
Wijnkoperij Okhuysen

De must drink rosés 
voor deze zomer   !

12 ROSÉS DIE GROTE INDRUK MAKEN



Niets stemt zo vrolijk als een goed glas rosé. Kleur, geur en smaak verschillen van rosé tot rosé, maar 
dat een goede rosé een flinke dosis zomergeluk met zich meebrengt staat buiten kijf! Om voor u 
de allerlekkerste zomerrosés te selecteren proefden wij met ons team vele, vele rosés. Veel daarvan 

kwamen de strenge selectie niet door. De twaalf die wij u hier presenteren wel. Deze wijnen maken indruk, 
hebben karakter en zijn simpelweg ‘serieus goed’. En hoe serieus ook… deze heerlijke zomerrosés zullen 
absoluut een lach op uw gezicht toveren.

2017 Pêché de Vignes rosé - Pays d’Oc
Collovray & Terrier
De vrienden Collovray en Terrier maakten naam en faam met 
hun domein in de Bourgogne. Zij wilden echter ook pionieren en 
zochten daarom hooggelegen, koele en kalkrijke percelen nabij 
Limoux. Druiven ontwikkelen hier een prachtige fraîcheur. Hun 
rosé, een assemblage van syrah, cinsault en merlot, biedt vers 
rood fruit, verfijnde kruiden en een elegante finale. Top! 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles (€ 6,60)

2017 Syrah rosé - Pays d’Oc
Domaine Terres Noires
De wijngaarden van Les Terres Noires liggen niet ver van de 
Middellandse Zee, nabij de bekende badplaats ‘Le Cap d’Agde’. 
De 25 hectaren wijngaard van het domein zijn beplant met typisch 
Zuid-Franse druivenrassen. Deze rosé gemaakt van 100% syrah 
is heerlijk pittig, met een expressief fruit van zwarte bessen, 
framboosjes en kersen, rode veldbloemen, veel sap, een klein 
pepertje en fijne zuren in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 6,10 per fles (€ 6,75)

2017 Cabardès rosé 
Château de Pennautier
In de streek Cabardès, dicht bij Carcassonne, vinden we op 
de zonnige, zuidelijke hellingen van de Montagne Noire de 
wijngaarden van het eeuwenoude Château de Pennautier. Door 
de relatief hoge ligging profiteren de druiven optimaal van de 

koele nachten. In de neus zowel fijne als krachtige aroma’s met 
tonen van cassis, framboos en iets van zoethout. De smaak 
is fruitrijk, mild kruidig, mooi rond, bezit een goede frisheid en 
eindigt in een lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles (€ 9,20)

2017 Campana rosé - Corbières
Château Beauregard Mirouze
Nicolas en Karine Mirouze bewerken hun dertig hectare 
wijngaarden – gelegen te midden van bossen en garrigue – op 
biologische wijze. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van pure, 
verfijnde en gebalanceerde wijnen. De rosé bestaat uit cinsault 
(50%), grenache en syrah, die een koele schilweking ondergaan. Hij 
geurt naar perzik, peer en bloesem en smaakt naar bosaardbeitjes, 
framboos en witte peper. Heerlijk schoon en verkwikkend!
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 8,60 per fles (€ 9,60)

2017 Hasenhaide rosé 
Weingut Ingrid Groiss
Ingrid leerde de fijne kneepjes van het wijn maken van haar 
grootmoeder. Deze rosé is een verrukkelijke assemblage van 
pinot noir en zweigelt, afkomstig van grindrijke bodems met kalk. 
Zalmroze kleur, in de neus delicaat fruit als verse aardbeien en rijpe 
kersen, in de mond terugkerend sappig fruit, een milde setting, 
een uitstekende mineraliteit en een mooie balans.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 11,25 per fles (€ 12,75)

2017 La Diva rosé - Coteaux du Languedoc
Terre des Dames
Het lijkt of de rosés van Lidewij van Wilgen ieder jaar lekkerder 
worden. Dit is een onweerstaanbare cuvée van 50% mourvèdre, 
30% grenache en 20% syrah. Een subtiele opvoeding op hout 
zorgt voor extra complexiteit. De neus is expressief, kruidig en fris. 
In de smaak ontdekken we tonen van rode vruchtjes, veldbloemen, 
frisse zuren en een knisperend lange finale. Délicieux!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 12,75 per fles (€ 14,25)

