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Château Montrose geldt als een van 
de meest prestigieuze chateaus 
uit de Médoc. Zeker sinds de 

gefortuneerde broers Martin and Olivier 
Bouygues het chateau in 2006 kochten 
en aan een rigoureuze ‘opknapbeurt’ 
begonnen. Werkelijk alles pakten ze aan, 
van wijngaard tot kelder. Ook het team 
wordt versterkt, onder anderen met Hervé 
Berland, die zijn plek als directeur bij 
Château Mouton-Rothschild gedag zegt 
om aan dit ambitieuze project leiding te 
geven. De kwaliteit is sindsdien omhoog 
geschoten en de laatste paar oogstjaren 
behoort Château Montrose steevast tot 
de allerbeste wijnen van Bordeaux; een 
geweldige prestatie! 
Onderdeel van de grote kwaliteitsverbetering 
is een ‘parcelaire’ aanpak, waarbij de wijngaard 
in allemaal kleine stukjes is verdeeld, die ieder 
apart van elkaar beoordeeld, gevinifieerd en 
opgevoed worden. De selectiemogelijkheden 
zijn daardoor enorm toegenomen. Zodanig 
dat er naast een eerste en tweede wijn ook 
een derde wijn het licht heeft gezien. Ook 
de kwaliteit van deze derde wijn, Le Saint-
Estèphe de Montrose, is van een zeer hoog 
niveau, zeker in een topjaar als 2015!

2015 Le Saint-Estèphe de Montrose
Château Montrose, 2me Grand Cru Classé
De assemblage bestaat uit 38% cabernet 
sauvignon, 46% merlot, 15% cabernet 
franc, 1% petit verdot. De wijn werd twaalf 
maanden op eikenhouten vaten opgevoed.
Proefnotitie: Een fijn, bloemig parfum 
met tonen van frambozen en viooltjes, 
specerijen en een lichte toast. De smaak 
is rond en smeuïg, met een heerlijk rijp, 
donker fruit, fluwelige tanninen, prachtig 
in balans en in het bezit van een lange 
zuivere afdronk. Prachtig!
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2022

Nu bij doos van 6: € 31,95 per fles 
Nu bij doos van 12: € 29,95 per fles
(normaal € 35,95)

Des Vins Extraordinaires!
Wijn komt in vele gedaanten. Afhankelijk van voorkeur, gelegenheid en budget 

maakt iedereen zijn keuze. Bij Okhuysen zijn we van mening dat er rond 
de tien euro al veel onderscheidend lekkere wijnen zijn te vinden en wij zien 
onszelf als specialist in het opsporen van deze wijnen. Maar er zijn wijnregio’s 
waar we in dat prijssegment niets fatsoenlijks gaan vinden. Grondprijzen, 
werkomstandigheden, schaarste en natuurlijk een hoge gemiddelde kwaliteit 
zijn enkele factoren die ervoor zorgen dat de prijzen in deze streken aanzienlijk 
hoger (mogen) liggen. Ook in dit segment proberen wij uit te blinken, door ook 
hier de beste producenten op te sporen en aan ons te binden. Deze kostbare 
wijnen moeten zich in onze ogen echt onderscheiden en een grote indruk 
achterlaten. Wijnen die het genieten naar een hogere dimensie tillen, ons 
dingen doen ruiken en proeven die we opslaan in ons geheugen: wijnen voor de 
liefhebber! Juist in de decembermaand komt dit type wijnen vaker op tafel, om 
er in goed gezelschap met elkaar van te genieten. Deze bijlage staat er vol mee. 
En, met het oog op de feestdagen, zijn ze ook nog eens extra prettig geprijsd!

Om mee te beginnen… Champagne!

Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age € 43,00 € 38,50
Veuve A. Devaux
Een prachtige assemblage van pinot noir en chardonnay, met een flesrijping 
(‘sur latte’) van maar liefst vijf jaar. Deze ‘grande cuvée’ is zowel krachtig als 
verfijnd, met een zachte mousse, een elegante neus van bloemen en fruit en een 
frisse, zuivere smaak.

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2020

Champagne brut Cuvée D Rosé 5 Ans d’Age € 55,00 € 49,50
Veuve A. Devaux
Voor deze topcuvée wordt een klein deel van de pinot noir als rode wijn 
gevinifieerd, en geassembleerd met de witte wijn. Een uitmuntende rosé 
champagne, met veel elegantie, subtiel rood fruit, een prachtige zuurgraad, 
balans en veel lengte.

