
Voorinschrijving tot
31 december 2018
Uw voordelen bij deze exclusieve 
voorinschrijving:
• Kortingen van € 21,00 tot ruim 

€ 48,00 per doos
• Per 24 flessen een magnum  

ter waarde van € 31,50 cadeau
• Franco levering aan huis vanaf 24 flessen
Levering vanaf  februari 2019

Tijdelijke voorinschrijvingsprijzen:
2016 Côtes du Rhône
Xavier Vignon
20 dozen (240 flessen) à € 7,95, 10 magnums 
16 dozen  (192 flessen)  à € 8,50, 8 magnums
12 dozen  (144 flessen)  à € 8,90, 6 magnums
  8 dozen  (96 flessen)  à € 9,25, 4 magnums
  4 dozen  (48 flessen)  à € 9,60, 2 magnums
  2 dozen  (24 flessen)  à € 9,95, 1 magnum
  1 doos    (12 flessen)  à € 10,20

Normale prijs per fles ná botteling 
(indien nog beschikbaar): € 11,95

Profiteer van de maximale korting  
door samen met familie en vrienden
te bestellen!

Okhuysen
Extra

Voorinschrijving oktober 2018
De voorinschrijving is geopend tot 31 december 
2018. Uw reservering is definitief na betaling van 
de factuur. De wijnen worden geleverd vanaf begin 
februari 2019; houd hier a.u.b. rekening mee bij het 
aangeven van uw leverdatum.

Okhuysen Extra
Oktober 2018

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen 

Concept & vormgeving
XDialogue

Voorwaarden
Hoe te bestellen
Per bestelformulier: zenden in bijgesloten envelop
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl

Prijzen
Deze zijn strikt netto en incl. BTW. 

Factuur
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur 
van deze voorinschrijving vooraf. Deze factuur is tevens de 
officiële bevestiging van uw aankoop. Zodra uw betaling door 
ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

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

Te bestellen aantallen
Uitsluitend per verpakkingseenheid (zie bestelformulier).
Franco levering
• Binnen Nederland vanaf 24 flessen.
• In België vanaf een factuurwaarde van minimaal  

€ 350,- per zending.

Looptijd voorinschrijving
Zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 31 december 2018.

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.

Levering
Vanaf begin februari 2019. Op uw factuur vindt u een
voorstel voor levering, dit kan uiteraard naar uw
persoonlijke voorkeur worden aangepast.  
De genoemde prijzen en voordelen gelden onder de gestelde 
voorwaarden van één factuuradres en één afleveradres.

Ophalen bestelling
Dit kan vanaf begin februari 2019 uitsluitend op de
Küpperswe g van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 
uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Adres, kantoor en expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem

MAGNUM CADEAU ! 
BIJ IEDERE 24 FLESSEN

Xavier Vignon
Ongekroonde koning
van de Rhône

Jeb Dunnuck: 

90/100

vineus@okhuysen.nl  • 023 - 5312240

De 2016 Côtes du Rhône – gemaakt van grenache, mourvèdre en syrah afkomstig van 
zeer oude stokken – biedt een zuiver, donker fruit, met frisse, zachte tanninen, een 
zwoele kruidigheid en een intense afdronk. Een verrukkelijke Côtes du Rhône die de 
appellatie overstijgt! Heerlijk bij stoofschotels en rood vlees.



De kracht van Xavier Vignon is zijn brede interesse 
voor alles wat met wijn te maken heeft.  
Ga met Xavier naar een restaurant met een goede 

wijnkelder en hij bladert urenlang verlekkerd door de 
wijnkaart. Neem hem mee door je magazijn en hij raakt 
buiten zinnen van vreugde door alle lekkere wijnen 
die hij daar tegenkomt. In werkelijk alle wijnen is hij 
geïnteresseerd en de kans is groot dat hij de maker kent 
en precies weet hoe de wijngaarden gelegen zijn. Voeg 
aan deze hartstocht zijn uitmuntende kennis van het 
wijnmaken toe en u begrijpt dat er onder zijn handen 
mooie dingen gebeuren.

