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Okhuysen

Bordeaux overtreft
zichzelf !
Louis Kat: “2016 doet me sterk denken aan 1982.”



Les Petits Crus Non Classés 
We beginnen dit voorverkoopaanbod met een lijst van 
de beste ‘kleine wijnen’ van Bordeaux, die juist in 2016 
zeer koopwaardig zijn. In veel gevallen werden de prijzen 
van deze wijnen maar nauwelijks verhoogd, terwijl de 
kwaliteit uitmuntend is. Wij kunnen u deze wijnen dan 
ook van harte aanbevelen!

1 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur
De wijngaard van Lescalle ligt net buiten Margaux. De 
assemblage bestaat hoofdzakelijk uit merlot, aangevuld met circa 
10% cabernet-sauvignon en 10% (!) petit verdot. Een voor deze 
prijs ongekend mooie wijn vol zoetig fruit van zwarte kersen en 
bessen. We proeven ook iets van chocola en toast van het hout 
en de wijn heeft een prachtig frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2024 - Okhuysen: 14,5/17
€ 8,60 per fles bij afname van 6 flessen. € 10,70

2 Château Barreyre, Bordeaux Supérieur
Een werkelijk schitterende wijn afkomstig van wijngaarden, net als 
Lescalle, nabij Margaux. De oude wijngaard (50 tot 70 jaar oude 
stokken) met kleiige bodem gaf prachtige rijpe trossen. De wijn 
bezit een rijke structuur, met fluwelige tanninen, een gul, donker 
fruit en een pittige, lange afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2025 - Okhuysen: 14,5/17
€ 9,25 per fles bij afname van 6 flessen. € 11,70

3 Château du Moulin Noir, 
Montagne-Saint-Emilion
Een van de wijnen met de beste prijs-kwaliteitverhouding van 
de rechterover, gemaakt van 60% merlot en 40% cabernet franc. 
Opgevoed op eikenhouten vaten. Een prachtige neus van rijp 
rood en zwart fruit, mineralen en bloemen. In de mond een 
heerlijk zwoel fruit, fijne tanninen en een frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2025 - Okhuysen: 15/18
€ 11,25 per fles bij afname van 6 flessen. € 14,25

4 Château Laronde Desormes, “Vieilles Vignes” 
Bordeaux Supérieur
Gelegen pal naast Château Dauzac in Margaux. De kleirijke 
bodem en de hoge leeftijd van de stokken stonden garant voor 
perfect uitgerijpte druiven, ondanks de droogte. De wijn heeft 
een mooie structuur, concentratie, veel sap, rijpe fruittonen, rode 
bloemen en een lichte kruidigheid.
Op dronk: tussen 2019 en 2025 - Okhuysen: 15/17+
€ 11,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 15,30

5 Château Maurac, Haut-Médoc Cru Bourgeois
Iets ten noorden van Saint-Estèphe, gelegen bij het dorpje 
Saint-Seurin de Cadourne, ligt Château Maurac. Op de kalkrijke 
kleibodem met veel kiezel staat veel merlot aangeplant. Rijpe 
zwarte bessen en toast op de neus. Wat een kracht en intensiteit 
in de smaak, met wederom het rijpe fruit en ook iets aards. 
Op dronk: tussen 2019 en 2026 - Okhuysen: 15+/17+
€ 12,25 per fles bij afname van 6 flessen. € 15,75

6 Clos de May, Haut-Médoc  Cru Bourgeois
Een aparte ‘clos’ (ommuurde wijngaard) op Maucamps, 
aangeplant met enkel merlot. In 2016 valt de wijn op door zijn 
frisse, elegante en bloemige karakter, alsmede door een pittige 
kruidigheid en frisse zuren.
Op dronk: tussen 2019 en 2026 – Okhuysen: 15/17
€ 12,75 per fles bij afname van 6 flessen. € 15,95

7 Château Barberousse, Saint-Emilion
Barberousse is een fenomeen. De prijs-kwaliteitverhouding van 
deze populaire Saint-Emilion is ongeëvenaard. Verrukkelijke neus 
van rijp rood en zwart fruit, kruiden en wat cacao. De smaak is 
intens, zit vol sappig fruit, heeft fluwelige tanninen en uitstekende 
zuren. Top!
Op dronk: tussen 2019 en 2029 - Okhuysen: 16,5/19
€ 12,75 per fles bij afname van 6 flessen. € 16,65

8 Château du Retout, Haut-Médoc 
Cru Bourgeois
Twee jaar geleden kochten we Retout voor het eerst in. Het 
is gelegen tussen de topgebieden Margaux en Saint-Julien 
in. Opvallende concentratie van donker fruit, mooi rijp, maar 
tegelijkertijd zeer fris. Uitstekende tanninen, een aangename 
toets van het hout en een zwoele afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2028 – Okhuysen 16+/18,5
€ 14,75 per fles bij afname van 6 flessen. € 18,90

9 Château de la Huste, Fronsac
La Huste is een prachtig klein château, in bezit van de familie 
Rullier, tevens eigenaar van het bekende Château Dalem. Een 
mooi levendig fruit, florale tonen en iets van cacao. Uitstekende 
concentratie, zoete tanninen en een frisse afdronk. Heerlijk!
Op dronk: tussen 2019 en 2025 – Okhuysen 16+/18+
€ 14,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 19,50

10 Château Maucamps, Haut-Médoc
Cru Bourgeois
Op Maucamps werd een grootse, zeer complete en vrij krachtige 
wijn gecreëerd van 55% cabernet-sauvignon, 40% merlot en 5% 
petit verdot. Intense tonen van rood en zwart fruit, wat peper en 
laurier, mooi geconcentreerd, fijne tanninen en een frisse afdronk. 
Het niveau van een cru classé!
Op dronk: tussen 2020 en 2032 - Okhuysen: 17-/18-
€ 15,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 20,50

We schreven het u al eerder, maar het oogstjaar 2016 zal de boeken ingaan als een uniek jaar. Uniek vanwege de 
exceptioneel hoge kwaliteit – het jaar kan gezien worden als een combinatie van de oogstjaren 2009 en 2010, 
maar ook vergelijkingen met 1982 gaan op (tevens vanwege de wijze waarop de kwaliteit tot stand kwam). 

