des Dames en de kwaliteit is nog immer stijgende. Niet 
voor niets schaart Jancis Robinson Mas des Dames onder haar 
favoriete Languedoc-domeinen! Deze ‘grande Dame’ van syrah, 
grenache en carignan combineert complexiteit en frisheid en 
we genieten van aroma’s van tijm en rozemarijn, bessig  en 
donker fruit, en de intense en tegelijkertijd frisse finale. Super 
bij stevige kruidige gerechten met rood vlees of wild.
Onze tip: bij hazepeper met romige puree en beetgare jonge 
spruitjes.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 9,95 per fles € 11,25Op het moment van schrijven wordt de eerste marathon op natuurijs gereden en 

heeft de sneeuw een deel van Nederland wit gekleurd. De winter lijkt nu echt 
te zijn begonnen. Thuis is de haard aan en op het fornuis pruttelen stoofgerechten 
of ruiken we een o zo heerlijke Hollandse stamppot. Ieder seizoen heeft zijn charme 
en het is geen verrassing dat sommige gerechten nu eenmaal beter smaken als het 
buiten koud(er) is. Zo ook bij wijn. 

Wij selecteerden voor u zes volle rode wijnen die uitstekend combineren met winterse 
kost, maar ook verrukkelijk smaken bij een mooi stuk (rood) vlees, wild of in de avond 
bij een pittig kaasje.

Vol rood voor bij de 
winterse kost
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2015 Almodí petit white 
Altavins
In Terra Alta, in het zuidwesten van Cata-
lonië, bezit Joan Arrufi Peig enkele hoog-
gelegen wijngaarden beplant met oude 
stokken (tot wel negentig jaar!). De stok-
ken zijn diep geworteld in een bodem rijk 
aan kalk en krijt. Voor deze wijn gebruikte 
hij grenache blanc (60%), macabeo (30%) 
en chardonnay (10%) van de hoogst gele-
gen percelen. In de wijn ruiken we appel, 
citrusfruit en perzik en proeven in de 
gulle smaak sappig geel fruit en een aan-
genaam vetje. De verfrissende afdronk 
houdt lang aan. Een uitstekend aperi-
tief, en een goede begeleider van stevige 
gerechten met vis, gevogelte en wit vlees.
Onze tip: bij vergeten groenten uit de 
oven (aardpeer, knolselderij en pasti-
naak) met rozemarijn en knoflook.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij doos van 6: € 7,20 per fles € 7,95

2015 Pinot Grigio - Venezia Giulia
Tenuta Viscone
De familie Braidot van Tenuta Viscone 
is gespecialiseerd in het maken van 
‘monocépages’ (wijnen gemaakt van één 
enkele druif) van zowel autochtone als 
internationale druivenrassen. De pinot- 
grigiodruiven worden vroeg in september 
geplukt, ontsteeld en zacht geperst. De 
wijn verblijft hierna nog enkele maanden 
‘sur lie’ voor extra structuur en complexi-
teit. 2015 is hier een uitstekend jaar! We 
ruiken honing, wit fruit en kruiden. De 
smaak biedt rijp zwoel fruit en een frisse 
finale. In Italië wordt pinot grigio het hele 
jaar door gedronken en culinair breed 
ingezet. Hij is geschikt als aperitief, bij 
antipasti en bij lichte pastagerechten met 
groente en paddestoelen. 
Onze tip: bij geroosterde tamme gan-
zenborst met frisse zuurkoolsalade.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij doos van 6: € 7,70 per fles € 8,60

2015 Zoé blanc Viognier - Pays d’Oc
Les Vins de Parcé frères
De viognierdruif wordt gekenmerkt 
door een complex aromapalet en een 
weelderige structuur. Deze ‘verwar-
mende’ eigenschappen maken wijnen 
gemaakt van deze druif zeer geschikt 
voor koude winterdagen. Wat ons zo 
bevalt aan de Viognier van Parcé, is 
dat deze wijn naast rondeur ook fijne 
zuren bezit. Dit is te danken aan het 
microklimaat waar de zeewind een ver-
koelende invloed heeft en er een groot 
verschil is tussen dag- en nachttempe-
ratuur. We ruiken perzik en bloesem, 
we proeven fris geel fruit en kruiden. 
De samensmelting van complexiteit 
en mooie zuren maakt de Zoé blanc 
geschikt om te serveren bij paté, milde 
witschimmelkazen en frisse aromati-
sche gerechten. 
Onze tip: bij garnalen met knapperige 
witlof en dragonmayonaise.
Op dronk: tussen nu en 2018
Nu bij doos van 6: € 8,20 per fles € 9,10

