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Het topjaar 2015 krijgt in de Rhône een groots vervolg met een uitmuntende kwaliteit in 
2016! En ook 2017 ziet er veelbelovend uit. Is er dan geen keerzijde? Jawel, de oogst 
van 2016 is op veel plekken klein en 2017 zelfs heel klein. Ons advies is daarom snel te 

reageren om teleurstelling te voorkomen!

Kijkend naar de jaren 2015 en 2016 zien we al snel een parallel met de jaren 2009 en 2010; twee absolute 
topjaren voor zowel het zuidelijk als het noordelijk deel van de Rhônevallei, waarbij 2009 meer kracht liet 
zien en 2010 juist extra finesse. Voor de jaren 2015 en 2016 zien we iets soortgelijks. James Moleworth van 
Wine Spectator schrijft: “...the region has experienced two stellar vintages in 2015 and ‘16. The former is 
a fruitpowered year, rich and lush and hedonistic, similar in style to 2009. The younger vintage, 2016, has 
even more buzz. Producers are likening it to the classic 2010, with its powerful fruit but greater emphasis on 
structure and spine.”

Wanneer we meer in detail kijken naar het jaar 2016, zag het er aanvankelijk niet naar uit dat het een groots 
jaar zou worden. Er was nauwelijks een winter geweest en het voorjaar was vochtig, met slecht weer tot 
en met juni. Boeren kregen te maken met meeldauw en verloren hierdoor al in een vroeg stadium een 
gedeelte van hun oogst. Hermitage werd bovendien getroffen door een grote hagelstorm. De ontwikkeling 
in de wijngaard liep sterk achter op het gemiddelde, waardoor een late oogst in de lijn der verwachting lag. 
Vanaf juli echter deed het mooie weer zijn intrede en hield lang aan. Op sommige plekken, met name in de 
zuidelijke Rhône, had men zelfs last van de droogte. Uiteindelijk was de kwaliteit van de oogst uitstekend, 
met kleine, rijpe druiven, in het bezit van een uitstekende zuurgraad. 2015 is in de ogen van veel boeren, 
onder wie Chave en Rostaing, een homogener jaar, maar de grote wijnen van 2016 zijn uitzonderlijk mooi 
geworden!

2017 kende in de wijnbouw in grote delen van Europa problemen. De Rhône bleef hier grotendeels voor 
gespaard. In de zuidelijk Rhône had men geen last van vorst, terwijl dit in het noordelijk deel tot een minimum 
bleef beperkt. De koude rondom de bloei zorgde voor een slechte bevruchting, met weinig trossen per plant 
tot gevolg. Daarnaast was er een lange droge periode, die de hoeveelheid verder reduceerde. De oogst 
was uiteindelijk vroeger dan gemiddeld (en zelfs een maand eerder dan in 2016!), maar van een uitstekende 
kwaliteit, zowel voor rood als voor wit.

Xavier Kat

PS Vanwege de beperkte hoeveelheden bieden wij u de mogelijkheid om deze prachtige wijnen ook per fles 
te bestellen. U betaalt hiervoor een meerprijs van € 1,25 op de voorverkoopprijs.

Groot nieuws uit de Rhône

Hoewel de noordelijke Rhône wordt gedomineerd door 
enkele grote handelshuizen, komt de echte kwaliteit 
van kleinere zelfstandige producenten. Met vele van 

de producenten uit deze streek hebben we een innige en 
vaak  al decennialange relatie en in de loop der jaren wisten 
wij enkele van de absolute toppers aan ons te binden. Stuk 
voor stuk iconen binnen hun herkomstgebieden: Rostaing uit 
Côte-Rôtie, Perret uit Condrieu, Graillot uit Crozes-Hermitage, 
Gripa uit Saint-Joseph, Chave uit Hermitage en Clape uit 
Cornas. Een absoluut droomrijtje voor de liefhebber! De 
noordelijke Rhône loopt grofweg van Vienne tot Valence, 
waar de wijngaarden, op Crozes-Hermitage en Hermitage na,  
bijna aan een stuk op een vrij smalle strook op de rechteroever 
van de Rhône gelegen zijn. De beste wijngaarden liggen er 
op steile hellingen met uitzicht op de rivier en een bodem 
van voornamelijk graniet. Het klimaat wordt gekenmerkt 
door warme zomers en koude, gure winters, met bovendien 
een regelmatig opstekende koude wind. Voor rood is er 
slechts één druif: de syrah. Voor wit zijn dat de viognier als 
monocépage voor condrieu, en de roussanne en marsanne – 
assemblage is toegestaan – voor de andere witte wijnen van 
de noordelijke Rhône. 

