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Domaine René Rostaing (noordelijke rhône)

De wijnen van Rostaing worden door kenners en liefhebbers geplaatst bij de allermooiste van de beroemde 
wijnstreek Côte-Rôtie. Het is een van de weinige domeinen waar de hele trossen worden vergist, zonder de 
druiven te ontstelen. Het is een lastiger proces, maar geeft de wijnen extra spanning, verfijning en diepgang. 

2015 was het eerste oogstjaar van Pierre Rostaing, zoon van René. Pierre viel met 2015 met zijn neus in de boter; je 
kunt het slechter treffen. Tijdens ons bezoek eerder dit jaar liep René overigens nog volop rond. Vader en zoon zijn 
lyrisch over 2015, dat door René wordt vergeleken met het in Côte-Rôtie mythische jaar 1991! Ondanks de warmte 
en droogte behielden de wijnen hun opmerkelijke elegantie. René: “Een echte côte-rôtie geeft een frisse finale!”

 1. 2016 CONDRIEU LA BONNETTE NORMAAL € 64,50 VOORVERKOOP € 49,90 
Condrieu ligt net ten zuiden van Côte-Rôtie, op het punt waar de Rhône een bocht maakt en de wijngaarden een ligging op het 
zuiden hebben. La Bonnette heeft een bodem van graniet, die de wijn veel mineraliteit geeft. Een schitterende condrieu met 
spanning, complexiteit en perfecte zuren.

 Op dronk tussen 2018 en 2022

 2. 2015 CÔTE-RÔTIE AMPODIUM NORMAAL € 64,50 VOORVERKOOP € 51,60 
Een grootse Ampodium! Het parfum bezit een expressief donker fruit van bessen en bramen, iets van viooltjes en een pepertje. 
De smaak valt op door een zwoel, donker fruit, met kruidige tonen, rijpe tanninen en een frisse en levendige afdronk.

 Op dronk tussen 2019 en 2025

 3. 2015 CÔTE-RÔTIE LA LANDONNE  NORMAAL € 130,00 VOORVERKOOP € 103,00 
De vermaarde akker La Landonne is onderdeel van de Côte Brune met een bodem van leisteen, rijk aan ijzer en mineralen. De 
wijnen die hier vandaan komen, bezitten altijd veel kracht en intensiteit. De 2015 bezit een compact, geconcentreerd donker 
fruit, met schitterende tanninen en een verbluffende frisheid. Prachtig!

 Op dronk tussen 2020 en 2035

 4. 2015 CÔTE-RÔTIE CÔTE BLONDE NORMAAL € 142,50 VOORVERKOOP € 109,00
Op deze beroemde akker bezit Rostaing meerdere percelen, met ieder specifieke eigenschappen, die hij met elkaar assembleert. 
Deze topwijn biedt altijd intensiteit en gulheid, zonder aan elegantie in te boeten. De neus zit vol donker fruit, kirsch, specerijen, 
zwarte olijven en wat peper. In de mond vinden we een enorme kracht, opnieuw donker fruit, een uitstekende concentratie, 
stijlvolle tanninen en een intense, elegante finale.

 Op dronk tussen 2021 en 2035+

Een oogstjaar in goud gegoten!
Rhône 2015 maakt alle verwachtingen waar

Delen de noordelijke en zuidelijke Rhône meestal alleen dezelfde rivier met 
elkaar, in 2015 óók de kwaliteit van de wijnen!

De omstandigheden in 2015 waren in de Rhône zo goed als perfect. Het vroege voorjaar was 
vrij nat, waardoor er voldoende waterreserves in de bodem aanwezig waren voor de rest van 
het groeiseizoen. De zon scheen vervolgens uitbundig en het was verder ook droog weer. 

Juni en juli waren zelfs erg heet, maar op het moment dat de wijngaard er last van zou gaan krijgen, 
werden de nachten koeler, waardoor de rijping weer op gang kwam. In augustus vielen er enkele 
welkome buien. En hoewel de druifjes wat kleiner waren, met dikkere schillen, behielden zij een 
goede zuurgraad en waren de tanninen van een zeer goede kwaliteit. Daarmee is 2015 zowel voor de 
noordelijke als de zuidelijke Rhône een exceptioneel jaar, met name voor de rode wijnen. Voor de 
zuidelijke Rhône gaan vergelijkingen op met een jaar als 2007, maar dan iets frisser. In het Noorden 
zit het jaar wellicht tussen 2009 en 2010 in. Jean-Louis Chave vertelde ons dat in 2015 ook de ‘lagere’ 
wijnen, zoals die van Chave Sélection, voortreffelijk zijn en ‘eenvoudig’ waren om te maken. De wijnen 
uit Hermitage doen  voor hem persoonlijk iets onder voor  de fenomenale 2010, maar komen wel in 
de buurt van de uitstekende 1990. Bij Pierre-Marie Clape had de wijngaard te lijden van de droogte 
en leek het jaar te mislukken. Geholpen door een flinke bui op 18 augustus en wat koelere dagen die 
daar op volgden, draaide ook daar het jaar om in de richting van iets fenomenaals, wat in de kelder 
goed te proeven was. Want wat we ook horen of lezen, het proeven vertelt ons het echte verhaal.  
 
