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Nu bij doos van 6:

€ 8,95 per fles
€ 9,95

In het kleine dorpje Farigliano, nabij de 
fameuze barolowijngaarden, vinden we 

de indrukwekkende wijngaarden van 
de DOCG Dogliani. Giacolino Gillardi, 
directeur van het prestigieuze wijnhuis 
Ceretto, maakt hier in het zuiden van 
Piemonte verrukkelijke rode wijnen in 
het familiebedrijf dat hij nieuw elan 
heeft gegeven. 
Op de hooggelegen wijngaarden van Dogli-

ani met bodems van kalkachtige klei komt 

de dolcetto fantastisch tot ontwikkeling: 

het is hier relatief koel, waardoor de drui-

ven een mooie frisheid bezitten. Giacolino 

werkt in zijn wijngaarden volledig biolo-

gisch en probeert in zijn kelder minimaal te 

interveniëren. Deze klassieke stijl dolcetto 

ziet dan ook geen spaander hout wat resul-

teert in een onweerstaanbaar sappige wijn 

met een goede structuur en zachte, frisse 

tanninen. 

2015 Relatione Dolcetto - Dolgliani
Azienda Agricola Gillardi
De dolcettodruiven zijn afkomstig van 

stokken van meer dan vijftig jaar oud. De 

druiven weken en vergisten onder controle 

van temperatuur. Hierna rijpt de wijn op 

tank. Deze Relatione is mooi in balans met 

tonen van zwarte bes, wilde kers, viooltjes, 

aangename kruiden en schitterende zuren 

in de afdronk. Een wijn met allure voor een 

‘piccolo prezzo’! 

Schenkadvies: Heerlijk bij wat lichtere herfst-

achtige gerechten met gevogelte, aardse 

groenten en paddenstoelen. Denk aan 

risotto met eekhoorntjesbrood of gegrilde 

bietjes met een vinaigrette van balsamico.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,95  per fles  € 9,95

Dolcetto
in de hoofdrol…
ONWEERSTAANBAAR ROOD UIT PIEMONTE

De zomer ligt alweer achter ons en op het moment van schrij-
ven is de oogst op het noordelijk halfrond in volle hevig-

heid losgebarsten. Op veel plekken valt de pluk dit jaar vroeg. 
Frankrijk voorziet een van de kleinste oogsten van de laatste 
zestig jaar, kleiner dan 1991. Grote delen van het land werden 
geteisterd door een late, destructieve vorstperiode, met daar-
overheen nog hagel. Daarna kwam de droogte, die volumes 
verder reduceerde. Per streek zijn de verschillen groot, maar 
de kwaliteit lijkt in orde. Een geluk bij een ongeluk. 

Tijdens de vele contactmomenten die wij met de producenten 

gedurende het jaar hebben, bleek al snel dat 2017 een bewerkelijk 

jaar was. Er werden vele extra uren in de wijngaard doorgebracht 

om het grillige klimaat van repliek te dienen. Toch maakten 56 (!) 

van onze belangrijkste producenten tijd vrij om op 2 juli deel te 

nemen aan onze grote lustrum proeverij in de Kromhouthal. Wat 

een feest werd dat! De wijnmakers keken hun ogen uit. Tegen de 

tweeduizend bezoekers kwamen uitgebreid proeven en genieten 

van alles wat deze dag te bieden had. Hoogtepunt bleef natuurlijk 

de persoonlijke aanwezigheid van al die topwijnmakers. Hoe vaak 

gebeurt het nu dat je Jean-Louis Chave, Jean-Marie Guffens, Lou-

is-Benoît Desvignes, Sybille Kuntz, Eric de Saint Victor, Samuel 

Guibert, René Rostaing en al die andere fantastische mensen in een 

ruimte bij elkaar hebt en hun prachtige wijnen kunt proeven? Na 

afloop was er nog een klein feestje met al deze producenten: een 

gezamenlijk diner in de Scheepskameel, waarvoor iedere wijnmaker een heel bijzondere fles, 

van halfje tot impérial (zes liter), had meegenomen. Wat een genot om al dat moois te mogen 

proeven en te zien hoe de producenten compleet verrukt waren van elkaars wijnen. Hoogte-

punt was zonder meer de Pédro Ximenez 1867, die Maria Alvear speciaal voor deze avond had 

gebotteld. Een solera, bestaande uit meerdere oogstjaren (waaronder 1867) met een gemiddelde 

leeftijd van 150 jaar – de oudste wijn in deze solera komt uit 1830! Een wijn die overigens ook in 

een zeer beperkte oplage voor ons gebotteld zal worden, om de komende decennia van te mogen 

genieten. Liefhebbers houden wij hier graag van op de hoogte.

Op dergelijke evenementen voel je de bijzondere band die we gedurende de jaren met al deze 

producenten hebben opgebouwd. Natuurlijk, er wordt op sommige momenten heel zakelijk met 

elkaar omgegaan, maar daarnaast delen we een grote passie met elkaar, die niet zelden leidt tot 

een mooie vriendschap. Een van de aanwezige producenten met wie we in de loop der jaren 

prachtige momenten mee hebben gedeeld (lees ook Oplegwijnen pagina 23), is Pieter Verbeek 

van Château Clos Chaumont. Het verdriet en medeleven met de familie was dan ook groot toen 

Pieter afgelopen augustus overleed. De mooie herinneringen zullen we bewaren en koesteren.

Hoe belangrijk het bewaren van mooie herinneringen is, bleek toen ik mijn vader alweer ruim 

een jaar geleden vroeg om al zijn ervaringen en avonturen in een boek op te tekenen. Het werd 

een boek vol prachtige verhalen, dat de lezer meeneemt in het leven van een wijnkoper. Niet 

zomaar een wijnkoper overigens. Een heel bijzondere wijnkoper, Monsieur Louis! Toevallig 

ook nog eens mijn vader… Het boek Monsieur Louis, kunt u bestellen via het bestelformulier en 

okhuysen.nl. Uiteraard kunt u het boek ook kopen tijdens Proeven tussen de Stellingen op 13 en 

14 oktober aanstaande. We zien er naar uit velen van u daar te begroeten! 

Xavier Kat & team Okhuysen

 

Herinneringen

Vinée Vineuse 3

COLUMN



Colofon
32 ste jaargang nummer 3
najaar 2017

Wijnblad van Okhuysen
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

COPYRIGHT
Wijnkoperij Okhuysen 

JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.

Aan deze Vinée Vineuse werkten mee: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Maartje van Veldhuizen, 
Sylvana Oortwijn, Brenda ten Brinke, Job Joosse  
en Yves van Maren.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat, Mariëlle Penrhyn Lowe en Fotografie 
Alexander.

CONCEPT, VORMGEVING & PRODUCTIE
XDialogue

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

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.
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minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
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een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn
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creditnota of uw geld terug.
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Advies nodig? Bel ons op 023-5312240

Azienda Agricola Torre Raone ligt verscholen in het schilderachtige landschap van de Abruz-
zen, ingesloten tussen de Apennijnen in het westen en de Adriatische Zee in het oosten.  

Eigenaar Luciano Di Tizio is een man naar ons hart, een bevlogen wijnmaker die samen met 
zijn jeugdvriend Antonio d’Emilio maar liefst 30 hectare wijngaard opnieuw inrichtte en met 
een biologische aanpak het domein naar een hoger niveau tilde. We vinden hier voornamelijk 
autochtone druivenrassen als montepulciano, trebbiano en pecorino die garant staan voor 
authentieke en pure wijnen. 
Pecorino, niet te verwarren met de overheerlijke Italiaanse schapenkaas, is een lokale druif uit 

de Marken en de Abruzzen. Bij Torre Raone voelt de vroeg rijpende pecorinodruif zich op de 

kalkrijke heuvels uitstekend thuis en brengt hij rijke, aromatische wijnen voort. Het oogstjaar 

2016 kende een zonnig voorjaar en een warme zomer. De maanden juli en augustus waren 

zelfs erg warm, wat ertoe leidde dat de druiven al op tien september, iets vroeger dan nor-

maal en bij perfecte rijpheid, geoogst konden worden. Na een handmatige pluk en vergisting 

op inoxtanks verbleef de wijn twee maanden ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen). Dit is zo’n wijn 

die je bijblijft, origineel en verleidelijk, en doet terugverlangen naar die heerlijke zomer(s) in 

Italië. 

2016 Pecorino - Colline Pescaresi
Azienda Agricola Torre Raone
De kleur is strogeel en de geur intens met kruidige en bloemige tonen, mineralen, aroma’s 

van steenvruchten als nectarine en een vleugje citrus. De smaak is mooi droog, lekker sappig 

en bezit een goede structuur. De finale ten slotte is fris en elegant met knisperende zuren en 

houdt opvallend lang aan. 