Noordelijke Rhône – bakermat van de syrah
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Domaine René Rostaing

A lhoewel zoon Pierre Rostaing tegenwoordig de scepter zwaait op het domein, loopt vader René nog graag rond. 
Niet in de weg, maar om Pierre de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld als er een importeur langs komt. René 
verontschuldigt zich bijna tijdens het doorproeven van het fantastische jaar 2015 (voor hem persoonlijk te warm en 

te rijk), maar bij 2016 zien we een grote glimlach op zijn gezicht. De wijnen bieden frisheid en elegantie. Côte-Rôtie op zijn 
mooist!

1. 2017 CONDRIEU LA BONNETTE NORMAAL € 66,00 VOORVERKOOP €  51,50
La Bonnette heeft een bodem van graniet, die de wijn veel mineraliteit geeft. Een schitterende condrieu met een lange 
opvoeding ‘sur lie’ (geen hout) met spanning, complexiteit en perfecte zuren.

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

2. 2016 CÔTE-RÔTIE AMPODIUM NORMAAL € 65,00 VOORVERKOOP €  49,95
Een assemblage van verschillende terroirs. Een heerlijk kruidig, expressief donker fruit, met florale tonen. De smaak bezit veel 
frisheid, een luchtig karakter, met donker fruit, rijpe tanninen en een levendige afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

3. 2016 CÔTE-RÔTIE LA VIAILLÈRE NORMAAL € 117,50 VOORVERKOOP €  92,50
Een cuvee waar schoonvader Albert Dervieux geliefd om was! De wijnstokken zijn meer dan honderd jaar oud en geven een 
prachtige, complexe wijn, met de kracht van de Côte Brune en de elegantie van Rostaing. Geweldig!

 Op dronk: tussen 2021 en 2033

4. 2016 CÔTE-RÔTIE LA LANDONNE NORMAAL € 132,50 VOORVERKOOP €  105,00
La Landonne is onderdeel van de Côte Brune en geeft een krachtige stijl côte-rôtie. De grond bestaat uit leisteen met een hoge 
dosis ijzeroxide, die de wijn een expressief karakter geeft met zwarte bessen, laurier en peper.

 Op dronk: tussen 2021 en 2035

5. 2016 CÔTE-RÔTIE CÔTE BLONDE NORMAAL € 145,00 VOORVERKOOP €  112,50
De puurste expressie van Côte-Rôtie, de Côte Blonde, combineert kracht en intensiteit met pure elegantie. Mooi bloemig, 
nuances van viooltjes, specerijen en tabak, met prachtige tanninen en frisheid.

 Op dronk: tussen 2021 en 2035+

6. 2016 CÔTE-RÔTIE CÔTE BRUNE NORMAAL € 235,00 VOORVERKOOP €  175,00
Een schitterende nieuwe wijngaard van Rostaing, gelegen direct naast ‘la Turque’ van Guigal. Een wijn met veel materie, gul en 
rijp fruit, specerijen en kruiden, maar altijd die ondertoon van pure elegantie van Rostaing. Top!

 Op dronk: tussen 2022 en 2037+

Domaine André Perret

De goedlachse André Perret lijkt altijd blij en tevreden en hij geeft je het gevoel alsof het maken van topwijnen 
kinderspel is. Dat hier toch heel wat bij komt kijken, wordt na wat doorvragen genoegzaam duidelijk. Maar bij het 
proeven van zijn beroemde condrieus uit 2017 kan hij alleen maar stralen. De kwaliteit is geweldig, in de stijl van het 

grote jaar 2015. Hij werd niet getroffen door de vorst, de wijngaard kende een uitstekende bloei, het was nooit te nat en 
nooit te droog. Kortom, een ideaal jaar. En dat is te proeven!
 
