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Het nieuwe oogstjaar 
Grüner Veltliner
DIT IS ONGELOFELIJK GOED!

Het proeven van nieuwe oogstjaren blijft 
een feest. Met het gehele team in het 

proeflokaal, de flessen onherkenbaar 
in zilverfolie ingepakt op tafel en 
proefformulieren in de hand, worden 
alle wijnen (opnieuw) geproefd. Zo ook 
het nieuwe oogstjaar Grüner Veltliner 
Lössterassen van Weingut Stadt Krems. 
Een genot! Dit oogstjaar zit vol fruit, is fris 
en ongelofelijk puur.
Weingut Stadt Krems bezit enkele van de 
mooiste wijngaarden in het spectaculaire 
Kremstal. Deze zijn aangelegd op terrassen 
op de steile hellingen aan de Donau, met 
een ondergrond van leisteen en leem (löss) 
en een ideale ligging ten opzichte van de 
zon. Wijnmaker Fritz Miesbauer lijkt ook dit 
jaar weer boven zichzelf te zijn uitgestegen. 
En de prijs-kwaliteitverhouding? Die blijft 
ongeëvenaard goed! 

2018 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Het parfum van deze Grüner Veltliner is 
mineralig en geeft rijp wit en geel fruit, 
bloesem en een kenmerkend pepertje. De 
smaak is zuiver en puur en biedt opnieuw 
heerlijk fruit, een sprankelende frisheid en 
een mooie rondeur. Dit is grüner veltliner 
op zijn lekkerst!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 8,20 per fles € 9,10

Nu bij doos van 6:

€ 8,20 per fles

€ 9,10

Minder drinken,
meer genieten
Matigen is een belangrijk woord geworden in het vocabulaire van veel Nederlanders. 

Nu was matigen ons Hollanders al niet vreemd, maar we leken het de afgelopen 
decennia een beetje te zijn verleerd. Anno 2019 loopt ons land qua matiging voorop 

in vergelijking met de meeste andere Europese landen.

De Nederlander eet gemiddeld gezonder, drinkt minder en beweegt meer. Ons consumptieve 
gedrag heeft niet enkel invloed op onze gezondheid, maar ook op het milieu. En daar moet niet 
alleen de overheid, maar ook ieder individu verantwoordelijkheid nemen. Het kan en moet daarom 
nog beter, wordt ons verteld. Toch gaan we zogezegd in vergelijking met andere landen goed. Op 
het gebied van alcohol doen we dit al jaren achtereen. In de laatste vijf jaar nam de alcoholinname 
in Nederland met 20% af. Dat is stevig. Onlangs noemde de Franse Minister van landbouw, Didier 
Guillaume, wijn ‘een andere soort alcohol’, eentje die niet misbruikt wordt en die ouders kan 
helpen om hun kinderen verantwoord met alcohol om te laten gaan, door aan tafel met elkaar van 
een lekker glaasje bij het eten te genieten. Binnen de grote Franse wijncultuur wellicht een niet 
zo vreemde opmerking – zelf ben ik ook naar volle tevredenheid in die geest opgevoed – maar 
tegelijkertijd een conservatieve gedachte die niet past binnen de matigingsboodschap anno 2019. 
De uitspraak van de Franse minister lokte in het land van de wijn een flinke discussie uit. 

Bij Okhuysen zijn wij niet roomser dan de paus. Natuurlijk willen wij graag wijn verkopen, maar 
wij prediken niet dat de Nederlander meer wijn moet drinken, maar vooral lekkerder, beter. En dan 
vooral wijn die op een verantwoorde en duurzame wijze is geproduceerd, want alleen 
dat doet recht aan dit schitterende product waar wij zelf zo gek op zijn! 