2017 Rosé d`Une Nuit
Coteaux Varois en Provence
Domaine du Deffends
De oude wijngaarden van de familie De Lanversin liggen op een 
bijzonder kalkrijke grond en profiteren van een ideaal mediterraan 
klimaat. Deze biologisch gecertificeerde rosé is gemaakt van 
grenache en cinsault. Precies één nacht krijgen de druivenschillen 
de tijd om hun kleur en smaak aan de wijn mee te geven. Zijn 
subtiele kleur, evenwichtige neus, fijne smaak en levendige textuur 
maken hem perfect gezelschap op het terras, maar zeker ook aan 
tafel bij diverse mediterrane gerechten.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles (€ 14,90)

2017 Mineral Rosé Alvarinho & Pinot Noir
Quinta de Soalheiro
De Mineral Rosé van het Portugese topdomein Soalheiro doet 
zijn naam eer aan: hij is heerlijk mineraal van smaak. Verwacht dus 
geen zoetig fruit in deze cuvée op basis van alvarinho en pinot 
noir, maar geniet van frisheid, elegantie, intensiteit en precisie. 
Het verfijnde karakter van de wijn maakt hem zeer geschikt als 
aperitiefwijn. Ook bij salades, vis en schaal- en schelpdieren 
smaakt hij verrukkelijk! Deze nieuwe wijn is het ontdekken waard!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 13,25 per fles (€ 14,90)

2017 Sancerre rosé
Domaine de la Garenne
Fabienne en Benoit Godon maken een bijzonder expressieve 
rosé, van gemiddeld 25 jaar oude stokken pinot noir. De wijn 
wordt op zijn gistsporen bewaard voor extra complexiteit. De 
kleur is mooi licht. De neus is explosief, bloemig en heel fris met 
tonen van kruisbes en klein rood fruit. De smaak is sappig met 
terugkeer van het fruit en bezit heerlijke expressieve zuren. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles (€ 15,95)

2017 Rosé frizant - Pays de l’Hérault
Mas de Daumas Gassac
Dit domein is wereldberoemd om hun door Parker en vele 
anderen bejubelde bewaarwijnen. Deze mousserende rosé is 
met eenzelfde toewijding en ambitie gemaakt. Dat proef je! De 
assemblage van cabernet-sauvignon, mourvèdre, pinot noir, 
sauvignon, petit manseng en muscat heeft fijne bubbeltjes, 
de fruitrijke neus is levendig en elegant en de smaak heeft 
opwekkende zuren, een goede textuur en een mooie lengte. 
Feestelijk en bijzonder lekker!
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu per fles: € 17,60 (€ 19,70)

2017 Bandol rosé
Château de Pibarnon
Jaar in jaar uit valt deze Bandol rosé in de prijzen. Niet gek, want 
hij is buitengewoon goed en barst van karakter! De wijn verenigt 
de subtiele Provencestijl met een ongekende concentratie. Dit 
komt doordat de assemblage voor 65% bestaat uit mourvèdre; 
een druif die structuur, frisheid en complexiteit geeft. Cinsault 
zorgt voor een aangenaam vetje en sappig, levendig fruit. De 
afdronk tot slot is fris en schoon en doet direct verlangen naar 
een volgende slok! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles € 22,90 (€ 25,90)

Twaalf onweerstaanbare rosés 



2017 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Met de Huerta van Palacio de Bornos in het glas is 
het leven goed! Hij is dieproze van kleur en heeft een 
uitbundige fruitneus met een fijn pepertje. En dan de 
smaak…. die verveelt nooit! Deze cuvée van 100% 
tempranillo is werkelijk zalig. Veel sap en een ongekende 
frisheid maken deze rosé een echte allemansvriend met 
vele, vele fans!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,30 per fles (€ 6,95)
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Nu bij doos van 12:

€ 6,30 per fles
€ 6,95

Proefpakket Coups de Coeur Rosés
Alle wijnen die Okhuysen aanbiedt zijn meermaals geproefd en beoordeeld. Alleen de mooiste behalen de Okhuysen wijnselectie. Wijnen voorzien 
van het Coup de Coeur-logo behaalden de hoogst mogelijke scores tijdens de Okhuysen selectieproeverijen.  De Coups de Coeur zijn dan ook de wijnen 
die onze vinologen u van harte aanbevelen! Ze zijn in een proefpakket van 3 x 2 flessen te bestellen.

Speciale prijs: € 55,00 € 60,80


