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Domaine Samuel Billaud

We hebben een nieuw tophuis uit de Bourgogne aan ons weten te binden! Uit Chablis welteverstaan. Een prachtig 
deel van de Bourgogne waar het ons eigenlijk aan iets echt bijzonders ontbrak. Dat gevoel van leegte is bij 
deze dubbel en dik ingevuld: Samuel Billaud maakt klassewijnen! Samuel is het voormalige gezicht achter het 

beroemde Domaine Billaud-Simon, dat in 2014 verkocht werd aan Domaine Faiveley. In 2009 is Billaud eerst een handelshuisje 
begonnen in afwachting van de wijngaarden die hem van het Domaine Billaud-Simon ten deel zouden vallen. Na lastig 
en lang juridisch getouwtrek heeft hij heeft nu eindelijk zijn 3,6 hectare wijngaard in eigendom. In de tussentijd liet hij 
een kleine, zeer functionele kelder bouwen met moderne apparatuur. Daarmee kwamen de spotlights ook direct weer op 
Samuel Billaud te staan. Bettane&Desseauve bejubelden de nieuwe wijnen en hetzelfde gold voor het specialistische blad 
Bourgogne Aujourd’hui. Ook Tim Atkin (wijnjournalist voor Robert Parker’s Wine Advocate) gaf de wijnen direct zeer hoge 
scores. De wijnen van Billaud zijn krachtig, geconcentreerd, zeer zuiver en schoon.

   normaal  voorverkoop

1.  Chablis ‘Les Grands Terroirs’  € 21,50   € 17,50
De druiven voor deze assemblage komen van de wijngaarden Les Parges, Chapelots en Les Cartes. 
Een verrukkelijke wijn, geurend naar bloemen en wit fruit, mooie mineralen, fijne zuren, veel structuur 
en zeer levendig. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

2. Chablis 1er Cru ‘Mont de Milieu’ € 33,50   € 27,50
Prachtig rijk en nu al heerlijk.  Tonen van cirusfruit, bloesem en amandelen. De wijn bezit een rijke 
structuur, en is prachtig in balans. Verfrissende zuren en een zuivere mineraliteit.

 Op dronk: tussen 2018 en 2030

3. Chablis Grand Cru ‘Vaudésir’  € 72,90   € 59,50
Een wijn die laat zien hoe een echt grote chablis moet smaken, met aan de ene kant iets straks en 
bloemigs, maar aan de andere kant rijk en gul, met prachtige zuren en heel veel kracht en lengte.

 Op dronk: tussen 2018 en 2032

4. Chablis Grand Cru ‘Valmur’  € 75,90   € 61,50
Een echte geweldenaar. Nu nog gesloten, maar een schitterend complexe wijn, met veel van alles. 
Tonen van citrusfruit, sinaasappel, bloesem, amandelen, mineralen, prachtige zuren en dat alles 
schitterend in balans.

 Op dronk: tussen 2020 en 2035

Het oogstjaar 2015 heeft in grote delen van Frankrijk 
grootse wijnen voortgebracht. De Bourgogne was 
daarop geen uitzondering. Voor rood zal het jaar de 

boeken in gaan als exceptioneel, en ook de witte wijnen zijn 
in veel gevallen uitzonderlijk.

Voor het eerst sinds jaren werd de Bourgogne niet geplaagd 
door aanvallen van verwoestende nachtvorst of een 
mitrailleurvuur aan hagel. Nee, op wat kleine ongemakjes 
na bleef het rustig. Heerlijk rustig. Het was in de Bourgogne 
warm, zonnig en droog. Voor producenten van rood het 
perfecte jaar.
 
Gelukkig viel er in de wintermaanden wat neerslag en 
werden de waterreserves voldoende opgebouwd. Begin april 
werd het plots warm en ook mei was een warme en droge 
maand. De wijngaard bouwde een flinke voorsprong op in 
haar ontwikkeling. In tegenstelling tot de voorliggende vier 
jaren vielen er geen allesverwoestende hagelbuien, zeker 
voor de omgeving van Volnay en Pommard was dit een 
grote opluchting. De warmte en droogte hield in de zomer 
aan, zonder dat het té heet werd. Precies op het moment 
dat de wijngaard begon te snakken naar water, viel er wat 
welkome regen. Alles ging dus goed. Nu ja, bijna alles. Te 
veel begroeiing tussen de wijnranken was niet goed; het 
beetje regen wat er viel werd door deze gewassen direct 
opgeslurpt en kwam niet bij de wortels van de wijnstokken 
terecht. Er moest ook niet te veel blad zijn aan de wijnstokken 
– om de energie in de rijping van de druiven te stoppen en 
niet in de groei van de plant – maar tegelijkertijd moest er 
voldoende blad zijn om de trossen schaduw te bieden tegen 

de brandende zon. Oudere stokken, die dieper wortelen en 
beter bij de waterreserves kunnen, waren in het voordeel. 
Evenals kleibodems en kalkgronden, omdat deze beter water 
vasthouden dan zand- en kiezelgronden. Ook de ligging ten 
opzichte van de zon speelde een rol. De wat koelere bodems, 
zeker voor de witte chardonnay, presteerden het best. 

De blauwe pinot noirdruiven waren klein en bezaten dikke 
schillen, maar de tanninen werden perfect rijp. Ondanks de 
warme en droge omstandigheden behielden de druiven 
frisheid en spanning, wat in de wijnen prachtig terugkomt. De 
hoeveelheden vielen wel laag uit, zeker rondom Beaune. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de grote hagelschade van 
2014. 