Schenkadvies: Deze wijn past perfect bij een pasta met zeefruit, gegrilde vis en is verrukkelijk 

bij (berg)kazen als Pecorino. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 10,25  per fles  € 11,50

Pico bello Pecorino!
WIT UIT DE ABRUZZEN

Luciano Di Tizio
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In verband met het lustrumjaar en de daarbij horende Lustrumproeverij, hebben 
we de voorjaarseditie van Proeven tussen de Stellingen laten vallen. Een heel jaar 

zonder Proeven tussen de Stellingen… dat is echter geen optie! Onze relaties, de 
wijnmakers en wijzelf vinden deze proeverij daarvoor veel te leuk.
Het is dan ook met veel plezier dat wij u uitnodigen om op 13 en 14 oktober te 

komen proeven in onze magazijnen aan de Küppersweg 19 in de Waarderpol-

der te Haarlem! 

Verschillende wijnmakers en de vinologen van Okhuysen staan dan voor u 

klaar om u de heerlijkste wijnen voor het najaar en de winter te laten proeven. 

In totaal zullen er zo’n tweehonderd wijnen te proeven zijn. Als u bestelt, krijgt 

u 10% extra factuurkorting en… bij aankoop van iedere 36 flessen mag u weer 

een greep doen in de ‘altijd prijs’ Tombola. Misschien wint u zo een fles van de 

meest kostbare wijn die er is, de Pétrus!

'Monsieur Louis'
Op woensdag 11 oktober verschijnt het door Louis Kat geschreven boek  

'Monsieur Louis'. Tijdens de proeverij zal Louis aanwezig zijn om het door u 

aangeschafte exemplaar te signeren!

 

Aanmelden
Aanmelden kan via de site, het Vinée Vineuse bestelformulier of met een 

e-mail aan vineus@okhuysen.nl. Wij horen graag met hoeveel personen en op 

welke dag u komt proeven en kijken ernaar uit u te mogen begroeten op 13 of 

14 oktober! (Mensen die graag in alle rust proeven, raden we aan om vroeg te 

arriveren.)

Wijnkoper Louis Kat reed heel Frankrijk en Spanje door op zoek naar de mooiste 
wijnen voor het assortiment van Okhuysen. Leerzame reizen, waarbij vriend-

schappen werden gesloten, ontdekkingen werden gedaan, successen en teleur-
stellingen elkaar afwisselden en de mooiste herinneringen tot stand kwamen. 
Wat maakte hij mee? Over zijn zoektocht, de verslavende romantiek van de wijn-

gaarden en kelders vol vaten, maar ook de ongenaakbare chateaux en eigenwijze 

boeren, gaat zijn boek 'Monsieur Louis'. Het boek, dat op verzoek van Xavier Kat 

geschreven is, verschijnt 11 oktober. Tot 11 oktober kunt u voorinschrijven op het boek. 

U betaalt dan geen € 19,95 maar slechts € 15,95. Bestel het boek op het bestelformu-

lier, via okhuysen.nl of koop het tijdens Proeven tussen de Stellingen. 

KOM PROEVEN TUSSEN DE STELLINGEN
13 & 14 OKTOBER 2017

Hoewel het nog ver weg lijkt, breekt de tijd van eindejaarsgeschenken 
alweer snel aan. Wijn is en blijft een van de meest gewaardeerde 

relatiegeschenken en wij helpen u graag met het selecteren van dit 
welkome én persoonlijke geschenk!
Wij kunnen ieder gewenst kistje samenstellen. Van één enkele 

fles tot orders voor een heel bedrijf. Desgewenst 

kunnen wij hier ook wijngerelateerde cadeaus aan 

toevoegen (zoals het hiernaast genoemde boek).  

Ook kunnen wij uw wijngeschenk personaliseren 

met een wenskaart of bedrukte deksel. Voor meer 

informatie of een offerte kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met een van onze wijnadviseurs via telefoonnummer 023- 5312240, 

e-mailadres vineus@okhuysen.nl of okhuysen.nl/relatiegeschenken.

 

Proeftijden
Vrijdag 13 oktober: van 12:00 uur tot 19:30 uur 

(entree tot 18:30 uur)

Zaterdag 14 oktober: van 10:30 uur tot 17:00 uur 
(entree tot 16:00 uur)

PROEF, 
SELECTEER 
EN BESTEL 
UW WIJNEN 
VOOR HET 
KOMENDE 

NAJAAR- EN 
WINTERSEIZOEN

'Monsieur Louis'
OP PAD MET DE WIJNKOPER

Wat geeft u cadeau?
WIJN IS ER OM TE SCHENKEN!

"Een boek om leesdronken 
   van te worden". - Nicolaas Klei 

€ 19,95

UITNODIGING
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TOP 3 WIJNEN BIJ GEVOGELTE
Eigenlijk zouden we vaker een ritje naar de poelier moeten maken. Fazant, eend, duif, parelhoen, patrijs en kip van hoge 

kwaliteit zijn schitterende producten. Je kunt volop variëren in de bereiding en zo een uitgebreid scala aan heerlijke 
wijn-spijscombinaties maken. Wij delen onze top drie van gevogelte wijn-spijscombinaties met veel plezier! 

2016 L’Apostrophe blanc – Méditerranée
Domaine Chante Cigale
De Châteauneuf-du-Pape is befaamd, maar deze witte wijn 

van net buiten de appellation verdient ook alle lof! De rous-

sanne (70%) en clairette (30%) werden op roestvrijstalen tank 

gevinifieerd, waarna de wijn zes maanden ‘sur lie’ verbleef 

voor extra complexiteit en structuur. We ruiken witte bloe-

men, perzik, honingmeloen en venkel. De smaak is sappig, 

kruidig en heeft een klein vetje. Een frisse krachtpatser!

Onze tip: Wrijf kippenborst in met Provençaalse kruiden en 
bereid ‘sous vide’. Dat vergt tijd, maar de sappige, zachte 
smaak van de kip is verrukkelijk en haalt het beste naar 
boven in L’Apostrophe blanc. 
Op dronk: tussen nu en 2019 

Nu bij doos van 6: € 8,90 per fles (€ 9,80)

2015 Spätburgunder trocken – Rheingau
Weingut Altenkirch
Altenkirch werd in 1826 gesticht in Lorch, aan de westkant van de 

Rheingau. De wijngaarden liggen op zeer steile hellingen met een 

bodem van leisteen. Oenoloog en wijnmaker Jasper Bruysten 

probeert de kenmerken van de bijzondere terroir in het glas 

te laten terugkomen. Dat levert wijnen van grote klasse op. 

Van de Duitse pinot noir maakt hij deze uitbundig geurende 

wijn, die dankzij een schitterende mineraliteit verkwikkend 

smaakt. 

Onze tip: Geniet van deze wijn bij fazant met zuurkool. 
Een ongeëvenaarde klassieker.
Op dronk: tussen nu en 2020 

Nu bij doos van 6: € 12,40 per fles (€ 13,80)

2016 Beaujolais Villages
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête, de wijnmaker van Clos du Fief, heeft een 

grote rol gespeeld in het verbeteren van de reputatie 

van beaujolaiswijnen. Hij selecteert streng en vinifieert 

zijn gamay met de grootste aandacht. Wie deze ‘village’ 

proeft, kan maar één conclusie trekken: beaujolais maakt 

indruk! Hij biedt heerlijk fris fruit, iets aardse tonen en 

zijdezachte tanninen.

Onze tip: Bereid coq-au-vin met deze wijn, en schenk 
hem er ook bij. Een smaaksensatie! 
Op dronk: tussen nu en 2020 

Nu bij doos van 6: €  10,25 per fles (€ 11,50)

M
uscadet is in Nederland niet zo 
populair. Veel mensen vinden 
deze wijn uit het westelijke Loire-
gebied maar dun en smakeloos. 

Heel eerlijk gezegd is dat niet zo gek. De druif 
voor muscadet, de melon de bourgogne, is zeer 
delicaat en bij te hoge rendementen wordt de 
wijn al gauw saai. Hij steelt vanwege zijn bijna 
verlegen karakter bovendien niet direct de 
show. Toch is muscadet aan een ambitieuze 
revival bezig.

Wanneer hij op de juiste plek staat en door 
ambitieuze wijnmakers wordt behandeld, is 
de melon de bourgogne namelijk tot geweldige 
prestaties in staat. Op arme en veelal kalkrijke 
bodems, aan oude stokken met van nature lage 
rendementen, is de druif, zoals de uitspraak 
luidt, ‘het doorgeefluik van de terroir’. 

De karakteristieken van de melon de bour-
gogne betekenen dat de vinificatie en opvoe-
ding zo sober en puur mogelijk moeten zijn. Zo 
zou een opvoeding op nieuw eikenhout de wijn 
compleet domineren. Een opvoeding ‘sur lie’ 
(op de fijne gistsporen) doet de wijn wel goed: 
de complexiteit, concentratie en het bewaar-
potentieel nemen toe. Met de juiste aandacht 
laat muscadet dus zijn ingetogen schoonheid, 
complexiteit en spanning zien. Als je oplettend 
proeft, ontdek je de diepere lagen en de ont-
wikkeling waartoe muscadet in staat is. 

