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WIJNEN TUSSEN € 8,00 EN € 10,00 PER FLESWIJNEN TUSSEN € 5,00 EN € 8,00 PER FLES

1 2016 Sauvignon - Pays d’Oc, 
L’Orangeraie
De ‘frisse’ sauvignondruif doet het uitste-
kend op de hoger gelegen kalkgronden in 
de omgeving van Carcassonne. Door bij 
precies voldoende rijpheid (met behoud 
van zuren) in de ochtend te oogsten, ont-
staat een wijn met spanning en karakter.

 Languedoc, Wit, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 5,25 € 6,90 

2 2016 Huerta del Rey rosado, 
Palacio de Bornos
De wijnen van Palacio de Bornos vervelen 
nooit. Ook de Huerta blijft onverminderd 
populair bij onze klanten. Het opwek-
kende fruit van tempranillo en grenache 
staat garant voor een zalige rosé voor alle 
seizoenen.

 Castilla-Léon, Rosé, nu tot 2019
Nu bij 12 flessen: € 5,25 € 6,80

3 2016 La Rosée d’été - Pays d’Oc, 
Château de Pennautier
Een verfijnde, bleekroze rosé gemaakt 
van syrah en grenache. In de neus veld-
bloemen, klein rood fruit en verse kruiden. 
In de smaak keert het rode fruit terug en 
bezit de wijn een heerlijke fraîcheur.

 Languedoc, Rosé, nu t/m zomer 2018
Nu bij 6 flessen: € 6,50 € 8,25

4 2016 La Fille rosé - Coteaux du 
Languedoc, Mas des Dames 
Gemaakt van hoofdzakelijk mourvèdre 
(Lidewij’s favoriet!), aangevuld met gre-
nache en syrah. We ruiken rijp rood fruit, 
verse kruiden en rode bloemen. De smaak 
is elegant, sappig en heeft heerlijke zuren 
in de afdronk.

 Languedoc, Rosé, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 6,50 € 8,95

5 2015 La Fille rouge - Coteaux du 
Languedoc, Mas des Dames
Een verrukkelijke assemblage van syrah, 
grenache en carignan. De uitbundige neus 
biedt rood fruit, tijm, laurier en veldbloe-
men. De smaak is fruitig en sappig, heeft 
een zachte, ronde structuur en een aange-
naam kruidige afdronk.

 Languedoc, Rood, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 6,50 € 8,95 

6 2016 Bergerac blanc,
Château Vari
Nabij Bordeaux, in het hart van de appel-
lation Monbazillac, ligt het prachtige, oude 
Château Vari. Sylvie en Yann Jestin maken 
hier biologisch gecertificeerde wijnen, 
zowel edelzoet als droog. Deze ‘Blanc’ van 
sauvignon blanc, sauvignon gris en semil-
lon biedt een spannende mineraliteit. 

 Zuid-West, Wit, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 6,80 € 8,60

7 2015 Campana blanc - Corbières,
Château Beauregard Mirouze
Nicolas en Karine Mirouze maken in de 
Corbières schitterende biologische wijnen 
die uitblinken in elegantie. Beauregard 
Mirouze is een van onze favoriete domei-
nen. Deze Campana blanc - op basis van 
marsanne, roussanne en vermentino – ver-
veelt nooit! 

 Languedoc, Wit, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 6,90 € 8,70

8 2015 Cabardès rouge,
Château de Pennautier
Cabardès is een boeiende wijnstreek in 
Frankrijk, met zowel mediterrane als Atlan-
tische invloeden, waar veel druiven zich 
thuis voelen. Deze sappige en kruidige 
rode wijn is gemaakt van cabernet-sauvig-
non, merlot, syrah en malbec.

 Languedoc, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 6,90 € 8,95

9 2016 Belle Rosée - Bordeaux rosé,
Château de Fontenille
Stéphane Defraine is een van de weinige 
echte specialisten in het maken van rosé 
in Bordeaux. Deze Belle Rosée is prachtig 
frivool en levendig. Hij bezit bovendien vol-
doende kern en structuur om er aan tafel 
van te genieten.

 Bordeaux, Rosé, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 7,50 € 9,95

10 2016 Lucanto Cerasuolo d’Abruzzo, 
Azienda Agricola Torre Raone
Dit kleine, prachtig gelegen wijndomein 
in de Abruzzen is een waar juweel. Op het 
domein wordt sinds de oprichting biolo-
gisch gewerkt. De rosé is gemaakt van de 
autochtone montepulcianodruif die een 
heerlijk bloemig, donker fruit geeft.  