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2020

2008 Champagne brut Cuvée D Millésimé € 63,50 € 56,95
Veuve A. Devaux
Een indrukwekkende ‘vintage champagne’ gemaakt van een assemblage van 
pinot noir en chardonnay afkomstig van een selectie van de beste wijngaarden. 
Een perfecte balans tussen kracht, elegantie en frisheid, met een opvallend 
mooie, sprankelende zuurgraad. Top!

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2020

2012 Champagne brut Esprit de Millésime € 57,50 € 51,50 
Blanc de Blancs, Grand Cru 
Champagne Pierre Péters
Een schitterende ‘millésime’ van topproducent Pierre Péters. Een subtiel bloemig 
parfum, met tonen van citrus, noten en gedroogd fruit. Het smaakpalet is elegant 
en uitgebalanceerd. De afdronk is lang, mineraal en fris. Formidable!

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2022

2010 Champagne brut, Cuvée Les Chétillons € 89,50 € 78,95 
Blanc de Blancs, Grand Cru
Champagne Pierre Péters
Les Chétillons geldt als een van de grootste terroirs uit de Côte des Blancs. 
Rodolphe Péters maakt hier een cuvée die behoort tot de grootste wijnen uit de 
Champagne! Een champagne met veel kracht, prachtige zuren, complexiteit, en 
een enorme lengte. Groots!

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2025

Le Saint-Estèphe de Montrose
Een geweldige wijn van een van de grootste terroirs van Bordeaux

Nu bij 12 

flessen

€ 29,95 

per fles
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2014 Graves blanc € 25,80 € 22,95
Clos Floridène
Een prachtig zuivere wijn, van het vorig jaar overleden genie professor 
Denis Dubourdieu. In de stijl van de grote witte wijnen uit Pessac-Léognan. 
Een klassieke wijn bij mosselen, oesters of een plateau fruits de mer.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2020

2013 Pessac-Léognan blanc - Graves Cru Classé € 57,50 € 49,90
Château de Fieuzal
Brenda en Lochlann Quinn dirigeerden Château de Fieuzal de laatste jaren 
naar de top! 2013 is een groot jaar voor de droge witte wijnen van Pessac-
Léognan. Citrusfruit, toast en een immense lengte. Bij witlof met Hollandse 
garnalen, witte peper en dragon.

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025

2012 Pessac-Léognan blanc - Graves Cru Classé € 125,00 € 109,00
Domaine de Chevalier
Olivier Bernard bezit een perfect terroir voor grote witte wijnen en zijn 
Pessac-Léognan blanc behoort steevast tot de top drie! Krachtig, zuiver 
en zeer geconcentreerd. Nu prachtig bij zeefruit, vis van de grill of zelfs 
kalfsvlees.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2027

2013 Pessac-Léognan blanc – Graves € 182,00 € 159,00
Château Pape-Clément
Château Pape-Clément blanc van Bernard Magrez is groots en meeslepend! 
Deze karakteristieke witte Pessac-Léognan past perfect bij gegrilde tarbot 
of griet, maar komt ook uitstekend tot zijn recht bij gevogelte of kalfsvlees 
met een rijke saus.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2025

2015 Saumur blanc Clos de l’Echelier € 54,50 € 48,90
Domaine des Roches Neuves
De zachtjes aflopende helling van Clos de l’Echelier brengt altijd perfect 
rijp fruit voort van zeer hoge kwaliteit. Een complexe en krachtige chenin 
blanc van Thierry Germain. Culinair een zeer breed inzetbare wijn. Prachtig 
bij gerookte vis, aardse groentes en klassiek bij varkensvlees of gevogelte.

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030  

2015 Riesling - Grand Cru Kessler € 32,25 € 28,95
Domaine Dirler-Cadé
Kessler is de warmste grand-cru-grond van de familie Dirler. Een prachtig 
droge en tegelijk rijke stijl riesling. Een indrukwekkende terroirwijn ‘pur 
sang’. Nu al prachtig aan tafel, maar met een groot bewaarpotentieel!