Als wijnliefhebber kan ik dan ook immens 
genieten van een mooi glas muscadet. In com-
binatie met een pure bereiding van mosselen 
of een plateau oesters smaakt hij op zijn best! 
Ook bij langoustines of verse vis met een rijke 
saus smaakt muscadet verrukkelijk.   

Job Joosse, die zijn loopbaan begon als sommelier, 

werkt sinds 2006 bij Okhuysen, waar hij particuliere 

en horecaklanten adviseert en ook betrokken is bij de 

inkoop. In 2016 behaalde hij het hoogste Nederlandse 

wijnexamen, Magister Vini. Job is bovendien expert 

op het gebied van wijn-spijscombinaties.

 JOOSSE ON THE JOB

MUSCADET: 
‘UN GRAND VIN DE TERROIR!’ 
Domaine Luneau-Papin (** Meilleurs Vins de France RVF)
Domaine Luneau-Papin uit het subgebied met de beste reputatie, Sèvre et 

Maine, wordt gerekend tot de top van muscadet. Deze rockster van de streek 

maakt een duizelingwekkend aantal cuvées. Elk perceel wordt apart gevini-

fieerd, opgevoed en gebotteld. De unieke eigenschappen, die ontstaan door 

de bodemsamenstelling en ligging van de wijngaard, krijgen op deze manier 

de aandacht die ze verdienen. Het domein bewees onlangs nog het bewaar-

potentieel van melon de bourgogne als geen ander te kunnen demonstreren: 

hun cuvée ‘Excelsior’ uit oogstjaar 2007 kreeg in de Decanter muscadet spe-

cial als enige 99 punten!

2016 Le Verger - Muscadet de Sèvre et Maine
De terroir van deze topcuvée bevindt zich bij het 

gehucht Chapelle-Heulin en heeft een bodem 

van leisteen. Al het werk in de wijngaard gebeurt 

met de hand. De wijn krijgt een opvoeding van 

elf maanden op de fijne gistsporen met regelma-

tige bâtonnage. ‘Le Verger’ heeft de karakteristie-

ken van een grote chablis: de neus is complex met 

een hint van brioche, de smaak biedt primair wit 

fruit en iets van vuursteen, met een bijna romige 

textuur en frisse zuren die zorgen voor balans en 

spanning. De finale is lang en intens. Groots!   

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025+

Nu bij doos van 6: € 10,75 per fles € 11,95

2016 La Grange - Muscadet de Sèvre et 
Maine
Deze cuvée wordt gemaakt van wijnstokken van 

meer dan 35 jaar oud uit een wijngaard niet ver 

van het domein, met een zuidelijke expositie. Na 

de koele fermentatie (waarbij geen gecultiveerde 

gisten worden gebruikt) volgt een opvoeding van 

zeven maanden op de fijne gistsporen. Zuiver 

citrusfruit op de neus en iets aards. Geconcen-

treerd met opnieuw citrusfruit en een hint van 

bitterfrisse zeste. De afdronk is rond met een zilte 

mineraliteit. Prachtig!  

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 11,25 per fles € 12,50 

2014 L d'Or - Muscadet de Sèvre et Maine
Het paradepaardje van Domaine Luneau-Papin. 

Opvoeding ‘sur lie’ van minimaal negen maan-

den met regelmatige bâtonnage. Met opzet bieden 

wij hier deze wat gerijpte muscadet aan uit oogst-

jaar 2014. Hij is prachtig fris en zuiver en tegelij-

kertijd draagt de ontwikkeling bij aan de com-

plexiteit; zo ruiken we hazelnoot en roomboter. 

Het loont de moeite om de wijn wat zuurstof te 

geven door te decanteren en te serveren in ruime 

bourgogneglazen.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2023

Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles € 16,25 

Proefpakket 
Wijnen bij gevogelte
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 64,90 € 70,20

Vinée Vineuse 98 Okhuysen | 023 5312240
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2016 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is de grote ster van de wijn-

streek Rueda, en de Colagón is dé witte huiswijn van 

Okhuysen. Aan de basis staat de aromatische verde-

jodruif, aangevuld met wat fruitige viura. De neus is 

heerlijk fris, met tonen van mango en passievrucht. 

De smaak is fruitrijk, spannend en verkwikkend. Op 

deze veelzijdige wijn raakt u nooit uitgekeken!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,00  per fles € 6,80

Onalledaagse wijn voor elke dag

2016 Chardonnay - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
Het geheim van deze wijn zit hem in de kalkrijke 

bodem en de koude weking die de frisheid nog verder 

accentueert en de smaak- en geurstoffen optimaal 

naar voren laat komen. Tonen van rijp geel fruit en 

veldbloemen stijgen op uit het glas en betoveren de 

neus. De smaak is goed gestructureerd en biedt een 

zalige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: €  6,40 per fles € 7,10

2016 Almodí petit white - Terra Alta
Altavins
Een assemblage van 60% garnatxa blanca , 30% sau-

vignon en 10% chardonnay afkomstig van de hoogste 

percelen die de meeste verkoeling krijgen. Deze voor-

treffelijke instapwijn van het Spaanse Altavins heeft 

een aantrekkelijk parfum van appel, citrus en perzik. 

De smaak is gul, biedt sappig geel fruit, een aange-

naam vetje en verfrissende zuren in de afdronk. Top!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,20  per fles € 7,95

2016 Huerta del Rey Rosado
Palacio de Bornos
De Huerta heeft een aantrekkelijk roze kleur. De tem-

pranillo- en garnachadruiven worden in de vroege 

morgen geplukt en gevinifieerd op lage temperatuur. 

Hierdoor behouden de druiven hun frisheid. Deze 

rosé heeft een opwekkende neus met rood fruit en 

een pepertje. In de mond is hij sappig en fruitrijk en 

de afdronk is heerlijk fris. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,20 per fles € 6,80

2016 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault
Moulin de Gassac

Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt ook 

deze schitterende én zeer betaalbare wijn op basis 

van syrah, carignan en grenache. Met zijn neus rijk 

aan donker fruit en specerijen en zijn smaak die doet 

denken aan kersenjam, frisse bessen en garrigue, 

biedt de Guilhem een en al verleiding. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,50

2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns
 Pays d'Oc

Domaine de la Gineste
Gemaakt van merlot, en een kleine hoeveelheid hout-

opgevoede cabernet-sauvignon voor wat extra pit 

en complexiteit. De wijn geurt naar bramen, bessen, 

laurier, kruiden en iets van leer. De smaak is zacht en 

soepel, maar tegelijkertijd pittig en biedt een goede 

concentratie en heel puur fruit. 

De afdronk is kruidig en fris.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Wijnmaker Guy Boutière beplantte een klein perceel 

met de merlotdruif, die zijn bekendheid dankt aan 

de grote wijn Pétrus. De wijn die hij ervan maakte, 

noemde hij dan ook grappend “mon petit Pétrus”. 

Naast merlot bevat deze kleine grootheid ook wat 

syrah en marselan. In de mond sappig, met donker 

fruit en een heerlijke kruidigheid.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,70 per fles € 7,45

2016 Corvina Garda
Palazzo Maffei

De Corvina kreeg een opvoeding van vier maanden 

op roestvrijstalen tanks. Een karaktervolle wijn, met 

souplesse en een uitgesproken fruitrijk karakter. De 

neus is intens, vol rood fruit en fijne kruiden. Het 

smaakpalet is breed en heeft bessig fruit, een goede 

structuur en aangename bite en eindigt in een lange, 

iets kruidige afdronk. Bellissimo! 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,90 per fles € 7,60

Wij presenteren u de seizoensfavorieten uit de 
Okhuysen Huisselectie. Onze gehele selectie 

met de lekkerste betaalbare wijnen voor elke dag is te 
vinden op okhuysen.nl/huiswijnen.

Nu
€ 6,00

Nu
€ 6,40

Nu
€ 7,20

Nu
€ 6,20

Nu
€ 5,95

Nu
€ 6,30

Nu
€ 6,70

Nu
€ 6,90
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Op de grens van de wijngebieden Chianti Colli Senesi en Chianti Classico, 
nabij de historische plaatsen Siena en Castelnuovo Berardenga ligt het 

wijndomein Carpineta Fontalpino. De familie Cresti, al meer dan een eeuw 
actief in de wijnbouw, bestiert het domein. De originele naam van het domein 
hebben zij in ere gehouden, omdat het zo’n mooie verwijzing is naar de natuur-
lijke omgeving die zij zo beminnen en respecteren. ‘Carpineta’ verwijst name-
lijk naar de typische bomen van de streek, de ‘carpini’, en ‘Fontalpino’ naar de 
waterbron die zo belangrijk is voor de Montapertiregio. Dat de familie Cresti de 
natuur op waarde weet te schatten, proef je ook terug in hun wijnen. Carpineta 
Fontalpino staat voor pure wijnen, waarin alles draait om elegantie en harmo-
nie. Een schitterende en innemend lekkere stijl, die we u van harte aanbevelen! 