Alles wat we van 2015 proefden was een groot feest; de wijnen bezitten een uitstekende complexiteit en 
zijn perfect in balans, met een prachtige rijpheid, frisse zuren en krachtige, maar perfect rijpe tanninen! 
Was er dan niets negatiefs? Nee, eigenlijk niet, of het moest zijn dat sommige witte wijnen net wat 
frisheid missen. Het moment van oogsten was daarbij essentieel. De beste witte wijnen zijn dan 
ook zeer geslaagd: prachtig rijk en nooit log. Kortom 2015 Rhône is een jaar om  niet te missen! 
 
Naast 2015 rood en een enkele wit, bieden we in deze voorverkoop ook de nodige witte wijnen uit 2016 
aan. In 2016 was er zoals vaak het geval is, een groter verschil in weersomstandigheden tussen Noord en 
Zuid. Het Noorden werd geplaagd door regen in de lente en vroege zomer, die op veel plekken zorgde 
voor ziektes in de wijngaarden, waardoor de rendementen daar fors daalden. In het Zuiden daarentegen 
liep vrijwel alles op rolletjes. Een goede nazomer zorgde ook in het Noorden uiteindelijk voor een zeer 
mooie kwaliteit. Zeker André Perret uit Condrieu was zéér te spreken over de witte wijnen uit 2016, 
die hij als uitmuntend beschouwt! Naast 2015 rood en een enkele wit, bieden we in deze voorverkoop 
ook de nodige witte wijnen uit 2016 aan. In 2016 was er zoals vaak het geval is, een groter verschil in 
weersomstandigheden tussen Noord en Zuid.

Xavier Kat en team okhuysen 

PS Om de keuze in dit wellicht overweldigende aanbod van indrukwekkende rhônewijnen te vergemakkelijken, hebben 
wij de wijnen die u onzes inziens niet mag missen, aangeduid met een ‘Coup de Coeur’-logo. 
Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen voor een persoonlijk wijnadvies.

 “2015 north Rhône reds - best in 55 years? 

Jancis Robinson

“Rhône 2015: Hotly tipped vintage   
living up to its promise!

John Livingstone-Learmonth - decanter.com

René en Pierre Rostaing 
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Domaine André Perret (noordelijke rhône)

Wat André Perret maakt, is het summum van Condrieu en zijn beperkte productie voldoet nimmer aan 
de grote vraag. Naast een zeer hoogwaardige basis-condrieu, maakt hij twee unieke cuvées van twee 
toppercelen, te weten Coteau du Chéry en Clos Chanson. Behalve in Condrieu, maakt Perret ook 

beeldschone rode wijnen in Saint-Joseph. Perret prijst zich rijk met beeldschone witte wijnen uit 2016 en rode 
topwijnen uit 2015.

 5. 2016 CONDRIEU NORMAAL € 45,05 VOORVERKOOP € 35,95
Deze rijke, intense wijn wordt op houten vaten opgevoed. De neus is uitbundig, licht exotisch, en biedt tonen van witte perzik, 
lychee, honing, bloesem en vers brood. In de mond is de wijn zalvend, heeft een goede concentratie, frisse zuren, een lichte 
ziltigheid en een zuivere afdronk.

 Op dronk tussen 2018 en 2022 

 6. 2016 CONDRIEU CLOS CHANSON NORMAAL € 57,00 VOORVERKOOP € 45,50
De Clos Chanson is een ommuurde wijngaard die op een steile helling in terrasvorm is aangelegd. De bodem bestaat naast graniet 
uit klei en geeft een rijke, krachtige condrieu, die tegelijk immer fris is. De wijn wordt op eikenhouten barriques opgevoed. De 
neus is heel expressief en geeft tonen van  abrikoos, perzik, lychee, witte peper, honing en citrusfruit. De smaak is breed en rijk, 
zit vol rijp geel en exotisch fruit en heeft een perfecte balans.

 Op dronk tussen 2018 en 2024

 7. 2016 CONDRIEU CHÉRY NORMAAL € 59,95 VOORVERKOOP € 47,50
Chéry is een klein perceel van 2,5 hectare met zestig jaar oude stokken, op de steilste wijngaard van Condrieu, met een ideale 
ligging. De wijn heeft een uitbundige geur van tropisch fruit, met ook iets van abrikoos, perzik, acacia, amandel en een zoete 
zweem van honing. De smaak is intens en geconcentreerd, biedt een minerale ziltigheid, rijp fruit, iets van vanille en brioche.

 Op dronk tussen 2018 en 2024

 8. 2015 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL € 22,95 VOORVERKOOP € 17,95
De syrahdruiven voor deze cuvée komen van terraswijngaarden met een wat lichtere grond. De stokken zijn dertig jaar oud. Na 
de gisting rijpt de wijn gedurende twaalf maanden op eikenhouten vaten. De kleur is dieprood, bijna paars. Het parfum ruikt 
naar donker fruit, peper en iets aards. De smaak is heel puur, heeft een terugkerend zwart fruit en rijpe tanninen en de afdronk 
is zacht en kruidig.