Wellicht is het dankzij de kennis en technische mogelijkheden die sinds 1982 enorm zijn toegenomen, zelfs nog beter. 

Gedurende lange tijd wees niets erop dat 2016 zou uitgroeien 
tot een topjaar. Maar na een druilerig voorjaar, waar geen eind 
aan leek te komen, kwam het mooie weer - dat tot na de oogst 
aanhield. Tegelijkertijd werd het niet té warm, bleven de nachten 
koel en viel er precies voldoende regen op de momenten dat het 
écht nodig was… De natuur was Bordeaux in 2016 uiteindelijk 
zeer goed gezind!

Prijzen
De prijzen van 2016 zullen gemiddeld wat stijgen, maar de 
prijsverhogingen laten zich goed uitleggen. Ten eerste is er 
vanwege de exceptionele kwaliteit een grote, wereldwijde vraag 
naar het jaar. Deze grote vraag wordt extra aangewakkerd door 
de zeer hoge scores die de internationale pers aan de wijnen van 
dit jaar heeft gegeven. Een tweede reden ligt in het feit dat veel 
châteaus in het voorjaar van 2017 flink te lijden hebben gehad 
van de vorst, die grote delen wijngaard geruïneerd heeft. 2017 
zal dan ook een minimale productie kennen.

Puntensysteem
Ook dit jaar geven we de ‘petits crus’ een tweetal scores: de 
eerste voor de absolute kwaliteit en de tweede voor de prijs-
kwaliteitverhouding. Onze scores zijn gedaan op een schaal 
van 20 punten. Naast onze scores vindt u ook die van enkele 
internationaal toonaangevende proevers/bladen.

Okhuysen OKH 10/20

Decanter DE 50/100

James Suckling JS 50/100

Wine Spectator WS 50/100

Wine Advocate (Neal Martin) WA 50/100

Ideale ‘geboortewijnen’
Heeft u een kind of kleinkind dat geboren is in 2016, en vindt 
u het leuk om wat flessen wijn voor hem of haar weg te leggen 
om na achttien jaar of later met elkaar te kunnen drinken? Dan is 
Bordeaux 2016 vanwege het indrukwekkende bewaarpotentieel 
een uitstekende keuze! U kunt alle wijnen ook op magnum (1,5 
liter) bestellen. Neem hiervoor contact met ons op.

Een oogstjaar waar generaties 
lang van zal worden genoten!

Louis kat, Job Joosse, Xavier Kat

Château Haut-Brion, Pessac-Léognan
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Médoc/ Haut-Médoc/ Moulis
De Médoc is een grote landtong ten noorden van 
Bordeaux, gelegen tussen de rivier de Garonne/Gironde 
en de Atlantische Oceaan. De cabernet-sauvignon is 
hier de dominante druif, vooral in de dorpen Margaux, 
Saint-Julien, Pauillac en Saint-Estèphe. In wijnen met 
de herkomstbenaming (Haut-) Médoc speelt de merlot 
regelmatig een prominente rol.

17 Château Chasse-Spleen, Moulis-en-Médoc
OKH DE JS WS WA

17 90 91-92 - 92-94

Sinds 2000 bestiert de charmante Céline Villars het château 
met verve. Een mooie klassieke moulis, in optima forma met 
expressief rood fruit, cederhout en een toets van foelie. Goed 
gestructureerd, met rijpe tanninen, een donker, zwoel fruit en een 
mooie vulling.
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 31,75 per fles bij afname van 6 flessen. € 49,95

18 Château La Tour Carnet, Haut-Médoc 4me GCC
OKH DE JS WS WA

16,5 92 92-93 91-93 92-94

Kosten noch moeite worden door eigenaar Bernard Magrez 
gespaard om de hoogste kwaliteit wijnen te produceren. De 
wijngaarden en kelder zijn flink onder handen genomen. De 
stijl van Château La Tour Carnet koppelt kracht en zuivere 
fruitexpressie aan subtiel houtgebruik en fraîcheur. 
Op dronk: tussen 2021 en 2030
€ 32,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 48,60

19 Château Cantemerle, Haut-Médoc 5me GCC
OKH DE JS WS WA

17- 92 92-93 - 91-93

De evenwichtige assemblage van 2016 bestaat uit 52% cabernet-
sauvignon, 39% merlot, 5% cabernet franc en 4% petit verdot. 
Een schitterende florale neus met rood fruit. De tanninen zijn 
van een buitengewone kwaliteit en geven een aangenaam 
mondgevoel. Een heerlijk frisse afdronk. 
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 32,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 51,25

20 Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc
OKH DE JS WS WA

18 92 93-94 - 92-94

Het grootse terroir brengt hier steevast topwijnen voort! De 
neus heeft verleidelijk zwart fruit als zwarte bessen en bramen, 
specerijen en vanille door het eikenhout. Een indrukwekkende 
structuur met rijpe tanninen en wederom dat zuivere zwoele 
donkere fruit. Wat een klasse!
Op dronk: tussen 2023 en 2045
€ 37,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 60,50 

Margaux
Margaux is de meest zuidelijke village van de Médoc. De 
stijl van de wijnen is hier doorgaans eleganter dan in de 
rest van de Médoc. De wijngaarden dichter bij de rivier 
brengen wat krachtiger wijnen voort, terwijl meer naar 
het westen de wijnen een wat lichter karakter bezitten. 