 Abruzzen, Rosé, nu t/m zomer 2018
Nu bij 6 flessen: € 7,90 € 10,25
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2015 Riesling feinherb  
VDP.GUTSWEIN 
 
Der Riesling feinherb hat an der Nahe und in der vormals Königlich-Preussischen Weinbaudomäne eine 

lange Tradition. Kaum ein Wein bringt die Stärken des Nahe-Rieslings vergleichbar zum Ausdruck. Mit ihm 

komplettiert Gut Hermannsberg ab dem Jahrgang 2015 seine Gutswein-Kollektion. Die typische 

Rieslingfrucht spielt perfekt mit der dezenten Fruchtsüße und feinen Säure zusammen, exotische Frucht 

paart sich mit Steinobst und rotem Apfel. Ein elegant-balancierter Wein mit toller Spannung und Finesse bei 

moderatem Alkoholgehalt. Purer Rieslinggenuss, mit der für Gut Hermannsberg typischen Stilistik! 

 

Der Riesling feinherb ist ein vielseitiger Essensbegleiter und harmoniert hervorragend zu Vorspeisen wie 

gegrilltem Gemüse aber auch zu gebratener Tandoori-Perlhuhnbrust mit Radicchio und Apfel. Lässig 

begleitet er einen geselligen Abend unter Freunden. 

 

Boden: Die Trauben für unseren Riesling feinherb entstammen sehr unterschiedlichen, überwiegend Großen 

Lagen. Seine feine Aromatik und Mineralität spiegelt die Bodenvielfalt  der unterschiedlichen Herkunftslagen 

wieder.  

 

 Klassifikation   
VDP.Gutswein  

 Alkohol  
11,5 % 

Geschmack  
feinherb 

 Restzucker  
17,0 g/l 

Rebsorte 
Riesling 

 Säure  
8,9 g/l 

Ertrag 
65 hl/ha 

 Trinktemperatur  
8-12 Grad 

Ausrichtung der Lage 
überwiegend Süden 

 Trinkreife  
2016 – 2020 

Boden 
Lemberg-Porphyrit, 
Terrassenschotter, Melaphyr, 
Tonschiefer 

  

Neigung 
überwiegend Steillage 

  

Ausbau 
100%  Edelstahl 

  

 

11 2016 Chardonnay - Pays de 
Vaucluse, Guffens au Sud
Ook in de Lubéron maakt Guffens schit-
terende wijnen. Oude wijnstokken, lage 
rendementen en bovenal Guffens’ intuïtie 
en ervaring zijn leidend voor het mooie 
resultaat. De smaak is rijk en biedt een 
brede structuur, een aangenaam boterig 
vetje, spanning en veel lengte.

 Rhône, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 8,50 € 10,70

12 2016 Lacrima di Morro d’Alba,
Conti di Buscareto
Dit relatief jonge domein in De Marken 
steekt klassieke, autochtone druivenras-
sen in een modern jasje. De neus van deze 
100% lacrima heeft tonen van kersen, rijp 
donker fruit, laurier en rozen. Zeer elegant!

 De Marken, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 8,50 € 10,75

13 2016 Beaujolais Villages,
Domaine du Clos du Fief
Michel Tête en zijn zoon Sylvain werken 
tegenwoordig samen op het familiedo-
mein in Juliénas. Hun Beaujolais Villages 
is een prachtig op fruit gemaakte wijn. De 
uitstekende structuur geeft hem boven-
dien het nodige bewaarpotentieel. 

 Beaujolais, Rood, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 8,95 € 11,50

14 2014 Abouriou - Côtes de 
Marmandais, Lionel Osmin & Cie
Osmin is een fanaticus die ‘le Sud-Ouest’ 
op de kaart wil zetten. Hij gelooft in de 
kracht van de autochtone druiven, zoals de 
abouriou. Zijn 100% abouriou is prachtig 
geconcentreerd en biedt sappig rijp fruit 
en mooie houttonen. Zeer origineel en bij-
zonder lekker!

 Zuid-West, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 8,95 € 11,70 ☎

15 2016 Getariako Txakolina Blanco, 
Inazio Urruzola
Het domein van Xabier Urruzola ligt in 
de Alkiza vallei, in het achterland van San 
Sebastián. Het kreeg in 1989 als eerste een 
officiële DO voor Chacolí. In Baskenland 
zelf is deze knisperend frisse witte wijn met 
maar tien procent alcohol uiterst populair!

 Euskadi, Wit, nu t/m zomer 2018
Nu bij 6 flessen: € 8,95 € 11,95

16 2015 Las Retamas Del Regajal - 
Vinos de Madrid, Viñas de El Regajal
Het kleine broertje van de beroemde vlin-
derwijn is inmiddels al net zo bekend en 
geliefd. Hij is gemaakt van biologisch ver-
bouwde cabernet-sauvignon, tempranillo, 
syrah en merlot en biedt elegant en sap-
pig fruit, een lichte kruidigheid en zwoele  
tanninen. 