 Op dronk tussen 2018 en 2023

 9. 2015 SAINT-JOSEPH ROUGE LES GRISIÈRES NORMAAL € 32,50 VOORVERKOOP € 25,50
Les Grisières is een prachtig perceel gelegen in het meest noordelijke deel van Saint-Joseph, met wijnstokken van wel tachtig 
jaar oud. Een wijn met enerzijds veel kracht en een rijp donker fruit en met anderzijds veel souplesse en een prachtige frisheid.

 Op dronk tussen 2019 en 2025

Domaine Alain Graillot (noordelijke rhône)

Gérard Chave tipte ons eind jaren tachtig van de vorige eeuw om nieuwkomer Alain Graillot goed in de gaten 
te houden. In het ‘eenvoudige’ Crozes-Hermitage maakte hij wijnen die op Chave grote indruk maakten. 
Niet vanwege hun kracht, maar juist vanwege de perfecte balans, de frisheid en het sprankelende syrahfruit. 

Nu, dertig jaar later, maken zijn zoons Maxime en Antoine wijnen die nog altijd even indrukwekkend zijn als die van 
hun vader. De blauwe druiven worden niet ontsteeld, maar met hele trossen vergist, en het vinificatieproces gaat 
met zachte hand: er wordt gezocht naar balans en finesse. De benadering bij de witte wijnen is hetzelfde; ook hier 
wordt gezocht naar frisheid en elegantie.

 10. 2016 CROZES-HERMITAGE BLANC  NORMAAL € 24,50 VOORVERKOOP € 18,90
Deze heerlijke wijn gemaakt van 80% marsanne en 20% roussanne, wordt voor 60% opgevoed op houten vaten en ondergaat 
geen melkzure gisting, om een maximale frisheid te bewaren. Impressies van rijpe perzik en honing, met een rijke structuur en 
een fijn bittertje.

 Op dronk tussen 2018 en 2022

 11. 2015 CROZES-HERMITAGE ROUGE  NORMAAL € 23,95 VOORVERKOOP € 18,50
100% syrah, een assemblage van verschillende percelen, waarbij de familie altijd naar frisheid en spanning zoekt. Een voor 
Graillot vrij brede en geconcentreerde wijn, maar toch met dat kenmerkende, pure syrahfruit. Geconcentreerd zwart fruit, wat 
laurier en peper, rijpe tanninen en een frisse, pittige afdronk.

 Op dronk tussen 2018 en 2025

 12. 2015 CROZES-HERMITAGE ROUGE LA GUIRAUDE NORMAAL € 39,90 VOORVERKOOP € 31,50
La Guiraude is niet een wijngaard, maar de naam van deze speciale cuvee, afkomstig van een selectie van vaten, die meer 
concentraat en kracht bezit dan de rest van de vaten. Ondanks dit surplus aan kracht blijft ook de Guiraude een toonbeeld van 
harmonie en souplesse. Het parfum zit vol met zwart, bessig fruit, kruiden, zwarte peper en viooltjes. De smaak is behoorlijk 
intens, bezit een uitstekende concentratie van donker fruit, een prachtige mineraliteit, rijpe tanninen en een uitstekende balans.

 Op dronk tussen 2019 en 2025

André Perret Antoine en Maxime Graillot
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Domaine Bernard Gripa (noordelijke rhône)

Hoewel het domein nog immer de naam van zijn vader draagt, is zoon Fabrice hier alweer vele jaren de grote 
man. Maar als je tijdens de oogst op het domein rondloopt, kom je zijn vader en moeder nog altijd tegen, 
druk in de weer om zoonlief te assisteren. In totaal bezit de familie zes hectare wijngaarden in Saint-Peray en 

zeven in Saint-Joseph, waaronder de oorspronkelijke wijngaard Saint-Joseph in Mauves, het mooiste deel van deze 
uitgestrekte appellation. Zowel de rode als witte wijnen die hier worden gemaakt zijn juweeltjes. Van de beroemde 
Berceau was de productie in 2015 voor rood erg laag en tot onze spijt niet voor ons beschikbaar… De basiswijn is 
dit jaar gelukkig van een exceptioneel niveau!

 13. 2016 SAINT-PERAY ‘LES PINS’ NORMAAL € 24,90 VOORVERKOOP € 19,95
Een verrukkelijke witte wijn gemaakt van 80% marsanne en 20% roussanne. 70% van de wijn kreeg een opvoeding op eikenhouten 
barriques. Het parfum geurt naar wit fruit als appel en meloen, ook wat naar abrikoos, veldbloemen, honing en brioche. In de 
mond heeft de wijn een mooie concentratie van rijp wit en geel fruit, een frisse mineraliteit en uitstekende zuren. 

 Op dronk tussen 2018 en 2021

 14. 2016 SAINT-JOSEPH BLANC NORMAAL € 31,25 VOORVERKOOP € 24,95
Een soortgelijke assemblage als ‘Les Pins’ (70% marsanne, 30% roussanne), maar de grond van Saint-Joseph bestaat voor een 
belangrijk deel uit graniet, terwijl Saint-Péray meer kalk heeft. Mooie concentratie, zwoel fruit en iets van amandel.