En dat onderscheidend mooie wijnen helemaal niet kostbaar hoeven 
te zijn, kunt u volop ervaren in deze late wintereditie van Vinée 
Vineuse, waarin we enkele van onze meest geliefde en 
geprezen wijnen weer eens een keer op een voetstuk zetten. 
Een voetstuk dat ze verdienen, want wijnen zoals de 
Colagón, de Sauvignon Touraine, de Guilhem en niet 
te vergeten onze alom geprezen ‘Mon petit Petrus’ 
zijn alle gemaakt door be vlogen wijnmakers, die 
het maximale  uit hun terroir willen halen, en zijn 
in hun prijsklasse onderscheidend goed. Deze 
wijnmakers doen dit met maar één drijfveer, één 
doel: u laten genieten. Juist daarom koesteren 
wij deze producenten en hun wijnen, want u 
laten genieten is ook onze missie! 

Van deze wijnen doet u dat wanneer u maar 
wilt en vol overgave. Nou ja, met mate natuurlijk 
is de boodschap…

Xavier Kat
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De carmenère-druif komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar wordt inmiddels meer in 
Chili dan in haar thuisland verbouwd. Lange tijd werd overigens gedacht dat het hier 

om merlot ging, maar nader onderzoek wees uit dat dit niet zo was. De druif doet het heel 
goed in grote delen van Chili en is dan ook de meest kenmerkende druif van het land. 

Ook een van ‘s lands topwijnmakers, 
Maria Luz Marín, doet ‘iets’ met deze druif. 
Natuurlijk niet zomaar iets, want zo zit deze 
Chileense diva niet in elkaar. Alles wat Maria 
Luz doet is bijzonder. Zo begon zij tegen 
het advies van alles en iedereen in met een 
prestigieus wijnproject in Lo Abarca in San 
Antonio, dat als te grillig en te koud werd 
ervaren. Het project bracht haar uiteindelijk 
grote successen. Inmiddels werkt de hele 
familie Marín mee, waarbij iedereen in een 
andere rol, maar met dezelfde bevlogenheid 
als Maria Luz het wijnhuis ondersteunt. Voor 
deze vriendelijke Carmenère week Maria 
Luz uit naar het warmere Colchagua, omdat 
de carmenèredruif daar nu eenmaal het 
best gedijt. 

2017 Mar Y Luz Carmenère – Colchagua
Viña Casa Marin
De carmenère groeit hier in kleine trossen, 
wat de druiven een enorme smaakintensiteit, 
kracht en kleur geeft. De wijn heeft een 
complexe en intense geur met tonen van 
zwarte bessen, bramen, rode bloemen, 
laurier, een beetje peper en licht vanille van 
het eiken. De smaak is mooi intens, heeft 
rijpe, frisse tanninen, volop donker (bos)
fruit en de afdronk is lang en levendig.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 7,60 per fles € 8,50

Het nieuwe mekka
van de carmenère
EEN FRANSE DRUIF DIE FURORE 
MAAKT IN CHILI

Colofon
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Een van de belangrijkste happenings in wijnland staat 
weer voor de deur: van 1 tot en met 4 april komen 

wijnprofessionals uit de hele wereld samen in Bordeaux 
om de nieuwe oogst te proeven. 
Vanaf 2014 heeft Bordeaux een aantal mooie oogstjaren 
achtereen gehad, met 2015 en 2016 als echte uitschieters. 
Ook 2018 lijkt zich in het rijtje absolute topjaren te gaan 
plaatsen. Alle wijnmakers die we spraken zijn uiterst 
opgetogen. Wij kunnen dan ook niet wachten om te gaan 
proeven. 

Het Okhuysen-proefteam bestaat uit Xavier Kat, Job 
Joosse, ‘gastproever’ Aad Kuijper en oud-directeur Louis 
Kat. Zij hebben weer de schone taak om vele chateaus te 
bezoeken en per dag zo’n honderd wijnen te proeven. Hun 
bevindingen zullen wij zo snel mogelijk na de reis voor 
u samenvatten in een blog! Welk chateau blinkt uit? Wat 
zijn de persoonlijke favorieten? Hoe is het oogstjaar in zijn 
algemeenheid te omschrijven? Ook houden wij u graag op 
de hoogte van ‘de markt’. Houd Okhuysen.nl in de gaten 
voor de laatste updates!