7. 2017 CONDRIEU NORMAAL € 46,50 VOORVERKOOP €  36,95
Deze rijke, intense wijn wordt op cuve vergist en op houten vaten opgevoed. De neus is uitbundig en geurt naar witte perzik, rijpe 
abrikozen, lychee, honing en vers brood. Het mondgevoel is zalvend, met een grote concentratie.

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

8. 2017 CONDRIEU CLOS CHANSON NORMAAL € 59,90 VOORVERKOOP €  47,50
Een steile ommuurde wijngaard, aangelegd in terrasvorm, met een bodem van graniet en klei. Hier maakt Perret een rijke, 
krachtige condrieu, die tegelijk immer fris is. De wijn wordt op eikenhouten barriques opgevoed. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2025

9. 2017 CONDRIEU CHÉRY NORMAAL € 62,50 VOORVERKOOP €  49,50
Chéry is de steilste wijngaard van Condrieu, met een ideale ligging. De wijn geurt uitbundig, met iets van abrikoos, perzik, acacia, 
amandel en een zoete zweem van honing. De smaak biedt een minerale ziltigheid, rijp fruit, iets van vanille en brioche.

 Op dronk: tussen 2019 en 2025

10. 2016 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL € 23,50 VOORVERKOOP €  18,50
Syrahdruiven van een wat lichtere grond en dertig jaar oude stokken. De wijn rijpt gedurende twaalf maanden op eikenhouten 
vaten. Een geur van zwart fruit, viooltjes, peper en iets aards. Heel puur en met een frisse, kruidige afdronk.

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

11. 2016 SAINT-JOSEPH ROUGE LES GRISIÈRES NORMAAL € 34,95 VOORVERKOOP €  27,50 
Les Grisières is qua stijl en ligging meer Côte-Rôtie dan Saint-Joseph. Een prachtige wijngaard, met wijnstokken van wel tachtig 
jaar oud. Een expressieve, krachtige wijn, met rijp donker fruit en een prachtige frisheid.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026
 

Wijngaarden bij Condrieu
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Domaine Alain Graillot

Het fenomeen Alain Graillot is nog altijd actief, maar meer als adviseur op plekken zowel binnen als buiten Frankrijk. 
Zijn ambitieuze en kundige zoons Antoine en Maxime bestieren nu al enige tijd gezamenlijk hét topdomein van 
Crozes-Hermitage. Qua filosofie wijken zij niets af van hun vader; het maken van een hele pure en harmonieuze stijl 

syrah, met verfrissende zuren, is altijd het uitgangspunt. 

12. 2017 CROZES-HERMITAGE BLANC NORMAAL € 24,95 VOORVERKOOP €  19,50
Koningen van de syrah, maar bij Graillot maken ze ook schitterend wit, gemaakt van 80% marsanne en 20% roussanne, voor 60% 
opgevoed op houten vaten. Mooi rijpe stijl, met impressies van witte en gele vruchten en bloesem. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

13. 2016 CROZES-HERMITAGE ROUGE NORMAAL € 24,95 VOORVERKOOP €  19,50
De druiven worden bij Graillot nooit ontsteeld - de hele trossen vergisten (grappes entières) - wat zorgt voor levendige wijnen vol 
spanning. Mooi puur fruit van zwarte bessen, laurier en peper, goed verweven hout en elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2019 en 2026

14. 2016 LA GUIRAUDE - CROZES-HERMITAGE ROUGE   PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
De vermaarde topcuvée van het domein, gemaakt van een selectie vaten wijn, dat meer volume en kracht bezit. Ook hier een 
prachtige balans tussen het rijpe fruit en levendige zuren, en daarnaast iets meer tabak en specerijen.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

Domaine Bernard Gripa 

Voor ons al vele jaren een begrip in Saint-Joseph, met enkele van de allermooiste wijngaarden in deze uitgestrekte 
appellation. De prestigieuze groene jaargids van La Revue du Vin de France promoveert het domein dit jaar opeens 
van één naar twee sterren. Wij vinden het best. Ook zonder sterren is dit een van onze favoriete makers van saint-

joseph en saint-péray. Goddelijke wijnen van de hand van Fabrice Gripa, die we bij ieder bezoek weer uit zijn wijngaard weg 
moeten slepen, waar hij al zijn tijd het liefst lijkt door te brengen.