 Op dronk tussen 2018 en 2021 

 15. 2016 SAINT-PERAY ‘LES FIGUIERS’ NORMAAL € 33,90 VOORVERKOOP € 26,95
Een absolute topcuvée uit Saint-Peray, afkomstig van een selectie van tachtig jaar oude wijnstokken. De assemblage wordt hier 
gedomineerd door roussanne (60%), aangevuld met marsanne. ‘Les Figuiers’ is een prachtige, subtiele wijn, met zowel kracht 
als complexiteit. De wijn is altijd floraal en mineraal, en koppelt daaraan wat zwoelere tonen van honing, rijp wit fruit en iets van 
vanille. 

 Op dronk tussen 2018 en 2024

 16. 2016 SAINT-JOSEPH BLANC ‘LE BERCEAU’ NORMAAL € 48,50 VOORVERKOOP € 38,50
Le Berceau, is ‘de wieg’ van de appellation; de druiven (100% marsanne) komen namelijk van de wijngaard ‘Saint-Joseph’, 
van negentig jaar oude stokken, gelegen tegenover Hermitage. Indrukwekkende wijn, breed, zalvend, harmonieus, zwoel 
abrikozenfruit, citrusfruit, mooie mineraliteit en een elegante, frisse afdronk. Groots!

 Op dronk tussen 2019 en 2026

 17. 2015 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL € 30,90 VOORVERKOOP € 24,50
Een assemblage van 100% syrah afkomstig van vijftien verschillende percelen, verspreid over Saint-Joseph. De stokken hebben 
een leeftijd van 30 tot 55 jaar. De vinificatie vindt plaats op open houten cuves. Voor de opvoeding gaat de wijn gedurende twaalf 
maanden op eikenhouten barriques. De wijn bezit een sappig, donker fruit, met iets van kersen en bramen, zwarte olijf en een 
pepertje, daarnaast een uitstekende balans en zachte, rijpe tanninen. 

 Op dronk tussen 2019 en 2026

Domaine Jean-Louis Chave (noordelijke rhône)

Jean-Louis Chave wordt gerekend tot de beste wijnmakers ter wereld. Het succes valt volgens hem zelf te 
verklaren uit het prachtige terroir van Hermitage, maar dat is in onze ogen veel te bescheiden.  Chave heeft 
een onuitputtelijke passie voor het terroir en de wijnen die het voortbrengt. Met twaalf hectare wijngaard 

verspreid over de heuvel van Hermitage, heeft hij bovendien het assembleren tot kunst verheven. Naast zijn witte 
en rode hermitagewijnen, maakt Chave een schitterende saint-joseph, gemaakt van druiven afkomstig van enkele 
van de mooiste percelen in en rondom om het dorp Mauves. Hieronder ook de beroemde wijngaard Clos Florentin, 
gelegen midden in het dorp. Voor de wijnen van Chave Sélection worden momenteel vrijwel alleen druiven van 
eigen wijngaard gebruikt, waardoor de toch al hoge kwaliteit steeds verder toeneemt. 

 18. 2015 SAINT-JOSEPH ROUGE PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

De Saint-Joseph is net als de Hermitage een zorgvuldige assemblage van een verscheidenheid aan terroirs, waar momenteel 
ook de schitterende Clos Florentin met bijbehorende coteaux deels voor wordt gebruikt. Dit resulteert in een complexe en 
evenwichtige wijn, vol levendig zwart fruit, specerijen en kruiden en met een elegante, frisse finale. 

 Op dronk tussen 2020 en 2030

 19. 2015 HERMITAGE BLANC PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT) 

Met zekerheid de meest indrukwekkende witte wijn die wij kennen. De wijn wordt gemaakt van zeer oude marsanne en 
roussanne, bij benadering 85% om 15%. Het is een assemblage van de wijngaarden l’Hermite, Péleat, Maison Blanche en 
Roucoles. De geur is overweldigend complex, met tonen van abrikozen, citrusfruit, bloesem, mineralen, tropisch fruit, vanille, 
amandel, honing en acacia.  De smaak is breed en krachtig, maar bezit ook een heerlijke frisheid, met opnieuw een prachtige 
mineraliteit, zuidvruchten, appel en meloen, en een indrukwekkend lange afdronk. Een fenomeen!

 Op dronk tussen 2019 en 2030+

 20. 2015 HERMITAGE ROUGE PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

Het aantal verschillende terroirs is hier nog groter (onder andere de beroemde wijngaarden Les Bessards, l’Hermite en Le Méal) 
en het assembleren (100% syrah) vraagt om nog meer geduld en gevoel, waarbij alleen die vaten worden gebruikt die leiden 
tot een perfect uitgebalanceerde en complexe wijn. Deze rode Hermitage is ieder jaar een bijzonder ‘schilderij’, met een breed 
palet aan geuren en smaken die je eindeloos in hun greep houden en steeds weer nieuwe verhalen vertellen. Een even unieke 
als sublieme wijn.