 Madrid, Rood, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 9,10 € 11,95

17 2014 P’tits Gars - Côtes du Rhône, 
Domaine Oratoire Saint-Martin
De broers Alary zijn een fenomeen. In 2017 
werd het domein door La Revue du Vin de 
France uitgeroepen tot beste biodomein 
van Frankrijk. Grenache en syrah van oude 
stokken spelen de hoofdrol in een leven-
dige wijn vol donker, kruidig fruit. Top!

 Rhône, Rood, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 9,10 € 11,95

18 2016 Getariako Txakolina Rosado, 
Inazio Urruzola
Hoewel we op zoek waren naar een witte 
chacolí konden we deze overheerlijke en 
schaarse rosé, gemaakt van de rode hon-
darribi-beltzadruif, niet laten liggen. Want 
wat smaakt hij verleidelijk! Klein rood fruit, 
een lichte kruidigheid, rode veldbloemen 
en een grote fraîcheur. 

 Euskadi, Rosé, nu t/m zomer 2018
Nu bij 6 flessen: € 9,50 € 12,40

19 2015 Riesling feinherb – Nahe,
Gut Hermannsberg
Hermannsberg is een relatieve nieuw-
komer in het topsegment van de Duitse 
riesling specialisten, en ieder jaar wordt het 
domein meer bejubeld. Deze ‘feinherb’ 
biedt een prachtige balans tussen zoetige 
rijpheid en frisse zuren.

 Nahe, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 9,50 € 12,50

20 2014 Réserve rouge - Côtes de 
Bergerac, Château Vari
Een prachtige merlotgedomineerde wijn 
van een uitstekend biologisch werkend 
domein. Lage rendementen, een strenge 
druivenselectie en een opvoeding op 
eikenhouten vaten maken deze ‘Réserve’ 
zeer aantrekkelijk!

 Zuid-West, Rood, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 9,50 € 12,60

2 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6/12 flessen.  3Bestel direct via 023-5312240 | verkoop@okhuysen.nl | okhuysen.nl/acties/kelderrestanten
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WIJNEN TUSSEN € 11,00 EN € 13,00 PER FLESWIJNEN TUSSEN € 9,00 EN € 12,00 PER FLES

21 2014 Côtes de Castillon,
Château de Pitray
Pitray is een indrukwekkend kasteel dat al 
zeshonderd jaar in dezelfde familie is. De 
dagelijkse leiding ligt tegenwoordig in 
handen van Jean de Boigne, achterklein-
kind van Louis de Pitray. Een schitterende 
rode bordeaux uit Castillon.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 9,75 € 12,60

22 2014 Pinot vom Berg, 
Weingut Birgit Braunstein
Birgit Braunstein werkt al vele jaren biolo-
gisch-dynamisch en zij hoort bij de top van 
Burgenland, de Oostenrijkse wijnregio aan 
de Neusiedlersee. De pinotdruiven komen 
van hooggelegen en kalkrijke wijngaarden. 
De wijn is zuiver en elegant, en tegelijker-
tijd geconcentreerd en krachtig.

 Burgenland, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 9,75 € 12,70 ☎

23 2012 Lauzina rouge – Corbières, 
Château Beaurégard Mirouze
Dit onovertroffen domein uit de zuide-
lijke Corbières maakt prachtige wijnen op 
diverse niveaus. Lauzina is een topcuvée. 
Kracht komt hier op schitterende wijze 
samen met elegantie. De zwoele, kruidige 
tonen van kreupelhout vallen op.

 Languedoc, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 9,75 € 12,70

24 2015 La Remise rouge sans soufres 
ajoutés - Vin de France, Domaine de la 
Mordorée
Aan deze zuivere,  rode wijn van ‘bio domein’ 
Mordorée is geen sulfiet toe ge voegd. De 
grenache, merlot en marselan geven een 
pure wijn vol zwoel fruit, met een levendige 
kruidigheid en opwekkende zuren.

 Rhône, Rood, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 9,90 € 12,95

25 2015 Ventoux Vieilles Vignes, 
Xavier Vignon
Vignon selecteerde voor deze wijn een 
indrukwekkende, hooggelegen wijngaard 
met zeer oude stokken grenache. Dankzij 
de hoogte en de diep gewortelde stokken 
hebben de druiven ondanks de warmte van 
het oogstjaar prachtige geur- en smaak-
stoffen ontwikkeld. Ventoux op zijn best!

