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Okhuysen viert feest
CADEAU TER ERE VAN 150 JAAR OKHUYSEN

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 deze zomer 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.
‘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 frisdroog met een klein bittertje. Een schitterend aperitief en een feest op tafel!

De complete wijnomschrijving vindt u op pagina
16-17 van deze Vinée Vineuse en op Okhuysen.nl.
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150 JAAR
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DE WIJNKOPER
OP PAD
JUBILEUMWIJNEN
LUSTRUMPROEVERIJ
ZONDAG 2 JULI

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 zomer
2017
• Looptijd tot en met vrijdag 15 september 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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Knisperend

frisse zomerwijn
uit de Gascogne
WEERGALOOS EN MET EEN SUPERBE
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING!

D

e jonge en bevlogen Damiens Sartori
maakte in 2016 – na het stokje van
Alain Lalanne in 2015 te hebben overgenomen – voor de tweede keer deze
topper uit de Gascogne. En naar onze
mening met nog meer succes. Deze wijn
ademt een zomers verlangen! Sartori
wil laten zien wat voor grootse mogelijkheden dit gebied kent en heeft zich
voorgenomen de allerlekkerste gascogne te maken. Hetgeen betekent dat
u nog meer wijn voor uw geld krijgt.

2016 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne

an 6:
Nu bij doos v

€ 5,40,0p0er fles
€6

De assemblage bestaat uit gros manseng,
ugni blanc en colombard. De druiven
werden streng geselecteerd, koel vergist
en de wijn kreeg een opvoeding ‘sur lie’.
Een parfum van exotisch fruit en een
hint van kruiden. Frisse smaakaanzet met
verder veel sap en aangename zuren. De
afdronk is verfijnd en droog. Het resultaat is een wijn met karakter en spanning, die heerlijk smaakt als aperitief of
bij een zomerse maaltijd zoals salade met
gegrilde vis.
Op dronk: tussen nu en 2019

Het feest is begonnen!
W

at is het toch leuk om feest te vieren. In ons geval een 150-jarig jubileum. Op het moment van schrijven ligt een zeer
bijzonder jubileumevenement net achter ons: Laveloos, een avond vol wijn! Alhoewel bij veel mensen 14 mei 2017 in
het geheugen gegrift zal staan als de dag dat Feyenoord landskampioen werd, voor ons was het een memorabele avond in
een uitverkocht DeLaMar.

Ruim zeshonderd klanten waren naar de hoofdstad gekomen
om samen met ons ‘de wijn te vieren’. Het programma, onder
regie van Nico de Vries, geholpen door onze eigen Maartje van
Veldhuizen, was zeer gevarieerd. Met prachtige optredens van
Droog Brood, Nicolaas Klei, Ann Demeester, Paul de Munnik,
David Middelhoff en Wouter Planteijdt en natuurlijk Youp van
’t Hek, kon het al bijna niet meer stuk. Met Martijn de Greve
als vervanger van Beau van Erven Dorens, die helaas verstek
moest laten gaan, hadden wij een briljant gastheer. De prachtig
gemaakte documentaire van Hans Jonkers, Aad Kuijper, Bobbie
Roelofs, Jackó Van ’t Hof en Gaby de Haan maakte het verhaal
compleet. Tijdens de borrel na afloop, waarbij onze jubileumwijnen een centrale rol vervulden, werd nog lang gelachen en
nagepraat. Voor ons heerlijk om te zien en te horen dat iedereen
intens genoten had, in het besef dat we met zovelen een even
intieme als unieke avond beleefd hadden.
Gelukkig was dit pas onze eerste jubileumactiviteit en dient
de volgende zich al weer snel aan. Een evenement waar wij ons
minstens zo op verheugen: op zondag 2 juli organiseren wij
een grootse proeverij in De Kromhouthal in Amsterdam, in
aanwezigheid van vijfenvijftig (!) trouwe Okhuysenproducenten,
met eten van een tiental bijzondere foodtrucks en met diverse
masterclasses georganiseerd door de wijnmakers. Dat kan niet
anders dan een uniek proeffestijn worden!

Ook is het bijzonder om te zien dat zowel de regionale als
landelijke pers onze lange historie interessant vindt en er graag
over schrijft. Niet alleen van onze historie is men onder de
indruk, maar ook van onze filosofie en manier van werken.
Juist in een tijd waarin veel dingen snel en vluchtig zijn geworden, spreekt een bedrijf dat vasthoudt aan zijn oorspronkelijke waarden en tradities, blijkbaar tot de verbeelding. Wat die
oorspronkelijke waarden zijn? Het rechtstreeks werken met de
wijnboer. En alleen met boeren die zich onderscheiden door
de kwaliteit van hun product en hun verantwoorde manier van
werken. En dat altijd tegen een eerlijke prijs. Daarnaast vinden
wij het belangrijk om onze klanten zorgvuldig en uitgebreid te
informeren over al die heerlijke wijnen, de producenten die ze
maken en de streken waar ze vandaan komen. Onze sensationele Lustrumwijnen zijn een perfecte afspiegeling van bovengenoemde inkoopfilosofie. Ze werden gemaakt door twee van
de allerbeste wijnmakers: Jean-Marie Guffens en Jean-Louis
Chave. Samen met hen stelden wij zeer zorgvuldig twee prachtige assemblages samen, waarvan wij hopen, nee, waarvan wij
zeker weten, dat u ze heerlijk gaat vinden.
Wij kijken er naar uit om met velen van u op 2 juli te kunnen
toasten op nog vele goede jaren!
Xavier Kat & team Okhuysen
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De meest
fantastische
zomerrosé
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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.
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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.
LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een
minimale afname van 24 flessen of een minimum
factuurwaarde van €140,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een
minimale afname van 36 flessen en een minimum
factuurwaarde van € 350,- per zending.
LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
15 september 2017.
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02 Knisperend frisse gascogne!

16 Drie jubileumwijnen

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.
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

05 Sommerwein van Ingrid Groiss 20 Palacio Quemado schittert

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240
4 Okhuysen | 023 5312240

D

e charmante Ingrid Groiss behoeft bijna geen
introductie meer. Inmiddels hebben vele Okhuysen-klanten kennisgemaakt met de sprankelende
wijnen van deze jonge, bevlogen wijnmaakster uit
het Weinviertel. Dicht bij het dorpje Breitenwaida,
zo’n 50 kilometer ten noorden van Wenen, vinden
we de wijngaarden die geheel biologisch worden
bewerkt.

Ingrid leerde de fijne kneepjes van het vak van haar
grootmoeder en met een hele pure benadering van
wijnmaken en zo min mogelijk technische ingrepen
laat ze vooral de natuur haar gang gaan. De Grüner
Veltliners van Groiss zijn van een ongekend hoog
niveau, maar ook het nieuwe oogstjaar ‘Sommerwein’
deed ons proefpanel blozen. De druiven van deze
unieke rosé zijn afkomstig van een kleine, eigen
wijngaard en de productie is zeer gering. De opbrengst
van de voornamelijk oude stokken pinot noir (80%)
en zweigelt (20%) is laag en de druiven staan garant
voor een goede mineraliteit en concentratie. Niet
voor niets werd Ingrid bij het maken van de wijn
geïnspireerd door het lied ‘Summerwine’ van Nancy
Sinatra; ook wij verlangen naar meer van deze zuivere
en verleidelijke Sommerwein rosé!

Ingrid Groiss
laat je blozen…
2016 Sommerwein rosé
Weingut Ingrid Groiss
Aroma’s van aardbei, kers, rode bes en
veldbloemen stuiven het glas uit. In de
mond opnieuw expressief fruit, fijne
kruiden en verkwikkende zuren. De
afdronk ten slotte is elegant en mooi
droog. Verrukkelijke wijn voor een
lange, zwoele zomer!
Schenkadvies: Heerlijk bij een salade
niçoise, de (vis)bbq of op het terras
met wat tapas.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,60 per fles
€ 12,90

Ingrid Groiss en haar grootmoeder
Vinée Vineuse 5
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PROEVERIJ
ZONDAG 2 JULI 2017
DE KROMHOUTHAL
AMSTERDAM
• ruim 50 wijnmakers
• foodtrucks
• masterclasses

Een fantastische
lustrumproeverij!
Ter ere van 150 jaar
Okhuysen.
Meer dan vijftig wijnmakers komen over om hun
wijnen te presenteren.
Kom ook en geniet aan het schitterende IJ van
wijn, heerlijke hapjes en masterclasses!
•

Zondag 2 juli 2017 - Van 11.30 uur tot 18.00 uur

•

De Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231,
1021 KP Amsterdam

•

Kom met het openbaar vervoer naar Amsterdam
Centraal Station en stap daar op de gratis
Okhuysenpont. U wordt voor de deur van
De Kromhouthal afgezet.

•

Komt u met de auto? U kunt gratis parkeren bij
De Kromhouthal.

•

Entree: € 25,00 per persoon, entree is inclusief
€ 10,00 consumptiemunten te besteden bij de
aanwezige foodtrucks.

•

Kaarten zijn te koop via okhuysen.nl/lustrumproeverij
en via het Vinée Vineuse bestelformulier.