 Op dronk tussen 2020 en 2040

Erin en Jean-Louis Chave
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J.L. Chave Sélection (noordelijke rhône)

 21. 2015 SAINT-JOSEPH BLANC CIRCA NORMAAL € 24,25 VOORVERKOOP € 19,50
Een recent aangekochte wijngaard van het domein. Voorlopig komt deze wijn, gemaakt van 100% roussanne, nog niet uit onder 
de domeinnaam, maar onder het label J.L. Chave Sélection. De wijn is breed en rijk, met tonen van witte perzik en abrikoos, mooi 
fris en bloemig. Fantastisch!

 Op dronk tussen 2018 en 2022

 22. 2015 HERMITAGE BLANCHE PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

Hier gebruikt Chave de vaten die in de assemblage van de domeinwijn geen plek hebben, maar wel van zeer hoge kwaliteit zijn. 
Dit assembleert hij met wijn van druiven die hij bij bevriende boeren koopt. De assemblage bestaat uit hoofdzakelijk marsanne, 
aangevuld met roussanne. Een wijn waarin Chave verfijning en frisheid toevoegt aan de karakteristieke kracht en rijkdom van 
hermitage. 

 Op dronk tussen 2018 en 2024

 23. 2015 SAINT-JOSEPH OFFÉRUS NORMAAL € 24,25 VOORVERKOOP € 19,50
Een schitterende saint-joseph, gemaakt van eigen druiven, afkomstig van jongere aanplant en vaten die niet gebruikt worden 
voor de domeinwijn. Chave zoekt ook voor deze wijn naar de perfecte assemblage, waarbij de typiciteit van het terroir en de 
syrahdruif leidend zijn. De 2015 is van een uitzonderlijk niveau!

 Op dronk tussen 2019 en 2025

 24. 2015 HERMITAGE FARCONNET PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

De basis van deze wijn (zoals altijd 100% syrah) wordt gevormd door drie percelen, te weten: Diognières (geeft kruidigheid), 
Péleat (geeft finesse) en Greffieux (geeft kracht). De wijn bezit een prachtig rijp fruit, een verleidelijk kruidigheid, een mooie 
intensiteit, bloemigheid en veel lengte.

 Op dronk tussen 2019 en 2026

Domaine Auguste Clape (noordelijke rhône)

Domaine Clape is een stuk bescheidener dan dat van de Chaves en Cornas is natuurlijk geen Hermitage, maar 
de wijnen van Auguste, zijn zoon Pierre-Marie en kleinzoon Olivier, zijn even bijzonder. De vele liefhebbers van 
de wijnen van Clape loven de ongepolijste, bijna rauwe stijl, die tegelijkertijd veel raffinement en diepgang 

bezit. De bezieling en kundigheid van de familie is ongekend. Bij een bezoek daal je steevast af in de prachtige oude 
kelder om vervolgens alle verschillende percelen van het vat te proeven. De 93 jaar oude Auguste loopt nog immer 
monter rond en komt altijd even vragen hoe het met ons gaat en in het bijzonder met zijn oude vriend Louis Kat.

 25. 2016 CÔTES DU RHÔNE ROUGE PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

Een ‘must have’ voor de liefhebbers van Clape is de kleine productie van een côtes du rhône die helemaal in de stijl van Clape 
wordt gemaakt en proeft als een ‘petit cornas’! Het totale oppervlak aan wijngaard, beplant met syrah (vijftig jaar oude stokken) 
bestaat uit een kleine hectare. De bodem bestaat uit graniet. 2016 is mooi rijp, met een zwart bessig fruit, iets peper, mooie 
tannine en een frisse afdronk. 

 Op dronk tussen 2018 en 2023

 26. 2016 SAINT-PÉRAY BLANC PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

Met een nieuw stukje wijngaard erbij in Saint-Péray, bezitten de Clape’s hier nu één hectare, prachtig gelegen op de coteaux, met 
een bodem bestaand uit graniet en kalkrijke klei. De jonge aanplant krijgt een opvoeding op houten foudres, terwijl het sap van 
de oude stokken op cementen kuipen verblijft. De familie Clape probeert hier immer een wijn te maken met een goede frisheid, 
wat in 2016 prachtig is gelukt. Zuivere tonen van rijp wit fruit, bloemen, mineralen en met een prachtige, slanke structuur.

 Op dronk tussen 2018 en 2022

 27. 2015 CORNAS - CUVÉE RENAISSANCE PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

Volgens de familie Clape is er in aanplant  jonger dan twintig jaar geen terroirinvloed terug te vinden. Wijngaarden van 25 tot 
40 jaar oud noemen ze hier nog steeds jonge aanplant. De Renaissance wordt hiervan gemaakt, afkomstig van wijngaarden als 
Renards en Sabarote. Het is een volwaardige en bovendien geweldige cornas. 2015 is een schitterende, rijke en krachtige wijn 
met een parfum van bloemen en donker fruit, een prachtige structuur, mineraliteit, gul fruit en een mooie complexiteit.