Niet gebonden aan terroir
Ooit begon Xavier zijn eigen laboratorium in de zuidelijke 
Rhône om analyses uit te voeren voor wijnboeren en hen 
van advies te dienen in oenologische vraagstukken, maar 

eigenlijk wilde hij vooral zelf wijn maken. 
Zijn achtergrond hielp hem daarbij, want 
hij kende als adviserend oenoloog vele 
producenten en hun werkwijzen. Tegelijk 
wilde Xavier geen eigen wijngaarden, 
maar juist de vrijheid hebben om percelen 
te selecteren en de wijnboeren in hun 
grondbewerking bij te staan, om vervolgens 
hun druiven te kopen en zelf te oogsten. 
Op deze wijze heeft hij alle ruimte om de 
keuzes te maken die voor hem leiden tot 
het beste resultaat. Als groot liefhebber 
weet hij namelijk precies wat lekker is en 
als topoenoloog weet hij exact hoe dit te 
maken!

Een meer dan waardig opvolger
Vorig jaar boden wij de fantastische Côtes 
du Rhône X.I. 2015 aan, waar een ieder die 
een aantal dozen wist te bemachtigen, zeer 
enthousiast over was. Het is dan altijd weer 
spannend wat het volgende oogstjaar gaat 
brengen. Gelukkig voor u en ons is de 2016 
al even uitzonderlijk. Wellicht zelfs nog 

iets completer door zijn prachtige frisheid. 
2016 leek aanvankelijk geen groots jaar 
te 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. De ontwikkeling 
in de wijngaard liep sterk achter op het 
gemiddelde, waardoor een late oogst in de 
lijn der verwachting lag. Vanaf juli deed 
het mooie weer echter zijn intrede en hield 
lang aan. Op sommige plekken had men 
zelfs last van de droogte. Uiteindelijk was 
de kwaliteit van de oogst uitstekend, met 
kleine, rijpe druiven en in het bezit van een 
uitstekende zuurgraad. Zeker de oudere 
wijnstokken op de hoger gelegen percelen 
leverden een excellente kwaliteit! 

Helaas was de oogst in 2016 klein en is de 
beschikbaarheid van deze topwijn beperkt. 
Aarzelt u niet te lang om teleurstelling te 
voorkomen.Een liefhebber pur sang!

Xavier Vignon

De assemblage van het oogstjaar 2016 
bestaat voor 65% uit grenache, afkom-
stig van 80 jaar oude stokken, 20% uit 

mourvèdre van gemiddeld 60 jaar oude stok-
ken en 15% uit syrah van gemiddeld 45 jaar 
oude stokken. 
In totaal werden de druiven geplukt op 76 (!) 
verschillende percelen, met een grote variatie 
aan bodemsoorten, als rolkeien, zand, klei en 
kalksteen. Alle percelen werden individueel 
geoogst en gevinifieerd op een vrij lage 
temperatuur voor een zachte onttrekking 
van smaakstoffen. Waar mogelijk liet Xavier 
verschillende druivensoorten samen met 
elkaar vergisten (co-fermentatie), voor extra 
aromatische complexiteit in de wijn. De 
opvoeding gebeurde in cementen cuves om de 
puurheid van het fruit maximaal te behouden. 
Het resultaat mag er zijn. Xavier Vignon bewijst 
zich wederom als een ‘meester’ in de zuidelijke 
Rhône!
Schenkadvies: voortreffelijk te combineren 
met stoofvlees, klein wild, rood vlees en lam.
Op dronk: tussen 2019 en 2024

2016 CÔTES DU RHÔNE

The 2016 Côtes du Rhône is a winner. 
Blackberries, flowers, violets, hints of 
pepper all give way to a fresh, yet rich, 
beautifully textured red that has fine 
tannins and the purity of fruit that’s 
common in the vintage. Rating: 90/100

Proefnotitie Jeb Dunnuck, wijnjournalist en voormalig 
medewerker van Robert Parker’s Wine Advocate:

Jeb Dunnuck: 

90/100