Aanwezige wijnproducenten
Champagne Veuve A. Devaux
Château Barberousse
Château Turcaud
Château Clos Chaumont
Domaine des Roches Neuves
Domaine Charles Joguet
Vignobles Brisebarre
Domaine de la Garenne
Domaine Dirler-Cadé
Domaine Bachelet-Monnot
Domaine Philippe Colin
Domaine des Deux Roches
Domaine Michel Briday
Domaine Guffens-Heynen/Verget
Domaine La Soufrandière/Bret Brothers
Domaine Louis-Claude Desvignes
Domaine Clos du Fief
Domaine René Rostaing

Domaine Oratoire Saint Martin
Domaine du Pesquier
Mas de Daumas Gassac
Château Beauregard Mirouze
Domaine des Jougla
Mas des Dames
Domaine J. Laurens
Domaine de la Préceptorie
Domaine de la Rectorie
Domaine du Deffends
Château de Pibarnon
Gut Hermannsberg
Weingut Sybille Kuntz
Weingut Altenkirch
Weingut Stadt Krems
Ingrid Groiss
Birgit Braunstein
Palacio de Bornos

Bodega Inazio Urruzola
Bodegas Valduero
Mas d’en Gil
Can Feixes
Palacio Quemado/Bodegas Alvear
Quinta de Soalheiro
Avignonesi
Castiglion del Bosco
Ceretto
Carpineta Fontalpino
Tenuta Viscone
Il Mosnel
Palazzo Maffei
Molino a Vento
Casa Marín
Staete Landt
Château de Pennautier
Domaine Jean-Louis Chave

Xavier Kat en Job Joosse

6 Okhuysen | 023 5312240

Vinée Vineuse 7

WIJNPARADE

WIJNWIJS

TOP 3 TERRASWIJNEN
D

e zomer is gearriveerd! Wat is er dan fijner om (al dan niet na een dag werken) op het terras van een lekker
glas wijn te genieten? Wij selecteerden drie ‘terraswijnen’ die in iedere ijskast klaar zouden moeten staan:
verkwikkende wijnen die het leven simpelweg net een slokje mooier maken.

Deze organisch geproduceerde rosé (50% syrah en 50%
carignan) van de wijnmakers van Mas de Daumas Gassac, een
van ‘s werelds meest gerespecteerde wijndomeinen, komt
iedere zomer weer naar voren als ideale terraswijn. Waarom?
Hij is slok na slok spannend en verfrissend! We ruiken rode
bloemen, kersen en bessen en proeven rode appel en perzik.
De finale is knisperend fris.

1

JOOSSE

ON THE

JOB

Onze terrastip: heerlijk op zichzelf, en niet te versmaden bij
gegrilde tonijn teriyaki.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2

2016 Pinot Grigio - Venezia Giulia
Tenuta Viscone
In de wijnen van Tenuta Viscone proef je de zuivere
bergluchten die het microklimaat op het domein zo
beïnvloeden, duidelijk terug: de wijnen zijn puur en
schoon. Deze wijn is gemaakt van 100% pinot grigio. De
druiven werden vroeg geoogst, het sap koel vergist en
daarna volgde een rijping ‘sur lie’. Het resultaat: een frisse
wijn, met een goede structuur en verrukkelijke zwoele
fruittonen.

Onze terrastip: drink deze wijn door bij een diner met
gegrilde vis of een zomerse visrisotto.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2016 ALLO - Minho
Quinta de Soalheiro
Met Soalheiro, het familiedomein uit de noordelijk gelegen regio
Minho in Portugal, werken we nog maar kort. Maar het domein heeft
zich nu al zeer geliefd gemaakt! De Allo is een hommage van wijnmaker Luis aan de bekende tv-serie en is een levendige en precieze
witte wijn, op basis van alvarinho (al) en loureiro (lo). De eerste
druif brengt structuur, de tweede zorgt voor aromatische tonen.
Dankzij de heerlijke mineraliteit en het lage percentage alcohol
krijg je van de ALLO nooit genoeg!

Onze terrastip: verrukkelijk bij tapas met vis en bij schaaldieren.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles € 8,95
8 Okhuysen | 023 5312240

3
“Allo allo,
Listen very
carefully!”

WITTE BORDEAUX IS HELEMAAL TERUG !

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

2016 Château de Fontenille, Entre-Deux-Mers

D

e droge witte wijnen van Bordeaux zijn aanzienlijk minder
bekend dan de rode wijnen. Toch zien wij de populariteit
in rap tempo toenemen en dat is zeer terecht!
Slechts een klein deel van de productie in de streek Bordeaux
is droog wit. Het succes van de droge witte bordeaux is pas recent
begonnen. Tot halverwege de vorige eeuw was de helft van de
totale wijnproductie in Bordeaux wit, maar het leeuwendeel hiervan was (half) zoet. De zware vorst van 1956 richtte een ravage
aan in de wijngaarden van Bordeaux. Hele wijngaarden moesten
worden gerooid. Veel producenten besloten bij de herbeplanting
over te gaan op de blauwe druivenrassen, voor de rode wijnen,
waar meer vraag naar was.
In de laatste decennia is de kennis en innovatie op het gebied
van wijnbouwtechnieken, vinificatiemethoden en opvoeding
enorm vooruitgegaan. De recent overleden Denis Dubourdieu,
château-eigenaar, consultant en professor aan l'Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux heeft
immens bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit en precisie van droge witte bordeaux.
Bordeaux blanc sec heeft een heel eigen authentiek karakter.
Net als de rode wijnen zijn de witte wijnen bijna altijd een assemblage van verschillende druivenrassen. De belangrijkste druivenrassen zijn: sémillon, sauvignon blanc en muscadelle. Tegenwoordig wint de sauvignon gris (een mutatie van de sauvignon blanc)
aan populariteit in de assemblages, door zijn expressieve en iets
exotische karakter.
In de jeugd is droge witte bordeaux stuivend en fris met een
heerlijke kruidigheid door het primaire fruit van de sauvignon
blanc. Sémillon voegt hier intens citrusfruit aan toe met veelal
een hint van bloemen. Wanneer de wijn opgevoed is op eikenhout is ook een fijne toets van toast en vanille waarneembaar.
Droge witte bordeaux kan – zeker wanneer op eiken opgevoed –
uitstekend ouderen. Als de wijn zich ontwikkelt krijgt sémillon het
podium met tonen van perzik en abrikoos, boenwas en daarnaast
jasmijn en bergamot. Het hout is subtiel geïntegreerd in de wijn en
geeft een ronde textuur.
Natuurlijk kennen de liefhebbers de grote witte wijnen uit Pessac-Léognan. Graag vestig ik daarom hier vooral de aandacht op
de ooit in diskrediet geraakte Entre-Deux-Mers, waar momenteel
spannende dingen gebeuren! Daarnaast tip ik u Sauternes, waar
producenten creatief omgaan met de lastige verkoop en hoge
productiekosten van hun edelzoete wijnen door middel van het
maken van prachtige droge witte wijnen!

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.

De sauvignon blanc (40%), sauvignon gris, sémillon en muscadelle krijgen een koude schilweking
en worden op lage temperatuur vergist voor een
maximale aromatische expressiviteit. Een stuivend karakter met limoen en verse kruiden op de
neus. De smaak biedt sappige frisse zuren, wit fruit
en een stenige mineraliteit. Perfect bij zeefruit of
bij een salade met groene asperges en geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2015 Château Turcaud, Bordeaux Blanc
Cuvée Majeure
Deze Cuvée Majeure is gemaakt van 65% sauvignon blanc en 35% sémillon. Na een korte koude
weking van de schillen (voor extra aroma-expressie), wordt de wijn vergist op eikenhouten vaten
en vervolgens acht maanden opgevoed met regelmatige bâtonnage (het doorroeren van de ‘lie’ voor
een rijkere textuur). Een kruidige neus met subtiel
toast en een intense smaak met tonen van pompelmoes. Een mooie combinatie met een maaltijdsalade met gerookte eendenborst of toast met rillettes. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles € 13,95

2014 Clos des Lunes, Lune d'Argent
Bordeaux blanc sec
Olivier Bernard van het prestigieuze Domaine de
Chevalier in Pessac-Léognan kocht enkele jaren
geleden de oude wijngaard ‘Clos des Lunes’ in Sauternes. Vlak voordat de druiven (70% sémillon en
30% sauvignon blanc) aangetast worden door botrytis cinerea is de rijpheid perfect voor het maken
van hoogwaardige droge witte wijn. 25% wordt
opgevoed op houten vaten en 75% op kleine roestvrijstalen cuves, met bâtonnage. De neus is floraal
met een hint van vers gebakken brioche. De smaak
heeft een bijna romige textuur en sappig fris wit
fruit brengt spanning. Uitstekend bij geroosterde
witte vis met Hollandaisesaus, bij gevogelte als
poulet de Bresse of bij vitello tonnato.
Op dronk: tussen nu en 2022+

Nu per fles: € 18,25 € 20,50

Vinée Vineuse 9
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Nu

€ 6,00

2016 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is de grote ster van de wijnstreek Rueda, en de Colagón is dé witte huiswijn van
Okhuysen. Aan de basis staat de aromatische verdejodruif, 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

Nu

€ 6,40

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 afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

Onalledaagse wijn voor elke dag
Nu

€ 6,25

2016 Sauvignon - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
De druiven van deze sauvignon worden in de vroegte
geoogst en direct naar de koele kelders getransporteerd. Na een vinificatie op lage temperatuur, krijgt de
wijn een korte opvoeding ‘sur lie’ op inoxtank. De wijn
heeft een uitbundige geur van citrusvruchten, grapefruit, meloen en iets van buxus. De smaak is levendig
en vol fruit, harmonisch en heeft elegante zuren in de
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

2016 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
De Huerta heeft een aantrekkelijk roze kleur. De tempranillo- 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.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu

€ 6,20

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

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

€ 6,30

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

A

ls importeur kan je je onderscheiden door ook in het lagere
prijssegment fantastische wijnen aan te bieden. Dat u voor
lekkere, betaalbare wijnen voor alledag bij Okhuysen aan het
juiste adres bent, weten steeds meer mensen. Wij presenteren u de
favorieten uit de Okhuysen Huisselectie.
De gehele selectie is te vinden op okhuysen.nl/huiswijnen.