 Op dronk tussen 2020 en 2030

 28. 2015 CORNAS PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT)

De 2015 is in één woord indrukwekkend! Met aan de ene kant een onvoorstelbare power, en intensiteit, maar aan de andere kant 
vol met nuances en een minerale frisheid. Net als bij de Hermitage van Chave is deze Cornas een assemblage van verschillende 
percelen met ieder zijn eigen identiteit, die traditioneel als aparte wijnen worden gevinifieerd en opgevoed (op grote houten 
foudres) en vlak voor de botteling worden geassembleerd tot één indrukwekkende wijn. De wijnstokken van de Cornas zijn 
voor een groot deel tachtig tot honderd jaar oud. De wijn bezit een enorme concentratie en intensiteit! Het parfum is complex 
en biedt tonen van zwart fruit, kruiden, peper en viooltjes. De smaak is indrukwekkend en bezit een prachtige balans en zuiver, 
geconcentreerd, zoetig zwart fruit, mineralen, prachtige tanninen en elegante zuren. Schitterend!

 Op dronk tussen 2022 en 2045+

De wijnkelder van Domaine Auguste Clape in Cornas.
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Domaine des Escaravailles (zuidelijke rhône)

De wijnen van Gilles Ferran zijn inmiddels ook in Nederland mateloos populair; niet zo raar want de wijnen 
zijn uitzonderlijk mooi, terwijl de prijzen aantrekkelijk blijven. Er is maar één probleem met dit domein en 
dat is dat de volumes erg beperkt zijn. Het lukte ons om uit het topjaar 2015 twee schitterende cuvées te 

reserveren, waaronder de vermaarde wijn ‘La Ponce’. Het domein is prachtig gelegen, hoog in de heuvels tussen de 
dorpjes Roaix en Rasteau. De wijngaarden zijn rijk aan kalkgrond en zijn in terrasvorm aangelegd. Dankzij de hoge 
ligging worden de wijnen vaak gekenmerkt door een prachtige frisheid, wat in 2015 goed van pas kwam! 

 29. 2015 RASTEAU ROUGE LES COTEAUX NORMAAL € 12,70 VOORVERKOOP € 9,95
Een prachtige cuvée gemaakt van 80% grenache en 20% syrah die in 2015 optimaal profiteert van de hoge ligging van de 
wijngaarden. De wijn bezit een expressief, zoetig zwart fruit van rijpe kersen en bramen, ook wat specerijen. De smaak is rijk en 
biedt een geconcentreerd donker fruit en een minerale frisheid in de lange afdronk. 

 Op dronk tussen 2018 en 2022

 30. 2015 RASTEAU ROUGE LA PONCE NORMAAL € 16,60 VOORVERKOOP € 12,95
Een absolute topcuvée die de appellation ver ontstijgt, gemaakt van 80% grenache van oude stokken en 20% syrah, uit hoog 
gelegen wijngaarden. De 2015 is fenomenaal. De wijn bezit een grote concentratie van donker fruit, prachtig, frisse tanninen, 
bloemen, mineralen, tonen van kreupelhout, zwarte olijven en tabak. Meesterlijk!

 Op dronk tussen 2019 en 2025

Domaine du Pesquier (zuidelijke rhône)

De familie Boutière is een bijzondere wijnfamilie. Op het domein lopen regelmatig vier generaties rond 
die allemaal een grote betrokkenheid laten zien. Mathieu heeft tegenwoordig de dagelijks leiding, maar 
vader Guy wijkt nooit ver van zijn zijde. Het domein maakte ooit furore met de nog immer populaire ‘mon 

petit Pétrus’, gemaakt van de ‘verboden’ merlotdruif. Naast deze wijn met knipoog maakt de familie Boutière 
een gigondas en vacqueyras van topkwaliteit. De laatste is afkomstig van slechts één hectare wijngaard, dus de 
productie is klein, maar zeer goed! 

 31. 2015 VACQUEYRAS NORMAAL € 17,50 VOORVERKOOP € 13,95
Een kleine wijngaard, prachtig gelegen op de coteaux, die schitterende wijnen voortbrengt. De assemblage bestaat voor 60% 
uit grenache en 40% uit syrah, waardoor de wijn altijd net wat bessiger en gepeperd is. De neus zit vol donker fruit, als zwarte 
bessen en bramen en iets zwarte peper. De smaak is geconcentreerd en lekker smeuïg, geeft een zoetig, zwart fruit en de afdronk 
biedt levendige zuren.

 Op dronk tussen 2019 en 2023

 32. 2015 GIGONDAS NORMAAL € 19,25 VOORVERKOOP € 14,95
De wijngaarden voor deze wijn liggen deels rond het domein in het vlakkere deel en deels op de coteaux. De assemblage bestaat 
voor 75% uit grenache, 20% uit syrah en 5% uit mourvèdre. De wijn werd gedurende veertien maanden voor 80% op houten 
foudres opgevoed en 20% op cuve. De wijn heeft een heerlijk parfum van rood en zwart fruit, mineralen en kreupelhout. De 
smaak is prachtig geconcentreerd, bezit een mooi donker fruit, een lichte kruidigheid, uitstekende, frisse tanninen en veel lengte.