2015 Chardonnay - Pays de Vaucluse
Guffens au Sud
Guffens, beroemd van het domein Guf-
fens-Heynen in de Bourgogne, week 
voor het maken van deze wijn uit naar de 
zuidelijke Rhône. Maar ook nu koos de 
‘koning van de chardonnay’ voor zijn lie-
velingsdruif. De wijn doet zelfs denken 
aan een bourgogne: de neus is mineraal, 
met tonen van rijp wit fruit, citrusfruit 
en iets van toast. De smaak is breed en 
krachtig met een boterig vetje, spanning 
en veel lengte. Een krachtige witte wijn 
die mooi aansluit bij aardse groente, 
paddenstoelen, vis en gevogelte. 
Onze tip: bij dungesneden rode bietjes 
met gebakken paddenstoelen en Hol-
landse overjarige kaas. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 9,30 per fles € 10,30

2014 Marquis de Pennautier
Chardonnay
Château de Pennautier
Deze Chardonnay verwarmt ieders hart, 
zelfs in de koude februarimaand. De 
druiven groeiden op hoge en koele hel-
lingen en de opvoeding - ‘sur lie’ en voor 
50% op Franse barriques- duurt tien 
maanden. Dit geeft een parfum rijk aan 
tropisch fruit, gedroogde abrikoos, iets 
van citrusfruit en een vleugje vanille. De 
smaak is vol en rijk, in het bezit van een 
mooie vette structuur en biedt rijp geel 
fruit, heerlijke  houttonen en een lange 
en krachtige finale.  Deze topwijn van 
de familie Lorgeril smaakt prachtig bij 
romige en rijke gerechten met vis, schaal- 
of schelpdieren. 
Onze tip: geniet, zo lang het nog kan, van 
de Marquis in combinatie met Zeeuwse 
mosselen met winterwortel, venkel en 
peterselie.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,90

2015 ‘Just Riesling’ trocken - Nahe
Gut Hermannsberg
De rieslingdruiven zijn afkomstig van 
zeven ‘Große Lagen’- ‘grand cru’ wijn-
gaarden -, waaronder Niederhäuser Her-
mannsberg en Niederhäuser Stein berg, 
en werden na een koele inweking van vier 
uur zachtjes geperst. Na de vergisting 
van het sap op lage temperatuur rijpte de 
wijn verder op roestvrijstalen tanks. De 
neus is fris – met citrusfruit, perzik en 
een goede mineraliteit - en de smaak is 
zuiver en kruidig. De afdronk is zuiver en 
heeft een mooie mineraliteit. Met slechts 
11,5% alcohol smaakt de wijn heerlijk als 
aperitief en bij visgerechtjes.
Onze tip: super bij zuurkool, Thaise vis-
curry of bij een tartaar van zoute haring 
met dille en crème fraiche.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 11,20 per fles € 12,50

Speciaal voor het staartje van de winter selecteerden wij voor u witte 
wijnen die juist nu verrassend goed smaken. Wijnen die blijven stralen, 

ook als het ijzig koud is. Om u te inspireren geven we u voor iedere wijn 
enkele heerlijke wijn-spijstips. Proef, ontdek en geniet! 

WINTERS
WIT
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Espumoso Verdejo Brut - Rueda
Palacio de Bornos
Een kwalitatief uitstekende mousserende wijn gemaakt vol-
gens de méthode traditionelle, met een opvoeding ‘sur lattes’ 
van 24 maanden. De verdejodruif geeft hem een fantastisch 
fruitrijk en fris karakter. Als aperitief met olijven, gerijpte 
rauwe ham of droge worst.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 9,70 per fles € 10,75