15. 2017 SAINT-PERAY ‘LES PINS’ NORMAAL € 26,50 VOORVERKOOP €  21,20
De wijn bestaat uit 80% marsanne en 20% roussanne, waarvan 70% een opvoeding op eikenhouten barriques krijgt. Een 
aantrekkelijk parfum van meloen, abrikoos, honing en brioche. Een mond vol sappig fruit en bloemigheid. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2022

16. 2017 SAINT-JOSEPH BLANC NORMAAL € 33,50 VOORVERKOOP €  26,80
Een soortgelijke assemblage als de Saint-Péray, maar de bodem bestaat hier uit graniet en niet uit kalk. De wijn bezit iets meer 
kracht, met tonen van geel fruit, bloemen, amandel en kruiden.

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

17. 2017 SAINT-PERAY ‘LES FIGUIERS’ NORMAAL € 35,95 VOORVERKOOP €  28,80
Een onderscheidend mooie wijn, 60% roussanne van tachtig jaar oude stokken, aangevuld met marsanne. Heerlijk zwoele 
fruittonen, met honing en bloesem, geconcentreerd en perfect in balans, met een minerale ondertoon.

 Op dronk: tussen 2019 en 2025

18. 2017 SAINT-JOSEPH BLANC ‘LE BERCEAU’ (BEPERKT BESCHIKBAAR) NORMAAL € 52,50 VOORVERKOOP €  41,95
Het is geen hermitage, maar het komt in de buurt! Een van de allermooiste wijngaarden van het herkomstgebied, met negentig 
jaar oude stokken. 100% marsanne. Complex, breed, zwoel, verleidelijk fruit, lengte en frisheid. Top!

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

19. 2016 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL € 33,50 VOORVERKOOP €  26,80
Een bijzondere assemblage van 100% syrah afkomstig van vijftien verschillende percelen, rondom Mauves, met stokken van 30 tot 
55 jaar oud. Sappig, donker fruit, met iets van zwarte olijf, een pepertje en zachte, zwoele tanninen. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

20. 2016 SAINT-JOSEPH ROUGE ‘LE BERCEAU’ (BEPERKT BESCHIBAAR) NORMAAL € 62,50 VOORVERKOOP €  49,95
Een schitterende wijn van de oudste wijngaard van het domein. Een florale neus, een pepertje, zwarte kersen en laurier. Een 
zwoele smaakaanzet, met donker fruit, kruiden, rijpe tanninen en een frisse, harmonieuze afdronk.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

Uitzicht vanuit de wijngaarden van Saint-Joseph op Hermitage
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Domaine Jean-Louis Chave

Helaas zijn de wijnen van Domaine Jean-Louis Chave niet zomaar bij ons te bestellen. Aan de grote vraag is zo moeilijk 
te voldoen, dat wij hier werken met een ‘allocatie-systeem’, waarbij de eerdere kopers eerste keuze krijgen. Wel 
kunt u zich op de lijst van geïnteresseerden laten plaatsen, met de hoop om enkele flessen te kunnen bemachtigen. 

Met het zeer kleine oogstjaar 2016 wordt het dit jaar echter allemaal nog een stuk moeilijker. Het succes van Chave zit hem 
puur in de hoge kwaliteit van de wijnen, die iedere liefhebber lijkt te verleiden, inclusief de internationale pers, die unaniem 
met Chave wegloopt. Zelf schrijft hij deze kwaliteit volledig toe aan het unieke terroir van Hermitage, maar de grote precisie 
waarmee hij werkt en de vele percelen assembleert, spelen een minstens zo belangrijke rol, zo weten wij. Getuige ook zijn 
fantastische Saint-Joseph. Gelukkig maakt Chave naast domeinwijnen tevens wijnen onder de naam Chave Sélection. Voor 
deze wijnen gebruikt hij vaten die hij voor het domein niet gebruikt en gebruikt hij druiven van wijngaarden waar hij mede-
eigenaar van is, maar die buiten zijn eigen domein vallen. U mag erop vertrouwen dat ook de kwaliteit van deze wijnen 
uitstekend is.
 