2016 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault
Moulin de Gassac
Parallel aan zijn grootse Mas de Daumas Gassac creëerde oprichter Aimé Guibert deze onvolprezen wijn
voor alledag 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 hij een en al verleiding.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu

€ 5,95

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

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

Nu

€ 5,70

2016 Côtes de Gascogne rosé
Maison Lalanne
Osmin maakt naast de verfrissende witte Gascogne
van pagina 2, ook een aantrekkelijke zomerrosé.
Helderroze van kleur. De wijn geurt naar bosaardbeitjes, lentebloemen en fijne kruiden. Een rosé met
een vriendelijk karakter, in de smaak opnieuw heerlijk
rood fruit en verkwikkende zuren in de afdronk. Een
must voor de komende zomermaanden!
Op dronk: tussen nu en najaar 2018

Nu bij doos van 6: € 5,70 per fles € 6,25
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2015 Orot – Toro
Bodegas Toresanas
De eigenaren van Palacio de Bornos weken uit naar
Toro voor deze soepele, op het fruit gemaakte rode
wijn. Met een knipoog naar het herkomstgebied kreeg
deze inmiddels bij velen geliefde wijn de naam Orot.
Een opgewekte neus van rood fruit en kruiden. De
smaak is sappig en bezit verleidelijke aroma’s van
levendig bosfruit. De finale is zacht en elegant.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu

€ 6,10

Nu bij doos van 12: € 6,10 per fles € 6,75

Vinée Vineuse 11

WIJN UIT MENDOZA

WIT UIT DE ZUIDELIJKE RHÔNE

ALTOCEDRO

we drinken niet zomaar een wijn

INDRUKWEKKENDE WIJNEN VAN DE VOET VAN DE ANDES

We drinken Guffens

W

ij prijzen ons al ruim 25 jaar gelukkig met de bijzondere samenwerking met Jean-Marie Guffens. Dit fenomeen uit
de Bourgogne maakt alweer zo’n twintig jaar de prachtigste én betaalbare wijnen ‘voor alledag’ op zijn Château des
Tourettes in de Luberon in het zuiden van Frankrijk. Stonden er aanvankelijk vooral blauwe druivenrassen aangeplant, als
‘koning van de chardonnay’ lag het voor de hand dat hij ook wit zou gaan maken. Zo plantte hij vanzelfsprekend chardonnay
aan, maar ook typische Rhônedruiven als viognier, roussanne en wat marsanne. Het maakt niet zo veel uit waar Guffens mee
werkt. Alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Herkomst en druif doen er niet toe; je drinkt Guffens!

2016 Chardonnay - Vin de France blanc
Verget du Sud
Van de kalkrijke ondergrond, gelegen op
600 meter hoogte, komen prachtige geconcentreerde druiven, met een uitstekende
balans. De hoge ligging zorgt hierbij voor
de gewenste extra frisheid, terwijl het
later oogsten de juiste rijpheid garandeert.
Alleen het eerste sap uit de pers werd
gebruikt. Zoals altijd verbleven de wijnen
gedurende de gehele opvoeding ’sur lie’,
voor extra structuur en complexiteit.
Proefnotitie: De wijn bezit een heerlijk
parfum van wit fruit als peer en meloen en
ook iets van perzik, bloemen en mineralen.
In de smaak bezit hij een mooie concentratie, heerlijk frisse fruittonen, iets ziltigs, uitstekende zuren en een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,75 per fles (€ 8,95)
2016 Viognier - Vin de France blanc
Verget du Sud

A

an de voet van de Andes ligt – op zo’n
duizend meter hoogte, omringd door
zeventien oude ceders - het kleine wijndomein
Altocedro. Karim Mussi Saffie, geboren in
Libanon en al sinds jonge leeftijd ‘in de wijn’ in
Argentinië, zwaait hier de scepter. En dat doet
hij vol overgave. Hij selecteert voor zijn cuvées
het mooiste fruit van de beste terroirs en alleen
van oude wijnstokken.
Deze druiven bezitten hierdoor extra finesse,
mineraliteit en ‘diepgang’. Karim oogst alles met
de hand en perceel voor perceel. Deze selectieve,
kleinschalige vorm van wijnbouw is in de actief
producerende wijnstreek Mendoza uniek te
noemen. Het werpt zijn vruchten af: de wijnen
van Altocedro blinken uit en vallen jaarlijks in de
prijzen!

2015 Vago Rajo
Altocedro
Dacht u dat Argentinië alleen groot is in machtige
malbecs? Dan is het hoog tijd om kennis te
maken met deze elegante assemblage, waarbij
naast malbec ook tempranillo en cabernetsauvignon een belangrijke rol spelen. De druiven
weekten kort om niet te veel tanninen aan de
schil te onttrekken en vergistten in cementen
kuipen, gevolgd door een gedegen opvoeding.
Het resultaat is een pure wijn, vol fruit, die grote
indruk maakt.
Proefnotitie: Intens roodpaars van kleur.
Verleidelijke neus met rijp zwart fruit en kruiden.
Sappig, levendig en heerlijk fris, met voldoende
kracht om een entrecote of steak van de BBQ te
begeleiden. Heerlijk om licht gekoeld te schenken
op een mooie zomeravond. Delicioso!
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,80 per fles € 10,95
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De delicate en ‘gevoelige’ druif viognier
voelt zich in de Luberon als een vis in het
water en brengt een wijn met een mooie
concentratie en elegantie voort, alles in een
perfecte balans. Hij biedt alles wat je van
een mooie viognier verwacht! Guffens is
als altijd streng in zijn selectie van de wijngaarden en kiest zijn oogstmoment met de
grootste zorg.
Proefnotitie: Het parfum is uitbundig en
typisch viognier, met prachtige tonen
van bloesem, honing, zoete abrikoos en
rijpe perzik. De smaak is lekker sappig
en smeuïg, biedt heerlijke tonen van
rijp wit en geel fruit en een verleidelijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,75 per fles
(€8,95)

Louis Kat en Jean-Marie Guffens
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150 JAAR OKHUYSEN

150 JAAR OKHUYSEN
Fotobijschrift 1:
Wim Beelen en Louis Kat
presenteren de 1ste aankoop
Mas de Daumas Gassac
Fotobijschrift 2:
Jonge Beelen en Kat in de
kelders bij het 100-jarig bestaan
in 1967
Fotobijschrift 3:
Jonge Beelen en Kat in de
kelders bij het 100-jarig bestaan
in 1967
Fotobijschrift 4:
Officieel afscheid in 2012 van
Louis Kat in Duin en Kruidberg
Fotobijschrift 5:
Truffel en top-bordeauxs met
Robert Kranenborg
Fotobijschrift 6:
Inauguratie in 1979 van Louis
Kat bij de Commmanderie du
Bontemps de Médoc
Fotobijschrift 7:
Xavier valt dezelfde eer ten deel
in 2013

OKHUYSEN

150 JAAR!

Deel 2 – De Renaissance

O

unieke karakter van Okhuysen werd
aangetast.

In Vinée Vineuse I verhaalden wij over
de oprichting van het bedrijf en de
verschillende generaties Okhuysen die
elkaar opvolgden. De laatste Okhuysen
die aan het roer stond, Herman Okhuysen,
had echter geen kinderen en besloot het
bedrijf in 1969 te verkopen aan Erven
Lucas Bols. Louis Kat, die als bedrijfsleider
bij Okhuysen werkzaam was, werd
aangesteld als directeur. Hij moest toezien
hoe Bols het bedrijf reorganiseerde,
inleverde aan specialisme en hoe het

Renaissance
Louis zoekt naar een oplossing, die hem
in 1976 wordt gegund. Samen met Wim
Beelen, wijnman pur sang, met wie hij
in de jaren 60 onder Herman Okhuysen
al had samengewerkt, neemt hij in maart
van dat jaar het bedrijf van Bols over. Ze
geven zichzelf de opdracht Wijnkoperij
Okhuysen zijn oude elan terug te geven!
Daarbij wordt allereerst de inkoop
aangepakt. De inkoopfilosofie – alleen
domeinwijnen en altijd rechtstreeks bij
de producent – is vernieuwend voor
die tijd. Vele topdomeinen die Wim
en Louis kennen uit hun stagejaren,
worden benaderd. In een mum van tijd
bestaat het assortiment uit vele tientallen
wijnen uit bekende en minder bekende
wijnstreken. Wijnen als Hermitage van

khuysen bestaat 150 jaar!
Dat vieren wij dit jaar groots
met verschillende evenementen
waar u hopelijk bij aanwezig zult
zijn (zie ook Wijnig Nieuws op
pagina 4 en 5). Bij het vieren van
een jubileum hoort natuurlijk
ook een blik op de historie. In
deze editie: De Renaissance.
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Chave, Cornas van Clape, Trotanoy van
Moueix uit Pomerol, Pibarnon uit Bandol
en meerdere prachtige Bourgognehuizen
worden in die tijd al binnengehaald.
Een snelle groei
Het vernieuwde Okhuysen krijgt steeds
meer erkenning; het bedrijf wordt
door Hubrecht Duijker uitgeroepen
tot ‘Wijnkoperij van het Jaar’ en ook
wordt het opnieuw ‘Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’. Om met het
sterk groeiende klantenbestand goed te
kunnen blijven communiceren wordt in
1986 het huisblad Vinée Vineuse in het
leven geroepen, in die tijd zeer innovatief!
Vinée Vineuse groeide uit tot een groot
succes en we beleven er inmiddels de
32ste jaargang van. Als gevolg van de
groei, maar ook het voor vrachtwagens
afsluiten van de binnenstad, moet
in 1983 voor de opslag (en later ook

Het bedrijf wordt door Hubrecht Duijker
uitgeroepen tot ‘Wijnkoperij van het Jaar’!
kantoren) uitgeweken worden naar het industrie
gebied de Waarderpolder. Inmiddels werkt
Okhuysen volledig landelijk en levert het aan
zowel particulieren als horeca en andere zakelijke
klanten.
De opvolging
In 1999 kondigt Wim Beelen na 23 jaar medeeigenaar te zijn geweest, zijn vertrek aan. Hiermee
laat hij de ruimte aan Louis’ zoon Xavier, en is
de opvolging voor het bedrijf gegarandeerd. Het
bedrijf behoudt daarmee het sterke familiaire
karakter en maakt zich tevens op voor een gezonde
en florerende toekomst. Nieuwe plannen worden
gesmeed. De Openflessendagen die al in 1997 voor
het eerst zijn georganiseerd, groeien uit tot een
inmiddels niet meer weg te denken halfjaarlijks

evenement, onder de naam ‘Proeven tussen de
Stellingen’. Naast Vinée Vineuse verschijnt een
tweede blad: de Okhuysen Special, voor wijnen
in een aantrekkelijke prijsklasse en gericht op het
seizoen. Ook de Okhuysen Extra, bekend van het
aanbod Montlobre, ziet het levenslicht. Daarnaast
ontstaat een prachtige samenwerking met NRC
Handelsblad. Samen beleven we vele succesvolle
jaren, waarna we op een zeker moment tot de
conclusie komen dat het beter is dat ieder zijns
weegs gaat. Hierdoor komt er tegelijkertijd weer
meer ruimte voor mooie nieuwe initiatieven…