Voor het maken van de mooiste witte wijnen speelden naast de 
hierboven genoemde factoren ook het moment van oogsten 
een cruciale rol. Alhoewel iedereen met een vroege oogst 
rekening hield, moest er vaak nog eerder geoogst worden dan 
in eerste instantie voorzien. Op het moment dat de rijpheid in 
de druiven aanwezig was, nam de zuurgraad plotseling snel af. 
Door net een paar dagen eerder te oogsten, konden druiven 
met een zeer goed evenwicht binnen worden gehaald. Boeren 
die dit tijdig doorhadden, zijn zeer tevreden over 2015 blanc.

Ook de wijngaarden die een wat minder grote naam 
hebben en doorgaans minder makkelijk tot rijpheid komen, 
hebben in 2015 geweldige wijnen voortgebracht. Dit maakt 
de wat vriendelijker geprijsde wijnen uit dit aanbod extra 
koopwaardig.

“C’est pour moi le plus beau millésime 
que j’ai vu pour le pinot noir en Bourgogne 
depuis que j’ai commencé avec le millésime 2000.“
David Croix

GROOT, GROTER  GROOTST
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Bourgogne 2015



Domaine David Duband

Voor rood een van de supersterren in de Bourgogne van dit moment. David nam in 1991 op jonge leeftijd het 
familiedomein over. In eerste instantie koos hij net als zijn generatiegenoten voor het maken van wijnen met 
intensiteit en kracht, maar in 2008 koos hij de weg van de verfijning en sindsdien maakt hij genuanceerde en 

evenwichtige wijnen vol terroirexpressie. Zo is hij overgegaan op het (gedeeltelijk) vergisten van hele trossen in plaats van 
te werken met ontsteelde druiven, hetgeen de wijnen meer frisheid en levendigheid geeft. Daarnaast kreeg hij via een 
investeerder de beschikking over prachtige nieuwe premier cru- en grand cru-wijngaarden. In de groene jaargids van La 
Revue du Vin de France kreeg hij eerst een ster, vervolgens twee en sinds 2015 is hij toegetreden tot het elitegezelschap 
van driesterrendomeinen. 

   normaal  voorverkoop

5.  2015 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc  € 26,50   € 21,50
Naast prachtig rood maakt Duband met dezelfde aandacht en precisie ook een beetje wit. Een wijn 
die geurt naar geel fruit, bloemen en hazelnoot. Prachtig slank, geconcentreerd en mineraal.

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

6. 2015 Bourgogne rouge  € 21,20   € 17,25
Van wijngaarden in Morey St. Denis en Chambolle Musigny met 45 jaar oude stokken wordt een 
prachtig elegante en frisse bourgogne gemaakt, vol sappig fruit en met een grote finesse.

 Op dronk: tussen 2018 en 2024

7. 2015 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits - Louis Auguste  € 26,25   € 21,50
Een van de mooiste wijngaarden uit de Hautes Côtes, met stokken van vijftig jaar oud. Een prachtige 
expressie van klein rood en zwart fruit, laurier en zwarte peper. Geconcentreerd, maar luchtig en 
soepel.

 Op dronk: tussen 2018 en 2024

8. 2015 Nuits-Saint-Georges  € 53,25   € 43,50
Nuits is vaak wat gereserveerd, maar deze prachtige wijn van vijftig jaar oude stokken is 
geconcentreerd en zeker niet streng. Heerlijk zwart fruit, rode bloemen, witte peper en rijpe, maar 
frisse tanninen.

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

9. 2015 Gevrey-Chambertin  € 58,95   € 47,90
De wijngaard met 65 jaar oude stokken ligt in Brochon, ten noorden van Gevrey. Hij geeft een 
geweldige, elegante stijl wijn. De smaak biedt kruidig zwart fruit, specerijen, mineralen, rode bloemen 
en zoetige tanninen in de afdronk. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

10. 2015 Chambolle-Musigny  € 64,75   € 52,90
Een zeer indrukwekkende en harmonieuze wijn, met een geconcentreerde fruitneus van frambozen 
en zwarte bessen, alsmede tonen van cacao en rode bloemen. In de smaak een volle structuur, met 
sappig fruit en fluwelige tanninen.

 Op dronk: tussen 2019 en 2028

   normaal  voorverkoop

11. 2015 Vosne-Romanée  € 64,75   € 52,90
Gemaakt van druiven van twee wijngaarden, Les Barreaux en Aux Ormes. Zoals dat hoort bij Vosne, 
is de wijn heerlijk gul, met een wat vettere structuur, donker kersenfruit, iets van cacao en zijdezachte 
tanninen.

 Op dronk: tussen 2019 en 2027

12. 2015 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc  € 72,90   € 59,50
De wijn Les Broc bestaat uit vier premiers crus: Blanchards, Ruchots, Ormes en Cheseaux. Een wijn 
van hoog niveau, met een prachtige structuur, een complex fruit, diepgang, mooie tanninen en goed 
in balans. Prachtig!

 Op dronk: tussen 2020 en 2029

13. 2015 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey  € 72,90   € 59,50
Een geweldige premier cru met een uitzonderlijke balans tussen rijpe, gulle en zoetige fruittonen en 
een bijna delicate frisheid, vol mineraliteit en elegante zuren. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2029

14. 2015 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers  € 72,90   € 59,50
Een wijngaard in het noordelijk deel van de appellation die prachtige wijnen voortbrengt met een 
duidelijke expressie van donker fruit.  De tanninen zijn perfect rijp, terwijl de zuren de benodigde 
frisheid aan de wijn geven.