21 Château du Tertre, 5me GCC
OKH DE JS WS WA

17,5 92 94-95 90-93 90-92

Managing Director Alexander van Beek heeft een krachtige 
Château du Tertre voortgebracht. De neus is zeer zuiver 
met ingetogen zwarte bessen en bramen. De smaak is 
geconcentreerd met veel structuur. In de afdronk opnieuw rijpe 
zwarte bessen en een toets van zoethout.
Op dronk: tussen 2022 en 2040+
€ 42,25 per fles bij afname van 6 flessen. € 67,00

22 Château Malescot Saint-Exupery, 3me GCC
OKH DE JS WS WA

18,5 93 98-99 92-95 94-96

Dit château heeft zich stilletjes bij de absolute top van Margaux 
genesteld. Ook in 2016 is Jean-Luc Zuger er weer in geslaagd 
om een geweldige wijn te creëren die rijp cassisfruit en kracht 
moeiteloos paart aan zuiverheid, fraîcheur en een schitterende 
lengte.
Op dronk: tussen 2023 en 2040+
€ 58,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 92,50

23 Château Giscours, 3me GCC
OKH DE JS WS WA

19- 94 96-97 - 93-95

Na de 2015 maakt dit château met zijn 2016 opnieuw grote 
indruk. Op de neus zuiver zwart fruit. De taninnen zijn stevig, 
maar schitterend gepolijst. De wijn bezit een mooie complexiteit 
met een rijp zwart fruit, laurier en specerijen. Een zeer 
evenwichtige margaux met een groot bewaarpotentieel! 
Op dronk: tussen 2023 en 2045+
€ 63,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 100,00

11 Vieux Château Saint André,
Montagne Saint-Emilion
De grote mannen achter de wijnen van het wereldvermaarde 
Petrus zijn Jean-Claude Berrouet en – sinds enige tijd - zijn 
zoon Olivier. Het eigen familiedomein ligt in Montagne Saint-
Emilion, waar zij een zeer stijlvolle wijn maken, met een prachtig 
geconcentreerd, fris fruit, fijne tanninen en mooi hout.
Op dronk: tussen 2021 en 2032 – Okhuysen 17/18,5
€ 15,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 20,50

12 L’Esprit de Barberousse, Saint Emilion GC
Van het beste deel van de wijngaard en alleen van de beste 
vaten, maakt eigenaar Stéphane Puyol deze schitterende Grand 
Cru. De wijn is intenser en meer geconcentreerd en ondergaat 
een langere opvoeding op hout dan de ‘gewone’ Barberousse. 
Een imponerend glas wijn!
Op dronk: tussen 2020 en 2029 – Okhuysen 17-/18,5
€ 15,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 20,50

13 Château Piche-Leibre, Margaux
Dit château bezit slechts een piepkleine wijngaard en is daardoor 
nauwelijks bekend. Gemaakt van 100% cabernet-sauvignon. In 
de neus vinden we bessig fruit en iets van cacao en vanille. De 
smaak is prachtig geconcentreerd, met een uitbundig, zwart fruit 
en eindigt met een levendige, frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2023 en 2032 – Okhuysen: 17+/18+
€ 18,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 24,75

14 Château La Chenade, Lalande-de-Pomerol
Eigenaar is Denis Durantou van het vermaarde l’Eglise-Clinet 
uit Pomerol. Ook zijn Lalande geniet een grote reputatie. Een 
heerlijk sappige en gulle wijn, met zwoele fruittonen en fluwelige 
tanninen. In de smaak een fris donker fruit, viooltjes, specerijen en 
kruiden. Een verrukkelijke wijn!
Op dronk: tussen 2020 en 2029 – Okhuysen: 17+/18
€ 18,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 28,75
  
15 Château de Bel-Air, Lalande-de-Pomerol
Het prachtige Bel-Air maakt in 2016 wederom een grandioze 
wijn. Een prachtig parfum van zwarte kersen en frambozen, met 
iets van cacao en toast. In de smaak harmonieert het rijpe fruit 
volledig met de zachte tonen van het hout. De wijn is zeer stijlvol 
en biedt rijpe tanninen en een frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2029 – Okhuysen 17+/18
€ 19,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 29,50

16 Château Clos Chaumont
Côtes de Bordeaux Cadillac
We kunnen er niet omheen: 2016 is de beste Clos Chaumont 
die wij tot nu toe ‘en primeur’ hebben mogen proeven. Kracht 
en elegantie komen hier op geweldige wijze samen, met 
uitzonderlijk mooie tanninen, harmonieuze zuren en een heerlijke 
fruitexpressie. Waanzinnig!
Op dronk: tussen 2020 en 2030 - Okhuysen: 17,5/18-
€ 21,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 27,65

Wijngaard Château La Conseillante, Pomerol De nieuwste generatie roestvrijstalen vaten 5
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30 Château Lagrange, 3me GCC
OKH DE JS WS WA

18 95 95-96 92-95 94-96

Het uitmuntende terroir zorgt hier voor een zeer constante 
kwaliteit met in grote jaren als 2016, zéér grote wijnen! Een 
kruidige neus met cederhout en specerijen. De smaak is elegant 
en wordt gekenmerkt door fijne tanninen, mooie zuren en fris 
rood fruit. Zeer uitgebalanceerd!
Op dronk: tussen en 2024 en 2035+
€ 49,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 78,90