In 2018 trapten wij af met Sassicaia uit het grootse jaar 2015, uitgeroepen tot ‘Wijn van het Jaar’ door het internationale 
wijntijdschrift Wine Spectator. Binnen enkele weken was de wijn uitverkocht. Hetzelfde gold voor de Guidalberto 2016, die 
we gelijktijdig aanboden. Een prachtig succes, maar het betekende wel dat we lange tijd zonder wijnen van deze fantastische 
nieuwe producent zaten! Gelukkig bieden wij op Okhuysen.nl nu de nieuwe oogstjaren aan in een voorverkoop. Wees er 
snel bij, want de vraag naar de wijnen van Tenuta San Guido is enorm! Zie okhuysen.nl/tenutasanguido

Coup de Coeur wijnen
Alle wijnen die Okhuysen aanbiedt zijn meermaals geproefd en gescoord. Alleen de mooiste 
behalen de Okhuysen-wijnselectie. Wijnen voorzien van het Coup de Coeur-logo zijn wat ons 
betreft echte winnaars die wij u van harte kunnen aanbevelen! Onze hero’s zetten we deze 
Vinée Vineuse centraal en krijgen voor één keer allemaal een podiumplek. Blader snel verder 
en lees meer over uw geliefde Colagón, Vin de Pays de Vaucluse, Guilhem rouge, Sauvignon 
Touraine, Valpolicella en Chianti Classico. 

De voorjaarseditie van het inmiddels legendarische 
Proeven tussen de Stellingen staat weer voor de 

deur. Dé plek om onze wijnen te proeven, wijnmakers te 
ontmoeten en te profiteren van een interessante korting op 
alle wijnen. Neem vooral uw vrienden, familie of collega’s 
mee voor deze grootse proeverij in onze magazijnen.

Tweehonderd verschillende wijnen zullen we weer voor u 
openen, allemaal exclusief verkrijgbaar bij Okhuysen. Of 
het nu om onze heerlijke ‘huiswijnen’ (vanaf € 6,00) gaat 
of om de meest bijzondere wijnen, van Frankrijk tot aan 
Nieuw-Zeeland, u zult verrast zijn door het brede aanbod 
kwaliteitswijnen. 

 ✔ 200 fantastische wijnen open op de proeftafels 
 ✔ Ontmoet onze wijnmakers persoonlijk
 ✔ Volop nieuwe wijnen en nieuwe oogstjaren 
 ✔ 10% proeverijkorting op uw bestelling 
 ✔ Tombola (altijd prijs, bij iedere 36 flessen) 

met kans op de meest begeerde wijn ter 
wereld: Petrus!

De proeverij is kosteloos. Wel vragen wij u 
om zich aan te melden, dit kan via de site of 
e-mail. Vermeld er even bij of u op vrijdag 
of zaterdag komt en met hoeveel personen. 

Tip: het kan weer druk worden, dus wilt u 
rustig proeven, kom dan wat vroeger op de 
dag. We hopen u te zien op 12 of 13 april!

Vrijdag 12 april: van 12.00 tot 19.30 uur 
Zaterdag 13 april: van 10.30 tot 17.00 uur 
Küppersweg 19 in Haarlem