 Op dronk: tussen 2020 en 2029 

15. 2015 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers  € 119,00   € 97,50
Les Sentiers ligt net onder de grand cru Bonnes Mares, tegen Morey-Saint-Denis aan. Een wijn met 
een grote gelaagdheid en complexiteit. Iets aards, truffel, tabak, rijpe fruittonen, kracht en veel 
lengte.

 Op dronk: tussen 2020 en 2031

16. 2015 Echezeaux Grand Cru  € 195,00   € 160,00
Een vermaarde grand cru, waar David tachtig jaar oude stokken bezit in het gedeelte ‘Les Rouge du 
Bas’. Een overrompelende wijn met een geconcentreerd fruit, krachtige tanninen, veel intensiteit, 
complexiteit en lengte.

 Op dronk: tussen 2022 en 2035+

17. 2015 Charmes-Chambertin Grand Cru  € 240,00   € 195,00
De druiven zijn afkomstig van negentig jaar oude stokken van de lieu-dit Mazoyères. In de geur is de 
wijn nu nog wat ingetogen. Kruidigheid en een subtiele aanzet, gevolgd door een enorme kracht en 
intensiteit en prachtige lengte laten het potentieel van de wijn goed zien.

 Op dronk: tussen 2023 en 2040+

18. 2015 Latricières-Chambertin Grand Cru  € 285,00   € 230,00
Een wijn die gekenmerkt wordt door een wat lichtere kleur en minerale en florale tonen. De 
wijn waaiert prachtig breed uit met verleidelijke, zwoele fruittonen en perfect rijpe tanninen. 
Indrukwekkend mooi!

 Op dronk: tussen 2023 en 2045+

 

*

*
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*

* Deze wijn is per fles te bestellen. De aanbiedingsprijs geldt bij een afname per fles.
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Domaine Tollot-Beaut

Bij de familie Tollot draait alles om kwaliteit. Ondanks de tegenslagen van de laatste jaren, die ook hier zeer kleine oogsten 
met zich meebrachten, werd aan de kwaliteit geen enkele concessie gedaan. 2016 verliep helemaal desastreus voor 
de familie en er zal dan ook niets of nauwelijks iets van dit oogstjaar op de markt komen. In 2015 ging het gelukkig wel 

goed en produceerde het domein een van de allermooiste jaren ooit! De volumes zijn ook dit jaar helaas beperkt. 

   normaal  voorverkoop

19. 2015 Bourgogne blanc  € 24,90   € 19,95
De Bourgogne blanc laat de kracht van het oogstjaar 2015 zien met rijpheid, een subtiele toets van 
eikenhout en een mooie balans door de fijne frisse zuren. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2021

20. 2015 Bourgogne rouge  € 24,90   € 19,95
De kracht van Domaine Tollot-Beaut is de reflectie van hun terroirs in de verschillende cuvées. De 
Bourgogne rouge geeft hun aandacht voor detail voorbeeldig weer. De 2015 is krachtig met intens 
donker rood fruit, iets van toast en cacao op de neus. De smaak is geconcentreerd met wederom het 
rode fruit. Verrukkelijk!

 Op dronk: tussen 2018 en 2023 

21. 2015 Chorey-Les-Beaune  € 31,00   € 24,95
Iets ten zuidwesten van de stad Beaune ligt Chorey-lès-Beaune. De wijnen hebben elegantie en 
rijpheid. 2015 is mooi expressief en biedt florale tonen,  rood fruit, rondeur en sappige frisse zuren. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

22. 2015 Savigny-Champ-Chevrey 1er Cru (Monopole)  € 46,50   € 37,50
Champ-Chevrey is een lieu-dit van de Premier Cru Aux Fournaux, Savigny-lès-Beaune, dat geheel 
in eigendom is van de Domaine Tollot-Beaut. Deze wijn biedt verfijning en elegantie, maar ook 
concentratie en structuur van rijpe tanninen.  

 Op dronk: tussen 2019 en 2026 

23. 2015 Aloxe-Corton  € 46,95   € 37,95
De wijnen uit Aloxe-Corton zijn doorgaans krachtig en goed gestructureerd. 2015 heeft een stevige 
tanninestructuur die mooi is ingepakt in rijp voluptueus donker fruit. Ook biedt hij een subtiele toets 
van specerijen en vanille. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

24. 2015 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières  € 61,95   € 49,95
Les Fournières ligt net onder de Grand Cru Corton met een expositie op het zuidoosten. Wat 
ingetogen op de neus. Duidelijk aanwezige, maar verfijnde tanninen, krachtig zwart fruit, specerijen 
en veel lengte. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

25. 2015 Beaune 1er Cru Clos du Roi  € 64,50   € 52,95
Clos du Roi ligt dicht tegen Aloxe-Corton aan en biedt dezelfde structuur en kracht gekoppeld aan de 
floraliteit van de wijnen uit Beaune. Een expressieve wijn met rood en zwart fruit, zwarte peper en een 
indrukwekkende concentratie. De afdronk houdt lang aan. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030

   normaal  voorverkoop

26. 2015 Corton Grand Cru  € 98,50   € 79,95
De intensiteit en kracht van de Corton Grand Cru is in 2015 niet te evenaren. Nu nog ingetogen op 
de neus.  Donker fruit en iets aards. De tannines zijn stevig, maar ragfijn en met een zwoele rijpheid. 
De lengte is immens en verraadt nu al de gelaagdheid en complexiteit die met de jaren gaan komen. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2034+

27. 2015 Corton-Bressandes Grand Cru  € 98,50   € 79,95
Corton Les Bressandes ligt op het midden van de heuvel Corton en wordt door connaisseurs 
geroemd om zijn eigen identiteit, waarin verfijning en een groot bewaarpotentieel gekoppeld 
worden. Zwoel rijp fruit op de neus met specerijen en nu al complexiteit.   