31 Château Talbot, 4me GCC 
OKH DE JS WS WA

17,5 94 93-94 93-96 90-92

De futuristische kelder van het imposante Château Talbot is 
adembenemend. Zoals de familie Cordier aangeeft, gaan 
traditie en innovatie hand in hand en wordt niets aan het toeval 
overgelaten. Naast intens zwart fruit vinden we kruidige tonen 
van specerijen, sigarentabak en een mooie frisse zuurgraad. 
Op dronk: tussen 2023 en 2040 
€ 59,95 per fles bij afname van 6 flessen. € 94,75

32 Château Léoville Barton, 2me GCC
OKH DE JS WS WA

18,5 96 95-96 96-99 93-95

De assemblage bestaat voor 75% uit cabernet-sauvignon, 3% 
cabernet franc en 22% merlot. De wijn geurt naar zwarte bessen, 
mineralen en rode bloemen. In de smaak voel je de kracht, maar 
tegelijkertijd is de wijn prachtig slank. Met elegante tanninen en 
een lange, frisse afdronk. 
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 90,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 142,50

33 Château Léoville Poyferré, 2me GCC
OKH DE JS WS WA

19 96 95-96 95-98 95-97

De wijn biedt zowel elegantie als kracht en zowel rijpheid als 
frisheid en dat allemaal in een prachtige balans. De neus geurt 
naar zoetig zwart fruit van kersen en bramen en ook iets van 
cacao. In de smaak is de wijn prachtig geconcentreerd, en bezit 
hij hele fijne tanninen en een lange, zuivere afdronk. 
Op dronk: tussen 2025 en 2050+
€ 93,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 147,50

34 Château Ducru-Beaucaillou, 2me GCC
OKH DE JS WS WA

19,5 97 97-98 97-100 96-98

Een van de absolute topwijnen van de Médoc. De assemblage 
bestaat voor 85% uit cabernet-sauvignon en 15% merlot. De 
geur is zeer verleidelijk, met een complex rood en zwart fruit, 
specerijen en iets cacao. In de smaak rijp fruit, fluweelzachte 
tanninen en een elegante, bloemige frisheid. Fenomenaal! 
Op dronk: tussen 2025 en 2050+ 
€ 196,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 308,50

Pauillac
Aan de noordkant van Saint-Julien, gescheiden door 
een stroompje – le Ruisseau de Juillac – , liggen de 
wijngaarden van Pauillac. Deze appellation staat symbool 
voor de krachtige médocwijn, van grote klasse en met 
groot raffinement.

35 Lacoste Borie, 2e wijn
Château Grand-Puy-Lacoste 

OKH DE JS WS WA

16,5 90 - - 88-90

Francois-Xavier Borie is er in geslaagd om in deze wijn zowel de 
stijl van dit château, de typiciteit van pauillac, als het grootse jaar 
op schitterende wijze tot uiting te laten komen. De neus heeft 
intens expressief donker fruit. De smaak is zuiver en toegankelijk 
met heerlijke gekonfijte kersen, specerijen en laurier. 
Op dronk: tussen 2022 en 2032 
€ 27,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 43,25

36 Château La Fleur Peyrabon, Cru Bourgeois
OKH DE JS WS WA

17- 90 - - 90-92

Een prachtige, klassieke stijl pauillac. De wijn is duidelijk cabernet-
sauvignon gedomineerd en biedt rijp cassisfruit en wat toast en 
vanille van het hout. Een krachtige tanninestructuur geeft de wijn 
een uitstekend bewaarpotentieel. 
Op dronk: tussen 2021 en 2032 
€ 28,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 43,25

37 Château Pédesclaux, 5me GCC
OKH DE JS WS WA

19,5 94 94-95 - 93-95

Dit jaar konden wij niet om de kwaliteit van Château Pédesclaux 
heen. Wat een verrukkelijke wijn, met alle kenmerken van een 
grote pauillac in zich! De neus is voluptueus met tonen van 
chocolade, amarene kersen en een hint van specerijen. De 
tanninen zijn zwoel en hebben een mooie textuur. 
Op dronk: tussen 2023 en 2040 
€ 46,70 per fles bij afname van 6 flessen. € 73,60

38 Château d’Armailhac, 5me GCC
OKH DE JS WS WA

17- 93 95-96 92-95 92-94

Gelegen pal naast Château Mouton Rothschild. De neus biedt 
rijpe zwarte bessen en een hint van potloodslijpsel en laurier. De 
smaak is zuiver en geconcentreerd met zwoel fruit, als frambozen 
en bramen. De sappige frisse zuren zijn perfect in balans met de 
kracht van de fijne tanninen.
Op dronk: tussen 2024 en 2035+ 
€ 49,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 73,60

24 Château d’Issan, 3me GCC
OKH DE JS WS WA

18,5 95 96-97 - 93-95

De assemblage bestaat voor 2/3 uit cabernet-sauvignon en 
1/3 uit merlot. De wijn heeft een klassieke stijl, met een intens 
donker fruit en is tevens mineraal en floraal. De smaak is breed 
en geconcentreerd, maar bezit tevens een zachte rijpheid en een 
prachtige frisse afdronk. Groots!
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 66,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 105,50

25 Alter Ego de Palmer, Château Palmer 
OKH DE JS WS WA

18+ 93 95-96 - 89-91

Château Palmer ziet de Alter Ego niet als tweede wijn, maar als 
een aparte selectie van wijngaarden, met een eigen identiteit. 
Ook in 2016 is de wijn indrukwekkend, absoluut van grand-cru-
classé-niveau. De neus biedt een complex donker fruit. De smaak 
is prachtig zuiver, intens en verfijnd. 
Op dronk: tussen 2022 en 2035
€ 71,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 110,00

Saint-Julien
Deze vermaarde appellation ligt een aantal kilometers 
ten noorden van Margaux. De streek is geliefd vanwege 
de zeer hoge gemiddelde kwaliteit en de gespierde 
elegantie van haar wijnen. 