21. 2016 SAINT-JOSEPH ROUGE  PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
Met de komst van enkele prachtige nieuwe percelen is de kwaliteit van deze wijn nog verder toegenomen, terwijl de benadering 
van het assembleren dezelfde is als bij de Hermitage. Prachtig, harmonieus fruit, met fijne tanninen en elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2021 en 2031

22. 2016 HERMITAGE BLANC  PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
Een volstrekt unieke witte wijn, met een grote complexiteit en intensiteit, zeer rijk, maar tegelijkertijd in het bezit van een frisse 
mineraliteit. Een assemblage van vier verschillende wijngaarden, met zeer oude stokken, bij benadering 85% marsanne en 15% 
roussanne.

 Op dronk: tussen 2020 en 2030+

23. 2016 HERMITAGE ROUGE  PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
Een fenomeen, ook in 2016. Een perfecte assemblage van zeven percelen, verspreid over de heuvel van Hermitage.  
Alleen perfect rijpe druiven werden gebruikt en alleen de vaten die in de assemblage passen. Een wijn die je eindeloos in zijn 
greep houdt.

 Op dronk: tussen 2022 en 2040
  

J.L. Chave Sélection  

24. 2016 HERMITAGE BLANCHE NORMAAL € 52,00 VOORVERKOOP €  41,50
Gemaakt van deels eigen productie van het domein en deels aangekochte druiven van bevriende boeren. Dominant marsanne, 
aangevuld met roussanne. Een prachtige, harmonieuze en elegante stijl hermitage. Subliem!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

25. 2016 SAINT-JOSEPH OFFÉRUS NORMAAL € 25,50 VOORVERKOOP €  20,50
Deze briljante Saint-Joseph wordt gemaakt van vaten van het eigen domein, die Jean-Louis niet selecteert voor de domeinwijn. 
Hij zoekt naar een optimale expressie van de syrahdruif en het terroir van Saint-Joseph. Donker fruit, laurier, pepertje.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

26. 2016 HERMITAGE FARCONNET NORMAAL € 52,00 VOORVERKOOP €  41,50
De basis van deze wijn (zoals altijd 100% syrah) wordt gevormd door drie percelen, te weten: Diognières (geeft kruidigheid), 
Péleat (geeft finesse) en Gréffieux (geeft kracht). Prachtig rijp fruit, kruidigheid, bloemigheid en veel lengte.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

Domaine Auguste Clape

C lape is van eenzelfde kaliber als Chave. Het domein is echter een stuk kleiner en bezit een heel eigen identiteit, die 
we in de wijnen terugvinden. Aan het bescheiden woonhuis van de onlangs overleden Auguste grenst een garage 
waaronder een kleine kelder ligt waar je met een oud liftje naar afdaalt. Hier stap je een andere wereld in van oude 

vaten en schimmels aan plafond en tegen de muren, die sterk medebepalend zijn voor het ‘leefklimaat’ van de wijnen. Dit 
soort kelders stamt uit vervlogen tijden en kom je nog maar nauwelijks tegen. Ze kleuren de wijnwereld met prachtige tinten 
en maken dit domein tot iets unieks. Zoon Pierre-Marie en kleinzoon Olivier zijn waardige opvolgers van Auguste, waardoor 
we nog lang van dit domein zullen kunnen genieten. Helaas zijn ook hier, net als bij Chave, de wijnen zeer schaars en worden 
ze verkocht ‘op allocatie’. Wij nodigen u uit om uw interesse bij ons kenbaar te maken.

27. 2016 CORNAS - CUVÉE RENAISSANCE  PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
Een werkelijk prachtige 2016 met een schitterende concentratie en een heerlijke frisheid, die de wijn meer nuances geeft in 
vergelijking met de krachtige 2015. Gemaakt van jongere aanplant (25 – 40 jaar oud). Een grootse Cornas!