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2027

2014 Chassagne-Montrachet Clos Saint-Jean 1er Cru € 87,50 € 78,50
François Carillon
François Carillon maakt traditionele grote witte bourgognes met rijkdom en 
fraîcheur. Deze premier cru geeft rijke, complexere wijnen, maar met een 
vitaal fruit en schitterende mineraliteit. Koninklijke witvis als tarbot of tong 
gebakken in de roomboter past uitmuntend bij deze wijn.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026

2016 L’Argile blanc – Collioure € 29,25 € 25,95
Domaine de La Rectorie
Een verrassend grote witte wijn uit de Roussillon! Een combinatie van 
grenache gris en grenache blanc die op een hele arme, leistenen bodem 
staan aangeplant met uitzicht op de Middellandse Zee. Een must bij 
mediterraan getinte visgerechten of charcuterie.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2022

2015 Hermannsberg GG trocken – Nahe € 43,50 € 38,95
Gut Hermannsberg
De prestigieuze wijngaard die Gut Hermannsberg zijn naam heeft gegeven. 
De intensiteit van deze pure terroir-riesling is onnavolgbaar! Bij gerookte 
forel met mierikswortel crème fraîche.

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2027

2015 Kupfergrube GG trocken – Nahe € 47,50 € 42,50
Gut Hermannsberg
De wijngaard in deze voormalige kopergroeve is door mensenhanden 
uitgehakt. Een bijna exotische expressiviteit met veel citrusfruit. Een 
spannende combinatie met Oosterse bereidingen van rauwe vis.

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2027

2016 Riesling Spätlese trocken – Mosel € 28,95 € 25,95
Weingut Sybille Kuntz
Sybille maakt een krachtige stijl wijnen in de Moezel. Zoals de naam 
al aangeeft zijn de druiven laat geoogst, maar gevinifieerd tot een 
gebalanceerde droge witte wijn. Geweldig bij traditionele Duitse 
lekkernijen als schmalz of huisgemaakte boerenpaté.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2025

2016 Riesling Auslese trocken – Mosel € 53,20 € 47,50
Weingut Sybille Kuntz
Een zeer zeldzame stijl riesling gemaakt van heel laat geoogste druiven 
die volledig droog wordt gevinifieerd. Een bedwelmende neus met zwoel 
wit fruit en honing. De smaak is droog en deze wijn past dan ook bij een 
voorgerecht met foie gras of een mooie terrine de campagne.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026

2015 Capo Martino - Venezia-Giulia € 63,50 € 56,95
Vinaioli Jermann
Jermann wordt gerekend tot de beste wittewijnmakers van Italië. Deze 
assemblage gemaakt van de lokale druivenrassen is zuiver en zeer complex. 
Een grootse wijn bij de gerijpte San Daniele ham en uitstekend bij een 
plateau met Italiaanse charcuterie.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2015

2015 W.... Dreams.... - Venezia-Giulia € 52,50 € 46,95
Vinaioli Jermann
Where the dreams have no end… gemaakt van bijna 100% chardonnay, 
afkomstig van een prachtig kalkrijke bodem. Een heerlijk voluptueuze 
stijl met evengoed fraîcheur. Verrukkelijk bij een risotto met gamba’s en 
saffraan.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2023

2013 Coma Blanca - Priorat Blanco € 51,50 € 45,95
Mas d’en Gil
Zeer oude stokken garnatxa blanca en macabeu in de onherbergzame 
Priorat geven lage rendementen en een wijn met een buitengewone 
concentratie. Bij stevige smaken als een mediterrane vissoep of zelfs een 
bisque van kreeft.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2021

2013 HdV Chardonnay - Napa Valley € 71,90 € 63,50
Hyde de Villaine Wines
Een Californische chardonnay met verfijning en mineraliteit gemaakt door 
Larry Hyde en zijn zwager Aubert de Villaine (de man achter Domaine de la 
Romanée-Conti). Een ‘real American classic’ bij kreeft met botersaus, maar 
ook prachtig bij wit vlees of gevogelte. 

 Wit – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025 
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Een mooi diner
verdient dito wijnen De wijnen zijn gecombineerd te bestellen! 

Zo profiteert u al snel van de 24-flessenprijs.