26 Château du Glana, Cru Bourgeois
OKH DE JS WS WA

16+ 91 92-93 - 88-90

Château du Glana is ‘slechts’ een cru bourgeois, maar dan wel 
van een uitzonderlijk hoog niveau in 2016! De wijngaarden 
behoorden ooit tot de Grand Cru Classé Château Saint-Pierre. 
Een intense neus met donkere kersen en een hint van cederhout. 
Een prachtige structuur met mooie rijpe tanninen en frisse zuren 
voor een voorbeeldige balans. Zeer veelbelovend!
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 23,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 37,30

27 Connétable Talbot, 2e wijn Château Talbot
OKH DE JS WS WA

16+ 93 - - -

Deze uitstekende tweede wijn van het grote Talbot biedt een op 
en top saint-julien voor een zeer aantrekkelijke prijs. De wijn geurt 
naar klein rood en zwart fruit, laurier en iets potloodslijpsel. De 
smaakaanzet is elegant en wordt gevolgd door rijpe fruittonen en 
een verfrissende afdronk. 
Op dronk: tussen 2021 en 2030
€ 25,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 40,60

28 Château Gloria, Cru Bourgeois Supérieur
OKH DE JS WS WA

17,5 94 93-94 - 93-95

Château Saint-Pierre en Château Gloria zijn van dezelfde 
eigenaar, Henri Martin. In beide domeinen is flink geïnvesteerd en 
de kwaliteit van deze cru is dan ook flink gestegen. De wijn bezit 
een levendig donker fruit, met een goede kruidigheid, een mooie 
concentratie en frisse zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen 2024 en 2040
€ 43,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 68,50

29 La Croix de Beaucaillou, 2e wijn Château
Ducru-Beaucaillou

OKH DE JS WS WA

17+ 92 94-95 - 92-94

Een pracht van een tweede wijn gemaakt van 50% cabernet-
sauvignon, 47% merlot en 3% petit verdot. De wijn geurt naar 
zoete kersen, rode bloemen en specerijen. De smaak is vol en 
rond, biedt sappig fruit, fluwelige tanninen en een heerlijk frisse 
afdronk.
Op dronk: tussen 2023 en 2045
€ 49,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 78,90

Vatenkelder Château Margaux 7
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46 Château La Mission Haut-Brion, rouge
Graves Cru Classé

OKH DE JS WS WA

20- 98 96-97 - 98-100

Château La Mission Haut-Brion onderscheidt zich met opulent, 
prachtig gelaagd, sensueel rijp fruit. De 2016 heeft voorts een 
schitterende expressieve neus met tonen van donkere chocolade, 
laurier, vanille en geroosterde koffieboontjes. Het eikenhout is 
nu al goed geïntegreerd. De wijn is uitstekend gestructureerd 
en biedt voluptueus rijp zwart fruit als zwarte bessen en kersen, 
laurier en zoethout. De afdronk is complex en gelaagd. Een 
grootse wijn!
Op dronk: tussen 2027 en 2050+
€ 472,50 per fles bij afname van 3 flessen. € 742,50 

47 Château Haut-Brion, rouge 1er GCC
OKH DE JS WS WA

20- 98 100 - 97-99

Château Haut-Brion is in zijn jeugd nog gereserveerd en 
ingetogen, met een sluimerende, immense kracht en veel 
precisie. Wat je nu al waar kunt nemen is de ongelooflijke 
diepgang, de zuiverheid en pure klasse die je grijpen en niet 
meer loslaten. Het bouquet van de 2016 Haut-Brion biedt 
subtiele tonen van rijpe zwarte bessen. De kwaliteit van de 
stevige, maar zeer verfijnde tanninen maakt veel indruk. De ware 
aristocratische aard van deze wijn wordt duidelijk in de eindeloos 
lange afdronk met zwarte bessen en subtiele nuances van 
specerijen. Indrukwekkend!
Op dronk: tussen 2027 en 2050+
€ 590,00 per fles bij afname van 3 flessen. € 925,00 
 
48 Château Le Sartre, blanc

OKH DE JS WS WA

16,5 - - - -

Gelegen tussen een aantal van de meest prestigieuze châteaus 
van Pessac-Léognan. Dicht tegen de uitgestrekte pijnboombossen 
van Les Landes aan, profiteert Château Le Sartre van een uniek 
microklimaat. Dit is een klassiek droge witte pessac-léognan van 
hoog niveau. Zuiver en expressief. 
Op dronk: tussen 2018 en 2024
€ 18,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 27,95 

49 Château La Louvière, blanc
OKH DE JS WS WA

17,5 - - - 88-90

In 2016 een van de beste witte wijnen uit Pessac-Léognan. Een 
heerlijke neus met wit fruit, witte veldbloemen, iets van honing en 
bloesem. De smaak is rijk, met rijpe fruittonen en een zeer mooie 
concentratie, en heeft uitstekende, harmoniërende zuren.
Op dronk: tussen 2019 en 2029
€ 28,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 44,50 

50 Château Latour-Martillac, blanc
Graves Cru Classé

OKH DE JS WS WA

17+ - 92-93 - 91-93

In de wijngaarden staan voor de witte wijn alleen sauvignon blanc 
en sémillon aangeplant. De 2016 is krachtig en biedt expressief 
citrusfruit, nectarine, witte bloemen, een hint van bijenwas en iets 
van toast. De frisse en zuivere smaak met veel structuur maken dit 
tot een heerlijke wijn. 
Op dronk: tussen 2019 en 2027
€ 33,25 per fles bij afname van 6 flessen. € 52,50