 Op dronk: tussen 2022 en 2034+

 

Domaine des Croix

David Croix heeft op zijn domein qua omvang helaas nog maar weinig goede oogsten meegemaakt, want vanaf 
het moment dat hij dit jonge bedrijf is gestart, zijn zijn wijngaarden geteisterd door hagel en vorst. Gelukkig kon 
hij in 2015 even ademhalen en produceerde hij spectaculaire wijnen! Naar eigen zeggen heeft hij nog nooit zoiets 

meegemaakt. Het jaar is zeer rijp en rijk, maar behield zijn frisheid vanwege een perfecte zuurgraad. Een ongebruikelijke, 
maar heerlijke combinatie! 

   normaal  voorverkoop

28. 2015 Bourgogne rouge  € 26,90   € 21,95
Gemaakt van druiven afkomstig uit Beaune en Savigny-lès-Beaune. Een toegankelijke wijn met mooie 
ronde tanninen en sappige frisse zuren die zorgen voor een mooie spanning. Absoluut verrukkelijk.

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

29. 2015 Beaune  € 33,90   € 27,50
De druiven voor deze Beaune zijn afkomstig uit vier verschillende wijngaarden. Een deel van de 
trossen wordt niet ontsteeld voor extra structuur en bewaarpotentieel. Expressief en geconcentreerd 
met rood fruit. Voorts een pittige bite die de Fransen zo mooi omschrijven als ‘croquante’.    

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

30. 2015 Beaune 1er Cru Cent Vignes  € 43,50   € 35,95
De bodem van de Premier Cru Cent Vignes heeft veel zand. Dit maakt de wijnen wat lichter 
gestructureerd, maar heel mooi expressief en toegankelijk. Een harmonieuze wijn met heerlijk rijp fruit 
en fluwelige tanninen. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2025

31. 2015 Beaune 1er Cru Bressandes  € 52,90   € 43,50
Les Bressandes is een hooggelegen (320 meter hoogte), zeer steile wijngaard. Het koele terroir 
excelleert in een warm jaar als 2015. Rijkdom en kracht, met specerijen en diep zwart fruit als kersen 
en bramen.  

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

*

*

* Deze wijn is per fles te bestellen. De aanbiedingsprijs geldt bij een afname per fles.V
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   normaal  voorverkoop

32. 2015 Beaune 1er Cru Les Grèves  € 67,50   € 54,95
Les Grèves is de meest gereputeerde premier cru van Beaune. Deze wijn is compact en nog wat 
gesloten. De tanninen zijn verfijnd en prachtig rijp. De afdronk is lang met diepgang en gelaagdheid. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

33. 2015 Corton Les Grèves Grand Cru  € 105,00   € 85,00
Les Grèves ligt in het verlengde van Les Bressandes. Zoals de naam al verraadt, zijn de bodems iets 
lichter. Een subtiele expressiviteit en rood fruit op de neus. Het gewicht van deze wijn wordt duidelijk 
in de smaak met concentratie, rijpheid en structuur.   

 Op dronk: tussen 2022 en 2032

Camille Giroud

David Croix van Domaine des Croix, die verantwoordelijk is geweest voor de wederopbouw van Camille Giroud, 
maakte in 2016 zijn laatste wijnen voor dit huis, samen met zijn opvolger Carel Voorhuis (die overkwam van Domaine 
d’Ardhuy). Hij wil meer tijd besteden aan zijn eigen domein en assisteert daarnaast sinds dit jaar Jean-Marc Roulot 

op Domaine Guy Roulot in Meursault. 2015 is daarmee het laatste jaar wat hij volledig zelfstandig maakte. En wat een jaar! 
Een mooier afscheid had David zich niet kunnen wensen! Ondanks het feit dat Giroud enkele eigen wijngaarden bezit, moet 
het huis vooral gezien worden als een ‘boutique negociant’: een koper van druiven en most, waarbij jaarlijks de Bourgogne 
wordt afgespeurd naar de meest interessante wijngaarden, waarvan de boeren bereid zijn om een deel van de oogst te 
verkopen. Bij Giroud worden de wijnen vervolgens gevinifieerd en opgevoed. Dit gebeurt allemaal op kleine schaal en met 
een 100% focus op kwaliteit. Niet voor niets heeft het huis al vele decennia een grootse reputatie!

   normaal  voorverkoop

34. 2015 Bourgogne blanc  € 21,90   € 17,95
De gelaagdheid, rijkdom en spanning van deze ‘slechts’ Bourgogne blanc komt van het fruit uit 
de wijngaarden van de villages Puligny-Montrachet en Hautes Côtes de Beaune. Het voluptueuze 
karakter en de subtiele tonen van geroosterde noten maken dit elk jaar weer een zeer gewilde wijn. 

 Op dronk: tussen 2017 en 2021

35. 2015 Auxey-Duresses blanc  € 33,50   € 27,50
De stenige bodem van de lieu-dit Les Hautes geeft deze wijn een fris en mineraal karakter met 
expressief citrusfruit. De verfijnde zuurgraad geeft de wijnen een uitstekend bewaarpotentieel. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

36. 2015 Meursault Les Vireuils  € 56,50   € 45,95
De wijngaard Les Vireuils ligt hoger op de heuvel en wordt geroemd om zijn straffere karakter en 
mineraliteit. De neus is complex met zwoel rijp fruit, bloesem en honing. De smaak is geconcentreerd 
en rond. De prachtige frisse zuren brengen spanning en lengte.  