2016 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne
De laatste jaren waren de zeer exotische en grassige 
sauvignonwijnen in de mode, zoals ze die veel maken 
in Nieuw-Zeeland. Zelf kiezen wij vaak liever voor de 
sauvignonwijnen uit de Loire, zoals deze geweldige 
Sancerre. De stijl is wat minder uitbundig, maar ‘très 
sauvignon’ met een prachtig zuivere en frisse neus van 
buxus, kruisbes en mineralen. De smaak is ziltig en heerlijk 
droog met verfijnde zuren en een mooie fruitigheid.
Onze tip: Een klassieker bij verse geitenkaas, maar ook 
perfect bij gerookte vis en sushi en bij avocado met 
vinaigrette. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 14,40 per fles
Bij 24 flessen: € 13,75 per fles (€ 15,95)

2015 Saint-Véran Cuvée Vieilles Vignes
Domaine des Deux Roches
Jean-Luc Terrier en Christian Collovray zijn een geliefd 
wijnmakersduo uit de Mâconnais, het zuidelijk deel van 
de Bourgogne. Ze maken prachtige zuivere wijnen en 
deze Saint-Véran is een van onze lievelingscuvées. De 
oude stokken geven prachtig geconcentreerde druiven en 
brengen een wijn voort met veel structuur, een prachtige 
fruitintensiteit, met tonen van geel fruit en citrus, en een 
frisse, minerale afdronk, met een lichte toast.
Onze tip: Met stevige vis als tarbot, gebakken of gegrilde 
tonijn of zeewolf, eventueel geserveerd met een rijkere 
saus. Ook goed te combineren met gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 19,40 per fles
Bij 24 flessen: € 18,95 per fles (€ 21,50)

2014 Montagne Saint-Émilion
Vieux Château Saint André
Een geweldige door merlot gedomineerde wijn uit een van 
de satellietgemeenten van Saint-Émilion. De wijn wordt 
gemaakt door vader en zoon Berrouet, met als saillant 
detail dat vader Jean-Claude decennialang de wijnmaker 
van het wereldvermaarde Pétrus was en enkele jaren 
geleden daarin is opgevolgd door zijn zoon Olivier. Op 
Saint-André doen ze het samen. Prachtig donker fruit, 
kruiden, frisse zuren en een perfecte balans.
Onze tip: Echt klassiek is het om zo’n prachtige bordeaux 
te combineren met gebraden entrecote of eend, maar hij 
smaakt ook heerlijk bij vele andere vleesgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu bij doos van 6: € 17,95 per fles
Bij 24 flessen: € 17,50 per fles (€ 19,95)

2014 Vino Nobile di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Een mooie vino nobile, zoals deze van Avignonesi, bezit 
alle eigenschappen die Toscaanse wijnen zo aangenaam 
kunnen maken. Gemaakt van 100% sangiovese, afkomstig 
van acht verschillende wijngaarden. De wijn onderging 
een opvoeding van achttien maanden op barriques en op 
foeders. Heerlijk zoetig rood fruit, herfstblad, specerijen, 
fluwelige tanninen en veel elegantie.
Onze tip: Natuurlijk bij een mooie risotto met morilles 
en truffel, maar ook verrukkelijk bij klein haarwild en 
krachtigere gevogeltegerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 21,95 per fles
Bij 24 flessen: € 21,50 per fles (€ 24,60)
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2013 Haut-Médoc - 5me Grand Cru Classé € 36,75 € 32,95
Château Cantemerle
Château Cantemerle is een uitmuntende cru classé uit het zuiden van de Médoc, 
dicht tegen Margaux aan. Het elegante jaar 2013 is fris en toegankelijk. Prachtig 
bij geroosterd rood vlees en vederwild!

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025

2013 Margaux - 3me Grand Cru Classé € 52,90 € 47,50
Château Giscours
Al eeuwenlang worden op Château Giscours topwijnen gemaakt. Sinds 
Nederlander Eric Albeda Jelgersma het chateau bezit, is de kwaliteit alleen maar 
verder verbeterd! Een klassieke combinatie met entrecôte van de grill met een 
rode wijnjus. 

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2027

2006 Margaux - 1er Grand Cru Classé € 610,00 € 525,00
Château Margaux
Hoe kracht en verfijning prachtig verenigd kunnen worden laat Château 
Margaux elk jaar met verve zien! Het oogstjaar 2006 kan nu uit karaf worden 
geserveerd met bijvoorbeeld in roomboter gebraden côte de boeuf met pommes 
dauphine.  