51 Domaine de Chevalier, blanc
Graves Cru Classé

OKH DE JS WS WA

18,5 94 96-97 - 90-92

Het koelere terroir geeft de witte wijnen hier hun prachtige 
zuurgraad, die zorgt voor de elegantie en het grote 
bewaarpotentieel. De neus is complex, met tonen van kamille, 
een prachtige mineraliteit en zwarte thee. Een geconcentreerd 
citrusfruit, bijenwas en een immense spanning en lengte. 
Schitterend!
Op dronk: tussen 2020 en 2030
€ 99,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 155,50 

39 Château Grand-Puy-Lacoste 5me GCC
OKH DE JS WS WA

19- - 96-97 94-97 95-97

Een prachtig terroir, met stokken met een gemiddelde leeftijd 
van vijftig jaar. De aanzet is expressief met zwarte peper, mint 
en een zuivere mineraliteit. De smaak biedt rijp zwart fruit als 
zwarte bessen en bramen, en is tegelijk fris. De afdronk is lang en 
complex met laurier, venkel en kruidkoek. Prachtig! 
Op dronk: tussen 2025 en 2045+ 
€ 85,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 134,50

Saint-Estèphe
Het herkomstgebied ligt direct ten noorden van Pauillac. 
Het landschap gaat hier wat omhoog; de kiezelbanken 
zijn er hoger. De wijnen van Saint-Estèphe missen de 
verfijning van de zuidelijke appellations, maar brengen 
prachtig intense, soms stevige wijnen voort. 

40 Château Haut-Marbuzet, Saint-Estèphe
OKH DE JS WS WA

18 91 92-93 - 92-94

Haut-Marbuzet blijft een van onze coup de coeurs. Hun 2016 is 
het absolute summum! De wijn bezit een heerlijke neus van zwoel 
donker fruit, specerijen en een lichte toast. In de smaak is het fruit 
mooi geconcentreerd en compact, en heeft fluwelige tanninen en 
een voortreffelijke fraicheur. Prachtig!
Op dronk: tussen 2022 en 2045+ 
€ 42,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 64,90

41 Château Phélan Ségur, Saint-Estèphe
OKH DE JS WS WA

17+ 94 94-95 91-94 92-94

Een indrukwekkend en groot château waar zeer serieus 
wordt gewerkt. Phélan stelt nooit teleur en de 2016 is ronduit 
fantastisch. De wijn is geconcentreerd en krachtig, maar blijft 
prachtig slank en biedt rijpe donkere fruittonen, bloemen en 
mineralen en een zuivere, frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2023 en 2040
€ 46,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 73,50

Pessac-Léognan
Direct ten zuiden van de stad Bordeaux begint de regio 
van de Graves. Uit het herkomstgebied Pessac-Léognan 
komen de beste wijnen van de Graves en we vinden er 
de prestigieuze grand cru classé’s. Hier worden zowel 
prachtige rode als witte wijnen gemaakt. De rode wijnen 
bestaan voornamelijk uit cabernet-sauvignon en ook 
merlot; de witte wijnen uit sémillon, sauvignon blanc en 
soms wat muscadelle.

42 Château Le Sartre, rouge 
OKH DE JS WS WA

16,5 - - - -

De familie Perrin van Château Carbonnieux zag het potentieel 
van het terroir van Château Le Sartre en investeerde veel in de 
wijngaarden. Een geur van geroosterde koffieboontjes, cacao en 
donker fruit op de neus. Mooi geconcentreerd met fris rood fruit. 
Groots voor dit geld!
Op dronk: tussen 2020 en 2028
€ 18,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 27,95

43 Château Latour-Martillac, rouge
Graves Cru Classé

OKH DE JS WS WA

18- 92 93-94 90-93 92-94

De kiezelrijke bodem van Château Latour-Martillac is perfect 
geschikt voor cabernet-sauvignon en petit verdot. De neus biedt 
heerlijk zwoel zwart fruit, laurier en vanille van het hout. Een 
prachtige structuur met schitterend zwart fruit en wat specerijen. 
De afdronk is lang en complex. Groots!
Op dronk: tussen 2021 en 2040
€ 36,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 57,90

44 Domaine de Chevalier, rouge 
Graves Cru Classé

OKH DE JS WS WA

19 96 96-97 - 94-96

Domaine de Chevalier maakt indruk met balans, finesse en een 
groots bewaarpotentieel. De neus is elegant met fris rood en 
zwart fruit en nu al goed geïntegreerd eikenhout. Ook de smaak 
is mooi fris en biedt verfijnde tanninen. De afdronk is lang en 
harmonieus. Perfect! 
Op dronk: tussen 2024 en 2050
€ 75,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 118,50

45 La Chapelle de la Mission Haut-Brion
(2de wijn), rouge

OKH DE JS WS WA

18,5 93 92-93 - 91-93

Een wijn van een dergelijke schoonheid kun je eigenlijk geen 
tweede wijn noemen. De wijn is krachtig en geconcentreerd, 
maar tegelijkertijd prachtig slank, verfijnd en zeer zuiver. Florale 
en minerale tonen op de neus, met ook rood en wit fruit. In de 
mond fijne tanninen en een uitmuntende frisheid.
Op dronk: tussen 2023 en 2040
€ 94,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 147,50

Vatenkelder Château Talbot, Saint-Julien Proeven op Château Batailley 9
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59 Château Cheval Blanc - 1er GCC A
OKH DE JS WS WA

20 98 96-97 - 97-99

Wederom is Château Cheval Blanc een van de wijnen van het 
jaar voor ons. Een bezoek aan het klassieke château met de 
futuristische chai laat zien dat hier niets aan het toeval wordt 
overgelaten. Château Cheval Blanc is de belichaming van het 
moderne Bordeaux waar traditie en innovatie hand in hand 
gaan om tot de meest indrukwekkende resultaten te komen. 
Een elegante en bijna florale aanzet met rijpheid en subtiel 
geroosterde tonen door het eikenhout. Op het middenpalet en 
bij de haast eindeloze afdronk begint het echte vuurwerk. De 
precisie, complexiteit, spanning en kwaliteit van de tanninen zijn 
adembenemend. Deze wijn is compleet en subliem!
Op dronk: tussen 2020 en 2050+
€ 770,00 per fles bij afname van 3 flessen. € 1.217,00 

Pomerol
Pomerol is een klein herkomstgebied, grenzend aan 
Saint-Emilion, dat een zeer homogene, hoogwaardige 
kwaliteit wijnen voortbrengt, met de merlotdruif in de 
hoofdrol. De wijnen zijn doorgaans zeer rond en gul, met 
fluweelzachte tanninen. Pomerol kent geen klassement. 