Proeven tussen de Stellingen 
Voorjaar 12 & 13 APRIL 2019

Voorverkoop Bordeaux 2018

Sassicaia in de voorverkoop
HET NIET TE STOPPEN SUCCES VAN TENUTA SAN GUIDO

Het proefteam van vorig jaar: Xavier Kat, Louis Kat en Job Joosse

100 punten
Wine Advocate
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Het werd hoog tijd om Stéphane Defraine eens in het 
middelpunt te zetten. Een bijzondere man. Dat werd 

me meteen duidelijk toen ik hem alweer ruim twintig 
jaar geleden voor het eerst ontmoette in Bordeaux. In 
tegenstelling tot veel andere wijnmakers die ik tot dat 
moment kende, is Stéphane heel open en eerlijk over alles 
wat hij doet. Zijn gedrevenheid is aanstekelijk. Bovendien 
bezit hij het vermogen zichzelf continu uit te dagen, met 
als doel om te leren, te ontdekken, te vernieuwen en te 
verbeteren.
Als hij in 1977 vanuit België naar Bordeaux komt, ontdekt 
hij de schoonheid van de wijngaarden in Saint-Emilion. Hij 
studeert oenologie aan de universiteit van Bordeaux en werkt 
vervolgens in de Médoc. Hierna treedt hij op als consulent 
voor investeerders in het Entre-deux-Mersgebied en wordt 
verliefd op de schoonheid van dit deel van de Bordeauxstreek. 
Hij komt erachter dat de wijnbouw hier al zeer oud is, met 
name rondom het stadje La Sauve, waar monniken in 1079 de 
abdij van La Sauve Majeur startten. De grond en het klimaat 
hier zijn dan ook ideaal voor het verbouwen van wijn. Als 
Stéphane in 1989 het nabijgelegen Château de Fontenille 
kan overnemen, duikt hij er bovenop. Hij herstructureert 
zijn wijngaard, kiest voor een hoge plantdichtheid en hoge 
kwaliteit klonen. 

Ook bouwt hij beetje bij beetje een kelder waarin hij 
optimaal kan werken. Stéphane wil het unieke terroir laten 
spreken, om ook zijn wijnen uniek te laten zijn. Ondertussen 
experimenteert hij met nieuwe technieken om de kwaliteit 
verder te verbeteren. Oude tradities verrijkt hij met moderne 
kennis en inzichten en zijn eigen steeds grotere kennis 
en ervaring.Ook op het gebied van duurzaamheid daagt 
Defraine zichzelf al jaren uit. Het voeren van een biologisch 
label boeit hem niet. Biologisch of niet is niet de kern van 
het probleem. Hij streeft vooral 
naar duurzaamheid. Biodiversiteit 
is daarbij belangrijk net als het 
behandelen van de wijngaard alleen 
als er een noodzaak is, en dan ook 
nog eens alleen met niet schadelijke, 
natuurlijke middelen. Daarnaast 
speelt het energiebeheer bij Defraine een belangrijke rol. “Hoe 
kan ik het verbruik ervan beperken, hoe kan ik energie zelf 
opwekken?” Het gebruikte water zuiveren is ook belangrijk, 
maar onder duurzaamheid valt ook het zijn van een goede 
werkgever voor het personeel. Al deze kleine en grote dingen 
bij elkaar, maken van Château de Fontenille iets bijzonders en 
dat proeven we terug in de wijnen. Wijnen waar ik zelf al vele 
jaren groot fan van ben!

2017 Château de Fontenille
Entre-Deux-Mers
Deze wijn waarvan La Revue du Vin de 
France zegt dat hij jaarlijks tot de aller-
beste witte wijnen van de streek behoort, 
is gemaakt van een niet-alledaagse  
assemblage van sauvignon blanc (40%), 
sauvignon gris (20%), semillon 20% en 
muscadelle (20%). De druiven ondergin-
gen een koude schilweking en werden 
vervolgens op lage temperatuur vergist. 
De wijn werd opgevoed op zijn fijne gist-
sporen om aan structuur en complexiteit 
te winnen. Hij geurt naar citrusvruchten, 
witte perziken en tropische vruchten. De 
smaak is prachtig in balans en heeft een 
heerlijk frisse en levendige aanzet, gevolgd 
door een licht vettige structuur, sappig wit 
fruit en een pittige, lange afdronk. Heerlijk 
bij oesters, garnalen, zalm, sushi en frisse 
geitenkazen.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,30 € 9,95 
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