Lees in de volgende Vinée Vineuse over het
‘hier en nu’ van Okhuysen.
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Wie 150 wordt, schenkt iets bijzonders

O

m ons jubileumjaar extra feestelijk te maken en om er nog lang van na te genieten, hebben wij drie wijnmakers gevraagd om speciaal voor Okhuysen een ‘jubileumwijn’ te creëren. Wie vraag je nu voor zo’n ultieme
feestwijn? Voor een wijn waar al onze relaties van gaan genieten en die de archieven in zal gaan als dé wijn van
2017? Inderdaad… wijnmakers die volledig passen bij Okhuysen: mensen die werken met een grote liefde voor
het vak en wiens wijnen sinds jaar en dag alom gerespecteerd worden.
Onmiddellijk kwamen er drie namen bij ons boven. Maar… dat waren niet de eersten de besten. Voor de mousserende
wijn wilden we samenwerken met J. Laurens. De witte wijn moest komen van een van de allerbeste wijnmakers ter
wereld: Jean-Marie Guffens. Eenmaal op dreef wisten we dat een rode wijn van de grote Jean-Louis Chave het trio
compleet zou maken.
Wie een beetje thuis is in de ‘wijnwereld’ beseft vast hoe ambitieus onze wensenlijst was. Maar gelukkig, ze stemden
alle drie van harte in en gingen speciaal voor ons aan de slag. Tijdens de domeinbezoeken werd samen geselecteerd,
geproefd en gekeurd.
Het resultaat presenteren wij u hier: drie unieke jubileumwijnen die nu al heerlijk zijn, maar die u ook nog kunt bewaren, met een sublieme prijs-kwaliteitverhouding. Wijnen om intens van te genieten!

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

Speciale prijs: € 76,90 €84,50

2015 Mon Délice 'Cuvée Jubilée'
Crémant de Limoux - J. Laurens
Voor een feestelijke lustrumbubbel
gingen wij naar het uitstekende domein
J. Laurens in de appellatie Limoux.
Limoux brengt met zijn kalkrijke grond
en hoge ligging wijnen voort met een fantastische frisheid en elegantie. Laurens
is hier onze grote favoriet. Mon Délice –
oftewel ‘mijn genot’ – werd speciaal voor
ons gecreëerd. Hij wordt net als champagne gemaakt volgens de méthode traditionelle. De assemblage bestaat uit chardonnay, chenin, mauzac en pinot noir.
Proefnotitie: De neus biedt heerlijke
aroma’s van citrusfruit, groene appel,
honingmeloen en gedroogde vruchten. In
de mond een fijne mousse en een mooie,
brede structuur. De smaak is verkwikkend, heeft een schitterende mineraliteit
en een lange, schone afdronk. Een feest in
het glas!
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,25
16 Okhuysen | 023 5312240

2015 Mon Désir 'Cuvée Jubilée'
Vaucluse - Mayne en Jean-Marie
Guffens-Heynen
Na een intensieve proeverij met Jean-Marie
en Mayne Guffens-Heynen werd een geweldige jubileumwijn uit het prachtige oogstjaar
2015 geboren. De Mon Désir, oftewel ‘mijn
verlangen’, bestaat voor 35% uit chardonnay
afkomstig van het Plateau de l’Aigle, die op
eikenvaten werd opgevoed. Deze chardonnay brengt frisheid, intensiteit en mineraliteit. De levendige marsanne, prachtig rijpe
en fruitrijke roussanne en de bloemige viognier werden afzonderlijk gevinifieerd en
opgevoed op grote eiken fouders.
Proefnotitie: Een geweldige, harmonieuze
assemblage met een parfum van mineralen, bloemen, geel en wit fruit en een lichte
toast. De smaak is heerlijk fris en levendig,
en tegelijkertijd prachtig geconcentreerd,
biedt een brede structuur en een lange, zuivere afdronk.
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
Het moment voor het creëren van een jubileumwijn bij Jean-Louis Chave was ideaal,
want 2015 is er een subliem oogstjaar.
Jean-Louis werkt nauw samen met enkele
producenten in de zuidelijke Rhône, van
wiens wijngaarden hij mede-eigenaar
is. Voor onze assemblage kozen we voor
druiven uit de dorpen Vinsobre, Visan,
Cairanne en Rasteau. De syrah - afkomstig van koelere gronden en opgevoed op
kleine barriques – werd aangevuld met
heerlijk zwoele en rijpe grenache, die rijpte
op grote houten fouders.
Proefnotitie: De uitbundige neus verleidt
met tonen van zwarte kersen, bosbessen,
specerijen, kreupelhout en verse kruiden.
De smaak is prachtig rijk en geconcentreerd, zit vol sappig gul fruit, heeft fluweelzachte tanninen en mooie, verfrissende zuren in de afdronk. Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,50
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CAIRANNE CÔTES DU RHÔNE

Een ‘vin de soif’
van vaders wijngaard

Domaine Oratoire
Saint-Martin

Een van de oudste domeinen
uit de cru Cairanne, met nu
de tiende generatie Alary aan
het roer. De broers François
en Frédéric kiezen niet voor
het bekende spierballenwerk
in hun wijnen, maar voor een
perfecte harmonie tussen
kracht en verfijning.

Domaine Oratoire Saint-Martin
maakt ultiem zomers rood!

2015 Réserve des Seigneurs blanc
Cairanne

D

e gebroeders François en Frédéric Alary
zijn gezegend met uitmuntende terroirs
op de veelal steile coteaux net buiten het
Provençaalse dorpje Cairanne. Het klimaat in de
zonovergoten zuidelijke Rhône is perfect voor wijnbouw. Deze factoren in combinatie met de lage
rendementen van hun oude wijnstokken zijn de
ingrediënten voor een opmerkelijk hoge kwaliteit
wijnen! De broers zijn ervan overtuigd dat wijn in
de wijngaard wordt gemaakt. Het hele jaar door
zijn de broers hard aan het werk in hun wijngaarden om gezond en rijp fruit te kunnen oogsten.
Gezond en rijp fruit is immers de basis voor pure
wijnen die een maximale terroirexpressie laten
zien! De bodems worden bewerkt om te zorgen
dat de wortels diep de stenige grond in gaan op
zoek naar voedingsstoffen en vocht. De wijngaarden worden met overgave volledig biologisch-dynamisch bewerkt. Doordat de druiven bij perfecte
rijpheid worden geoogst, is de natuurlijke balans
tussen rijpheid en frisse zuren optimaal.

Vins de soif!

Fransen hebben een naam voor wijnen voor de dorst, die makkelijk
doordrinken: ‘vins de soif’! La Vigne de Papa is een perfect voorbeeld
van de populaire ‘vins de soif’, die momenteel niet weg te denken
zijn uit de hippe bistro’s en bar à vins van Parijs. Een heerlijk frisse
stijl wijnen met een pure fruitexpressie, complexiteit en levendigheid!
Deze wijnen worden gemaakt van geconcentreerde, rijpe en gezonde
druiven en met minimale interventie in de wijnkelder. Ze komen het
best tot hun recht wanneer ze iets gekoeld gedronken worden, samen
met een plateau charcuterie, knapperige crudité en wat gemarineerde olijven. Verrukkelijk!
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Naast hun prachtige rode wijnen maken ze op
Domaine Oratoire Saint-Martin ook indrukwekkend mooie witte wijnen! De gemiddelde leeftijd
van de stokken is vijftig jaar. De lage rendementen
van deze oude stokken geven geconcentreerde
druiven. Door op het juiste moment de druiven
rousanne, clairette en grenache blanc te oogsten,
heeft deze wijn naast kracht ook mooi fris wit fruit
als perzik en abrikoos, witte bloemen, een hint
van verse Provençaalse kruiden en een stenige
mineraliteit die zorgt voor een immense lengte op
de afdronk!
Op dronk: tussen nu en 2020

Proefpakket Domaine Oratoire Saint-Martin
U kunt de wijnen van ook als proefpakket bestellen. U ontvangt van de
La Vigne de Papa drie flessen en van de overige wijnen elk één fles.

Speciale prijs: € 77,50 €86,95

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,40
2013 Réserve des Seigneurs rouge
Cairanne

Een combinatie van grenache noir, syrah en
mourvèdre van wijnstokken met een gemiddelde
leeftijd van vijftig jaar van kalkrijke kleibodems.
Een diepe en donkere kleur wijn. Een complexe
neus met rijp zwart fruit als bramen en kersen
en iets van kruidkoek. In de smaak wederom
het zwoele zwarte fruit, cacao en specerijen. De
afdronk is lang en heeft die heerlijke fraîcheur
waar dit domein bekend om staat.
Op dronk: tussen nu en 2022+
Nu per fles: € 13,50 € 15,30

2015 La Vigne de Papa
Côtes du Rhône

2013 Haut-Coustias rouge
Cairanne

Als hommage aan hun vader noemden François
en Frédéric deze cuvée van syrah en grenache ‘La
Vigne de Papa’. Direct een geweldig oogstjaar voor
deze nieuwe cuvée! Heerlijk voluptueus rijp fruit
van bramen en frambozen met de voor de zuidelijke
Rhône zo typische neus van wilde kruiden als tijm
en rozemarijn. De wijn heeft naast concentratie ook
een heerlijke fraîcheur en spanning die het best tot
uiting komt wanneer de wijn een tikje koeler wordt
geserveerd op 15°!
Op dronk: tussen nu en zomer 2020

Deze geweldige cuvée bestaat als altijd grotendeels uit mourvèdre; in 2013 is dat 75%, aangevuld
met syrah en grenache. Het hoge aandeel mourvèdre geeft de wijn veel kleurintensiteit, structuur
en een groot bewaarpotentieel. De wijn is krachtig en levendig, met een schitterende gelaagdheid
van intens donker fruit, kruiden, iets licht aards
en mooie, rijpe tanninen.
Op dronk: tussen 2018 en 2025+
Nu per fles: € 19,75 € 21,95

Nu bij doos van 6: € 10,80 per fles €12,10
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RIBERA DEL GUADIANA

RIBERA DEL GUADIANA

SPAANS ROOD MET ELAN

Het geheim van de
‘verboden’ druiven
V

oor de topcuvées 'La Zarcita' en 'Los Acilates' werden speciale percelen geselecteerd en aangeplant. Hierbij koos de
familie Alvear niet slechts voor de lokale tempranillodruif, maar
ook voor druivensoorten als touriga nacional en trincadeira die
het net over de grens in Portugal uitstekend doen. In nagenoeg
gelijkwaardige omstandigheden schitteren deze druiven nu ook
in Ribera del Guadiana!