 Rhône, Rood, nu tot 2023
Nu bij 12 flessen: € 9,90 € 12,95

26 2010 Charmes de Clos Chaumont 
Cadillac Cd Bordeaux, Château Clos 
Chaumont
Op Clos Chaumont wordt altijd een kleine 
hoeveelheid ‘tweede wijn’ gemaakt van 
druiven die de chateauwijn niet halen. 
Maar in 2010 waren alle druiven van een 
uitzonderlijk niveau en dat is goed te proe-
ven. Mooi ontwikkeld fruit, met tonen van 
leer en specerijen.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 10,50 € 14,90

27 2014 Fitou rouge - Bel Amant, 
Château Champ des Sœurs
Marie en Laurent Maynadier zijn ware kun-
stenaars. Onder de hete zon van Fitou 
maken zij wijnen die uitblinken in verfijning 
en balans. Bel Amant is gemaakt van gre-
nache, carignan en mourvèdre en wordt 
opgevoed op cuve.

 Languedoc, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 10,95 € 14,50

28 2011 Côtes de Castillon, 
Château Robin
Castillon ligt direct naast Saint-Emilion en 
de wijnen bieden stilistisch dan ook veel 
overeenkomsten: in beide regio’s vind je 
prachtige, complexe wijnen met een goed 
bewaarpotentieel. Robin is een van de 
bekendere chateaus van Castillon.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 10,95 € 14,70

29 2015 Merlot - Collins 
Rhodaniennes, Domaine André Perret
Perret is beroemd om zijn Condrieu en 
Saint-Joseph. Op een akkertje achter zijn 
huis heeft hij op de zandgrond ‘stiekem’ 
ook merlot aangeplant. Omdat merlot niet 
is toegestaan, wordt de wijn gedeclas-
seerd. Veel kwaliteit voor een lage prijs!

 Rhône, Rood, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 11,50 € 14,75

30 2016 Geyser - Jurançon sec, 
Domaine Cauhapé
Henri Ramonteu is vermaard om zijn zoete 
wijnen gemaakt van gros manseng en 
petit manseng. De Geyser echter is droog. 
Naast gros en petit manseng, selecteerde 
Ramonteu voor deze bijzondere cuvée 
de eveneens lokale camarelet en courbu. 
Prachtig intens en zeer complex.

 Zuid-West, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 11,50 € 14,75 ☎

31 2015 Mâcon-Villages ‘Terres de 
Pierres’, Maison Verget
Guffens, een van de grote witte-wijnma-
kers van de Bourgogne, maakt met Verget 
heel zuivere wijnen die een uitstekende 
mineraliteit en vulling bezitten. Deze ‘Ter-
res de Pierres’ heeft een meer stenige, 
slanke stijl.

 Bourgogne, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 11,75 € 14,70 ☎

32 2015 Sylvaner Vieilles Vignes, 
Domaine Dirler-Cadé
De familie Dirler bezit prachtige wijngaar-
den in het zuidelijk deel van de Elzas. De 
wijnmakersfamilie werkt al vele jaren bio-
logisch-dynamisch en Dirler geldt als een 
van de tophuizen in de Elzas. Hun Sylvaner 
is goed gestructureerd, kruidig, bloemig 
en mooi rijp.

 Elzas, Wit, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 11,95 € 15,50 

33 2015 Coume Marie rouge – Côtes 
de Roussillon, La Préceptorie
Uit het achterland van de Roussillon, nabij 
de Pyreneeën, komen de grenache- en 
carignandruiven voor deze prachtige 
cuvée. De bodem bestaat hier uit leisteen. 
Een heerlijk zwoel en kruidig rood fruit, en 
fijn eikenhout. 

 Roussillon, Rood, nu tot 2022
Nu bij 6 flessen: € 11,95 € 15,50

34 2014 La Voûte Saint-Vincent 
Morgon, Domaine Louis Claude 
Desvignes
Desvignes uit de cru Morgon is dé super-
ster uit de Beaujolais van dit moment. 
Broer en zus Desvignes werken biologisch, 
met lage rendementen en oude stokken. 
Hun wijnen blinken uit in kracht, fruit, ele-
gantie en balans.

 Beaujolais, Rood, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 11,95 € 15,70

35 2015 Riesling,
Domaine Dirler-Cadé
De wijnen van Jean en Ludivine Dirler 
worden gekenmerkt door een perfecte 
rijpheid, zuiverheid en fijne zuren. Hun 
‘basisriesling’ is van zeer hoog niveau, met 
delicaat wit en geel fruit, witte bloemen en 
een milde kruidigheid.