PORTRET 
BEVLOGEN 
WIJNMAKER
Stéphane Defraine
Château de Fontenille

va
n e

en
Jean-Marie Guffens is een groot 

wijnmaker. Dat vindt hij niet alleen 
zelf, dat vindt ook Robert Parker die hem 
ooit kroonde tot “King of Chardonnay”. 
Ook het gezaghebbende La Revue du Vin 
de France riep Jean-Marie onlangs uit tot 
beste chardonnay-maker ter wereld. Ja, 
Jean-Marie is een grootheid, letterlijk 
maar vooral ook figuurlijk. En ik ben fan 
van hem. Van de man, maar zeker ook 
van zijn wijnen.

Waar de wijnmaker Jean-Marie nog wel 
eens luidkeels aanwezig kan zijn, fluisteren 
zijn wijnen over verfijnde geuren en 
complexe smaken uit vervlogen tijden. 
Zijn witte bourgognes staan mijns inziens 
eenzaam aan de top en ook in de Vaucluse 
doet hij wonderschone dingen.
Sinds kort waagt hij zich zelfs aan bordeaux 
in de Sauternes, de regio waar met name 
zoet wit wordt gemaakt, een wijn waar 
Jean-Marie al zijn leven lang verzot op is. 
Op het sprookjesachtige Château Closiot 
regeert de chardonnay-koning over de 
oeroude semillon- en sauvignon- stokken. 
En dat doet hij met strenge hand. Op zijn 
eigenwijze wijze besloot Jean-Marie al 
in het eerste oogstjaar tot een rigoureus 
andere aanpak dan gebruikelijk. Waar 
andere boeren in Sauternes alle druiven 
laten hangen om vervolgens thuis te gaan 
zitten hopen op botrytis (edele rotting), 
daar oogst hij eerst alles wat vroegrijp is. 
Van die eerste strenge tri fabriceert hij 
vervolgens een goddelijke, zuivere witte 
bordeaux. Ik proefde de eerste jaargang van 
zijn “Vin de Crustacés”. En die viel bijzonder 
in de smaak, veel beter dan het etiket doet 
vermoeden. 

Jean-Marie is niet zo van de uiterlijkheden 
maar met dit etiket heeft hij zichzelf echt 
overtroffen, een gevalletje “goede wijn 
behoeft geen krans”, zullen we maar 
zeggen. Coquillages & Crustacés, verder 
weet de fles weinig te melden. Geen 
omschrijving, geen rugetiket want ook 
daar heeft Jean-Marie een hekel aan, om 
het in zijn eigen woorden te zeggen: “op 
de achterkant van een prei staat ook niet 
hoe hij smaakt.” Ik ben het met hem eens. 
De wijn moet het woord doen. En dat doet 
deze wijn volmondig.
Deze 2017 is Jean-Marie’s debuut in 
Bordeaux en toch is het een echte Guffens. 
Ik zou natuurlijk van alles kunnen zeggen 
over het fruit dat je erin proeft en de 
bloemetjes die je erin ruikt, maar daar 
ben ik niet zo van. Als ex-wijnmaker proef 
en beoordeel ik heel andere zaken. Ik let 
voornamelijk op evenwicht, elegantie en 
drinkbaarheid. En dat is driewerf ja met 
deze “vin de soif” zoals Jean-Marie hem 
zelf heeft gedoopt.
Dit is een klassieke frisse bordeaux, heel 
lekker als aperitiefwijn of bij schelpdieren 
en oesters (daar heb ik dan wel weer 
verstand van). De wijn heeft verrassend 
veel diepgang, zonder dat ik een enorm 
bewaarpotentieel vermoed, maar dat hoeft 
ook niet, deze fles gaat leeg voor de laatste 
oester genuttigd is. “Mijn ego is groot, maar 
nog lang niet zo groot als mijn talent”, zei 
Jean-Marie ooit grappend; ik vrees dat hij 
dat met deze Bordeaux weer bewijst.