 Op dronk: tussen 2021 en 2033

28. 2016 CORNAS  PRIJS OP AANVRAAG (ZEER BEPERKT BESCHIKBAAR)
Een assemblage van de oudste stokken van verschillende wijngaarden levert in 2016 een waanzinnige wijn op! Al het mooie 
aan syrah zit hier in: zwart fruit van kersen en bessen, zwarte olijven, peper, specerijen, krachtige tanninen, frisse zuren en een 
fantastische mineraliteit.

 Op dronk: tussen 2022 en 2040

Gérard Chave en Louis Kat, al meer dan vijftig jaar vriendschap. 
Tezamen met hun zoons Xavier en Jean-Louis.
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Domaine des Escaravailles

D it fantastische domein van Gilles Ferran is moeilijk te vinden. In het dorpje Roaix moet je ter hoogte van de gele 
brievenbus een zijstraat omhoog nemen en vervolgens een lange slingerweg volgen tot je helemaal op de top van 
de coteau bent. Weg van de bewoonde wereld ligt hier het ietwat rommelige, maar uitstekend ingerichte domein 

van Gilles. In het bezit van uitstekende wijngaarden en met veel gevoel voor kwaliteit, verrast hij ons keer op keer met de 
uitmuntende kwaliteit van zijn wijnen. Wij selecteerden voor deze voorverkoop twee van onze favorieten.
 
29. 2016 RASTEAU ROUGE LES COTEAUX NORMAAL € 13,50 VOORVERKOOP €  10,75
Welkom in de wereld van topgrenache! Deze druif (80%) profiteert van de hoge ligging van de wijngaarden, en wordt aangevuld 
met 20% syrah. Zoetig donker fruit, mooie frisse zuren, specerijen en kruidigheid.

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

30. 2016 RASTEAU ROUGE LA PONCE NORMAAL € 17,50 VOORVERKOOP €  13,95
Een parel in de zuidelijke Rhône, gemaakt van druiven van oude stokken van hooggelegen wijngaarden. Een assemblage van 
80% grenache en 20% syrah. Geconcentreerder en complexer, met een prachtige mineraliteit en frisheid.

 Op dronk: tussen 2019 en 2026

In het zuidelijk deel van de Rhône – lopend van net onder 
Valence tot voorbij Avignon – is alles anders dan in het 
noorden; het landschap, de dorpen, de bodem en de 

wijnen. Deze wijnen bezitten niet dezelfde status als die in 
het noorden, wellicht op Châteauneuf-du-Pape na. De steile 
wijngaarden direct langs de rivier hebben plaatsgemaakt 
voor een weidser, heuvelachtig landschap, met prachtige 
dorpjes in Provençaalse sferen. Het klimaat is hier warmer, 
mediterraner. Berucht is de Mistral, een koude harde wind 
die regelmatig de kop opsteekt. De coteaux bieden hiertegen 
wat beschutting, evenals de cipressenhagen. De Syrah laat 
zich hier vergezellen door Grenache en Mourvèdre, terwijl 
voor wit de bourboulenc, clairette, ugni blanc, grenache 
blanc, roussanne, marsanne en viognier de belangrijkste zijn. 
Ook in dit deel van de Rhône werken wij met een keur aan 
topproducenten!

Zuidelijke Rhône – GSM, een vertrouwd trio

Domaine 
des Escaravailles

Domaine 
du Pesquier

Domaine 
Chante Cigale

Domaine 
Oratoire Saint-Martin

Domaine 
Raspail-Ay

Domaine 
de la Mordorée

Hoog gelegen wijngaarden van Escaravailles in Rasteau
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Domaine du Pesquier

In Nederland heeft dit domein zo veel succes met de ‘Mon petit Petrus’, dat men niet altijd weet dat dit domein zijn roem 
vooral dankt aan de cru’s uit Gigondas en Vacqueyras. Deze zijn namelijk van een uitmuntend niveau. Het domein ademt 
een warme, familiaire sfeer uit. Vier generaties lopen er rond en iedereen draagt er zijn steentje bij. Deze warmte proef 

je terug in de wijnen!
 