 Elzas, Wit, nu tot 2022
Nu bij 6 flessen: € 12,25 € 15,90

36 2016 Moscato d’Asti, I Vignaioli di 
S. Stefano (Ceretto)
De familie Ceretto is wereldberoemd om 
hun barolo’s en barbaresco’s, maar ook 
hun moscato is vermaard. Hij biedt een 
heerlijke lichtzoete smaak met zachte bel-
letjes, en zit verpakt in een opvallende 
conische fles.

 Piemonte, Dessert, nu tot zomer 2018
Nu bij 6 flessen: € 12,25 € 15,95 ☎

37 2014 Bourgogne ‘Mon Blanc’, 
Domaine Stéphane Aladame
In het dorpje Montagny, in de Châlonnais, 
maakt Aladame prachtige bourgognes die 
een fantastische prijs-kwaliteitverhouding 
bezitten. Zijn wijnen hebben een heerlijk 
vettige structuur, een minerale frisheid en 
wit fruit. Top!

 Bourgogne, Wit, nu tot 2020
Nu bij 12 flessen: € 12,75 € 16,50

38 2014 Chardonnay ‘Josephine’ 
Marlborough, Staete Landt
Natuurlijk is Marlborough vooral bekend 
vanwege de sauvignon blanc, maar volgens 
Ruud Maasdam gedijen veel druivensoor-
ten hier uitstekend. Met deze Chardonnay 
‘Josephine’ bewijst hij dat opnieuw: de wijn 
is prachtig complex en ziltig fris.

 Marlborough, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 12,90 € 16,95

39 2015 Riesling Schieferterrassen 
Reserve, Weingut Stadt Krems
Alles wat Frits Miesbauer aanraakt, lijkt 
in goud te veranderen. Zijn basiswijn, de 
Löss terrassen, is al van een zeer hoog 
niveau. Maar deze cru Schieferterrassen 
gaat daar nog ruim overheen. Prachtige 
concentratie en complexiteit!

 Niederösterreich, Wit, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 12,90 € 16,95

40 2013 Montaperto – Toscana, 
Carpineta Fontalpino
In het Chianti-Classicogebied maakt de 
familie Cresti deze zeer aantrekkelijke en 
originele wijn van de druiven sangiovese, 
alicante en gamay. De wijn werd op fruit 
gemaakt en kreeg een opvoeding op 
eiken, voor extra rondeur. Heerlijk!

 Toscane, Rood, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 12,90 € 17,20

             Millésime 2014                                            Vintage 2014 
                   
 

Chaque boute i l l e  ren ferme 600 ans d ’Histo ire   é cr i t e  par la même famil l e…  
Each bot t l e s  contains 600 years  o f  History  wri t t en by the  same family… 

 

 
 
Superficie totale : 60 hectares 
 
Terroir: argilo-calcaire  
 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
 
Densité de plantation : 
5.000 pieds / ha. 
 
Rendement après sélection :  
45 hL/ha en 2014 
 
Date vendanges: 3-12 Octobre 
 
Vinification traditionnelle en cuves ciment 
thermo-régulées,  
fermentation à 28°, 3 semaines de 
macération  
 
Élevage : 12 mois en cuves inox 
 
Assemblage:  
75 % Merlot,  
23 % Cabernet Franc,  
2% Malbec 
 
Production : 6.000 caisses 
 
Degré : 14° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total Surface : 60 hectares 
 
Soil : Limestone and clay 
 
Average vines age : 35 years old 
 
Density of plantation : 
5000 plants/ha 
 
Yield  after selection in 2014 :  
45 hL/ha 
 
Harvest time: 3rd-12th October 
 
Wine making : traditional, control 
of temperature, fermentation 
under 28/30°C., 3 weeks of 
maceration  
 
Ageing : 12 month in stainless 
steel vats  
 
Grape varieties:  
75 % Merlot, 
23 % Cabernet Franc,  
  2% Malbec 
 
Production : 6.000 cases 
 
Alcohol : 14 % 

 
  

  
 

4 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6/12 flessen.  5Bestel direct via 023-5312240 | verkoop@okhuysen.nl | okhuysen.nl/acties/kelderrestanten
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WIJNEN TUSSEN € 17,00 EN € 34,00 PER FLESWIJNEN TUSSEN € 13,00 EN € 17,00 PER FLES

41 2016 Chardonnay - IGT Toscane, 
Castiglion del Bosco
Del Bosco is een grootheid op het gebied 
van brunello di Montalcino. Op een koe-
lere wijngaard is daarnaast ook chardonnay 
aangeplant. Daarvan wordt deze IGT Tos-
cane met een bloemige, ziltige smaak en 
een fijn vetje gemaakt. Origineel en gas-
tronomisch!