2017 Coquillages & Crustacés
Bordeaux blanc 
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu per fles: € 9,80 € 10,50
Bij doos van 6: € 9,25 per fles

Aad Kuijper is ex-wijnboer (Mas des Dames), reclameschrijver, wijnschrijver, en romancier. 
In 2018 verscheen zijn eerste roman “Anno”.

Van 's werelds beste
Bourgogne maker:
EEN SPATZUIVERE, KLASSIEKE,
WITTE BORDEAUX

"Altijd willen 
vernieuwen.”

2016 Château de Fontenille
Bordeaux rouge
Deze heerlijke bordeaux werd gemaakt 
van 80% merlot en 20% cabernet- 
sauvignon. De druiven werden met opti-
male rijpheid geoogst en ondergingen 
vervolgens een koude schilweking van 
twee dagen. De vergisting vond plaats op 
vrij lage temperatuur. De opvoeding van 
de wijn duurde achttien maanden en was 
voor 50% op hout en 50% op cuve. 2016 
was hier een schitterend jaar en dat is aan 
alles te merken. De wijn geurt naar zwarte 
bessen en frambozen, met ook iets lau-
rier, rode bloemen en zwarte peper. De 
smaakaanzet is zuiver en elegant en wordt 
gevolgd door een mooi geconcentreerd 
middenpalet, met fluwelige tanninen en 
een uitbundig, rijp fruit. De afdronk is lang 
en levendig. Drinkt mooi bij gegrild vlees, 
kalfsvlees, gevogelte en harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 9,50 € 10,25 
Bij doos van 6: € 9,10 per fles

"Veel beter dan het etiket doet vermoeden."

Xavier Kat en Stéphane Defraine
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Onze populairste en meest verkochte wijn is de Colagón uit het Spaanse 
Rueda. Al jaren een begrip, de wijn die echt nooit verveelt. Fruitig, 

sappig en vol expressie. Exotisch en verfrissend, Colagón zit perfect in 
elkaar.
Aan de basis van het succes van Palacio de Bornos - het maken van wijnen 
met structuur en een optimale frisheid - liggen de kalkrijke, hooggelegen 
wijngaarden. De druiven die hier groeien hebben hierdoor een prachtige 
zuurgraad. Ze worden in de nacht of vroege ochtend geoogst en snel naar de 
koele kelders gebracht. Daar volgt een ‘macération pelliculaire’ ofwel koude 
inweking. Tijdens dit proces komt het sap in contact met de druivenschillen, 
die de typische geur- en smaakexpressie geven. Hierna worden de druiven 
zacht geperst en vergist op een lage temperatuur (16-18°C). De wijn blijft tot aan 
de botteling ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen), wat zorgt voor balans en diepgang.
In de Colagón brengen de wijnmakers verdejo, dé druif uit deze wijnstreek 
samen met een klein deel viura. De eigenschappen van deze druiven vullen 
elkaar perfect aan: verdejo zorgt voor goede zuren, groene tonen en exotische 
aroma’s, terwijl viura een soepele fruitigheid toevoegt.

2018 Colagón - Rueda
Palacio de Bornos
Helder goudgeel van kleur. Heerlijke, levendige tonen van tropisch fruit 
en bloesem. De smaak is rijk en gul, heeft fruit als mango en citrus, en 
een lekkere bite. De knisperend frisse finale houdt lang aan. De ultieme 
aperitiefwijn, maar ook erg lekker bij tapas, een frisse salade of lichte, 
Aziatisch gekruide visgerechtjes.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

Colagón 
MOOIER DAN OOIT!