31. 2016 VACQUEYRAS NORMAAL € 17,95 VOORVERKOOP €  14,25
Een hooggelegen, kleine wijngaard aangeplant met 60% grenache en 40% syrah. Het relatief hoge aandeel syrah geeft de wijn 
zijn kenmerkende bessige en peperige fruit. Prachtig expressief, mooi geconcentreerd en veel fraîcheur. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

32. 2016 GIGONDAS NORMAAL € 20,50 VOORVERKOOP €  15,95
De wijn is een assemblage van verschillende wijngaarden rondom het domein en op de coteaux. De assemblage bestaat uit 75% 
grenache, 20% syrah en 5% mourvèdre. Heerlijk rijp rood en zwart fruit, bosgrond, kreupelhout en zoetige tanninen. 

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

Domaine Raspail-Ay

De familie Ay maakt enkel een rode gigondas en een klein 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 perfect rijpe druiven, met 
een kleine productie tot gevolg. De wijn rijpt eerst twaalf maanden op grote foudres en vervolgens op barriques. 

Pas na minimaal twee jaar opvoeding wordt de wijn gebotteld. 2016 is hier een droomwijn!
 
33. 2016 GIGONDAS NORMAAL € 24,50 VOORVERKOOP €  18,95
Dominique Ay is een ambitieuze wijnmaker, die ieder jaar een topwijn wil maken. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar de 
wijngaard. Een assemblage van grenache (80%), syrah (15%) en mourvèdre. Heerlijk zwoel, donker fruit, met fijne kruiden en 
prachtig geconcentreerd.

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

Domaine Oratoire Saint-Martin

Het is spectaculair wat de broers Alary presteren op hun domein, geholpen door prachtige wijngaarden op de coteaux, 
beplant met zeer oude wijnstokken. In de wijngaarden wordt met ongekend oog voor detail gewerkt, evenals in de 
kelders. Elk vat wat ook maar even niet voldoet aan de hoge standaard wordt gedeclasseerd naar Côtes du Rhône, 

omdat voor hun cairanne enkel het beste goed genoeg is. Deze instelling maakt van iedere fles van dit domein een feestje!

34. 2017 CAIRANNE BLANC HAUT-COUSTIAS NORMAAL € 24,50 VOORVERKOOP €  18,95
Wat ons betreft een van de grote witte wijnen uit de zuidelijke Rhône! Gemaakt van marsanne, roussanne, grenache blanc en 
clairette, van zeventig jaar oude stokken. Prachtig rijk, breed, krachtig, maar ook fris en verfijnd, met perzik amandel, mineralen, 
witte bloemen en honing.

 Op dronk: tussen 2019 en 2023

35. 2016 CAIRANNE ROUGE LES DOUYES NORMAAL € 23,95 VOORVERKOOP €  18,60
110 jaar oude stokken, die maar heel weinig druifjes geven, 60% grenache en 40% mourvèdre, met een opvoeding op grote 
houten foudres. Niet geklaard en ongefilterd gebotteld. Prachtig donker fruit, zoethout, laurier, specerijen, fijne zuren en veel 
lengte.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

36. 2016 CAIRANNE ROUGE ‘HAUT-COUSTIAS’ NORMAAL € 24,50 VOORVERKOOP €  18,95
Zeventig jaar oude stokken op een wijngaard met een rotsachtige bodem, vooral mourvèdre, aangevuld met syrah en grenache, 
24 maanden opgevoed op eikenhouten foudres. Een gulle wijn, met donker fruit, specerijen, kreupelhout, rijpe tanninen en 
elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

Wijnvaten bij Raspail-Ay
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Domaine Chante Cigale

Dit domein gelegen in het hart van het stadje Châteauneuf-du-Pape, blijft een heerlijke producent. Hoewel het 
met ruim veertig hectare een vrij groot domein is, blijft het team klein. Het wordt met veel vlijt en enthousiasme 
aangevoerd door Alexandre Favier. Interessant aan dit domein is dat de 42 hectare wijngaarden verspreid liggen 

over het hele herkomstgebied, met een grote variatie aan bodems. Zodoende kan Alexandre werken met een groot pallet 
aan geuren en smaken, die hij vakkundig assembleert. Dit leidt tot complexe en evenwichtige wijnen.