 Toscane, Wit, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 13,50 € 17,20

42 2016 Rosé frizant - Pays de 
l’Hérault, Mas de Daumas Gassac
Mas de Daumas Gassac is wereldvermaard 
om zijn witte en rode bewaarwijnen. De 
jonge aanplant, die voor zo’n bewaarwijn 
nog te weinig concentratie biedt, wordt 
gebruikt voor deze heerlijk frisse en zuivere 
mousserende wijn. Een plaatje! 

 Languedoc, Mousserend, nu tot 2019
Nu bij 6 flessen: € 13,50 € 17,95

43 2015 Côté Mer rouge – Collioure, 
Domaine de La Rectorie
Van wijngaarden op de kliffen aan de 
Middellandse Zee bij Collioure, met een 
bodem van pure leisteen, maakt de fami-
lie Parcé deze uitmuntende rode wijn. Hij is 
bloemig, kruidig en zowel krachtig als ele-
gant. Indrukwekkend!

 Roussillon, Rood, nu tot 2023
Nu bij 6 flessen: € 13,75 € 17,95

44 2014 Viré-Clessé, Maison Verget
In het hart van de Mâconnais brengt 
Viré-Clessé heerlijke wijnen voort, met 
zowel rijpheid (geel fruit en meer exoti-
sche tonen) als frisheid (citrusfruit, peer en 
groene appel). Deze wijn van grootmees-
ter Guffens heeft bovendien bloemige en 
minerale tonen. Heerlijk!

 Bourgogne, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 14,50 € 18,50 ☎

45 2014 Schlossböckelheimer trocken 
Nahe, Gut Hermannsberg
Een schitterende riesling van de gangma-
ker uit de Nahe! Een wijn die opvalt door 
een prachtige structuur en intensiteit, fijne 
zuren, complex fruit van groene appels en 
steenvruchten en een milde kruidigheid.

 Nahe, Wit, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 14,50 € 18,60

46 2015 Godeval Cepas Vellas blanco 
Valdeorras, Bodegas Godeval
Valdeorras, gelegen in Galicië, is de baker-
mat van de godellodruif. Bodegas Godeval 
maakt er deze geweldige cuvée van oude 
stokken oftewel ‘cepas vellas’. Hij heeft een 
stuivende, minerale neus en een overwel-
digende smaak met rijpe en tegelijkertijd 
frisse fruittonen en sappige zuren.

 Galicië, Wit, nu tot 2020
Nu bij 6 flessen: € 14,75 € 18,95

47 2011 Côtes de Bordeaux Cadillac, 
Château Clos Chaumont
Hubert de Boüard van Château Angelus 
voorziet het chateau al jaren van advies en is 
medeverantwoordelijk voor het constante 
niveau. De wijn is prachtig geconcentreerd 
en biedt aroma’s van rijp rood en zwart 
fruit, gestructureerde en elegante tanni-
nen en een intense finale.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2025
Nu bij 6 flessen: € 15,95 € 21,40

48 2013 Château Chantalouette - 
Pomerol (2e wijn), Château de Sales
Al meer dan vijf eeuwen is het indrukwek-
kende Château de Sales eigendom van de 
familie De Lambert. Deze ‘tweede wijn’ 
van Château de Sales is elegant en zuiver 
en heeft een heerlijke fruitexpressie, ronde 
tanninen en een uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding!

 Bordeaux, Rood, nu tot 2022
Nu bij 6 flessen: € 16,20 € 21,40

49 2013 Crozes Hermitage rouge, 
Domaine Alain Graillot
Zoons Maxime en Antoine Graillot maken 
wijnen die net zo indrukwekkend zijn als 
die van hun vader Alain. Verleidelijk don-
ker fruit als zwarte bessen, iets peperigs, 
viooltjes, een heerlijke frisheid en elegante 
tanninen.

 Rhône, Rood, nu tot 2023
Nu bij 12 flessen: € 16,50 € 21,70

50 2014 Terres Nouvelles rouge
Maury sec, Préceptorie
Het domein bezit prachtige wijngaarden 
met zéér oude wijnstokken van ruim tach-
tig jaar. Dankzij de hoge ligging van de 
wijngaarden profiteren de druiven van de 
verkoelende zeewind. Verrukkelijke cuvée 
van carignan en grenache noir met sappig 
rood fruit, een goede structuur en zwoele 
tanninen.

 Roussillon, Rood, nu tot 2022
Nu bij 6 flessen: € 16,75 € 22,10

51 2014 Bourgogne blanc,
Domaine Tollot-Beaut
Toprestaurants als Tour d’Argent en Taille-
vent in Parijs, Bocuse, Crocodile en Alain 
Chapel voeren de wijnen van Tollot-Beaut 
op hun kaart. Deze Bourgogne blanc tout 
court van Nathalie Tollot is illustratief voor 
het hoge niveau. Expressief, complex en 
met gulle, rijpe fruittonen.