 Op dronk tussen 2018 en 2023

Lunch na afloop van de oogst op PesquierGilles Ferran
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Domaine Raspail-Ay (zuidelijke rhône)

De familie Ay maakt enkel een rode gigondas en een kleine beetje rosé. De wijngaarden liggen rondom het 
domein en zijn van hoge kwaliteit. Het werk in de wijngaard is puur gericht op het produceren van kwaliteit, 
wat ook weer terug te zien is in de strenge selectie tijdens de oogst. Alleen perfecte rijpe druiven halen de 

rode domeinwijn. De wijn rijpt eerst twaalf maanden op grote foudres en vervolgens op barriques. Pas na minimaal 
twee jaar opvoeding wordt de wijn gebotteld. Kent dit domein sowieso geen zwakke jaren, 2015 is wel van een 
uitzonderlijk niveau!

 33. 2015 GIGONDAS NORMAAL € 22,50 VOORVERKOOP € 17,95
Dominique Ay maakt zijn wijn in de wijngaard. Hij zorgt voor perfect gave en rijpe druiven. In de kelder gaat het naar eigen 
zeggen daarna vanzelf. De assemblage bestaat uit grenache (80%), syrah (15%) en mourvèdre (5%). In de neus vinden we een 
heerlijk, zwoel, donker fruit, met fijne kruiden en iets laurier. De wijn smaakt zowel gul en zwoel, als fris en levendig, prachtig 
geconcentreerd, heel puur en is schitterend in balans. 

 Op dronk tussen 2019 en 2023

Domaine Oratoire Saint-Martin (zuidelijke rhône)

De broers Alary behoren tot onze persoonlijke helden en hun harde werken kreeg dit jaar geweldige erkenning: 
de bekende wijngids Bettane et Desseauve riep Oratoire Saint-Martin in hun gids voor 2018 uit tot ‘biologisch 
domein van het jaar’! De broers François en Frédéric zijn maar liefst de tiende generatie van de familie Alary, 

die de nog immer zelfde grond met eindeloze passie bewerken. Hun wijngaarden op de coteaux van Cairanne zijn 
perfect onderhouden en aangeplant met overwegend oude wijnstokken van tussen de veertig en honderd jaar oud. 
De wijnen van de broers worden gekenmerkt door balans, elegantie en frisheid.

 34. 2016 CAIRANNE BLANC HAUT-COUSTIAS NORMAAL € 22,75 VOORVERKOOP € 18,20
Een spectaculaire witte rhônewijn, gemaakt van gemiddeld zeventig jaar oude marsanne (40%),  roussanne (40%), grenache (10%) 
en clairette (10%). De opbrengsten zijn laag, rond de twintig hectoliter per hectare. De vinificatie en rijping vindt plaats op houten 
foudres. Het resultaat is een rijke, maar elegante witte wijn, met een geur van wit fruit als peer en kweepeer, verder honing en 
witte bloemen. De smaak is prachtig vet en biedt iets van amandel, witte perzik, mineralen en een heerlijk  frisse en lange finale.

 Op dronk tussen 2018 en 2021

 35. 2015 CAIRANNE ROUGE LES DOUYES NORMAAL € 22,50 VOORVERKOOP € 17,95
Ook hier zéér lage rendementen van nog geen twintig hectoliter per hectare. De stokken zijn dan ook 110 (!) jaar oud en geven 
een beperkte hoeveelheid fruit, maar wel van topkwaliteit. De assemblage bestaat voor 60% uit grenache en 40% uit mourvèdre. 
De wijn wordt op foudres  opgevoed gedurende achttien maanden. Hierna wordt hij zonder klaring en filtering gebotteld. In de 
geur vinden we een fris rood en zwart fruit, kreupelhout, specerijen en wat laurier. De smaak is perfect in balans en biedt een 
elegant, kruidig fruit, prachtige zuren en veel lengte. Super!

 Op dronk tussen 2020 en 2025

 36. 2015 CAIRANNE ROUGE ‘HAUT-COUSTIAS’ NORMAAL € 23,25 VOORVERKOOP € 18,50
Een absolute topwijn uit de zuidelijke Rhône van een topwijngaard met rotsachtige bodem, met stokken van ‘slechts’ zeventig jaar 
oud. De assemblage bestaat uit 60% mourvèdre aangevuld met syrah en grenache. Vanwege het hoge bestanddeel mourvèdre 
(een druif die wat meer zuurstof nodig heeft) wordt de wijn gedurende 24 maanden opgevoed op eikenhouten foudres. Hierna 
wordt hij zonder klaring of filtering gebotteld. Op de neus vinden we een gul, donker fruit en specerijen. De smaak is breed, 
geconcentreerd, heeft een aantrekkelijk kruidig fruit, frisse zuren, iets van kreupelhout, rijpe tanninen en dat alles in een perfecte 
balans. Schitterend!

 Op dronk tussen 2019 en 2025

Frédéric AlaryAnne-Sophie Ay
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Domaine Chante Cigale (zuidelijke rhône)

Deze uitstekende producent bezit maar liefst 42 hectare wijngaard in Châteauneuf-du-Pape, gelegen verspreid 
over het herkomstgebied. De grote variatie aan terroirs draagt bij aan de complexiteit van de wijnen, evenals 
het hoge percentage oude wijnstokken. In 2015 kon Alexandre Favier zich heerlijk uitleven met een perfecte 

oogst en mooie selecties maken voor zijn topcuvées l’Extrait Blanc en de rode Vieilles Vignes.