60 L’Hospitalet de Gazin, 2e wijn
OKH DE JS WS WA

16+ - - - -

Château Gazin is gelegen op het plateau van Pomerol. 
L’Hospitalet de Gazin is hun verrukkelijke tweede wijn. Hij biedt 
klein bosfruit en iets aards op de neus. De smaak is kruidig, rijp 
en heeft fijne tanninen. Een toegankelijk karakter, een krachtige 
structuur en een prima bewaarpotentieel. 
Op dronk: tussen 2020 en 2028
€ 33,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 48,60 

61 Château Plince
OKH DE JS WS WA

17 - - - -

Het château ligt tussen illustere buren als Château Nenin en 
Château La Pointe. In de wijngaard staat veel cabernet franc 
aangeplant, wat bijdraagt aan het expressieve karakter van de 
wijn. We ruiken klein rood fruit. De smaak is mondvullend, biedt 
prachtige tanninen en een heerlijk frisse afdronk.
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 37,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 52,60

62 Château La Grave à Pomerol
OKH DE JS WS WA

17 91 - 92-95 88-90

In 1971 was La Grave de eerste aankoop van de toen nog jonge 
Christian Moueix. Hij investeerde veel in de wijngaard en kelders. 
De bodem is rijk aan kiezel. Dit geeft een expressief, rijp fruit 
en een prachtige zuiverheid. De tanninen zijn fris en de lange 
afdronk maakt grote indruk!
Op dronk: tussen 2021 en 2040
€ 42,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 58,10

63 Château Bourgneuf
OKH DE JS WS WA

17 92 92-93 - 91-93

Château Bourgneuf profiteert van een terroir met veel klei en 
een ondergrond die rijk is aan ijzer. De zachte glooiing van de 
wijngaard zorgt voor een uitmuntende zonexpositie. De neus is 
ingetogen en geconcentreerd. We proeven donker fruit, laurier, 
een krachtige structuur en een schone finale.
Op dronk: tussen 2020 en 2040
€ 41,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 60,75 

64 Château La Conseillante
OKH DE JS WS WA

18,5 96 99-100 - 96-98

Een grootse La Conseillante, gemaakt van 80% merlot en 20% 
cabernet franc. Met een gloednieuwe kelder (sinds 2015) heeft 
de wijn verder aan precisie gewonnen. De wijn geurt naar donker 
fruit, rode bloemen en specerijen. De smaak heeft grip en is 
krachtig, maar eindigt elegant en fris.
Op dronk: tussen 2024 en 2050
€ 211,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 332,50

Saint-Emilion
Saint-Emilion brengt verschillende stijlen wijnen voort, 
afhankelijk van het bodemtype, uiteenlopend van 
lichtvoetig tot geconcentreerd en complex. De merlot 
is hier altijd in de hoofdrol, waardoor de wijnen een net 
wat ronder en vriendelijke karakter hebben dan die uit de 
Médoc. De tweede druif is hier de cabernet franc. De laat 
rijpende cabernet-sauvignon kom je maar weinig tegen.

52 Château Barrail du Blanc - GC
OKH DE JS WS WA

16+ - - - -

Elk jaar is dit de eerste wijn die wij ’s ochtends vroeg proeven bij 
de firma Moueix, waar de wijn wordt geflankeerd door enkele 
topwijnen uit Saint-Emilion en Pomerol. De Barrail du Blanc kent 
daar zijn plaats, maar doet altijd goed mee. In 2016 zeker! Dit is 
een zeer complete en aantrekkelijke wijn. 
Op dronk: tussen 2019 en 2028
€ 17,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 25,10

53 Château de Fonbel - GC
OKH DE JS WS WA

16,5 91 92-93 - 88-90

Château de Fonbel is eigendom van de familie Vauthier die ook 
het vermaarde Château Ausone bezit. In de wijn zit naast merlot 
ook de nodige cabernet-sauvignon, petit verdot en carmenère. 
Krachtige neus van rijpe kersen en cacao. De smaak biedt 
wederom dat donkere fruit en een mooie tanninestructuur.
Op dronk: tussen 2020 en 2028
€ 20,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 30,95

54 Château Corbin - GCC
OKH DE JS WS WA

18 93 92-93 - -

Annabelle Cruse-Bardinet investeerde veel in haar kelder 
en wijngaard. Deze elegante Saint-Emilion behoort tot onze 
favorieten. De wijn geurt naar klein rood fruit, rode bloemen en 
specerijen. De smaak bezit een zwoel fruit, met fluwelige tanninen 
en frisse zuren, die lang aanhouden in de afdronk.
Op dronk: tussen 2023 en 2036
€ 36,90 per fles bij afname van 6 flessen. € 57,90

55 Château Fleur Cardinale - GCC
OKH DE JS WS WA

17+ 92 94-95 - 92-94

Nog zo’n château dat de laatste jaren een grote progressie 
heeft laten zien. Blinkt Corbin uit in elegantie, Fleur Cardinale is 
compact en krachtig, maar blijft toch très saint-emilion. Een neus 
van kersen, cacao en specerijen, een volle, ronde structuur en 
fluwelige tanninen.
Op dronk: tussen 2023 en 2040 
€ 43,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 68,50