2014 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’ 
Maison Verget
De signature van Jean-Marie Guffens – ‘le roi du chardonnay’ - 
is duidelijk aanwezig: een wijn met frisheid, spanning en 

balans en een mooie volle structuur. Een opmerkelijk mooie 
bourgogne, zeker gezien de zachte prijs. Bij stevige gerechten 
met room, kruiden en gevogelte of wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 12,80 per fles € 14,20 

2014 Rasteau rouge
Domaine des Escaravailles
Deze veel geprezen producent uit de zuidelijke Rhône maakte 
in 2014 een schitterende wijn in Rasteau dat in 2010 zijn 
cru-status kreeg. Hooggelegen wijngaarden en oude stokken 
(voornamelijk grenache) geven een krachtige, kruidige wijn, 
met een prachtige frisheid. Bij stevige gerechten met wild, rood 
vlees met krachtige sauzen. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2015 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de La Rectorie
De familie Parcé zette Banyuls op zijn kop toen zij in de 
jaren tachtig braken met de oxidatieve stijl van banyuls 
maken en kozen voor op fruit gemaakte wijnen, naar voor-
beeld van vintage port. Inmiddels is hun voorbeeld breed 
gevolgd, maar de wijnen van La Rectorie blijven hors classe! 
Een klassieker bij chocolade, (geweckt) rood fruit of pikante 
blauwschimmelkazen.
Op dronk: tussen nu en 2020 
Nu bij doos van 6: € 16,20 per fles € 17,95

Menu
 Aperitief 

Espumoso Verdejo Brut – Rueda, Palacio de Bornos

 Voorgerecht 
In roomboter gebakken kabeljauwrugfilet  

en aardappelsalade met augurk

2014 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’, Maison Verget

 Hoofdgerecht 
Wild zwijn gestoofd in rode wijn met sjalotten,  

knoflook en ‘quatre épices’

2014 Rasteau rouge, Domaine des Escaravailles

 Nagerecht 
Mousse van bittere chocolade met rode peper en  

veenbessen ingemaakt met kruidnagel en kaneel

2015 Banyuls Cuvée Thérèse Reig, Domaine de La Rectorie

DE WINTER WINT
Alhoewel de lente lonkt, is het de winter die het 

vooralsnog voor het zeggen heeft. Dat betekent dat 
we nog even mogen genieten van heerlijke winterse 

gerechten, met bijpassende wijnen. Voor de  
hiernaast beschreven suggesties lopen wij warm. 

Het winterse weer mag best nog even blijven.

À TABLE!
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Hoe heerlijk is het om je na een dag hard 
werken, sporten of klussen in je eigen huis 
terug te trekken om lekker te gaan koken voor 

familie of vrienden. Gezellige muziek op, de haard 
en kaarsen aan, de geuren opsnuiven van de verse 
ingrediënten en – vooruit! - al tijdens het kokke-
rellen een lekker glas wijn om in de stemming te 
komen. Wij zijn dol op dit soort avonden. Een soms 
vergeten wijn die volledig past bij zo’n ‘avondje uit 
in eigen huis’, is een ‘petit bordeaux’ van Fontenille 
of Lescalle. Beide bieden véél kwaliteit voor een 
bescheiden prijs. Zeker in de winter maken ze je 
avond compleet, voor, tijdens en na het tafelen!

2014 Château de Fontenille
Bordeaux rouge 
Niet alleen Robert Parker schaart deze wijn onder de 
beste ‘petits bordeauxs’, ook het toonaangevende tijd-
schrift Decanter roemt de uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding. De druiven merlot (80%) en cabernet-sau-
vignon (20%), afkomstig van een kalk- en grindrijke 
kleigrond, vergistten op inox. Daarna werd 50% van de 
wijn gedurende achttien maanden opgevoed op eiken-
houten vaten. De wijn ontwikkelde zo een uitbundig 
parfum van zwart bosfruit, kersen en laurier en een 
smeuïge smaak boordevol sappig rood en zwart fruit. 
De lange, zuivere afdronk biedt fijne kruiden en soepele 
tanninen. Heerlijk bij gegrild vlees, gevogelte of harde 
(oude) kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles bij doos van 6: € 8,80 € 9,80