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025+

2013 Saint-Julien - 4me Grand Cru Classé € 56,00 € 49,95
Château Talbot
Château Talbot is altijd een van de favorieten uit Saint-Julien met een constant 
hoge kwaliteit, diepgang en zuiverheid. Een elegante Saint-Julien als deze komt 
goed tot zijn recht bij geroosterde aardse groenten als knolselderij en biet. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2026

2013 Clos du Marquis - Saint-Julien € 57,50 € 51,50
Château Léoville-Las-Cases
Ooit de tweede wijn van Château Léoville-Las Cases, maar nu de stokken 
van dit perceel dichtbij de Gironde op leeftijd zijn, is het een aparte grand 
vin van topkwaliteit! Geweldig bij gegrilde kalfsentrecôte met eigen jus en 
paddenstoelen. 

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2027

2012 Saint-Julien - 2me Grand Cru Classé € 87,95 € 77,50
Château Léoville Barton
Een klassieke Saint-Julien met het expressieve verfijnde karakter en de kracht 
van cabernet sauvignon. Een tafelgenoot als rosé gebraden runderribstuk zal met 
deze wijn een hemelse combinatie zijn.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2030

2013 Pauillac - 5me Grand Cru Classé € 65,90 € 57,50
Château Grand-Puy-Lacoste
Dit vermaarde château van François-Xavier Borie ligt op een verhoging met een 
diepe kiezelbodem. Dit is de terroir waar cabernet sauvignon op excelleert en 
zijn meest glorieuze wijnen voortbrengt. Combineer met een zacht gegaarde 
lamsbout met knoflook uit de oven.   

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2028

2012 Pauillac - 2me Grand Cru Classé € 119,00 € 105,00
Château Pichon Longueville Comtesse
De terroir van het schitterende Château Pichon Longueville Comtesse ligt pal 
naast Château Latour dicht bij de Gironde. Fluwelen tanninen en diep donker 
cassisfruit. Een pure bereiding van karaktervol rood vlees zal de complexiteit 
van deze wijn optimaliseren. 

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2030

2013 Saint-Estèphe € 39,50 € 34,95
Château Haut-Marbuzet
De familie Duboscq staat bekend om zijn beheersing van de opvoeding op 
eikenhout. Dit maakt dat de stijl van deze Saint-Estèphe altijd sensueel en 
toegankelijk is. Schitterend bij de zachte wildsmaak van bijvoorbeeld reerugfilet.  

 Rood – op dronk: tussen nu en 2027

2014 Saint-Estèphe - 4me Grand Cru Classé € 47,50 € 42,50
Château Lafon-Rochet
In Saint-Estèphe zijn in 1855 slechts vijf chateaus geklasseerd tot grand cru 
classé, waarvan Château Lafon-Rochet er een is. In de wijngaard staat veel 
merlot, wat de stevige cabernet  sauvignon een gebalanceerd tegenwicht geeft. 
Runderribstuk van de houtskoolgrill met paddenstoelen zal hierbij perfect tot 
zijn recht komen. 

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2030

2013 Saint-Estèphe - 2me Grand Cru Classé € 119,00 € 105,00
Château Montrose
De laatste jaren heeft Château Montrose zich weer nadrukkelijk aangesloten 
bij de absolute top. Precisie, kracht en prachtige tanninen! De volle en 
karakteristieke smaak van rosé gebakken, gerijpt sukadestuk past perfect bij 
deze grote wijn. 

 Rood – op dronk: tussen 2019 en 2035

2014 L’ Esprit de Chevalier - Pessac-Léognan (2e wijn) € 29,50 € 25,95
Domaine de Chevalier
Een tweede wijn van hoog niveau van Domaine de Chevalier. Prachtig fris 
donker fruit en nu uit karaf al mooi toegankelijk. Zachtjes gekonfijte eendenpoot 
uit de oven zal deze wijn extra rondeur en heerlijk zwoel fruit geven. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2023

2013 Saint-Émilion - 1er Grand Cru Classé B € 99,00 € 87,50
Château Figeac
Deze terroir naast Château Cheval Blanc op de grens van Pomerol geeft wijnen 
met verfijnde zwoele tanninen en een schitterende aromatische expressiviteit. Bij 
een adellijke Saint-Émilion als deze past rosé gebakken tamme duivenborst met 
een mousseline van knolselderij en aardappel perfect.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2027

2014 Château Chantalouette - Pomerol (2e wijn) € 22,50 € 19,95
Château de Sales
Deze tweede wijn van Château de Sales is elegant met een heerlijke 
fruitexpressie en zuivere aardse tonen. De ronde tanninen van pomerol passen 
vaak uitstekend bij een plateau met Hollandse gerijpte boerenkazen. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022

2013 L’Hospitalet de Gazin - Pomerol (2e wijn) € 36,40 € 32,50
Château Gazin
Château Gazin ligt naast Pétrus op het plateau van Pomerol. Deze tweede wijn 
is wat eleganter gestructureerd en nu uit karaf al een zeer typische voluptueuze 
Pomerol! Heerlijk bij geroosterde eendenborst met cassoulet van groene linzen 
uit Puy.