56 Château Bellevue - GCC
OKH DE JS WS WA

17 93 97-98 - 90-92

Bellevue is een van de oudste wijngaarden van Saint-Emilion en 
prachtig gelegen op een zuidelijke helling van het kalkplateau. 
De aanplant bestaat voor 100% uit merlot. De wijn bezit een 
zwoel rijp fruit, met minerale tonen, een hint van pure chocolade, 
een brede structuur en fluwelige tanninen. 
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 47,50 per fles bij afname van 6 flessen. € 73,90

57 Château La Gaffelière - 1er GCC
OKH DE JS WS WA

17,5 92 95-96 - 93-95

Het uitstekend gelegen La Gaffelière heeft een gevarieerde 
bodem die bijdraagt aan de complexiteit van de wijn. Merlot 
(80%) is hier in de hoofdrol. 2016 Gaffelière is een prachtig 
elegante wijn, met een zwoel rood fruit, specerijen, zijdezachte 
tanninen en een schitterende fraîcheur.
Op dronk: tussen 2022 en 2040+
€ 68,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 105,75 

58 Château Canon La Gaffelière 1er GCC
OKH DE JS WS WA

18,5 93 95-96 95-98 93-95

Het château bezit verschillende percelen met een relatief hoog 
percentage klei, waar de merlotdruif het uitstekend op doet. 
Daarnaast bestaat de aanplant uit cabernet franc (40%) en 
cabernet-sauvignon (8%). Een prachtig zuivere wijn, met minerale 
tonen, klein donker fruit en iets van cacao.
Op dronk: tussen 2023 en 2045
€ 94,00 per fles bij afname van 6 flessen. € 147,50

Anabelle Cruse-Bardinet (Château Corbin, Saint-Emilion) en Xavier Kat

Vatenkelder Château Palmer, Margaux10
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STANDAARD  VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor 
verwijzen wij u naar onze website: okhuysen.nl/voorwaarden.

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.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 1 september 2017.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio 2019.

Ter aanvulling op de standaard voorwaarden gelden daarnaast de volgende 
bijzondere bepalingen:

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een 
afname per verpakkingseenheid  van 6 flessen van één soort (tenzij anders 
aangegeven). De prijzen komen niet in aanmerking voor aanvullende kortingen.  
Om gebruik te kunnen maken van de in deze brochure vermelde aanbiedingsprijzen 
is de datum van ontvangst van uw betaling bepalend. Onder verwijzing naar de 
looptijd van deze aanbieding en de betalings-/reserveringsvoorwaarden (zie 
hieronder), dient uw betaling uiterlijk 14 september 2017 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur van deze voorverkoop 
vooraf. Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van uw aankoop. Betaling 
dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Per bank: ING Bank te 
Haarlem NL56INGB 0670813958.
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal gefactureerd worden op het moment van 
uitlevering. Wanneer u op het moment van uitlevering van uw wijn deze combineert 
met een reguliere bestelling, waarbij u voldoet aan de voorwaarden voor kosteloze 
levering, vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven van accijns doorberekend. De wijnen worden 
pas veraccijnsd bij uitlevering. Mochten deze tarieven wijzigen voordat de wijnen 
aan u zijn uitgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor deze aan u door te 
berekenen. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief zijn hierop niet van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WIJNEN IN OPSLAG

In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking voor opslag. Gezien de zéér speciale prijsstelling 
van deze wijnen worden aan koper dan wel opslagkosten in rekening gebracht. 
Deze zijn € 12,001 per doos van 6 flessen c.q. € 24,002 per doos van 12 flessen van 
één soort. De wijn kan dan desgewenst gedurende zes jaar na het jaar van oogst 
zonder verdere kosten voor de koper in opslag worden gehouden. Voor flessen 
die langer in opslag worden gehouden, wordt per fles € 0,552 aan opslagkosten in 
rekening gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden gelaten, zullen op de betreffende factuur de 
woorden “IN OPSLAG” worden opgenomen, zulks ter aanduiding dat de betrokken 
wijnen aan de koper zijn verkocht, doch door verkoper nog niet aan deze zijn 
geleverd.

Factuur opslagkosten:
Indien de factuur van de opslagkosten niet binnen de gestelde betaaltermijn 
is voldaan, behoudt verkoper zich het recht voor om de desbetreffende 
opslagovereenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en de 
opgeslagen wijnen direct aan de koper uit te leveren.

Ruiming:
Wijnen die langer dan 10 jaar zijn opgeslagen, die naar de mening van verkoper 
met het oog op de drinkbaarheid niet langer bewaard dienen te worden en die 
niet worden opgevorderd binnen een termijn van 2 maanden nadat de koper c.q. 
eigenaar daartoe, bij aangetekend schrijven aan het bij verkoper laatst bekend 
zijnde adres, is uitgenodigd, kunnen door verkoper worden geruimd zonder 
dat de koper c.q. eigenaar enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 
Eventueel gerealiseerde opbrengsten uit verkoop van deze wijnen zullen onder 
aftrek van gemaakte kosten, zoals achterstallige opslagkosten, notariskosten en 
kosten samenhangend met de ruiming en verkoop, ten behoeve van de koper c.q. 
eigenaar worden gereserveerd.

Aansprakelijkheid:
Wanneer de opgeslagen wijnen tenietgaan door welke oorzaak ook, dan is 
verkoper gehouden de gefactureerde waarde, voor zover voldaan, aan de koper te 
vergoeden; tot verdere schadevergoeding is verkoper niet gehouden.

1 tarieven 2017
2 huidig tarief over opslagjaar 2016