 37. 2016 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC L’EXTRAIT NORMAAL € 45,50 VOORVERKOOP € 35,50
De witte topcuvée van het domein gemaakt van twee geselecteerde percelen met oude stokken grenache blanc en roussanne. 
De wijn heeft een heerlijke geur van bloemen, mineralen, honing en witte perzik. De smaak is complex en breed, heeft een vettige 
structuur en een ziltige afdronk.

 Op dronk tussen 2018 en 2024

 38. 2015 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE NORMAAL € 27,50 VOORVERKOOP € 21,95
Deze uitstekende wijn is een assemblage van maar liefst dertig verschillende percelen. In 2015 waren de omstandigheden ideaal 
en werden alle druiven perfect rijp. De assemblage wordt gedomineerd door de grenache (zo’n 65%), aangevuld met syrah, 
mourvèdre en cinsault. De wijn kreeg een opvoeding van achttien maanden, waarvan 30% op barriques. Het parfum zit vol zwart 
fruit als bramen en kersen, en bezit verder iets van laurier, kruiden en kreupelhout. De smaak is  smeuïg en geconcentreerd, biedt 
donker fruit, elegante, frisse tanninen, een prachtige balans en de afdronk is voortreffelijk.

 Op dronk tussen 2019 en 2025

 39. 2015 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE VIEILLES VIGNES NORMAAL € 45,50 VOORVERKOOP € 35,50
In grote jaren wordt er op Chante Cigale een zeer bijzondere cuvée gemaakt van de oudste wijnstokken (ouder dan tachtig jaar) 
en alleen van de beste percelen. De druivensamenstelling bestaat uit ongeveer 70% grenache, 20% syrah en 10% mourvèdre. 
De wijn rijpt bijna twee jaar deels op cuve en deels op barrique. Hij heeft een geweldige structuur, een prachtige frisheid en 
elegantie, een perfecte balans en een grote lengte. Groots!

 Op dronk tussen 2021 en 2027

Domaine de la Mordorée (zuidelijke rhône)

Deze sublieme producent maakt wijnen in de herkomstgebieden Lirac, Tavel en Châteauneuf-du-Pape. De 
laatste bracht het domein zijn naam en faam, vanwege de zeer hoge scores die deze wijn de laatste jaren in 
de internationale pers ten deel zijn gevallen. De andere wijnen zijn al even boeiend en goed. Dit is te danken 

aan een biologische werkwijze, strenge selectie en een focus op pure kwaliteit.

 40. 2015 LIRAC ROUGE ‘LA REINE DES BOIS’ NORMAAL € 23,50 VOORVERKOOP € 18,80
Deze unieke wijn laat menig châteauneuf in zijn schaduw staan. Hij werd gemaakt van gelijke delen grenache, syrah en mourvèdre 
en werd voor eenderde deel op eikenhouten barriques opgevoed. De neus wordt gedomineerd door een uitbundig fruit van 
frambozen, bramen en bosbessen, met ook iets van viooltjes en kruiden. De smaak is mooi geconcentreerd, heeft rijpe, zachte 
tanninen en een lange, frisse finale.

 Op dronk tussen 2019 en 2024

 41. 2015 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ‘LA BELLE VOYAGEUSE’ NORMAAL € 42,50 VOORVERKOOP € 33,95
Een zeer aantrekkelijke cuvée die vorig jaar werd geïntroduceerd. Gemaakt van grenache (90%), aangevuld met syrah, mourvèdre 
en counoise. 15% werd opgevoed op eiken vaten. De wijn heeft een kruidige neus, met een donker, zoetig fruit en iets van rode 
bloemen. De smaak is mooi geconcentreerd, maar blijft elegant, en biedt rijpe tanninen en een mooie lengte.

 Op dronk tussen 2019 en 2026

 42. 2015 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ‘LA REINE DES BOIS’ NORMAAL € 52,50 VOORVERKOOP € 41,50
Met recht een van de grootste wijnen uit de zuidelijke Rhône. Helaas is de productie zeer beperkt. Ook hier wordt een groot deel 
van de wijn op cuve gevinifieerd en opgevoed en ‘slechts’ eenderde op houten barriques. De wijn wordt gemaakt van druiven 
afkomstig van zestig jaar oude stokken en is een assemblage van grenache (80%), mourvèdre (10%), syrah (5%), counoise en 
vaccarese. In de neus vinden we een complex zwart fruit, specerijen, mineralen en iets van koffie. De smaak is zeer geconcentreerd 
en prachtig fris, en bezit rijpe fruittonen, tabak, rijpe tanninen en wat laurier.

 Op dronk tussen 2019 (uit karaf) en 2029

Alexandre Favier Ploegen met paard op La Mordorée
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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 31 december 2017.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio 2018.

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

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorverkoopprijzen 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 januari 2018 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
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