2015 La Zarcita

Proefpakket Palacio Quemado

U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan
twee flessen Tempranillo, twee flessen Crianza, één fles La Zarcita
en één fles Los Acilates.

Speciale prijs: € 59,90 €64,85

I

n het zuidwesten van Spanje, vlakbij de grens met Portugal,
vinden we een kleine Denominación de Origen: Ribera
del Guadiana. De terroir van Ribera del Guadiana bestaat
uit bruinrode aarde, is stenig en rotsachtig en ideaal voor
wijnbouw. Het is niet toevallig dat de achtste generatie van
de bekende wijnmakersfamilie Alvear eind jaren negentig hier
een nieuw ambitieus project startte onder de naam Palacio
Quemado.
Onder leiding van bekende oenologen als Iñigo Manso de
Zuñiga werd de schoonheid ontdekt van dit unieke gebied dat
door zijn hoge ligging op ruim 500 meter en de verkoelende
invloed van de Atlantische Oceaan verrassend frisse en elegante
wijnen voortbrengt. Inmiddels is Palacio Quemado niet meer
weg te denken uit ons assortiment en kunnen we stellen dat
de bodega volwassen is geworden. Duurzaamheid en lage
opbrengsten in de wijngaard en minimale interventie in de
kelder; alles is gericht op kwaliteit en het maken van pure en
authentieke wijnen. Ieder perceel wordt afzonderlijk benaderd
en bewerkt, waarbij de terroir en het druivenras leidend zijn.
Het resultaat mag er zijn: naast de immer geweldige Crianza
een heerlijk aanbod van temperamentvolle wijnen met een
duidelijke expressie van het gebied en de wijngaarden. De
wijnen vallen op door frisheid en elegantie en een verrassend
goede prijs-kwaliteitverhouding. Estupendo!

2015 Tempranillo
De zogenaamde basiswijn zegt veel over een domein en deze
100% tempranillo is daar een excellent voorbeeld van. De druiven worden ’s nachts geplukt en na vinificatie volgt een malolactische gisting op eikenhouten vaten voor een subtiele houttoets. Een kwaliteitswijn voor alledag, met net dat beetje extra.
Proefnotitie: De neus is intens, met een rijp fruit van zwarte
kersen, rijpe bramen en bessen, specerijen, rode bloemen en
een vleugje vanille van het hout. In de mond opnieuw sappig
bosfruit, fijne kruiden en een elegante, fruitige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,75 per fles € 7,50
2014 Crianza

Al vele jaren is deze Crianza een veel gevraagde wijn uit ons
assortiment. De tempranillodruiven zijn afkomstig van de
oudste wijngaarden van het domein, die op een kalkrijke
bodem staan aangeplant. De druiven ontwikkelen zo een mooie
frisheid die intact wordt gehouden door in de vroege ochtend te
oogsten. De assemblage bestaat verder uit 5% cabernet-sauvignon wat de wijn extra spanning geeft.
Proefnotitie: Uitbundige geuren van donkere bosvruchten, specerijen en iets van toast . De smaak is sappig en complex, vol
zwoel fruit, kruidig en met een aangename houttoets. De lange
finale is elegant en fruitrijk. Buitengewoon veel Crianza voor
een sympathieke prijs!
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,90 per fles € 9,80
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De Alvear familie noemt deze wijn ‘Vino
de Finca’, wat betekent dat deze wijn een
weerspiegeling is van het terroir en een
van de paradepaardjes van het domein.
De unieke wijngaard werd naast tempranillo beplant met speciaal geselecteerde
druivenrassen, waaronder syrah, garnacha en de fameuze Portugese touriga
nacional en trincadeira die uitstekend
gedijen op de kalkrijke bodem.
Proefnotitie: In de geur vinden we prachtig rood en zwart fruit, iets van viooltjes
en fijne specerijen. De smaak is goed
geconcentreerd en sappig, maar tegelijkertijd heerlijk elegant en subtiel, en
heeft een evenwichtig houtgebruik. De
afdronk is mooi kruidig en bezit veel
lengte.
Op dronk: tussen nu en 2021

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

2014 Los Acilates
De druiven van deze heerlijke, op en top
elegante wijn, zijn afkomstig van slechts
één uniek perceel, Los Acilates genaamd,
gelegen op steile, kalkrijke en kleihoudende hellingen die zijn ontstaan door
erosie. Deze ‘Vino de vParcela’ ondergaat
een houtrijping van twaalf maanden in
grote Franse barriques en verblijft daarna
nog minimaal een jaar op fles.
Proefnotitie: Dieprode kersenkleur en een
heerlijke, expressieve neus volop rood en
zwart fruit, met een hint van peper en iets
bloemigs. De smaak is complex en mooi
in balans, zit vol sappig bosfruit en biedt
specerijen, iets van balsamico, een goede
structuur en een lange, fluweelzachte
finale.
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: € 15,90 € 17,75
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2016 Verdicchio dei Castelli di Jesi
(solo)
Conti di Buscareto
De slanke en frisse Verdicchio dei Jesi
van Buscareto is een van onze persoonlijke favorieten. Niet gek, want de
wijnmakers van Buscareto gaan voor
de hoogste kwaliteit: ze plukken met
de hand, brengen de druiven snel maar
voorzichtig naar de koele kelders, persen
ze vervolgens zacht en vergisten het sap
op lage temperatuur.
Proefnotitie: Tonen van stro, groene
appel, citrusfruit en amandel stuiven het
glas uit. In de mond een mooie spanning
en een knisperend frisse finale.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,90 per fles € 7,60
2016 Rosso Piceno (solo)
Conti di Buscareto

De montepulciano- en sangiovesedruiven ontwikkelden in de wijngaard
Cassero di Camerata Picena in de D.O.C.
Rosso Piceno een prachtige concentratie. Door vroeg te oogsten, de druiven op
lage temperatuur te vergisten en daarna
op inoxtanks op te voeden, ontwikkelde
de wijn ook een mooie frisheid. Dat viel
het proefteam van Perswijn ook op: ze
kozen de Rosso Piceno in 2016 als beste
zomerwijn tot tien euro!
Proefnotitie: Verleidelijke neus van
warme kersen, pruimen en specerijen.
De smaak is sappig, met een brede waaier
van smaken. Mondvullend en tegelijkertijd puur en fris. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2019

2016 Ribolla Gialla - delle Venezie
Tenuta Viscone

2016 Inzolia - Terre Siciliane
Molino a Vento

Tenuta Viscone is eigendom van de
familie Braidot, die hier al sinds 1870
wijn maakt en inmiddels tachtig hectare wijngaard bezit. De wijnmakers zijn
gespecialiseerd in ‘monocépages’ (wijnen
gemaakt van één enkele druif) en bekend
om hun eigentijdse, levendige wijnen,
boordevol karakter!
Proefnotitie: Heerlijke geuren van bloemen, geel fruit en mineralen stuiven uit
het glas. De wijn heeft een frisse aanzet
en een goede vulling. De finale is fris en
zuiver. Heerlijk bij risotto met verse vis!
Op dronk: tussen nu en 2019

De autochtone druif Inzolia gedijt goed
op de alluviale bodem met een mix van
leisteen en zand. Na de oogst worden
de druiven zacht geperst en volgt een
vergisting op lage temperatuur. Na drie
maanden opvoeding in roestvrijstalen
tanks rijpt de wijn nog minimaal twee
maanden op fles.
Proefnotitie: Uitbundige aroma’s van wit
fruit, perzik en bloesem stijgen op uit het
glas. In de smaak sappig rijp fruit, amandel en een knisperend frisse bite.
Op dronk: : tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles € 8,90

2015 Refosco Dal Peduncolo Rosso Venezia Giulia
Tenuta Viscone
De refosco is een autochtone druif uit
Friuli. Hij staat bekend om zijn licht
aardse smaak. Er zijn vier varianten.
Tenuta Viscone maakt van de ‘refosco dal
peduncolo rosso’, die kwalitatief gezien
de meest interessante is, een wijn die
jaar in jaar uit uitblinkt. Hun geheim? De
druif lang laten hangen, zodat hij rustig
uitrijpt en prachtige aroma’s ontwikkelt.
Proefnotitie: Bessig fruit, bosaardbeitjes
en het typisch Italiaanse bittertje. De wijn
heeft een mooie spanning en is perfect
in balans.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,70 per fles €8,60

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles €6,95
2016 Nerello Mascalese
Terre Siciliane
Molino a Vento

De druif nerello mascalese vindt zijn
oorsprong op de oostflank van de Etna
dicht bij het dorpje Mascali. Na de vergisting volgt een korte opvoeding, die deels
op inoxtanks en deels op Franse barriques geschiedt. De houtlagering zorgt
voor extra complexiteit.
Proefnotitie: Granaatrode kleur. We
ruiken bessen, laurier en kers. In de
mond sappig rood en zwart fruit ,
zoethout en iets aards. De lange afdronk
biedt elegante tanninen, souplesse en
een aangenaam pepertje.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

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

Tot GROOTSE dingen in staat!