 Op dronk: tussen 2018 en 2023 

37. 2015 Bourgogne rouge  € 20,50   € 16,95
De helft van de druiven die wordt gebruikt voor de Bourgogne rouge komt uit Givry, net ten westen 
van Chalon-sur-Saône. Deze druiven geven de wijn zijn frisheid en fruitexpressie. De rest komt uit 
Volnay in de Côtes de Beaune (voor rijkdom en complexiteit) en uit Prémaux in de Côte de Nuits 
(voor structuur).    

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

   normaal  voorverkoop

38. 2015 Marsannay ‘Les Longeroies’  € 33,50   € 27,50
Marsannay ligt al bijna tegen Dijon aan, in het noorden van de Côte de Nuits. De mooie wijngaard 
Les Longeroies biedt fruit met de kwaliteit van een premier cru. Deze wijn heeft karaktervol donker 
fruit en mooie stevige tanninen voor een uitstekend bewaarpotentieel.  

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

39. 2015 Santenay 1er Cru La Comme  € 38,90   € 31,50
De premier cru La Comme ligt tegen Chassagne-Montrachet aan en heeft wijnstokken van meer dan 
zestig jaar oud. Een heerlijk rijp fruit met kersen en frambozen en iets aards. In de afdronk vallen de 
harmonie, fraîcheur en lengte op.   

 Op dronk: tussen 2019 en 2025

40. 2015 Morey-Saint-Denis ‘Clos Solon’  € 55,50   € 45,50
De rijke bodem van Clos Solon geeft wijnen met een gul karakter. Een zuivere en rijpe stijl morey-
saint-denis met wilde aardbeien, frambozen en een iets aardse toon. Mooie ronde tanninen voor 
structuur en frisse zuren voor balans. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2028 

41. 2015 Volnay 1er Cru Les Lurets  € 66,50   € 54,50
Alleen het hoogste gedeelte van deze wijngaard is geclassificeerd als premier cru en van absoluut 
topniveau. Complexiteit en elegantie met sappig fris rood fruit en mooie ronde tanninen.    

 Op dronk: tussen 2020 en 2028

42. 2015 Vosne-Romanée ‘Les Chalandins’  € 77,50   € 63,50
Les Chalandins is gelegen tussen Vosne-Romanée en Flagey-Echezeaux en heeft een kleirijke bodem. 
Een heerlijk vlezige en expressieve vosne-romanée met vulling en rijpheid, diep donker fruit en 
specerijen. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030

43. 2015 Clos de Vougeot Grand Cru  € 195,00   € 159,00
De druiven voor de Clos de Vougeot komen van het climat Le Petit Maupertuis dat hoger in deze 
grote grand cru is gelegen. De stokken zijn meer dan vijftig jaar oud. De wijn is nu nog wat gesloten, 
maar al geconcentreerd en krachtig. Prachtig gestructureerd, fijn zwart fruit en een hint van specerijen. 
Zeer indrukwekkend!   

 Op dronk: tussen 2021 en 2033+

François Carillon

Enkele jaren geleden splitsen de broers Jacques en François het beroemde familiedomein Louis Carillon op. De broers 
gaan met ieder een deel apart verder. In zeer korte tijd wist François een uitmuntende reputatie op te bouwen voor 
zijn eigen wijnen. Het gezaghebbende La Revue du Vins de France heeft dit domein bekroond met maar liefst twee 

sterren. Naast de grote terroirs waarover François beschikt, verzet hij een enorme berg werk in de wijngaarden om druiven 
van optimale kwaliteit te kunnen oogsten. De precisie, zuiverheid, kracht en intensiteit van zijn wijnen getuigen van zijn 
perfectionisme.   

*

*

* Deze wijn is per fles te bestellen. De aanbiedingsprijs geldt bij een afname per fles.V
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   normaal  voorverkoop

44. 2015 Bourgogne blanc  € 25,90   € 20,95
Met deze bescheiden herkomst bewijst François Carillon moeiteloos zijn klasse. Deze chardonnay 
brengt tonen van roomboter en toast prachtig samen met expressief citrusfruit, mineraliteit en fijne 
frisse zuren. Een wijn met diepgang  en spanning!  

 Op dronk: tussen 2018 en 2021

45. 2015 Puligny-Montrachet  € 61,50   € 49,95
De rijkdom van het oogstjaar 2015 komt schitterend naar voren in deze village Puligny-Montrachet. 
Voluptueus en bijna sensueel rijp wit fruit alsmede geroosterde hazelnoten. De smaak is mooi fris en 
geconcentreerd met perfecte zuren.

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

46. 2015 Puligny-Montrachet ‘Les Enseignières’  € 71,00   € 58,50
Les Enseignières is alleen al vanwege zijn ligging gereputeerd; direct onder de grand cru‘s Bâtard-
Montrachet en Bienvenues-Bâtard-Montrachet. Een harmonieuze wijn met een grote rijkdom, 
levendig geel fruit, grote lengte en schitterende zuren.   