 Bourgogne, Wit, nu tot 2021
Nu bij 6 flessen: € 17,20 € 21,95

52 2014 Saint-Joseph rouge,
Domaine André Perret
André Perret creëerde een assemblage 
van druiven (100% syrah) afkomstig van 
meerdere percelen. De wijn rijpte twaalf 
maanden op eikenhouten vaten. Mooie 
structuur, goede zuren, lekker kruidig en 
zachte tanninen. Heerlijk!

 Rhône, Rood, nu tot 2023
Nu bij 6 flessen: € 17,20 € 22,20

53 2014 Saumur blanc l’Insolite, 
Domaine des Roches Neuves
Roches Neuves wordt geleid door Thierry 
Germain, een bijzonder goede vigneron 
die destijds overkwam uit Bordeaux om 
zijn geluk te beproeven in de Loirestreek. 
Indrukwekkende wijn met heerlijk citrus-
fruit, florale tonen en een subtiele zilte 
toets die de mineraliteit van de wijn bena-
drukt. 

 Loire, Wit, nu tot 2024
Nu bij 6 flessen: € 17,20 € 22,25

54 2014 Saumur Champigny Terres 
Chaudes, Domaine des Roches Neuves
Terres Chaudes is gemaakt van perceel-
selecties van de warmere terroirs. De 
gemiddelde leeftijd van de stokken is 
dertig jaar.  Prachtige zuivere en gestruc-
tureerde wijn die ondanks zijn kracht mooi 
toegankelijk en doordrinkbaar is.

 Loire, Rood, nu tot 2027
Nu bij 6 flessen: € 17,20 € 22,30

55 2014 Mâcon-Vinzelles ‘Le Clos de 
Grand-Père’, La Soufrandière
De filosofie van de broers Jean-Gui en 
Jean-Phi Bret van La Soufrandière is sim-
pel: druiven van topkwaliteit geven wijnen 
van topkwaliteit. Het parfum is indrukwek-
kend, met rijpe fruittonen, mineralen en 
een mooie toets van het hout. Opa zou 
trots geweest zijn!

 Bourgogne, Wit, nu tot 2022
Nu bij 6 flessen: € 18,90 € 24,50 ☎

56 2013 Haut-Médoc - 4me Grand Cru 
Classé, Château La Tour Carnet
De sympathieke eigenaar Bernard Magrez 
staat garant voor kwaliteit. Hij is verant-
woordelijk voor onder andere het fameuze 
Château Pape Clément en een van de oud-
ste chateaus van de Haut-Médoc, La Tour 
Carnet. Complexe en stevige bordeaux 
met diep donker cassisfruit en elegante 
tanninen.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2028
Nu bij 6 flessen: € 28,50 € 37,90

57 2013 Pomerol,
Château La Grave à Pomerol
Château La Grave, sinds 1971 eigen-
dom van de familie Moueix (bekend van 
onder meer Petrus en Trotanoy), bevindt 
zich in het noordelijk deel van de appel-
latie Pomerol en dankt zijn naam aan de 
kenmerkende laag kiezels (‘graves’). Volup-
tueus rood fruit, een schitterende balans 
en fluwelen tanninen! 

 Bordeaux, Rood, nu tot 2028
Nu bij 6 flessen: € 29,90 € 39,90

58 2013 Pomerol,
Château Bourgneuf-Vayron
Deze pomerol, een assemblage van mer-
lot (90%) en cabernet franc, bekoort altijd. 
Krachtige en geconcentreerde neus van 
rijp rood en zwart fruit, met iets van peper 
en een lichte toets van hout. De smaak is 
rijk en breed, heeft zwoele tanninen en 
lengte in de finale.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2026
Nu bij 6 flessen: € 30,50 € 41,00

59 2012 Saint-Estèphe - Cru Bourgeois 
Exceptionnel, Château Haut-Marbuzet
Met directe buren als Château Montrose 
en Cos d’Estournel bevindt Haut-Marbuzet 
zich in goed gezelschap. Eigenaar Henri 
Duboscq gelooft in laat oogsten waarbij 
de druiven optimale rijpheid bezitten. De 
wijn is intens, vol charme en gulheid, en 
biedt een uitbundig fruit en een heerlijke 
houttoets.

 Bordeaux, Rood, nu tot 2028
Nu bij 6 flessen: € 32,50 € 42,55

60 2011 Chianti Classico Riserva
Ser Lapo, Castello di Fonterutoli
Deze wijn heeft de familie Mazzei ver noemd 
naar hun nobele voorvader en auteur van 
het eerste officiële Chianti- document. 
Prachtige riserva van sangiovese (90%) 
en merlot met een houtrijping van twaalf 
maanden. Krachtig en rijk met rijpe fruit-
tonen, cacao, zachte tanninen en een 
lange, zuivere afdronk. 