Tenuta Viscone

I

n Italië werken wij met een aantal kleine lokale producenten, die zich volledig hebben toegelegd op
het maken van kwaliteitswijnen. In het bezit van de juiste grond, opleiding, ervaring en gedrevenheid,
zijn deze kleine boeren tot grootse dingen in staat

Wie van wijn houdt, houdt van Italië. Dat kan haast niet anders.
Italië biedt de wijnliefhebber immers ‘molto, molto’ moois:
elke streek heeft zijn eigen wijnen, veelal gemaakt van ‘vergeten’ autochtone druivenrassen. Het respect voor oude (familie)tradities is in de Italiaanse cultuur zeer groot, wat leidt tot
authentieke wijnen. Tegelijkertijd zijn de Italianen voortvarend
als het gaat om het toepassen van moderne wijnbouw- en vinificatietechnieken. De wijnen zijn hierdoor steeds verfijnder en
zuiverder geworden. De combinatie van autochtone, originele
druiven, wijntradities en innovatiedrang maakt dat de kwaliteit hier op dit moment hoger, diverser en spannender is dan
ooit tevoren. In de loop der jaren hebben wij ons assortiment
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Con di Buscareto
Conti

verrijkt met een grote diversiteit aan Italiaanse wijnen, zowel
in stijl, streek als in prijs. We hebben schitterende klassiekers
als barolo en brunello, alsmede betaalbare wijnen zoals de
Italianen zelf thuis of in de ‘trattoria’ zo graag drinken. Op deze
pagina’s vindt u een selectie van witte en rode wijnen, van drie
verschillende wijnhuizen: Conti di Buscareto uit de Marken
(halverwege Italië aan de Adriatische kust), Tenuta Viscone uit
Friuli (in het uiterste noordoosten van Italië) en Molino a Vento
(gelegen op zonnig Sicilië). Benieuwd naar alle zes? Probeer ze
met een proefpakket!

D

e bekendste wijnstreken van Italië zijn Piemonte en Toscane. Maar… ook in
andere streken worden verrukkelijke wijnen gemaakt! In Friuli, dichtbij Slovenië,
ontdekten wij het wijnhuis Tenuta Viscone.
Hun druiven groeien op een mergelhoudende bodem, en in een koel klimaat met natte
winters en droge (na)zomers. In deze omstandigheden ontwikkelen de druiven een prachtige
fraicheur. Een ander zeer interessant domein vonden we in de provincie Le Marche (De
Marken). Het domein Conti di Buscareto ligt dicht bij de Adriatische Zee en wijngebieden
als Emilia-Romagna, Toscane, Umbrië en de Abruzzen. Doordat de Apennijnen de echt
koude luchtstromen tegenhouden en de zee voor verfrissing en een buitje zorgt, genieten
de druiven van Buscareto van een uniek en zeer gunstig microklimaat. In het uiterste zuiden
van Italië, ten slotte, vonden we een gouden partner in Molino a Vento. In de provincie
Trapini, in het westen van Sicilië, ontwikkelen hun druiven een grote aromatische rijkdom,
waar met moderne technieken opvallend elegante wijnen van worden gemaakt.

Proefpakket Italië

U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan
van iedere soort één fles.
Molino a Vento

Speciale prijs: € 43,90 €46,60
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V

ijftig jaar lang reed Louis Kat door Frankrijk op zoek naar de mooiste wijnen. In deze serie nemen wij u mee naar
zijn favoriete wijnstreken. Louis neemt ons mee naar Jurançon.

De wijnbouw in het zuidwesten van Frankrijk is heel divers.
Er zijn appellations die knipogen naar Bordeaux, zoals Bergerac en Côtes de Duras. Er is Cahors, bekend om zijn stevige
zwarte wijnen (vins noirs), van de druif auxerrois (ook wel cot
of malbec genoemd), terwijl de elegante fruitrijke wijnen van
de Côtes de Frontonnais scoren met de druif negrette. Het
vreemdste eendje in de bijt is wellicht de zeldzame druif len de
l'el, die in Gaillac zorgt voor een frisse
en fruitige stijl witte wijn. Madiran en
het kleine Irouléguy zijn bekend om
hun tanninerijke rode wijnen gemaakt
van de druiven tannat en fer servadou
en is er de aruffiac voor wit. De druif
die een absolute hoofdrol vervult in
Jurançon is de manseng. De gros manseng voor droog wit en de petit manseng voor moelleux en liquoreux.
In oktober 1987 bezocht ik voor de
eerste keer het voor mij onbekende, en
naar bleek beeldschone wijngebied van
Jurançon, waar alleen maar witte wijnen worden gemaakt. Wanneer
je eenmaal in Jurançon bent geweest, laat dit paradijselijke land
aan de voet van de Pyreneeën, met zijn verrukkelijke wijnen, zijn
voortreffelijke keuken en zijn gastvrije bevolking, je niet meer los.
Rijdend door het heuvelland, met zijn adembenemende
uitzichten en met een vegetatie die groener lijkt dan elders in
Frankrijk, zie ik in eerste instantie weinig wijngaarden. Ze liggen
versnipperd in de dalen, meestal omzoomd door stroken bos, die
voor beschutting zorgen. Op de hoger gelegen delen bevinden zich
de weiden met grazende koeien, afgewisseld door terrassen met
fruitbomen. Veel kleine boeren kunnen namelijk niet leven van
wijnbouw alleen.
Ik bezocht tijdens mijn eerste reis aan het gebied vele interessante
domeinen en ik proefde verschillende stijlen; traditioneel
gevinifieerde, lichtzoete wijnen gemaakt van zowel de gros mansen
als de petit manseng en gerijpt op barriques van 225 liter, maar ook
wijnen waarbij de druiven een koude weking hadden ondergaan,
waardoor zij een expressief fruit presenteerden. De laatste wijnboer
die ik bezocht was Henri Ramonteu, eigenaar van Domaine
Cauhapé in het gehucht Castet, die pas enkele jaren daarvoor met
wijn maken was begonnen. Vooral zijn liquoreuze wijnen van
de heel laat geplukte petit manseng waren fenomenaal. Van alle
bezochte domeinen kreeg ik proefflessen voor een vergelijkende
Jurançon-proeverij om uiteindelijk een definitieve keuze te maken.
Terug in Haarlem was er geen enkele twijfel over de keuze: de
wijnen van Henri Ramonteu scoorden in alle opzichten het hoogst.
De ouders van Henri Ramonteu hadden een gemengd
boerenbedrijf en verdienden hun geld met het verbouwen van
maïs en het houden van koeien voor de veeteelt.

Ook bezaten ze een klein perceel met wijnstokken, waar ze voor
zichzelf wat wijn maakten. Ze hadden een goed bestaan en het was
voor de hand liggend dat zoon Henri het boerenbedrijf van zijn
vader zou voortzetten. Eind jaren zeventig was het zo ver, maar het
was tevens de periode dat Jurançon steeds meer bekendheid kreeg
als wijnstreek en dat wekte ook belangstelling bij Henri.
Er was echter één probleem: hij wist niets van wijnmaken. Henri:
“Ik kocht het boek 'Connaissance du Vin
et de la Vigne' en volgde een cursus in
Bordeaux. Daar hield ik het een week
uit... Ik kan niet leren op een schoolbank,
ik ben een autodidact, ik leer de dingen
door ze te doen. Ik ging daarom zelf
aan de slag en kreeg al snel de smaak
flink te pakken. Het lukte mij een extra
wijngaard van een bevriende boer te
pachten. Met een boek in de hand en een
focus op kwaliteit, maakte ik een aardige
witte wijn. Als grapje stuurde ik deze in
voor het Concours Génerale Agricole
en ontving mijn eerste 'Médaille d'Or'. Ik wist nu dat ik goede wijn
kon maken en verkocht een dag later mijn koeien om me volledig te
wijden aan de wijnbouw.” Op de plek van zijn koeienstal kwam ??
Mijn mond viel open toen ik dit domein voor de eerste keer
bezocht. Ik had enige ervaring met het bezoeken van producenten,
maar wat ik hier zag was indrukwekkender dan waar dan ook.. Een
oogverblindende geklimatiseerde vinificatiehal, met de modernste
apparatuur zoals pneumatische wijnpersen, dubbelwandige
inoxtanks en een chai voor de rijping van wijnen op eikenhouten
vaten. Alles straalde perfectie uit, evenals de wijnen die ik
vervolgens te proeven kreeg.
Hoewel ik hartelijk werd ontvangen zat Ramonteu niet bepaald
te springen om export naar Nederland. Hij bleek een chronisch
tekort aan wijn te hebben en stelde zich daarom gereserveerd op.
Maar toen hij onze wijnlijst zag met de namen van producenten
met wie wij al werkten, zoals Chave, Ramonet, Daumas
Gassac en Alain Brumont
was het ijs gebroken.
In het voorjaar van
1988 kwamen de eerste
wijnen van Cauhapé naar
Nederland: 1987 Jurançon
blanc sec, 1985 Jurançon
blanc moelleux en 1985
Jurançon blanc vendange
tardive.
Net op tijd, want de
wijnen
van
Cauhapé
werden wereldnieuws.

“Domaine de Cauhapé van
de inmiddels legendarische
Henri Ramonteu is een
absolute protagonist, die
de streek en zijn wijnen op
de kaart heeft gezet.”