2015 Chianti Colli Senesi
Carpineta Fontalpino
De sangiovesedruiven komen van de wijngaard Montaperti. Ze krijgen alle liefde 

en aandacht die een druif maar wensen kan, wat leidt tot gezond fruit. Er wordt 

met de hand geplukt en zeer streng geselecteerd; alleen het allermooiste fruit 

gaat de fles in. Na de vinificatie rijpt de wijn acht maanden op barriques en drie 

maanden op de fles. De wijn geurt uitbundig naar rode bloemen, bosaardbeitjes 

en specerijen. In de smaak is hij sappig en verfrissend. We proeven donker fruit, 

licht aardse tonen, soepele tanninen en in de lange afdronk een verfijnd bittertje. 

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2020 

Prijs bij doos van 6: € 12,90 per fles € 14,50

PURO AMORE
UIT HET HART VAN TOSCANE Bergerac mag dan wel onder de rook van 

Bordeaux liggen en van dezelfde druiven-
rassen gebruikmaken, de wijnen hebben een 
heel eigen stijl. Dit geldt al helemaal voor de 
wijnen van Château Vari. Op dit domein werken 
ze al sinds de start in 1994 met groot respect 
voor de natuurlijke omgeving. De eigenaren, 
Sylvie en Yann Jestin, doen dit met zoveel 
overtuigingskracht dat niet alleen hun drui-
ven er schitterend tot wasdom komen, maar 
ook andere flora en fauna er welig tieren. De 
wijnen, die sinds 2009 officieel biologisch 
gecertificeerd zijn, zijn vermaard om hun 
evenwichtige, fijne en tegelijk karaktervolle 
stijl. Het domein beslaat in totaal 24 hectare, 
waarvan er 22 voor wijn worden gebruikt. 
Het grootste deel (14,5 hectare), in Monba-
zillac, wordt gebruikt voor edelzoete wijnen; 
slechts een klein deel (voor wit 0,5 hectare en 
voor rood 5 hectare) voor droge wijnen. Deze 
schaarse en vooral uitstekende wijnen willen 
we u graag laten ontdekken!

EEN EIGEN IDENTITEIT
MET EEN VLEUGJE BORDEAUX

2016 Bergerac blanc 
Château Vari 
De druiven (60% sauvignon blanc en gelijke delen sémillon en muscadelle) 

worden met de hand geplukt en in kleine manden naar de kelders gebracht. 

Daar krijgen ze een zes uur durende schilweking, waarna een voorzichtige 

persing volgt. De wijn vergist een dag of tien. Daarna verblijft de wijn zes 

maanden ‘sur lie’ om aan structuur en complexiteit te winnen. 

Proefnotitie: Heerlijke sauvignonneus met citrusfruit en mineralen. De smaak 

is levendig, soepel en fris en de wijn heeft een goede structuur en mooie 

balans. Verrukkelijk bij fruits de mer of andere visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2019 

Nu bij doos van 6: €  7,75  per fles €8,60

2014 Réserve - Côtes de Bergerac
Château Vari 
De merlot- en malbecdruiven zijn afkomstig van veertig jaar oude stokken 

die staan aangeplant op een bodem van kalkrijke klei. De druiven ontwik-

kelen hier een mooie concentratie en frisheid. Na de oogst weken en vergis-

ten ze zo’n tweeënhalve week. De wijn rijpt daarna twaalf maanden, deels 

op eiken en deels op cuve. De assemblage (80% merlot en 20% malbec) biedt 

hierdoor enerzijds rondeur, anderzijds kracht met behoud van het fruit. 

Proefnotitie: De neus is opgewekt fris, met tonen van donker bosfruit en peper. 

De smaak is intens en geconcentreerd, met een waaier aan rood en zwart 

fruit, fijne kruiden en met prachtig rijpe tanninen. Een heerlijke wijn voor bij 

de borrel met oude kaas en paté of bij een diner met rood vlees of eend. 

Op dronk: tussen nu en 2020 

Nu bij doos van 6: €  11,25  per fles €12,60

Nu bij doos van 6:

€ 12,90 per fles
€ 14,50 Sylvie en Yann Jestin
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Honderdvijftig word je maar één keer! Voor deze bijzondere gelegenheid wilden we dus echt uitpakken. We trokken de 
stoute schoenen aan en benaderden J. Laurens en de grote, wereldberoemde wijnmakers Jean-Marie Guffens en Jean-
Louis Chave om een zogenaamde ‘Cuvée Jubilée’ voor ons te maken. 

Wie een beetje thuis is in de wijnwereld beseft vast hoe ambitieus deze wens was. Maar gelukkig: alle drie stemden ze van harte 

in en gingen speciaal voor ons aan de slag. Xavier Kat bezocht de wijnmakers en proefde mee om tot de ultieme assemblage te 

komen. Dat dat is gelukt bewijzen niet alleen alle lovende reacties van Okhuysenklanten, maar ook de vele mooie recensies van de 

Nederlandse wijnschrijvers. Enkele van hun bevindingen delen we hieronder! 

2015 Mon Délice 'Cuvée Jubilée'
Crémant de Limoux - J. Laurens
De feestelijke lustrumbubbel Mon 

Délice – oftewel ‘mijn genot’ – werd 

speciaal voor ons gecreëerd door de 

voortreffelijke wijnmaker J. Laurens. Hij 

is een van de sterren van ‘bubbelgebied’ 

Limoux. Hij vinifieerde de chardonnay, 

chenin, mauzac en pinot noir volgens de 

méthode traditionnelle en maakte zo een 

wijn met een fijne mousse en een neus 

met tonen van citrusfruit, groene appel 

en honingmeloen. De smaak is heerlijk 

verkwikkend en biedt structuur en een 

schitterende mineraliteit. De afdronk is 

lang en schoon. Een feest!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,25  

2015 Mon Désir 'Cuvée Jubilée' 
Vaucluse - Maine en Jean-Marie 
Guffens-Heynen 
De assemblage van de ‘Mon Désir’ bestaat 

voor 35% uit chardonnay afkomstig van 

het Plateau de l’Aigle, die op eikenvaten 

werd opgevoed. Deze chardonnay geeft 

frisheid, intensiteit en mineraliteit. De 

gelijke delen marsanne, roussanne en 

viognier werden afzonderlijk gevinifieerd 

en opgevoed op grote eiken fouders. De 

assemblage is prachtig in balans. Ellen 

Dekkers (wijnschrijver Delicious.): “Niets 

overheerst, alles wat je wenst in een 

witte wijn zit erin. Rijkdom aan geuren, 

mooie frisheid, subtiel houtaccent en 

veel concentratie om lang en decadent 

van te genieten. Een genie die Guffens!” 

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,50

2015 Mon Coeur 'Cuvée Jubilée' 
Côtes-du-Rhône - J.L. Chave Sélection
Wijnschrijver Pieter Nijdam (Telegraaf) 

is duidelijk: de vraag naar de wijnen 

van Jean-Louis Chave, ‘keizer van de 

Hermitage’, overtreft het aanbod. Vanwege 

de lange historie kan Okhuysen de wijn 

bemachtigen. Pieter Nijdam: “Sterker 

nog, vanwege de oude band heeft Chave 

voor zijn oude importeur een speciale 

rode jubelwijn in elkaar getimmerd die 

qua prijs voor iedereen bereikbaar is. De 

druiven komen niet uit Hermitage, maar 

uit zuidelijker Rhônestreken als Cairanne, 

Rasteau, Vinsobres en Visan. Syrah zit er 

wel in, want daarmee kan Chave omgaan 

als geen ander." De neus verleidt met 

tonen van zwarte kersen, bosbessen en 

specerijen. De smaak is prachtig rijk en 

geconcentreerd; de wijn zit vol sappig 

gul fruit, heeft fluweelzachte tanninen 

en verfrissende zuren in de afdronk. 

Wijnschrijver des vaderlands Hubrecht 

Duijker stelt: “op het etiket staat als 

herkomstbenaming Côtes-du-Rhône, 

maar de wijn overstijgt dat niveau 

overtuigend”.

Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,50

OKHUYSEN 150 JAAR!
Deel 3 – Het heden

Okhuysen bestaat 150 jaar! Dat vieren wij dit jaar groots. We kunnen nu al terugkijken op twee 
zeer geslaagde feestelijke evenementen in het DeLaMar Theater en de Kromhouthal, beide in 
Amsterdam. Gelukkig liggen er ook nog enkele activiteiten in het verschiet. Bij het vieren van 

een jubileum hoort natuurlijk ook een blik op de historie. In deze laatste editie: het hier en nu.