37. 2017 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC L’EXTRAIT NORMAAL € 47,50 VOORVERKOOP €  36,90
Twee geselecteerde percelen met zeer oude stokken grenache blanc en roussanne. Mooie neus van wit en geel fruit, bloemen, 
mineralen en iets van vanille. Veel volume in de mond, met een rijp geel fruit, ietwat exotisch, complex en met een heerlijk frisse 
afdronk.

 Op dronk: tussen 2019 en 2024

38. 2016 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE NORMAAL € 28,90 VOORVERKOOP €  22,75
Een assemblage van dertig percelen, die onder ideale omstandigheden werden geplukt. In stijl dicht tegen 2015 aan, met nog 
iets meer frisheid, verder donker fruit van bessen en kersen, laurier, kruiden, kreupelhout, fluwelige tanninen en frisse zuren. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

39. 2016 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE VIEILLES VIGNES NORMAAL € 47,50 VOORVERKOOP €  36,90
Een bijzondere wijn, van stokken ouder dan tachtig jaar, 70% grenache, 20% syrah en 10% mourvèdre. Opgevoed op cuve en 
barrique. Prachtige structuur, indrukwekkende complexiteit, een levendige frisheid en zoetige fruittonen, alles perfect in balans!

 Op dronk: tussen 2022 en 2028

Domaine de la Mordorée

Toen Christophe Delorme, de man die Mordorée tot grote hoogte had gebracht, plotseling overleed, steunden wij de 
familie en bleven hun trouw. Natuurlijk maakten wij ons zorgen over de toekomst van het bedrijf zonder de gedreven 
Christophe. Ambre, zijn jonge dochter, verscheen op het toneel, eerst nog in de luwte, maar daarna steeds meer op 

de voorgrond. Na drie jaar kunnen we zeggen dat Ambre uit het juiste hout is gesneden en het grote werk van haar vader 
met evenveel zorg zal voortzetten. De wijnen van 2016 zijn dan ook geweldig!
 
40. 2016 LIRAC ROUGE ‘LA REINE DES BOIS’ NORMAAL € 26,50 VOORVERKOOP €  20,50
Een kanjer van een wijn, die menig châteauneuf in zijn zak steekt. Gemaakt van gelijke delen grenache, syrah en mourvèdre, voor 
een derde deel op eikenhouten barriques opgevoed. Expressief zwart fruit, iets van viooltjes en kruiden, mooi geconcentreerd en 
rijpe, zachte tanninen. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

41. 2016 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ‘LA DAME VOYAGEUSE’ NORMAAL € 43,90 VOORVERKOOP €  34,90
90% grenache, aangevuld met mourvèdre, syrah, counoise en vaccarese, van zestig jaar oude stokken. Een châteauneuf op 
elegantie gemaakt, opgevoed op cuve en een deel op barriques. Prachtig kersenfruit, aardbei, viooltjes, laurier, zachte tanninen 
en een kruidige afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

Wijngaard in Châteauneuf-du-Pape
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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 2018. 

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio 2019.

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

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een afname 
per verpakkingseenheid van 6 flessen van één soort (tenzij anders aangegeven). 
De prijzen komen niet in aanmerking voor aanvullende kortingen. Om gebruik te 
kunnen maken van de in deze brochure vermelde aanbiedingsprijzen is de datum van 
ontvangst van uw betaling bepalend. Onder verwijzing naar de looptijd van deze 
aanbieding en de betalings-/reserveringsvoorwaarden (zie hieronder), dient uw 
betaling uiterlijk 14 januari 2019 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 2018
2 huidig tarief over opslagjaar 2017

Proefpakket Rhône 2016
Om kennis te maken met de mooiste wijnen uit deze voorverkoop, stelden wij een bijzonder 
proefpakket voor u samen. U ontvangt van de volgende wijnen elk één fles:

 2016 Saint-Joseph rouge, André Perret

 2016 Crozes-Hermitage rouge, Alain Graillot

 2016 Saint-Joseph Offérus, J.L. Chave Sélection

 2016 Rasteau rouge La Ponce, Escaravailles

 2016 Gigondas, Pesquier

 2016 Châteauneuf-du-Pape rouge, Chante Cigale

Voorverkoopprijs: € 118,50 (normaal € 140,85)