2018 Guilhem Blanc - Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Guilhem, een van onze andere favorieten. Naast rood en 
rosé, hebben we deze ook in het wit. En wat heeft deze wijn 
ontzettend veel te bieden. Licht en fris, bescheiden in de 
alcohol (12,5%) is dit de perfecte wijn om iedere dag van te 
genieten. De Guilhem Blanc is gemaakt van grenache blanc, 
clairette en sauvignon. De lichte kruidigheid is perfect in 
balans met het heerlijk sappige van het fruit. Uitstekend als 
aperitief of bij een frisse salade en een visje uit de oven.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,10 per fles € 6,75

2018 Sauvignon - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
De wijnen van L’Orangeraie de Pennautier blinken uit 
in levendigheid en elegantie. Bovendien zijn ze zeer 
aantrekkelijk geprijsd. Al sinds 1620 wordt op dit chateau 
wijn verbouwd. Deze sauvignon blanc zit vol met geuren 
van citrusvruchten, grapefruit en meloen en daarnaast iets 
van buxus: absoluut onweerstaanbaar! In de smaak veel 
fruit en een mooie balans. Een heerlijk aperitief, maar ook 
perfect bij schelpdieren of rode mul.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,10 per fles € 6,80

2017 Grillo - Sicilia
Molino a Vento
De grillo is een klassiek Siciliaanse, zacht fruitige 
plezierdruif; echt een wijn voor elk moment. Hoewel er 
relatief weinig wijn wordt verbouwd op Sicilië, leent het 
eiland zich er perfect voor. De geografische ligging zorgt 
in combinatie met de vruchtbare vulkanische grond 
voor optimale omstandigheden. Deze grillo heeft aroma’s 
van tropisch fruit, citrus en iets bloemigs. De smaak is 
licht kruidig en bezit aangenaam frisse zuren. Waan je in 
mediterrane sferen met deze zalige wijn van Molino a Vento!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Soave
Palazzo Maffei
Valpolicella maakt deel uit van het grootste wijndistrict 
in Italië: Veneto. Klinkende namen als de amarone en 
ripasso komen hier vandaan, maar ook deze prachtige 
Soave. Gemaakt door een van de beste producenten in het 
gebied, Palazzo Maffei van de familie Cottini. Uit het glas 
komen delicate tonen van gras, amandelbloesem en groene 
appel. De smaak begint fris, gevolgd door rijp wit fruit en 
iets van citrus. Prachtig in balans met milde zuren en een 
klein bittertje in de afdronk. Lekker bij antipasti en pittige 
gedroogde worst.
Op dronk: tussen nu en voorjaar 2021
Nu bij doos van 6: € 6,70 per fles € 7,40

MEER FRIS WIT
De Colagón is in populariteit nauwelijks te overtreffen, maar voor de nodige variatie zijn 
dit onze warme aanbevelingen die inmiddels ook vele trouwe fans kennen.

"De lekkerste 
witte wijnen 
om op elk 
moment van 
te genieten. ”
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Mon petit Petrus" zoals u hem kent, kreeg zijn 
geuzennaam niet voor niets! Als er één wijn is die in 
deze Vinée Vineuse absoluut een hoofdrol verdient, 

is het wel de Vaucluse van Domaine du Pesquier. Tijdens 
het laatste Proefschrift Wijnconcours uitgeroepen tot wijn 
van het jaar. Met recht, want het is ongelofelijk wat deze 
wijn te bieden heeft voor zo’n goede prijs. Vol, krachtig en 
tegelijkertijd heerlijk fruitig; dit is een wijn met karakter!

Wat maakt toch dat een wijn jaar in jaar uit zo veel liefhebbers 
aan zich weet te binden. Dat zal vast wel kwaliteit zijn. Maar niet 
kwaliteit alleen. Voor adoratie is meer nodig en met binnen de 
lijntjes kleuren krijg je dat niet gedaan.  