De laatste twintig jaar is er binnen de Nederlandse wijnhandel 

én binnen Okhuysen veel gebeurd. De algehele interesse 

in wijn is sterk toegenomen. Steeds meer mensen drinken 

wijn en vinden het leuk om er meer over te weten. Het blad 

Vinée Vineuse blijkt een ideaal medium om ons groeiende 

klantenbestand optimaal te informeren. Tegelijkertijd komen 

er in deze sterk groeiende markt  steeds meer aanbieders bij, 

waarmee de concurrentie toeneemt. Onze goede naam helpt 

ons gelukkig, maar het blijft belangrijk om mee te gaan met de 

veranderende tijd. Dus gaan we op zoek naar meer diversiteit 

in ons wijnaanbod en doen nieuwe wijnlanden aan. Frankrijk 

domineert nog altijd, maar er is daarnaast ruimte voor 

goede wijnen van elders, ook van buiten Europa. We spelen 

in op de toenemende online verkoop door het bestelgemak 

te vergroten en sneller te leveren. Aan de grotere behoefte 

aan kennisvergaring beantwoorden we met verschillende 

cursussen en een jaarlijks groeiend aantal proeverijen van 

verschillende omvang. Een ding is niet veranderd: goed 

advies is een blijvende noodzaak, zeker met een wijnwereld 

die steeds complexer wordt.  Okhuysen heeft dan ook als 

doel u altijd een wijn aan te bevelen waarvan u zult genieten. 

En die u verrast: we laten u graag nieuwe wijnen ontdekken. 

Eigenwijs als we zijn, hanteren we daarbij een belangrijk 

principe:  we kopen nooit een wijn in die we zelf niet graag 

zouden drinken. Uiteindelijk is dat de enige manier om tot een 

oprecht advies te komen. Want al is Okhuysen door de jaren 

heen altijd één grote familie gebleven, winkeldochters kom je 

hier niet tegen…

Benieuwd naar de totstandkoming van deze bijzondere wijnen? 
Bekijk de documentaire ‘Heren in de Wijn’ via okhuysen.nl/over

“Op het etiket staat als herkomstbenaming
Côtes-du-Rhône, maar de wijn overstijgt 
dat niveau overtuigend” -  Hubrecht Duijker

Maar liefst 56 producenten lieten hun wijnen proeven op de lustrumproeverij.

Feestelijke

bubbels

€ 11,95 Decadent 

genieten...

€ 12,95
Bejubelde 

Rhône

€ 12,95

BIJZONDERE JUBILEUMWIJNEN
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IK ZEI NOG ZO GEEN…
CANNONBALL, WIJNEN MET EEN SERIEUZE PLONS!

Afgelopen jaar ging Xavier Kat op zoektocht in onder 
andere de beroemde wijngebieden Napa en Sonoma, met 

als doel een producent te vinden die een hoge kwaliteit pro-
duceert tegen een goede prijs. Geen gemakkelijke opdracht 
en zeker in Napa Valley vrijwel onmogelijk. Iets meer richting 
het noordwesten, in Sonoma, blijken de kansen een stuk 
beter te liggen. Via een goede tip kwamen we in het vrien-
delijke wijnstadje Healdsburg in contact met een jong bedrijf 
met de excentrieke naam ‘Cannonball’.
De filosofie van de eigenaren Dennis Hill en Yoav Gilat sluit 

volledig aan bij de naam van hun bedrijf en de afbeelding op 

het etiket. Dat refereert aan het innerlijke kind in ons allemaal, 

dat ons vertelt om het leven niet altijd al te serieus te nemen. 

Soms moet je een grote aanloop nemen, door de lucht suizen, 

je benen tegen je borst vouwen en met een grote plons in het 

water komen: een bommetje, oftewel cannonball! In de ogen 

van Dennis en Yoav wordt over wijn 

soms zo serieus gedaan, dat we 

vergeten waar het om gaat: 

genieten. 

Hun wijnen nemen ze overi-

gens zeer serieus. Cannonball 

staat voor hoge kwaliteit, eerlijke 

prijzen en vooral voor genieten! 

Dennis Hill is een wijnmaker 

met een grote staat van dienst, die 

echte Amerikaanse wijnen maakt 

zonder dat ze te heftig, te boterig en 

te houterig worden. Hij kiest heel 

duidelijk voor frisheid en balans. Om 

dit te bereiken haalt hij de druiven 

uit koelere zones en wordt ook niet 

alle wijn op eiken opgevoed. Een deel 

van de druiven komt van zijn eigen 

wijngaarden. Voor het andere deel 

heeft hij langdurige contracten met 

bevriende wijnboeren, waarbij hij ieder 

jaar heel precies die percelen uitzoekt, die 

passen bij de stijl van wijn die hij wil maken. 

De oogst en vinificatie gebeurt geheel door 

het eigen team. De wijnen van het kleine, zeer 

professionele en gedreven team van Cannon-

ball maakten op ons grote indruk en met veel 

genoegen introduceren we ze aan u.

2016 Sauvignon blanc - Sonoma County
Bij deze wijn kiest Dennis ervoor om de kwalteit van de sauvig-

nondruif met zijn hele pure fruitexpressie, maximaal in de wijn 

te vangen. De vinificatie gebeurt daarom op inoxtank en op lage 

temperatuur. Daarnaast krijgt de wijn een zorgvuldige opvoe-

ding ‘sur lie’ wat bijdraagt aan de complexiteit en structuur.

Proefnotitie: Een heerlijke, licht exotische neus met nuances van 

meloen, bloesem, honing, iets grassigs, wat grapefruit en witte 

peper. De smaakaanzet is heerlijk fris, met tonen van wit fruit, 

mineralen, gevolgd door een mooie brede en licht vettige struc-

tuur en een elegante, zuivere afdronk. Een heerlijk glas!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 15,50 per fles € 17,50

2014 Chardonnay - Sonoma County
Voor de Chardonnay wordt gezocht naar wat meer breedte en 

vettigheid, met behoud van het pure fruit van de druiven. Per-

celen uit koelere gebieden werden geselecteerd en slechts de 

helft van de wijn vergistte en werd opgevoed op eikenhout. De 

andere helft verbleef ‘sur lie’ op inoxtank.

Proefnotitie: De neus is vrij uitbundig met impressies van abri-

koos en mango, honingmeloen, iets exotisch, lichte vanilleto-

nen en briochebrood. De smaak biedt een mooie spanning en 

frisheid, met mineralen en citrusfruit, gevolgd door een aange-

name, vettige structuur en een lang aanhoudende afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 15,50 per fles € 17,50

2014 Merlot - Sonoma County
Dennis wil ook in zijn Merlot een goede frisheid en vooral 

geen overrijpheid. Hij koos voor wijngaarden in het noorden 

van Russian River en de koele stukken uit Sonoma Valley. De 

druiven ondergingen een korte koele weking en in de extractie 

van de tanninen was Dennis heel voorzichtig. Voor wat extra 

pit en complexiteit werd aan de merlot een klein beetje syrah 

toegevoegd.

Proefnotitie: Een mooie neus van bosbessen en frambozen, 

specerijen en iets van mokka. De smaakaanzet biedt een 

geconcentreerd rijp fruit, met zachte, frisse tonen 

van kersen, specerijen, fluwelige tanninen en een 

brede structuur en eindigt met een heerlijk 

frisse finale. Prachtig!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 15,50 per fles € 17,50

2014 Cabernet Sauvignon 
California
Als grote cabernet-sauvignonex-

pert weet Dennis precies waar hij 

voor deze wijn de beste druiven kan 

vinden. Hij haalt ze van verschil-

lende plekken, waarbij het gros toch 

uit Sonoma County komt. Daardoor is 

de herkomst van de wijn California. De 

perfect rijpe druiven lieten zich gemakke-

lijk vinifiëren. De krachtige en intense wijn werd zo’n achttien 

maanden op deels nieuwe eikenhouten vaten opgevoed, waar-

van 80% uit Frankrijk afkomstig en 20% uit Amerika.

Proefnotitie: Een indrukwekkende wijn met een explosieve neus 

vol donker fruit van zwarte kersen, bramen, pruimen, met ook 

iets van mint, cacao en specerijen. De smaak is mooi gestructu-

reerd en geconcentreerd, barstensvol zoetig, donker fruit, met 

tonen van chocola, mokka, kruiden en specerijen. De afdronk is 

intens en lang, met een mooie frisheid, hetgeen de wijn heerlijk 

drinkbaar maakt.

Op dronk tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 15,50 per fles € 17,50

Proefpakket Cannonball
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. 
U ontvangt dan van iedere soort drie flessen en 
krijgt een sommeliermes cadeau!
Speciale prijs: € 187,50 € 210,00
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2016 Blanc Selecció
Deze stijlvolle witte wijn, gemaakt van 

dezelfde druiven als de Cava (parellada, 

macabeo, chardonnay), blinkt uit in 

balans en elegantie. Ondanks de warme 

zomers biedt de hoge ligging van de 

wijngaarden precies de nodige verkoe-

ling. De druiven ontwikkelen hierdoor 

een mooie frisheid, die de familie Huguet 

goed weet te ‘vangen’ in de wijn. Een 

parfum van wit fruit en citrusvruchten. 