2014 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur
De wijngaard van Lescalle ligt net buiten Margaux. Op 
het koelere deel van de bodem staat de vroegrijpende 
merlot aangeplant, de belangrijkste druif in de assem-
blage. Daarnaast bestaat de wijn uit circa 15% caber-
net-sauvignon en 10% petit verdot. 50% van de wijn 
werd opgevoed op (deels nieuwe) eikenhouten vaten. 
In de geur herkennen we kersen, bessen, chocola en 
een hint van toast van het hout. De smaak is geconcen-
treerd, goed gestructureerd en prachtig fris, en zit vol 
verleidelijk fruit en een verfijnde kruidigheid. Wat een 
kanjer! Super ‘op zichzelf ’, bij wildpaté, fondue bourgui-
gonne en bij kazen als oude Edammer, gerijpte Gouda 
en Reblochon.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles bij doos van 6: € 9,40 € 10,50

Bordeaux 
 blijft boeien

Proef en ontdek !
WINTERSE WIJNEN
Het proefpakket ‘winterse wijnen’ bevat de volgende zes wijnen:
1x Vin de Pays de Vaucluse (p 2), 1x Nero d’Avola (p 4-5), 1x Matisses 
Carmenère (p 4-5), 1x Almodí petit blanco (p 6-7), 1x Pinot Grigio  
(p  6-7) en 1x Verdejo (p 12).

Speciale prijs: € 43,95 (normaal: € 47,80) 

WINTERSE WIJNEN PREMIUM
Het proefpakket ‘winterse wijnen premium’ bevat de volgende zes wijnen: 
1x Relatione Dolcetto (p 4-5), 1x La Dame (p 4-5), 1x Marquis de Pennautier  
(p 6-7), 1x ‘Just Riesling’ (p 6-7), 1x Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’ (p 8-9) 
en 1x Rasteau rouge (p 8-9).

Speciale prijs: € 61,95 (normaal: € 69,30)

VOL ROOD 
Het proefpakket ‘vol rood’ bevat alle zes rode wijnen van pagina 4-5.
1x Nero d’Avola, 1x Tempranillo, 1x Matisses Carmenère, 1x Relatione Dolcetto, 
1x Fitou Rouge en 1x La Dame.

Speciale prijs: € 50,50  (normaal: € 54,25)

WINTERS WIT
Het proefpakket ‘winters wit’ bevat alle zes witte wijnen van pagina 6-7.
1x Almodí petit white, 1x Pinot Grigio, 1x Zoé blanc Viognier, 1x Chardonnay, 
1x Marquis de Pennautier en 1x ‘Just Riesling’.

Speciale prijs: € 54,95 (normaal: € 59,35)

À TABLE
Het proefpakket ’à table’ bevat de wijnen van pagina 8-9. 
1x Espumoso, 2x Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’, 2x Rasteau rouge en  
1x Banyuls. 

Speciale prijs: € 72,95 (normaal: € 79,00) 
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In Rueda werden oorspronkelijk 
logge, gemaderiseerde wijnen ge-
maakt. Maar met de komst van 

nieuwe wijnmaaktechnieken en de 
toenemende vraag naar lichtere 
wijnen werden onder aanvoering van 
Palacio de Bornos massaal nieuwe 
druivensoorten geplant en werd er 
een andere stijl wijn ontwikkeld. De 
verdejo-stok bleek de ideale plant 
voor de onvruchtbare kalk- en steen-
rijke bodem van de hoogvlakten van 
Rueda en brengt druiven voort die 
zowel aromatisch fruit als een leven-
dige zuurgraad bezitten. Palacio de 
Bornos wordt nog altijd geroemd om 
hun frisse, stuivende en licht-exoti-
sche verdejo’s, die inmiddels gewild 
zijn over de hele wereld en die de 
weg naar Haarlem kennen als hun 
broekzak.

2015 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
Expressieve wijn, intense tonen van exo-
tisch fruit, witte bloesem en iets krui-
digs, zacht van smaak met een heerlijke 
frisheid, prikkelend fruit en een karakte-
ristiek bittertje in de knisperende finale. 
Een veelzijdige begeleider van diverse 
lichte (voor-)gerechten. Al helemaal niet 
te versmaden bij frisse geitenkaas, olij-
ven of een gerijpte rauwe ham.
Op dronk: tussen nu en 2018 
Nu bij doos van 12: 
€ 6,95 per fles € 8,40

BORNOS VERDEJO
Niet de eerste de beste…