 Toscane, Rood, nu tot 2023
Nu bij 1 magnumfles: € 33,50 € 43,50
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Château LA GRAVE 
Pomerol

CHÂTEAU CLOS CHAUMONT 2011
Cadillac – Côtes de Bordeaux

Blend / Assemblage : 100 % Merlot
Alcohol : 14,5 % vol. - Production : 25 270 bottles / bouteilles
Average yield / Rendement moyen : 34,03 hl/ha

WINEMAKING & AGEING
Fermentation : in sealed and open wood vats.
Cold pre-fermentation maceration : 27 days for Merlot & 17 days
for Cabernets. Manual punching down.
Malolactic fermentation : in barrels at 26°C.
Ageing : 18 months in oak barrels (which 50 % new).

VINIFICATION & ÉLEVAGE
Vinification : en cuve bois et barriques ouvertes. Macération 
pré-fermentaire à froid : 27 jours pour les Merlots & 17 jours 
pour les Cabernets. Pigeages manuels.
Fermentation malolactique : en barriques à 26°C.
Élevage : 18 en barriques (dont 50 % neuves).

MAIN AWARDS & TASTINGS / Principales Récompenses
• Best French Wines for USA – Miami 2013 : Gold
• Concours Mondial de Bruxelles 2015 : Silver
• Robert Parker : 86-88
• Gilbert &  Gaillard : 86/100
• Guide Hachette 2014 : Coup de Cœur
• James Suckling : 85-86

6 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6/12 flessen.  7Bestel direct via 023-5312240 | verkoop@okhuysen.nl | okhuysen.nl/acties/kelderrestanten
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Kelderrestanten + Colagón

Januari 2018

VOORWAARDEN

Looptijd aanbieding
Zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 1 maart 2018

Hoe te bestellen
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: verkoop@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl

Prijzen
Deze zijn strikt netto en incl. BTW.

Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem NL56INGB 0670813958.

Te bestellen aantallen
Uitsluitend per verpakkingseenheid (zie brochure).

Franco levering
Binnen Nederland: vanaf 24 flessen of vanaf factuur-
bedrag van € 140,-. In België: vanaf een factuurbedrag 
€ 350,-.

Ophalen bestelling
Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 
uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Bij: Wijn-
koperij Okhuysen | Küppersweg 19 | 2031 EA Haarlem. 

Gelieve uw bestelling 24 uur voor het afhalen aan ons 
door te geven.

Okhuysen wijngarantie
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze door 
ons retour genomen en krijgt u desgewenst een cre-
ditnota 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.

Een nieuw oogstjaar van

De heerlijkste huiswijn!

2017 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos
Helder goudgeel van kleur. Heerlijke, levendige tonen van 
tropisch fruit en bloesem stuiven het glas uit. De smaak is rijk 
en gul, biedt fruit als mango en citrus en heeft een spannende 
bite. De knisperend frisse finale is mooi schoon en houdt lang 
aan. Genieten!
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij 12 flessen: € 6,30 per fles 
(normaal € 7,10)

Bestel via 023-5312240, verkoop@okhuysen.nl of okhuysen.nl/acties/colagon

Magnum cadeau 

bij 24 flessen !

Nu bij 24 flessen een magnumfles (1,5 liter) 
Colagón cadeau en gratis thuisbezorgd

Jaar in jaar uit krijgt de Colagón lovende recensies 
in de wijnpers en van wijngenieters. De kalkrijke 
bodem van de hooggelegen wijngaarden van 

Rueda staat garant voor verdejodruiven van hoge 
kwaliteit en het gedreven team van Palacio de Bornos 
zorgt voor continue innovatie en ontwikkeling in de 
wijnkelders. Hun Colagón lijkt elk nieuw oogstjaar wel 
weer lekkerder te smaken!
Voor velen is de Colagón ‘de perfecte huiswijn’. Hij is 
laaggeprijsd, waardoor je er echt elke dag van kunt 
genieten. Tegelijkertijd biedt de Colagón zo ontzettend 
veel: hij smaakt heerlijk ‘op zichzelf’ en combineert fan-
tastisch met Spaanse tapas, salades, Aziatisch gekruide 
visgerechtjes en Hollandse kost. En - heel belangrijk 
voor een ‘huiswijn’ – de Colagón blijft verrassen, slok na 
slok en dag na dag. Een wijn van niveau, voor een prijs 
die je niet snel tegenkomt!