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2022

2013 Pomerol € 39,90 € 34,95
Château La Grave à Pomerol
Elk jaar weer een van onze favoriete pomerols met heerlijk voluptueus fruit en 
fluwelen tanninen. Door de uitmuntende terroir biedt Château La Grave een 
zeer constante kwaliteit. Topbegeleider van gebraden hertenrugfilet gevuld met 
tamme kastanjes en truffel. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025
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2007 Pomerol € 105,00 € 92,50
Château Certan de May
Het grootste deel van de aanplant merlot van Château Certan de May staat op 
de crasse de fer (de ijzerhoudende blauwe klei). Een ideale bodem, die een 
prachtige ‘vette’ stijl merlot geeft, met zijdezachte tanninen en veel frisheid. Een 
waar feest met een klassieke tournedos Rossini! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2021

2013 Chianti Classico Riserva € 32,50 € 29,25
Fontalpino
De familie Cresti maakt chianti met een authentiek rauw randje wat de wijnen 
onweerstaanbaar maakt bij de Toscaanse keuken. Verrukkelijk bij bijvoorbeeld 
kalfsschenkel met borlottibonen en tomaten uit de oven.  

 Rood – op dronk: nu (uit karaf) en 2025

2011 Campo del Drago - Brunello di Montalcino € 72,50 € 64,95
Castiglion del Bosco
Deze topcuvée van Castiglion del Bosco wordt gemaakt van 100% sangiovese 
(lokaal brunello genoemd) die een opvoeding van 24 maanden op eikenhout 
krijgt. Het kruidige vlees van wildzwijn komt bij deze wijn fantastisch tot zijn 
recht.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2030

2010 Millecento Brunello di Montalcino Riserva € 129,00 € 115,00
Castiglion del Bosco
Alleen in de beste jaren wordt Millecento gemaakt van 100% sangiovese van de 
beste percelen in de wijngaard Capanna. Een opvoeding van 36 maanden op 
eikenhout en 24 maanden op fles. Een vino da meditazione waar de keuken zo 
simpel en puur mogelijk gehouden mag worden. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2030+

2011 Valduero Reserva - Ribera del Duero € 31,50 € 27,95
Bodegas Valduero
Bodegas Valduero profileert zich meer en meer bij de absolute top van Ribera 
del Duero. Deze Reserva heeft naast zijn verfijnde ontwikkeling ook een zuivere 
fruitexpressie voor extra diepgang. Een traditionele, maar onverslaanbare 
combinatie met geroosterde Iberico koteletten. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022

2012 Clos Fontà - Priorat Tinto € 56,90 € 49,95
Mas d’en Gil
Clos Fontà wordt gemaakt van de oudste stokken garnatxa en carinyena, in de 
voor Priorat zo typische Llicorella (een soort leisteen) bodem. De concentratie 
en kracht van deze wijn vragen om een stevig mediterraan getint stoofgerecht 
met wild.  

 Rood – op dronk: tussen nu en 2024

2012 Belle Cousine - Napa Valley € 81,50 € 72,50
Hyde de Villaine Wines
Deze merlot gedomineerde Californiër heeft een ‘pomerolesque’ stijl met 
enerzijds een voluptueus karakter, maar ook een schitterende fraîcheur en 
spanning voor diepgang. Mooi bij een gerecht met geroosterd rood vlees waar 
best een twist met pikante specerijen aan mag zitten! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025

2010 Syrah Miramar - San Antonio € 33,95 € 29,95
Viña Casa Marín
Het relatief koele klimaat van San Antonio, niet ver van de Chileense kust zorgt 
voor een frisse en kruidige syrah vol zwart fruit. Deze wijn vraagt om een 
winters stoofgerecht van wild met kruiden en specerijen, verrukkelijk!  