 Op dronk: tussen 2019 en 2026

47. 2015 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs-Gain  € 90,00   € 73,95
Champs-Gain ligt net wat hoger dan Les Folatières (op 360 meter hoogte), tegen Saint-Aubin aan. 
De stokken zijn meer dan vijftig jaar oud. Nog wat ingetogen met florale tonen en subtiel toast, een 
indrukwekkende concentratie, veel spanning en een enorme lengte. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2027

Domaine Philippe Colin

Philippe Colin omschrijft zichzelf als een groot liefhebber van terroir. Philippe zoekt niet naar overrijpheid in zijn druiven, 
maar naar fraîcheur en spanning. Op het juiste moment oogsten zorgt ervoor dat de druiven een natuurlijke balans 
hebben en de beste weergave van het terroir zijn. Hij vinifieert ieder terroir apart en iedere wijn krijgt een eigen 

opvoeding – veelal op 500 liter-vaten voor een betere integratie van het eiken - opdat de identiteit van ieder climat maximaal 
wordt behouden.  

   normaal  voorverkoop

48.  2015 Saint-Aubin blanc 1er Cru Les Combes  € 40,50   € 32,95
De premier cru Les Combes ligt tegen Chassagne-Montrachet aan en gaat over menig chassagne 
village heen. Een zuivere wijn met mooie frisse zuren, een prachtige intensiteit,  florale tonen en 
stenige mineraliteit. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2023 

49. 2015 Chassagne-Montrachet blanc  € 47,25   € 37,80
De village Chassagne-Montrachet is een assemblage van verschillende percelen, zowel aan de zijde 
van Santenay als Puligny. De percelen aan de zijde van Santenay geven kracht en rijkdom en de 
percelen aan de zijde van Puligny geven verfijning en complexiteit. Een zeer complete wijn.

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

   normaal  voorverkoop

50. 2015 Chassagne-Montrachet blanc 1er Cru Les Chenevottes  € 67,50   € 54,95
Les Chenevottes is een grootse premier cru op een steenworp afstand van Le Montrachet. Een 
expressieve wijn met citrusfruit, witte bloemen en een subtiele toets van noten. Krachtig en 
geconcentreerd met een lange afdronk.   

 Op dronk: tussen 2019 en 2026

51. 2015 Chassagne-Montrachet blanc 1er Cru Vergers  € 67,50   € 54,95
Les Vergers ligt pal naast Les Chenevottes, maar iets hoger en heeft iets minder klei in de bodem. 
Volgens Philippe maakt dit de wijnen nog wat krachtiger met meer diepgang.  

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

52. 2015 Chevalier-Montrachet Grand Cru  € 310,00   € 250,00
Chevalier-Montrachet ligt net iets hoger dan Le Montrachet aan de zijde van Puligny. Altijd een 
blockbuster met een machtige concentratie en een uitmuntende balans. Nu nog wat ingetogen, maar 
met de tijd zullen het potentieel, de gelaagdheid en diepgang zich laten zien.    

 Op dronk: tussen 2021 en 2032+

53. 2015 Chassagne-Montrachet rouge Les Chênes € 30,60   € 24,50
Wat opvalt in deze rode wijn van Philippe zijn de slankheid en doordrinkbaarheid, met heerlijk fris en 
sappig rood fruit, een pittige kruidigheid en zachte tanninen.

 Op dronk: tussen 2018 en 2025  

54. 2015 Chassagne-Montrachet rouge 1er Cru Morgeot  € 47,50   € 36,90
De premier cru Morgeot is van oudsher een wijngaard voor de rode wijnen van Chassagne. Gewichtig 
en krachtig met een stevige tanninestructuur, maar subliem ingepakt in mooi rijp zwart fruit en iets van 
specerijen. Opvallend fris, floraal en prachtig harmonieuze zuren.

 Op dronk: tussen 2019 en 2028

Domaine Bachelet-Monnot

De jonge en ambitieuze broers Marc en Alexandre Bachelet uit Dezize-lès-Maranges zijn al sinds 2005 met elkaar 
aan het werk. In de afgelopen jaren hebben zij veel ervaring opgedaan, waarbij zij innovatie niet schuwden, om de 
kwaliteit van hun wijnen nog verder te verbeteren. Er wordt geëxperimenteerd met grotere houten vaten om hun 

wijnen nog meer verfijning te geven. Het doel dat zij voor ogen hebben, is om bij de absolute top van de Bourgogne aan te 
sluiten. Gezien de geweldige recensies die zij jaarlijks in de pers krijgen, mogen we concluderen dat dit slechts een kwestie 
van tijd is. Met 2015 hebben de broers wellicht hun sterkste jaar tot nu toe met wijnen die het weelderige karakter van grote 
bourgognes schitterend koppelen aan complexiteit en diepgang!   

   normaal  voorverkoop

55. 2015 Bourgogne blanc  € 20,95   € 16,80
De broers Bachelet zijn bekend om hun heerlijke en toegankelijke Bourgogne blanc met sappig 
wit fruit, een hint van hazelnoot, witte peper en bloesem. Deze wijn heeft een buitengewone prijs-
kwaliteitverhouding.  

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

*

* Deze wijn is per fles te bestellen. De aanbiedingsprijs geldt bij een afname per fles.V
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   normaal  voorverkoop

56. 2015 Santenay blanc  € 26,90   € 21,95
Een zeer geliefde en gevraagde wijn van Marc en Alexandre Bachelet. De kalkrijke bodem zorgt voor 
een wijn met precisie, fraîcheur, lengte en een mooi floraal karakter. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

57. 2015 Chassagne-Montrachet blanc  € 42,25   € 33,90
Een geweldige chassagne-montrachet met een expressieve neus vol rijp wit fruit, bloesem, wat toast 
en boter. Mooi geconcentreerd en met een lange, fijne afdronk.