In de mond een prachtige, milde struc-

tuur en heerlijk sappig fruit, gevolgd door 

levendige zuren en een zuivere finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,30 per fles € 10,30

2015 Blanc Tradició
Een van de nieuwste creaties is deze 

cuvée gemaakt van 80% xarel-lo en 20% 

malvasia de Sitges. Na een selectieve 

handpluk volgt een langzame persing en 

een vergisting op lage temperatuur. De 

wijn rijpt vervolgens acht maanden op 

inoxtanks ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) 

om aan complexiteit te winnen. De neus 

is fris en subtiel met tonen van citrus, 

witte bloemen en mineralen. Het smaak-

palet is breed en gul met tonen van rijpe 

abrikoos en fijne kruiden en eindigt in 

een elegante, droge afdronk. Prachtwijn 

die veelzijdig inzetbaar is aan tafel.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 13,75 per fles € 15,25

2015 Negre Selecció
De rode Selecció is een wijn gemaakt 

op fruit, bedoeld om in zijn jonge jaren 

van te genieten. Hij wordt gemaakt van 

de druiven ull de llebre (70%) en merlot 

(30%), die een rijping van zes maanden 

op barriques ondergaan, voor extra com-

plexiteit en zachtheid. Een zeer aantrek-

kelijke wijn met een heerlijke neus van 

zwarte bessen, framboos en specerijen. 

De smaak is fris met opnieuw veel fruit, 

een aangename kruidigheid en smeuïge 

tanninen. De finale is opwekkend en 

zuiver.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2009 Negre Tradició
Een prachtwijn gemaakt van ull de llebre, 

merlot, cabernet-sauvignon en een 

beetje petit verdot. De druiven werden 

streng geselecteerd en komen van de 

beste percelen met oude stokken. Na een 

lange weking en vergisting op inoxtanks, 

rijpt de wijn ruim een jaar op kleine 

eikenhouten vaten en vervolgens nog 

meerdere jaren in de koele ondergrondse 

kelder van het domein. Een overdaad aan 

rijp fruit, specerijen, herfstblad, fluwe-

lige tanninen en een prachtige, lange en 

frisse afdronk. Top!

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 14,25 per fles € 15,90

Vijftig jaar lang reed Louis Kat door 
Frankrijk en Spanje op zoek naar de 

mooiste wijnen. Hij schreef zijn verhalen 
op in het boek 'Monsieur Louis' dat op 
11 oktober zal verschijnen. Hier leest u 
een voorproefje: Louis neemt ons mee 
naar Catalunya, een van zijn favoriete 
wijnstreken.

Grote verwachtingen
Toen de inkoop in Frankrijk na de over-

name van Okhuysen in 1976 door Wim 

Beelen en mijzelf redelijk op orde was, 

ontstond eind jaren tachtig de wens ook 

de wijngebieden van het Iberisch schier-

eiland te bezoeken. Aangespoord door 

een artikel van Hubrecht Duijker in Het 

Financieele Dagblad met de kop ‘Grote 

verwachtingen van Spanje als wijnland’ 

besloot ik in september 1990, na een 

bezoek aan Banyuls (Roussillon), door 

te rijden naar Penedès. De wijnstreek 

Penedès, gelegen ten zuidwesten van Bar-

celona, geniet wereldfaam op het gebied 

van mousserende wijnen, die men hier 

Cava noemt. Het was in de namiddag dat 

we in Vilafranca del Penedès aankwa-

men. De oogst was overal in volle gang. 

We genoten van het heldere avondlicht op 

de glooiende heuvels met wijnstokken. Ik 

had verschillende bodega’s geselecteerd 

om eventueel te bezoeken, waaronder het 

hoog aangeschreven domein Can Feixes.

De binnenlanden van Penedès 
De volgende dag trokken we ons werk-

terrein binnen. Het landschap wonder-

schoon met smalle weggetjes over heu-

velruggen heen. Kleine dorpjes zoals 

in Frankrijk zijn hier zeldzaam, omdat 

de boeren allemaal verspreid door het 

land wonen en alleen via kilometer-

slange zandwegen te bereiken zijn. Van 

bruikbare bewegwijzering was hier 

geen sprake. Zo hadden we bijna twee 

uur nodig om de aanbevolen bodega te 

vinden. Die lag ‘bij het stadje Font-Rubi’, 

maar in werkelijkheid zeker 25 kilome-

ter verder, verlaten in de "campaña".

Onze afspraak met de familie Huguet 

Masgrau, eigenaar van Bodega Can 

Feixes, was gepland om half drie. Tij-

dens mijn stage in Frankrijk had ik 

geleerd dat een eerste afspraak met een 

wijndomein óf begin van de ochtend 

óf begin van de middag gepland moet 

worden. Dit om te voorkomen dat de 

gastheer of gastvrouw anders misschien 

in verlegenheid zou worden gebracht 

met de lunch. Die is nu eenmaal heilig 

in zuidelijke landen en tegen lunchtijd 

afspreken betekent eigenlijk jezelf uit-

nodigen. Maar in Spanje is er een com-

plicerende factor: de siësta. Toen we 

precies op tijd de bloedhete binnen-

plaats van Can Feixes opreden, wekten 

we dan ook een vijftal mannen, die 

onder een galerij lagen te slapen. Even 

keken zij op, maar ze legden hun hoof-

den terstond weer neer. De siësta was 

begonnen. De oudste zoon, José Maria, 

trad ons tegemoet en excuseerde zich 

voor de extreme warmte.

Catalaanse aristocratie
Iets later kwam vader señor Josép M. 

Huguet naar de binnenplaats. Zijn voor-

komen met glad gestreken grijze haren en 

gedistingeerd snorretje verraadden zijn 

aristocratische afkomst. Ook zijn hoffe-

lijkheid en hartelijkheid bij de begroeting 

waren geheel in stijl. We werden verwel-

komd in het Catalaans, maar even gemak-

kelijk ging de conversatie op ons verzoek 

over in het Frans. In het koele woonhuis 

werden we ontvangen met een Cava

Huguet Gran Reserva 1985. Vanzelfspre-

kend volgde een uitgebreide rondleiding. 

De oogst was in volle gang en we zagen 

hoe de met de hand geplukte trossen in 

handzame bakken en manden werden 

aangevoerd. Ook de computergestuurde 

vinificatie maakte indruk, evenals de 

drie onder elkaar gelegen kelders voor 

de rijping van de flessen Cava in pupitres 

(houten rekken waar de flessen met de 

hals schuin omlaag in worden gestoken 

zodat ze gedraaid kunnen worden en de 

gistresten in de hals bezinken) en voor de 

rijping van de rode wijnen op vat. Terug in 

de woonvleugel van het riante huis maak-

ten we kennis met señora Huguet en zoon 

Joan, die verantwoordelijk was voor het 

beheer van de wijngaarden. We werden 

in hun stijlvolle privésalon ontvangen met 

opnieuw de nodige cava’s van verschil-

lende jaren, maar proefden tevens een 

voortreffelijke stille witte wijn gemaakt 

van de druiven parellada (60%) en maca-

beo (40%) en een indrukwekkende rode 

Can Feixes gemaakt van de druiven ull 

de llebre (synoniem voor tempranillo) 

en cabernet-sauvignon. Señora Huguet 

vertelde dat ze ook een huis in Barcelona 

hebben, waar zij doorgaans drie dagen 

per week verblijft om de stilte van de 

campagne te doorbreken met bezoeken 

aan musea en het bijwonen van concer-

ten. Maar, zei ze, in de weekenden komt de 

gehele familie (vijf zonen en een dochter) 

naar deze finca in de campaña. Met enige 

tegenzin namen wij afscheid, we hadden 

in de namiddag elders nog een afspraak. 

Ik was er eigenlijk zeker van dat wij met 

Can Feixes zouden gaan werken, maar 

vroeg hun toch proefflessen naar Haar-

lem te sturen om deze met ons proefteam 

te beoordelen naast andere mogelijke 

gegadigden. 

OP PAD MET DE WIJNKOPER

"Toen we precies 
op tijd de bloedhete 
binnenplaats van Can 

Feixes opreden, wekten 
we een vijftal mannen, 
die onder een galerij 

lagen te slapen.”

Aanbod Bodegas Can Feixes, Penedès

Genoten van dit verhaal? 
Weet dat Louis Kat zijn inkoopavonturen heeft 
gebundeld in het boek ‘Monsieur Louis’.  
Dit bijzondere boek is vanaf 11 oktober verkrijgbaar 
en tot 11 oktober kunt u voorinschrijven op het boek. 
U betaalt dan geen € 19,95 maar slechts € 15,95.
Kijk snel op bijgesloten bestelformulier of okhuysen.nl.