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022

2010 Pinot Noir Lo Abarca Hills - San Antonio € 34,90 € 30,95
Viña Casa Marín
Pinot noir kan zijn volle potentieel laten zien in de koele Lo Abarca Hills, met 
veel kleur en concentratie en het kruidige karakter dat doet denken aan wijnen 
uit de Côtes de Nuits. Bij gebraden patrijs of eendenborst met een rijke saus met 
zuidvruchten.  

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022

2013 Banyuls Cuvée Léon Parcé (0,5 ltr.) € 20,75 € 18,70
Domaine de La Rectorie
De tamelijk steile wijngaarden bij het dorp Banyuls sur Mer aan de Middellandse 
Zee produceren geconcentreerde druiven. De neus biedt chocolade en 
specerijen en de combinatie met desserts met chocolade is dan ook verrukkelijk! 

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2023

2012 Noblesse du Temps - Jurançon moelleux (0,375 ltr.) € 18,95 € 16,95
Domaine Cauhapé
De speciaal geselecteerde petit manseng-druiven werden begin december 
geplukt en vervolgens op hout gevinifieerd. De neus is exotisch met subtiel 
geroosterde tonen. Heerlijk bij exotisch fruit zoals gegrilde ananas met 
kokosroomijs.  

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2026

2013 Sauternes - 1er Cru Classé € 55,35 € 49,50
Château Sigalas Rabaud
Niet ver van het dorpje Bommes liggen de wijngaarden van Château Sigalas 
Rabaud. Het oogstjaar 2013 was uitstekend voor sauternes met gebalanceerde 
wijnen met weelderig zoet en fijne frisse zuren. Heerlijk bij crème brulée of een 
klassieke tarte tatin, maar ook bij pikante roquefort met gepocheerde peer. 

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2045+

2003 Sauternes - 1er Cru Classé Supérieur € 340,00 € 299,00
Château d’Yquem
De ware koning onder de sauternes. Château d’Yquem is altijd groots. Kosten 
noch moeite worden gespaard om de immense complexiteit en spanning waar 
Château d’Yquem voor staat tot stand te brengen. Het oogstjaar 2003 komt nu 
mooi op dronk en biedt een ware sensatie!

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2050+

2015 Steinberg Spätlese – Nahe € 21,25 € 18,95
Gut Hermannsberg
De Steinberg ligt tussen de Grosses Gewächs wijngaarden Kupfergrube en 
Hermannsberg, met een perfecte zonnige expositie om de riesling laat te 
kunnen oogsten. Heerlijk bij een dessert met vers fruit. 

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2030

2011 Riesling Trockenbeerenauslese edelsüß – Mosel € 399,00 € 350,00
Weingut Sybille Kuntz
Deze Trockenbeerenauslese wordt alleen in de beste jaren geproduceerd. De 
rieslingdruifjes van de steile wijngaarden van Sybille Kuntz, bij het dorpje Lieser, 
verschrompelen door de edelfäule. Het zoet en de zuren komen harmonieus 
samen en geven een zeer complexe nectar! 

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2040

2001 Vin Santo di Montepulciano (0,375 ltr.) € 185,00 € 165,00
Cantina Avignonesi
Een traditionele Vin Santo van de trebbianodruif die wordt ingedroogd op 
rieten matten. Vervolgens krijgt het geperste sap een opvoeding van minstens 
tien jaar op caratelli (eikenhouten vaatjes van 50 liter). Een verbazingwekkend 
geconcentreerde en complexe wijn is het resultaat. Een geweldig digestief na 
een mooie maaltijd!   

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2025+
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Voor deze bijzondere kerstkist, 
selecteerden wij drie uitzonderlijk 
lekkere wijnen. Alle drie 
onderscheidend in hun soort: Een 
prachtige champagne grand cru, 
Blanc de Blancs van topproducent 
Pierre Péters, een verrukkelijke 
Pouilly-Fuissé, Le Clos Reyssié 
van de geliefde Bret Brothers en als 
klap op de vuurpijl een van de meest 
verleidelijke wijnen uit Bordeaux, 
het prestigieuze Haut-Marbuzet uit 
Saint-Estèphe! 

Met deze prestigieuze kist maakt u 
grote sier aan tafel en daarmee is deze 
kerstkist tegelijkertijd een smaakvol 
cadeau!

Speciale prijs per kist:
€ 105,00 (normaal € 119,85)

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

Omdat het kerst is!
Drie exquise wijnen samen in één kist

Drie uitzonderlijke

wijnen in één kist !

€ 105,00