 Op dronk: tussen 2018 en 2024

58. 2015 Puligny-Montrachet  € 48,50   € 37,50
De kwaliteit van de Puligny-Montrachet village is van buitengewoon hoog niveau in 2015. Kracht 
en balans zijn de sleutelwoorden. Een weelderige neus met honing, boter, florale tonen en toast. 
Concentratie, structuur en een lange intense afdronk. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

59. 2015 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières  € 77,95   € 59,60
De premier cru Les Folatières is een van de meest gereputeerde van Puligny en ligt op dezelfde 
hoogte als Chevalier-Montrachet. Nog wat ingetogen met mooie geïntegreerd eikenhout. Power en 
energie met mooie zuren en een indrukwekkende gelaagdheid.  

 Op dronk: tussen 2020 en 2028

60. 2015 Bourgogne rouge  € 20,95   € 16,80
Een kruidige en elegant gestructureerde bourgogne rouge met lieflijk rijp rood fruit, witte peper, 
sappige frisse zuren en subtiel toast van het eikenhout. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

61. 2015 Santenay rouge ‘Les Charmes’  € 26,90   € 21,95
Zoals de naam al verraadt, geeft het perceel Les Charmes, dat net ten oosten van Maranges ligt, 
charmante wijnen met toegeeflijk fruit. De neus is gul met rood en zwart fruit, witte peper en foelie. 
De smaak is mooi rond met soepele tanninen en zachte frisse zuren. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2024
   
62. 2015 Maranges rouge 1er Cru La Fussière  € 26,50   € 21,50
De wijngaard van de premier cru La Fussière is enigszins steil met een goede expositie op het zuiden. 
Een stevig gestructureerde wijn met robuuste, maar prachtig rijpe tanninen en verleidelijk zwart fruit. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

Domaine Michel Briday

Domaine Briday ligt in het dorpje Rully in het noorden van de Côte Chalonnaise, zo’n tien kilometer ten zuiden van 
Puligny-Montrachet. De sympathieke Stéphane Briday maakt hier, in de voetsporen van zijn vader Michel, excellente 
wijnen. Met zijn prachtige wijngaarden en grote bevlogenheid, manifesteert Briday zich steeds meer als een van de 

ware gangmakers van Rully. Vanaf 2014 is Domaine Michel Briday Terra Vitis gecertificeerd. Dit certificaat garandeert dat er 
in de wijngaarden en de kelder met veel respect voor mens, dier en milieu wordt gewerkt.  

   normaal  voorverkoop

63. 2015 Rully blanc  € 20,75   € 16,50
Een assemblage van vier verschillende percelen met duidelijke verschillen in de bodems. Een mooie 
frisse, complexe en expressieve wijn met citrusfruit, bloesem en roomboter. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2021

64. 2015 Rully blanc Clos de Remenot (Monopole)  € 25,95   € 20,90
Clos de Remenot heeft de klasse van een premier cru, met meer dan 45 jaar oude wijnstokken en 
lage rendementen. De neus is verleidelijk met honing, brioche en gedroogde abrikoos. Een romige 
textuur, complexiteit en fijne frisse zuren voor balans.  

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

65. 2015 Rully blanc 1er Cru Gresigny  € 27,50   € 21,95
Stéphane Briday bezit iets meer dan een hectare op deze onvolprezen premier cru. De stokken zijn 
bijna zestig jaar oud. Een wijn met mineraliteit, spanning en kracht.

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

66. 2015 Bourgogne Pinot Noir  € 16,30   € 12,95
Voor het eerst presenteren wij de Bourgogne Pinot Noir van dit domein. Een spannende slanke pinot 
noir met rood, sappig fruit, iets van laurier, peper en een floraal karakter. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

Domaine Stéphane Aladame

Met groot succes presenteerden wij vorig jaar voor het eerst de wijnen van Stéphane Aladame in onze voorverkoop 
Bourgogne. Al op zijn achttiende maakte hij zijn eerste eigen wijnen. Stéphane wordt vandaag de dag gezien als 
een van de belangrijkste stuwende krachten voor de kwaliteit van de wijnen uit Montagny! Zijn wijnen prijken op 

de wijnkaarten van de meest prestigieuze restaurants van Frankrijk.  

   normaal  voorverkoop

67. 2015 Bourgogne ‘Mon Blanc’  € 16,50   € 13,50
Bourgogne ‘Mon Blanc’ wordt gemaakt van een perceel uit het dorpje Saint-Clément-sur-Guye, in 
het zuiden van de Côte Chalonnaise. Een mooie zuivere slanke wijn, met frisse zuren en een heerlijk 
speels vetje in de afdronk.   

 Op dronk: tussen 2018 en 2021

68. 2015 Montagny 1er Cru ‘Les Vignes Derrière’  € 25,90   € 20,95
Les Vignes Derrière is een premier cru in het zuiden van de appellatie Montagny met een kalkrijke 
kleibodem. De helft van deze wijn wordt opgevoed op beton en de andere helft op eikenhouten 
vaten (geen nieuw hout). Complex met rijp wit fruit, florale tonen en een rijke textuur.  

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

69. 2015 Montagny Cuvée ‘Sélection Vieilles Vignes’  € 25,90   € 20,95
Een assemblage van verschillende percelen met een premier cru-status, van stokken van tussen 
de veertig en tachtig (!) jaar oud. Opvoeding grotendeels op oudere eikenhouten vaten. Een rijke 
textuur, exotische neus en harmonieuze frisse zuren.     

 Op dronk: tussen 2018 en 2023
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   normaal  voorverkoop

70. 2015 Montagny 1er Cru ‘Les Coères’  € 28,50   € 22,95
De Les Coères van Stéphane krijgt een volledige opvoeding op eikenhouten vaten (geen nieuw hout) 
en geldt als een van de beste cru‘s van Montagny. Geconcentreerd, zwoel fruit, brioche en gelaagd 
met een subtiele mineraliteit.     