Proefpakket Can Feixes
U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan 2 flessen Blanc Selecció, 1 fles 
Blanc Tradició, 2 flessen Negre Selecció en 1 fles 
Negre Tradició.

Speciale prijs: € 67,90 € 73,65

Familie Huguet

Joan en José Maria Huguet
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Het kleine domein El Regajal is een hit in thuisland Spanje. Het domein, gelegen in een 
natuurgebied in de DO Madrid, heeft er een ware cultstatus verworven en de wijnen zijn 

zeer in trek bij lokale restaurants en wijnbars. Dankzij de lange samenwerking met El Regajal 
konden wij ook dit jaar weer een deel van hun kleine productie bestellen. Gelukkig, want het 
nieuwe oogstjaar is werkelijk verrukkelijk! 

Een cultstatus verwerf je niet zomaar. Niet alleen de kwaliteit 

van het domein valt positief op, ook hun werkwijze. Uit respect 

voor de natuurlijke omgeving is vrijwel de gehele bodega onder 

de grond gebouwd en voorzien van de modernste appara-

tuur. De wijngaarden – aangeplant op hellingen en omringd 

door olijfbomen en kruidgewassen – worden biodynamisch 

bewerkt. Door deze werkwijze blijft de bijzondere omgeving 

onaangetast en komen er maar liefst 77 verschillende vlinder-

soorten op het domein voor! 

2015 El Regajal Selección Especial - Vinos de Madrid 
Viñas de El Regajal
De beroemde Spaanse oenoloog Ignacio de Miguel is de vader 

van de Vlinderwijn. Hij werkt volledig biologisch en met veel 

passie en kunde. Alle percelen en alle druivenrassen (tempra-

nillo, cabernet sauvignon, merlot, syrah en petit verdot) worden 

afzonderlijk van elkaar gevinifieerd op kleine roestvrijstalen 

vaten. Na de gisting verblijft 

de wijn – nog altijd gescheiden 

– op eikenhouten barriques. 

Pas tijdens de eerste soutirage 

(het oversteken van de wijn om 

hem lucht te geven en hem van 

zijn droesem te scheiden) vindt de assemblage plaats. In totaal 

blijft de wijn gedurende dertien maanden op fust. Het resultaat: 

een mooi spanningsveld tussen enerzijds kracht en anderzijds 

souplesse en finesse. 

Proefnotitie: Intens granaatrood. In de neus florale tonen, 

donker fruit en een spannende kruidigheid. De smaak is smeuïg 

en zwoel, en kenmerkt zich tegelijkertijd door een opvallende 

elegantie. De fluwelige tanninen en een secondenlange finale 

maken deze wijn werkelijk onweerstaanbaar.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,95 per fles (€ 17,20)

De Vlinderwijn
EEN HIT UIT MADRID!

Nu bij doos van 6:

€ 14,95 per fles

€ 17,20

2015 L'Apostrophe rouge - Méditerranée
Domaine Chante Cigale
Sommige wijnen brengen je al met één snuf in het glas in het her-

komstgebied. De Apostrophe rouge is zo’n wijn: wat een heerlijk 

kruidige en verleidelijke neus heeft hij! De druiven – grenache, 

cinsault en syrah – zijn afkomstig van een wijngaard in Tra-

vaillan, op slechts vijftien kilometer afstand van het wereldbe-

roemde wijndorp Châteauneuf-du-Pape. De oude, diepgewor-

telde wijnstokken brengen de druiven de meest interessante 

voedingsstoffen. Het team van Chante Cigale, dat wordt geleid 

door de jonge Alexandre Favier, selecteert streng en gaat voor 

lage rendementen. Plukken doen ze met de hand. De vertroe-

telde druifjes ondergaan een traditionele vinificatie en opvoe-

ding op roestvrijstalen tanks.  

Proefnotitie: Heerlijk geurend parfum van klein rood en zwart 

fruit, kreupelhout en laurier. De smaak biedt een fijne balans 

tussen zwoel rijp fruit en zoetige tanninen enerzijds, en een 

sprankelend frisse elegantie anderzijds. De afdronk is zacht en 

doet verlangen naar een volgende slok. De 2015 oogst is een ware 

traktatie met een buitengewone prijs-kwaliteitverhouding! 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,60

2014 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Toen Christophe Delorme het familiedomein Domaine de la 

Mordorée overnam van zijn vader startte hij een 'groene' revo-

lutie. Pesticiden en kunstmest werden in de ban gedaan, de 

opbrengsten werden teruggeschroefd en er kwam nog meer 

aandacht voor het vinificatieproces. Het 'nieuwe' Mordorée 

nestelde zich bij de beste wijnproducenten van de regio's Tavel 

en Châteauneuf-du-Pape. Volgens Robert Parker is het zelfs een 

van de beste wijndomeinen ter wereld. Domaine de la Mordorée 

staat zeer hoog aangeschreven in de internationale pers. In 

2015 overleed Christophe Delorme zeer onverwacht. Zijn laat-

ste oogst, de 2014, behoort tot een van zijn mooiste. Deze wijn 

maakte hij van gelijke delen grenache en syrah van veertig jaar 

oude wijnstokken. De handgeplukte druiven werden ontsteeld 

en ondergingen een lange weking en gisting. Na de assemblage 

rijpte de wijn twaalf maanden op cuve. 

Proefnotitie: Het fruit in de neus is mooi zwoel, met bramen en 

bosbessen, iets aards en ook wat kreupelhout. De smaak is vol 

fruit, heeft een mooie structuur, iets van vanille en specerijen en 

eindigt met een lang aanhoudende afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles € 14,90

TWEE GROOTMEESTERS
UIT DE ZUIDELIJKE RHÔNE

Kijk, ruik, 
proef en 
bewonder
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OPLEGWIJN Wie wat bewaart . …
In dit speciale lustrumjaar staan we iedere Vinée Vineuse even stil bij de bijzondere sensatie die een oude wijn, een 

fles die jarenlang op het juiste moment van openen heeft liggen wachten, teweeg kan brengen. Iedere wijnliefhebber 
heeft van deze mooie wijnherinneringen. Jaren later kan je je in gedachten de wijn nog steeds voor de geest halen, bijna 
proeven zelfs. Vaak speelt niet alleen de wijn een belangrijke rol in de waardering, maar ook het gezelschap, de omgeving 
en de aanleiding. Hieronder deel ik elke keer een eigen bijzondere wijnherinnering met u, van een wijn die u helaas niet 
kunt kopen. Maar daarnaast doen we ditmaal iets bijzonders: we bieden u een viertal wijnen die wij zelf jarenlang in 
onze koele opslag hebben bewaard. U kunt deze wijnen beperkt kopen, met een maximum van een fles per soort per 
bestelling, opdat wij zoveel mogelijk mensen van deze bijzondere oude wijnen kunnen laten genieten!

1997 Château Bouscassé
Vieilles Vignes – Madiran
Alain Brumont, de man achter Montus en Bouscassé, 

wordt gezien als 'de temmer' van de tannatdruif en 

zette daarmee Madiran voorgoed op de kaart. Zijn 

ster rees hoog en deze Vieilles Vignes van Bouscassé 

werd een gewilde wijn. Nog geconcentreerd, maar 

ontwikkeld, met tonen van leer en bosgrond en 

zacht, donker fruit.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu per fles: € 32,50 € 39,95

2001 Mas de Daumas Gassac rouge
Vin de Pays de l’Hérault
Een ideale leeftijd voor de mooiste rode wijn uit de 

Languedoc. Want boven de tien jaar flesrijping laat 

deze 'cru' pas zijn echte grootsheid zien. Dominant 

cabernet, aangevuld met een twintigtal andere 

druiven. De wijn bezit het karakter van een grote 

wijn uit de Médoc, met een licht mediterraan 

karakter. Prachtig ontwikkeld en nog zeer levendig.

Op dronk: tussen nu en 2025+

Nu per fles: € 36,50 €45,50

2000 Château Léoville Barton
Saint-Julien - 2me Grand Cru Classé
2000 geldt in Bordeaux als een topjaar, waarbinnen 

deze beroemde tweede cru uitmuntend presteerde. 

De cabernet-sauvignon werd tijdens de lange, 

warme zomer prachtig rijp. Een complexe en krach-

tige wijn, die pas net op dronk begint te komen. 