Louis Kat: “Als je in Jurançon bent geweest, laat dit paradijselijk
land aan de voet van de Pyreneeën je niet meer los.”
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Aanbod Domaine de Cauhapé
2016 Chant des Vignes Jurançon sec

2015 Geyser - Jurançon sec

Gemaakt van de gros-mansengdruif, die
na een koude schilweking op roestvrijstalen tanks werd gevinifieerd en
opgevoed, om het stuivende en exotische
karakter van de druif extra te benadrukken. De wijn geurt hevig naar citrus,
exotisch fruit, lentebloesem, witte peper,
fijne kruiden en een vleugje venkel. De
smaak is prachtig droog, met sprankelende zuren, biedt in de aanzet rijp
wit fruit, veel sap, een goede structuur
en eindigt in een secondelange frisse
afdronk.
Schenkadvies: heerlijk bij een zomerse
salade of een visje uit de oven met
venkel, courgette en tomaat.
Op dronk: tussen nu en 2019

Een zeer bijzondere droge jurançon
gemaakt van maar liefst vijf druivenrassen: gros manseng, petit manseng,
camaralet, lauzet en courbu. Alle druiven
werden bij perfecte rijpheid met de hand
geplukt en geselecteerd. De druiven
ondergingen een koude schilweking en
werden vervolgens zacht geperst, waarbij
een selectie van de ‘jus’ plaatsvindt. Na
de vergisting op inoxtank rijpte de wijn
vijf maanden sur lie. Een wijn met een
enorme expressie, prachtig complex met
tonen van citrusvruchten, anijs, bloemen, exotisch fruit en kruiden, vol en
breed van smaak en met een schitterende afdronk.
Schenkadvies: mooi in combinatie met
stevigere visgerechten of bijvoorbeeld
een visrisotto.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 8,75 per fles € 9,80

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,40

2016 Ballet d'Octobre
Jurançon moelleux
De druiven worden eind oktober geoogst
waarna allereerst een koude schilweking
plaatsvindt om zo aroma’s aan de schil
te onttrekken. Hierna volgt een lichte
persing waarna het vrijgekomen sap
een alcoholische gisting ondergaat op
fûts (vaten van 225 liter) van 3 tot 4 jaar
gebruikt Frans eiken.
Explosief parfum met heerlijke aroma’s
van grapefruit, perziken en passievruchten en een hint van honing en karamel.
Verfijnd zoete smaak met frisse zuren en
een indrukwekkende finale.
Schenkadvies: goed in combinatie met een
tarte tatin, fruittaarten en desserts op
basis van sinaasappel en grapefruit.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu per fles: € 13,95 € 15,60

Proefpakket Cauhapé

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

Speciale prijs: € 72,90 €79,60
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ZUIDFRANKRIJK
KRAAMKAMER VAN DE LEKKERSTE ROSÉS
I

n Zuid-Frankrijk worden schitterende rosés gemaakt, zowel eenvoudige als complexe.
Rosés die je lekker als aperitief kunt drinken, maar ook rosés die de stevigste kost
kunnen begeleiden. Wij werken hier met vermaarde domeinen die dit niet alleen zijn om
hun witte en rode wijnen, maar ook een reputatie hebben op het vlak van rosé. Domaine
du Deffends en Château Pibarnon uit de Provence en Château de Pennautier en Domaine
des Jougla uit de Languedoc hebben het maken van friskruidige rosé tot kunst verheven
en maken jaar in jaar uit rosés die je het water in de mond doen lopen.

2016 Le Rosée d'été - Pays d'Oc
Château de Pennautier
Een heerlijke assemblage van gelijke delen grenache en syrah. Dankzij de hoge ligging van
de wijngaarden bezitten de druiven een goede frisheid. Door een oogst in de vroege ochtend
wordt deze frisheid extra goed behouden. De vinificatie en opvoeding op inox laten het fruit
optimaal naar voren komen.
Proefnotitie: Een verfijnde, bleekroze rosé, met in de neus veldbloemen, klein rood fruit en
verse kruiden. In de smaak keert het rode fruit terug en bezit de wijn een heerlijke fraîcheur.
Op dronk: tussen nu en zomer 2018

Nu bij doos van 6: € 7,30 per fles (€ 8,25)
2016 Initiale rosé – Saint-Chinian
Domaine des Jougla

Hun rode wijnen zijn geliefd, maar ook hun delicieuze rosé mag er zijn. Hij is gemaakt van de
druiven syrah, grenache en mourvèdre. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig van percelen met
een bodem van schist. Een klein deel van de mourvèdre groeit op een kalkrijke kleigrond.
Proefnotitie: De wijn heeft een verleidelijke bleekroze kleur, is in de neus prachtig elegant,
met een prettig zacht, kruidig rood fruit. De smaak biedt veel sap, terugkerend fruit, elegante
zuren en een aangename ´bite´ die een tijd blijft hangen.
Op dronk: tussen nu en 2019

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

2016 Rosé d’Une Nuit – Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends
De Provence staat bekend om haar voortreffelijke rosés en deze behoort al jaren tot onze
favorieten. Misschien wel omdat deze wijn niet alleen perfect gezelschap is op het terras,
maar zeker ook aan tafel bij diverse mediterrane gerechten.
Proefnotitie: De kleur is mooi bleekroze. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei,
veldbloemen en framboos. De smaak is sappig en elegant, met tonen van rijp rood fruit,
bloesem, subtiele kruiden en een aangename frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu per fles € 12,60 (€ 14,20)
2016 Bandol rosé
Château de Pibarnon

Proefpakket Rosés

U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen. U ontvangt dan twee flessen
Rosée d'été en Initiale, één fles Rosé d'Une Nuit en en één fles Bandol.

Speciale prijs: € 68,50 €75,10
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De wijngaarden van eigenaar Eric de Saint-Victor zijn het hoogst gelegen van de gehele
appellatie. Een fris windje en de ligging vlak aan zee zorgen hier voor de nodige afkoeling
en doet Pibarnon in kwaliteit uitstijgen boven de andere domeinen. Een schitterende rosé
van mourvèdre en cinsault die even sensueel is als krachtig, even levendig als ingetogen.
Proefnotitie: Het parfum is heel delicaat met verfijnde tonen van rood fruit van rijpe kersen
en geurige kruiden. De smaak is perfect droog, heeft een stevige structuur met een elegante
ondertoon.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu per fles: € 21,90 (€ 24,50)
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WIT OM VAN TE
WATERTANDEN

UIT SPAANSE KUSTSTREKEN
W

ijnland Spanje, voorheen synoniem met krachtig rood, profileert zich meer
en meer als producent van excellent wit. Vooral in de koelere kuststreken
creëren de Spanjaarden uitzonderlijk goede witte wijnen vol spanning en frisheid.
Veelal worden deze gemaakt van autochtone druiven. Dit maakt ze origineel en
heerlijk ter afwisseling. Het zijn wat ons betreft wijnen die het verdienen om ontdekt en gedronken te worden.

Onze favorieten uit de Spaanse kuststreken vindt u hiernaast. Omdat we zo dol zijn op
deze stijl wijnen, hebben we net een nieuw domein aan ons assortiment toegevoegd:
Gran Vinum Adegas uit de Val do Salnes in de D.O. Rías Baixas, gelegen in het koele
noordwesten van Spanje. Het domein is heel recent in 2012 opgericht door de familie
Piñeiro Cores, die al generaties lang de mooiste albariñowijnen maakt en de aankoop
van deze uitstekende wijngrond als buitenkans zag. De exceptioneel gelegen wijngaarden grenzen direct aan zee. Je ruikt er de zilte lucht en onder je voeten kraken kleine
schelpjes, die zijn neergelegd om de bodem te voeden. Dankzij een pergolasysteem
genieten de druiven van een optimale zonexpositie en krijgen schimmels geen kans.
De familie Piñeiro Cores oogst de albariño per perceel, en altijd met de hand. Alleen
perfect rijpe druiven worden geselecteerd. Ook in de kelder wordt met grote toewijding en gevoel voor detail gewerkt.
Door een Franse vriendin die al jaren in Spanje woont, werden wij getipt over dit bijzondere nieuwe domein en proefflessen kwamen al snel onze kant op. In een blinde
proeverij deed de wijn het – niet geheel onverwacht – uitstekend. De Gran Vinum
Adegas is een fantastische aanvulling op het Spaanse assortiment, waarmee we u
graag kennis laten maken tegen een aantrekkelijke kennismakingsprijs!

NIEUW

IN ONS
ENT
ASSORTIM

Proefpakket Spaanse kust

U kunt deze wijnen ook als proefpakket bestellen.
U ontvangt dan van de Getariako Txakolina Blanco en de Godeval
ieder een fles en van de Mar de Viñas albariño en Blanc Selecció elk
twee flessen.

Speciale prijs: € 52,50 €57,35

2016 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
Op het eeuwenoude domein Can Feixes maakt de
familie Huguet naast Cava ook voortreffelijke stille
wijnen van ‘cava-druiven’. De parellada, macabeo
en chardonnay ontwikkelen op de hooggelegen,
kalkrijke wijngaarden een schitterende frisheid. De
assemblage rijpt zes maanden ‘sur lie’ op inox-tanks,
waardoor de wijn een mooie complexiteit verkrijgt.
In dit nieuwe oogstjaar ruiken we minerale tonen,
perzik en bloesem. We proeven sappig fruit, milde
zuren, een licht vettige structuur en een loepzuivere
afdronk. Een prachtige wijn!
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 9,30 per fles (€ 10,30)

NIEUW
2016 Mar de Viñas albariño - Rias Baixas
Gran Vinum Adegas
De wijn is strogeel van kleur met een groene zweem.
De neus verleidt met tonen van tropische fruit,
oranjebloesem en jasmijn. In de mond sappig wit fruit,
een hint van meloen en groene appel. De smaak is
perfect in balans, de afdronk is zuiver en schoon. Een
verrukkelijke wijn die perfect zal smaken bij gegrilde
sardientjes, kreeft en krab, sushi en kip.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles (€ 10,95)

2016 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
Het domein van Xabier Urruzola ligt in de Alkiza vallei,
in het achterland van San Sebastián. In 1989 kreeg
de streek als eerste een officiële DO voor Chacolí,
onder de naam Getariako Txakolina. Van de lokale
druif hondarribi zuri, die goed tegen het grillige weer
bestand is, maakt Xabier een wijn met een uitbundige
neus, een laag alcoholpercentage van 10,5 % en een
klein beetje koolzuur. Een verfrissende wijn, heerlijk
bij schaal- en schelpdieren, visgerechten en wit vlees.
Op dronk: tussen nu en zomer 2018
Nu bij doos van 6: € 10,80 per fles (€ 11,95)

2016 Godeval blanco - Valdeorras
Bodegas Godeval
Valdeorras, gelegen in Galicië (Noordwest-Spanje),
is de bakermat van de godellodruif. Elders kom je
deze bijzondere kwaliteitsdruif, gekenmerkt door
een aromatische complexiteit variërend van fris
citrusfruit tot en met ‘ronde’ amandeltonen, zelden
tegen. Bodegas Godeval maakt er een cuvée van
die een ongelooflijke indruk maakt: hij heeft een
stuivende, licht minerale neus en een overweldigende
smaak met een milde zetting en sappige zuren.
Heerlijk bij gebakken of gegratineerde oesters, kreeft,
gegrilde gamba’s, coquilles Saint-Jacques met romige
saus en scampi.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 11,90 per fles (€ 13,20)
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GOED BEWAARD...