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

Bret Brothers & Domaine la Soufrandière

De wijnen van de Bret Brothers en hun Domaine la Soufrandière zijn onderhand een begrip in het assortiment 
van Okhuysen. Veel liefhebbers weten de eigenzinnige stijl wijn van de broers op waarde te schatten en zijn 
naarstig op zoek naar de beperkte hoeveelheden die wij kunnen bieden. In 1947 kocht grootvader Bret het 

domein in Vinzelles. In 2000 stopten zijn kleinzoons Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret met levering aan de lokale 
coöperatie en starten hun eigen Domaine de la Soufrandière. In korte tijd hebben de broers zich gemanifesteerd 
als een van de topproducenten van de Mâconnais en inmiddels kunnen zij zich ook meten met de absolute top van 
de gehele Bourgogne. Met veel overtuiging wordt er in de wijngaarden gewerkt op een biologisch-dynamische wijze.  
Voor hun handelshuis Bret Brothers kopen zij alleen biologisch verbouwde druiven, waarvan ongeveer 60% ook biologisch 
is gecertificeerd, van geselecteerde percelen met oude stokken. Alle druiven worden met de hand geoogst door hun eigen 
oogstploeg.      

   normaal  voorverkoop

71. 2015 Viré-Clessé ‘Sous Les Plantes’, Bret Brothers  € 26,60   € 21,50
Afkomstig uit het zuiden van de appellation Viré-Clessé (bij Clessé) van de wijngaard Sous les Plantes 
met stokken van minmaal 55 jaar oud. Een bijna exotische neus met een kruidige ondertoon en 
heerlijk rijp geel fruit. In de afdronk een spannend bittertje dat extra lengte geeft. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2021

72. 2015 Pouilly-Vinzelles Cuvée Les Remparts, Bret Brothers  € 28,25   € 22,60
Cuvée Les Remparts wordt gemaakt van een perceel van Les Longeays, dat geen eigendom is van de 
broers. Karamel, brioche en groene appel, een mooie concentratie en heerlijk fris. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

73. 2015 Pouilly-Fuissé Cuvée Terres de Vergisson, Bret Brothers  € 31,50   € 25,25
Een indrukwekkende wijn van verschillende percelen in het dorpje Vergisson. De neus is mineraal met 
ook subtiel iets van gedroogde perzik, foelie en brioche, een stevige textuur en fraîcheur. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2023

74. 2015 Pouilly-Fuissé ‘En Carementrant’, Bret Brothers  € 36,50   € 29,95
Het perceel En Carementrant ligt direct onder de hoge klif van Vergisson. Een diep kalkrijk terroir. 
Wat ingetogen op de neus door zijn jeugd, maar met een schitterende gelaagdheid, concentratie en 
spanning. Top!

 Op dronk: tussen 2018 en 2026

75. 2015 Pouilly-Fuissé ‘Le Clos Reyssié’, Bret Brothers  € 36,50   € 29,95
Le Clos Reyssié is het meest gereputeerde terroir van het gehucht Chaintré. Deze wijn wordt zowel 
gevinifieerd als opgevoed op barrique. Hij heeft weelderig citrusfruit en brioche op de neus. De 
lengte is geweldig met een zilte ondertoon. 

 Op dronk: tussen 2018 en 2025

   normaal  voorverkoop

76. 2015 Pouilly-Vinzelles, La Soufrandière  € 31,50   € 25,25
Deze village is een assemblage van de jonge aanplant, tussen de 25 en 50 jaar (!) oud, uit de 
wijngaard Les Quarts. Een verleidelijke wijn met verrukkelijk exotisch fruit, boter en subtiele 
geroosterde tonen. De afdronk is lang met een spannende mineraliteit.    

 Op dronk: tussen 2018 en 2022

77. 2015 Pouilly-Vinzelles ‘Les Longeays’, La Soufrandière  € 39,70   € 30,80
Les Longeays heeft een bodem van klei met rode ijzeroxide. Na de rijping op barrique verblijft de 
wijn nog zes maanden op tank. Rijp geel fruit, een prachtige textuur, concentratie en fijne zuren. Een 
zeer harmonieuze en indrukwekkende wijn!

 Op dronk: tussen 2018 en 2027

78. 2015 Pouilly-Vinzelles ‘Les Quarts’, La Soufrandière  € 44,50   € 36,50
De gebroeders Bret zijn, zoals zij zelf zeggen, verliefd op de beste terroir van Vinzelles. Met 
veel toewijding worden de bodems bewerkt en de zeer oude stokken onderhouden. Deze wijn 
combineert het weelderige karakter van chardonnay op spectaculaire wijze met spanning, diepgang, 
kracht en een zilte mineraliteit.    

 Op dronk: tussen 2018 en 2028
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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 17 november 2017. 

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2017/ begin 2018.

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 1 december 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. € 24,001 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

Pakket witte & rode Bourgogne 2015
Maak kennis met 2015 en onze Bourgogneproducenten via dit speciale pakket van zes flessen. Van de 
volgende wijnen treft u in het pakket één fles aan: 2015 Rully blanc, Michel Briday, 2015 Chablis ‘Les Grands 
Terroirs’, Samuel Billaud, 2015 Bourgogne blanc, François Carillon, 2015 Bourgogne rouge, Camille Giroud, 
2015 Bourgogne rouge, Tollot-Beaut, 2015 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits - Louis Auguste, David Duband.

Voorverkoopprijs: € 115,00 (normaal € 139,80) 