Opvallend weinig ontwikkeling, met een prachtig 

donker fruit, geweldige tanninen en minerale tonen 

in de afdronk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2040+

Nu per fles: € 115,00 €149,00

2009 Château Trotanoy
Pomerol
2009 is de boeken in gegaan als een van de mooiste 

jaren ooit in Bordeaux gemaakt. Trotanoy is hier een 

droomwijn, die ‘en primeur’ van Robert Parker 100 

punten kreeg! Alhoewel krachtig en prachtig gestruc-

tureerd, met nog veel reserve, nu al vrij uitbundig, 

met een romig fruit, tonen van truffel, cacao, fluwe-

lige tanninen en een schitterende, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2050+

Nu per fles: € 235,00 €299,00

1961 Château Palmer, 
3me Grand Cru Classé Margaux
Palmer ’61 een magische wijn. Iconisch. Als Bordeauxkenner 
weet je dat. 1961 geldt als een van de allergrootste jaren die Bor-
deaux ooit heeft voortgebracht en daarbinnen was Palmer een 
ster van het jaar. Een fles waar nauwelijks aan te komen is. Om 
over de waarde van de fles maar niet te spreken. En opeens 
stond hij daar. Nonchalant op tafel. We waren tijdens de pri-
meurweek op bezoek bij Pieter Verbeek op zijn Château Clos 
Chaumont en we bleven dineren. Pieter was een groot wijn-
verzamelaar, maar vooral een liefhebber. Hij vond het heer-
lijk om mensen met een mooie fles te verrassen en er met 
elkaar van te genieten. Die avond ging de Palmer ’61 eraan. Zijn 
allerlaatste fles! Hij was magisch! Nog volop in leven, met een 
prachtige concentratie, een verleidelijk fruit, complexe tonen 
van bosgrond, truffel en leer, sporen van een beheerste verou-
dering, fluwelige tanninen en perfect harmoniërende zuren in 
de afdronk. Een van mijn allermooiste wijnherinneringen zat 
in deze fles. Helaas overleed Pieter Verbeek in augustus van dit 
jaar op veel te jonge leeftijd, maar deze waardevolle herinne-
ring zal altijd blijven.

Onlangs geproefd door Xavier Kat

Met twee sterren (uit 3) in de jaargids van La Revue du Vin de 
France en vier sterren (uit 5) in de gids van Bettane en Des-

seauve, behoort Louis-Claude Desvignes tot de allerbeste produ-
centen van de Beaujolais. Het domein draagt nog immer de naam 
van vader Louis-Claude, maar dochter Claude-Emmanuelle (1976) 
en zoon Louis-Benoît (1980) staan inmiddels aan het roer van het 
bedrijf. Zij zijn de achtste generatie en voelen zich zeer verbonden 
met de familietraditie, de terroir, de gamaydruif en de Beaujolais. 

Voor Claude-Emmanuelle, die zich van jongs af aan al aangetrokken 

voelde tot het wijnvak, was het een vanzelfsprekendheid om wijn 

maken te studeren. Zij begon aan het Lycée Viticole in Davayé (Mâcon), 

ging door naar Orange en eindigde haar studie in Montpellier. In 

2001 voegde zij zich bij haar vader op het familiedomein. Haar broer 

Louis-Benoît doorliep een ander parcours. Hij volgde een opleiding 

tot designer en reisde de wereld over. Maar het bloed kruipt waar het 

niet gaan kan en in 2004 kwam ook hij op het domein werken. Broer 

en zus namen aansluitend gezamenlijk het domein van hun vader 

over. Zij zetten zijn manier van werken voort (Louis-Claude was fel 

tegen de opkomst van de warme inweking van de schillen vooraf aan 

de vergisting, waardoor hij het zwarte schaap van de Beaujolais werd, 

maar later het gelijk aan zijn zijde kreeg), maar pasten – zoals iedere 

goede nieuwe generatie – wel wat zaken aan. Zo gingen zij over op 

een biologische werkwijze en het ploegen van de bodem. Ook in de 

vinificatie veranderden er kleine dingen. Vader vinifieerde de wijnen 

altijd met de gehele trossen (grappe entière) en maakte tanninerijke 

wijnen, die in hun jeugd streng konden zijn. Emmanuelle en Benoît 

maken hun keuzes op basis van de kwaliteit van de druiven en dat kan 

dus per wijngaard en per wijnjaar verschillen. Als het nodig is wordt 

er ontsteeld, anders niet. Ook de lengte en techniek van de wekingen 

(om kleur-, smaakstoffen en tanninen aan de schillen te onttrekken) 

worden per gistingstank naar behoefte aangepast. Hetzelfde geldt 

voor de duur en manier van opvoeden. De wijnen hebben aan kracht 

niet ingeboet, maar wel  sterk aan verfijning gewonnen. In huize 

Desvignes drinken ze volop wijnen uit andere streken, maar iedere 

maaltijd eindigt met een fles morgon. Zo vergeten ze nooit hoe mooi 

die is!

Domaine Louis-Claude Desvignes bestaat uit dertien hectare wijn-

gaard in Morgon, waaronder vijf hectare op de beroemde akker Côte 

du Py en acht op Douby. De stokken zijn, met een gemiddelde leeftijd 

van zeventig jaar (!), zeer oud. De plantdichtheid in de wijngaarden 

(10.000 stokken per hectare) is er hoog, waardoor er veel concurren-

tie is tussen de planten. Dat betekent lagere opbrengsten, maar een 

hogere kwaliteit. Tegelijkertijd zorgt het voor veel extra werk. Zeker 

omdat een deel van de wijngaarden op steile hellingen liggen, waar 

alles met de hand moet gebeuren. 

PORTRET 
WIJNMAKER
Claude-Emmanuelle & Louis-Benoît Desvignes
Domaine Louis-Claude Desvignes

2015 Morgon La Voûte Saint-Vincent 
De druiven komen hoofdzakelijk van de 

wijngaard Douby met een wat lichtere 

grond, die binnen de stijl van Morgon en 

Desvignes een wat meer soepele wijn geeft. 

De ‘Voûte’ uit het topjaar 2015 laat echter 

een prachtige intensiteit zien, vol sappig 

kersenfruit, een pepertje en rijpe tanninen 

die prachtig harmoniëren met de fijne 

zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu per fles: € 12,90  € 14,25

2015 Morgon Côte du Py 
De wijngaard, met een bodem van 

vergruisde leisteen, geeft lage rendementen 

van hoge kwaliteit. De complexiteit, 

concentratie en gelaagdheid in de 

wijn zijn prachtig. De neus biedt een 

prachtig, levendig fruit, met iets aardse 

aroma’s en mineralen. In de mond 

waaiert hij schitterend uit, is hij prachtig 

geconcentreerd, krachtig en lichtvoetig 

tegelijkertijd! 

Op dronk: tussen nu en 2027

Nu per fles: € 17,90  € 19,50

2015 Les Impénitents - Morgon 
'Javernières' 
Javernières ligt aan de voet van de Côte du 

Py en heeft een diepere bodem, rijk aan 

klei, die een guller type wijn voortbrengt. 

De wijnstokken zijn hier ruim honderd 

jaar oud en geven kleine geconcentreerde 

druiven. Deze cuvée, die wordt gezien als 

een van dé topwijnen van de Beaujolais 

en een hommage is aan hun vader, kreeg 

een opvoeding op hout. Een prachtige, 

complexe wijn!

Op dronk: tussen nu en 2030+

Nu per fles: € 26,50  € 28,95 
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150 jaar Okhuysen is een mooie reden om het 
hele jaar door feest te vieren. Zo hebben we ter 
ere van dit jubileum een unieke mousserende 
wijn laten creëren door het hooggewaardeerde 
Domaine J. Laurens in Limoux. We doopten 
deze ‘jubileummousseux’ ‘Mon Délice’. Om 
het lustrum samen met u te vieren schenken 
wij iedereen die dit najaar een bestelling met 
een waarde van € 150,- of meer bij ons doet, 
zo’n schitterende fles. Bestelt u voor meer dan  
€ 275,00 uit deze Vinée Vineuse? Dan krijgt u 
van ons zelfs een magnum Mon Délice cadeau 
ter waarde van € 32,90.

2015 ‘Mon Délice’ Crémant de Limoux brut 
Domaine J. Laurens.
Deze Crémant gemaakt van chardonnay, chenin 

blanc, mauzac en pinot noir heeft een prachtige, 

fijne mousse. De wijn proeft sappig en heeft een 

brede smaak met rijpe fruittonen. De finale is fris-

droog met een klein bittertje. Een schitterend aperi-

tief en een feest op tafel!

De complete wijnomschrijving vindt u op pagina 
15 van deze Vinée Vineuse en op okhuysen.nl.

Okhuysen viert feest
CADEAU TER ERE VAN 150 JAAR OKHUYSEN

Om in aanmerking te komen voor deze feestelijke 
attentie, gelden de volgende voorwaarden:
• Bij besteding van ten minste € 150,00 een FLES 

Mon Délice cadeau
• Bij besteding van ten minste € 275,00 een 

MAGNUM Mon Délice cadeau
• Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse najaar 

2017
• Looptijd tot en met vrijdag 17 november 2017
• Maximaal één cadeau per klant

Voldoen uw aankopen aan deze voorwaarden, dan 
voegen wij deze feestelijke bubbel automatisch aan 
uw bestelling toe. Santé!
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