OPLEGWIJN Wie wat bewaart . …

van een

PORTRET

WIJNMAKER

I

n dit speciale jaar staan we iedere Vinée Vineuse even stil bij de bijzondere sensatie die een oude wijn, een fles die
wellicht jarenlang in een hoek van de kelder op het juiste moment heeft liggen wachten, teweeg kan brengen. Natuurlijk, ook wij drinken het gros van de wijnen jong. Ten eerste omdat ze dan lekker zijn en ten tweede omdat we vaak het
geduld niet hebben om die mooie flessen langer te bewaren. Het omgekeerde, te lang wachten met het openmaken van
een zekere fles, is nog veel erger. Een te oude wijn drinken, eentje die al ‘om’ is, is echt doodzonde. Maar toch bestaan
er wijnen (zowel rood als wit) die ons iets bijzonders, iets unieks laten ervaren, als we het geduld kunnen opbrengen ze
tot volledige wasdom te laten komen. Een beroemd wijnmaker vertelde ons: “De wijnen die ik hier nu maak, zijn voor een
ander moment en op een andere plek. ”Op deze pagina treft u vier wijnen aan, waarvan het aanbeveling verdient om ze
nog enkele jaren in een donkere kelder te vergeten. Uw geduld zal beloond worden!

Ruud Maasdam - Staete Landt

D

e wijnen van Staete Landt uit Marlborough, Nieuw-Zeeland,
zijn niet meer weg te denken uit ons assortiment. Al ruim
vijftien jaar werken wij met groot succes samen met deze
‘boutique winery’. Eind vorige eeuw wilden we met Okhuysen
de ‘grote stap’ naar de nieuwe wereld maken, maar vaak waren
we niet onder de indruk van wat we proefden uit het zuidelijk
halfrond. Daar kwam plotsklaps verandering in toen we voor
het eerst de wijnen van Ruud en Dorien proefden. Nota bene
een koppel uit Nederland, dat nog maar een paar jaar met
wijnmaken bezig was. De wijnen die zij ons lieten proeven
waren heel zuiver, zowel rijk als fris, aromatisch, maar niet
té uitbundig en vooral prachtig in balans. Een stijl die dicht
tegen die van onze oude vertrouwde wijnwereld aanzat, maar
tegelijkertijd met een duidelijk eigen gezicht. Hier geloofden wij
in en een samenwerking met dit zeer enthousiaste stel kon dan
ook niet uitblijven.

Ruud deed gymnasium beta en ging daarna naar de KMA omdat
hij piloot wilde worden. Zijn vrije tijd stond in het teken van
roeien, roeien en nog eens roeien. Hij startte zijn werkende leven
uiteindelijk in de ICT-branche, en werkte onder andere bij Philips
Computers en Oracle. Bij die laatste ontmoette hij Dorien, die voor
zijn divisie een marketingproject deed. Langzamerhand groeide
bij beiden de behoefte om met iets tastbaarders, ambachtelijks
bezig te zijn (zijn grootvader was op een molen geboren), liefst in
het buitenland. De keuze voor wijnmaken werd in 1994 gemaakt.
In 1996 werd Nieuw-Zeeland aangedaan en werd het eiland een
jaar lang uitgekamd, op zoek naar het beste plekje, met twee
kinderen van een en twee jaar oud op de arm. Hun uiteindelijke
keuze viel op het oogverblindende Marlborough, gelegen op
het ‘magische’ Zuidereiland. Ruud was onder de indruk van de
wijnen die hier vandaan kwamen, die internationale bekendheid
aan het vergaren waren van de goede wijnschool die hier was,
evenals een onderzoekscentrum en een dynamische groep,
jonge, ambitieuze wijnmakers, die klaar stond om elkaar te
helpen. 21 hectare appelboomgaard werden gekocht – het laatste
stukje niet-wijngrond van de inmiddels beroemde ‘golden mile’
van Marlborough. Met veel onderzoek, zorg en aandacht werd de
fruitboomgaard getransformeerd in een prachtige wijngaard, met
allemaal kleine subpercelen, met verschillende druivenrassen en
een grote variatie aan plantmateriaal. Alles gericht op het maken
van complexe wijnen. Het leven was mooi, maar ook zwaar want
de financiële situatie ging achteruit. Er kwam een derde kind, hun
‘kiwi-kind’. In 2013 eiste de stress van het harde werken en een
permanent moeilijke financiële situatie die een zware wissel op
hun relatie had getrokken, zijn tol. Dorien verliet het domein en
Ruud ging alleen door, geholpen door een klein en enthousiast
team. De wijnen zijn onverminderd van een absoluut fenomenale
kwaliteit.
30 Okhuysen | 023 5312240

2016 Pinot Gris 'State of Bliss'
De pinot gris is, net als de sauvignon blanc,
een aromatische druif. In de ‘golden mile’
van Marlborough ontwikkelt hij een weelderige neus met tonen van peer, bloesem en
abrikoos. De smaak is rond en biedt sensaties
van mango, amandel en specerijen. Ook deze
wijn werd deels op houten vaten opgevoed.
Zeer geschikt om te serveren bij visgerechten met een rijkere saus of bij gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2020

Nu per fles: € 13,50 (€ 14,90)

2016 Sauvignon 'Annabel'
Ruud zijn ‘Annabel’ is allesbehalve een ‘typische’ Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc: in
de ‘Annabel’ vind je niet enkel frisse, groene
tonen, maar ook complexiteit en een goede
structuur. Dit komt door een opvoeding ‘sur
lie’ (op de fijne gistsporen) en doordat een
deel van de wijn werd vergist en opgevoed
op eikenhouten barriques. Een bijzonder, en
vooral ontzettend lekker glas wijn!
Op dronk: tussen nu en 2020

2013 Riesling Spätlese trocken - Mosel
Weingut Sybille Kuntz

2014 Saint-Joseph blanc Cuvée Le Berceau
Domaine Bernard Gripa

De druiven voor deze cuvée werden laat geoogst, met
een prachtige balans tussen suikers en zuren. De wijn
heeft een droge impressie, maar is prachtig rijk en
geconcentreerd. Een riesling uit de Moezel van
ongekend hoog niveau, zeer complex en indruk
wekkend. Zeker wanneer u deze wijn nog een paar
jaar weglegt.
Mooist op dronk: tussen 2020 en 2025

De witte wijnen uit de noordelijke Rhône – op
Condrieu na – zijn relatief onbekend. Ten onrechte,
want ze zijn prachtig mooi en in het bezit van een
uitstekend bewaarpotentieel. Gripa is een van de
smaakmakers, Le Berceau een fenomeen. Rijk en
vol van smaak, met tonen van geel fruit, bloesem en
honing, fijne bitters en een prachtige lengte.
Mooist op dronk:: tussen 2020 en 2027

Nu per fles: € 25,90 € 28,95

2013 Pouilly-Vinzelles 'Les Quarts'
Domaine La Soufrandière
Deze topwijngaard zorgde er ooit voor dat Vinzelles
niet wilde worden opgenomen in de appellation van
Fuissé, maar een eigen identiteit zou behouden. De
bodem bestaat hier uit ijzerhoudende klei, kalksteen
en kiezels. De wijn valt op door zijn rijkdom, maar
bezit tevens veel verfijning en elegantie, is prachtig
complex en mineraal.
Mooist op dronk: tussen 2019 en 2025

Nu per fles: € 34,90 € 38,90

Nu per fles € 13,75 (€ 15,25)

1990 Ermitage Cuvée Cathelin,
Hermitage Domaine Jean-Louis Chave
2015 Pinot Noir 'State Of Grace'
Maar liefst twaalf percelen pinot noir met
elk een eigen smaakcomponent staan aan
de basis van deze door de internationale
wijnpers bejubelde wijn. De uitbundige
neus verleidt je direct…. Bramen, kersen en
viooltjes stijgen op uit het glas. We proeven
sappig bosfruit met een kruidige bite. De
wijn is goed gestructureerd en heeft een
lange, zuivere afdronk. Top!
Op dronk: tussen nu en 2024

Nu per fles: € 17,95 (€ 19,95)

Kijk op okhuysen.nl of het bestelformulier voor nog meer
wijnen van Staete Landt

Nu per fles: € 39,50 € 44,00

2015 Saumur blanc Clos Romans
Domaine des Roches Neuves
Chenin is een zeer boeiende druif, die zich in dit
deel van de Loire in optima forma laat zien. Clos
Romans vormt daarbinnen het absolute hoogtepunt. De grote plantdichtheid van deze oude
ommuurde wijngaard geeft prachtig geconcentreerde druiven, waarvan de kundige Thierry Germain een wijn maakt die zijn gelijke niet kent!
Mooist op dronk: tussen 2023 en 2035+

Nu per fles: € 48,90 € 54,50

Onlangs geproefd door Xavier Kat

Jean-Louis Chave maakt alleen in jaren die er geschikt voor
zijn een kleine hoeveelheid van een topcuvée. Het gaat om een
selectie vaten die niet in de assemblage van zijn Hermitage
rouge past, maar op zichzelf wel heel bijzonder is. Tot op heden
is dit minder dan tien keer voorgekomen… de wijn is schaars
en kostbaar, maar een droom om te mogen drinken. Te jong
is doodzonde. Geduld is hier een schone zaak. Onze 1990 was
vorig jaar ‘a point’!
Het parfum zat vol zwarte bessen, kreupelhout, cacao, tabak,
vijgen, pruimen, witte peper en iets van leer en gekonfijt fruit.
De smaak was intens, fris, bloemig en mineraal, zowel mondvullend als slank, en bood prachtige tonen van donker fruit,
kruiden en iets dierlijk. Prachtig in balans, met en afdronk die
niet van ophouden weet. Schitterend!
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