Er zijn van die wijnmakers die lekker eigenzinnig zijn en creëren 
om zichzelf en hun omgeving te verrassen. Mathieu Boutière van 
Domaine du Pesquier is zo iemand. Met de aanplant en gebruik 
van een klein perceel merlot – bekend van de beroemde wijnen 
uit Pomerol, zoals Petrus – gaf hij een dikke knipoog naar de 
regels van de Rhônestreek. Hij wilde wat experimenteren om, 
‘Mon petit Petrus’ te maken. De rest is geschiedenis!

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
De geur is licht aards en heeft tonen van donker fruit, peper 
en laurier. De smaak is fruitig, biedt veel sap, een aangename 
kruidigheid, uitstekende concentratie en een intense afdronk. 
Absoluut onweerstaanbaar! Combineert heel goed met stevige 
Hollandse gerechten, zoals wintergroenten, stoofvlees, spek en 
worst. 
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles € 7,45

De winnaar

"Hij plantte de 
verboden merlot aan 
in de Cru Gigondas, 
waarmee deze wijn 
een landwijn werd".

"
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2016 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
De makers van Palacio de Bornos (o.a. 
Colagón) trokken voor het maken van 
deze wijn naar het wijngebied Toro 
in het noordwesten van Spanje. De 
wijngaarden van Bodegas Toresanas 
zijn hooggelegen en hebben een 
kalkhoudende kleigrond. Ideaal voor het 
verbouwen van de tempranillo. Deze 
aromatische druif is gebruikt voor het 
maken van de heerlijke fruitig-kruidige 
Orot (Toro in spiegelbeeld). Erg lekker om 
zo te drinken, of in combinatie met een 
tapasplankje met gedroogde worst, kaas 
en olijven. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,90 

2015 Hommage au Musicien  
Saint-Saëns - Pays d’Oc
Domaine de la Gineste
Vernoemd naar de componist Camille 
Saint-Saëns, een familievriend. Dit 
eerbetoon is een ware symfonie in de 
mond. Zacht en soepel maar tegelijkertijd 
pittig, een goede concentratie en heel 
puur fruit. De afdronk is kruidig en 
lekker fris. Voorheen werd de wijn van 
100% merlot gemaakt, maar om hem wat 
meer pit te geven, voegt wijnmaker Henri 
Fabri Luce nu een kleine hoeveelheid 
cabernet-sauvignon toe. Hierdoor steeg 
de kwaliteit nog verder en het maakt deze 
wijn een absolute aanrader!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95 
 
2017 Nero d’Avola - Sicilia
Molino a Vento
De nero d’avola is dé druif van Sicilië. 
Vernoemd naar de plaats Avola, wordt 
‘het zwart van Avola’ steeds populairder. 
De wijn verschijnt vaker op de wijnkaart 
en dat vinden wij niet meer dan logisch. 
Deze ontzettend fruitige wijn doet 
het heel goed bij de Italiaanse keuken. 
Heerlijk bij pittige en kruidige pasta’s en 
sauzen, stoofgerechten of onze aanrader: 
‘pasta con la sarde’ (Siciliaanse pasta met 
sardines, tomatensaus en krenten). Naast 
fruitig, is deze nero d’avola ook licht 
kruidig/pittig, onweerstaanbaar!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Tempranillo - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
In het westen van Spanje, langs de grens 
met Portugal, ligt Ribera del Guadiana. Dit 
opkomende wijngebied in de provincie 
Extremadura wordt gekenmerkt door 
haar bruinrode aarde en de stenig en 
rotsachtige ondergrond. Een ideaal terroir 
voor wijnbouw. Palacio Quemado is hier 
de grote smaakmaker. Deze tempranillo 
heeft een prachtige intensiteit, met veel 
donker fruit, specerijen, bloemen, fijne 
kruiden en iets van vanille. Lekker om 
bij geroosterde groente, vlees en gerijpte 
harde kazen te drinken. Of klassiek 
winters bij hutspot.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 7,50 per fles € 8,25

"Een selectie van heerlijke, op fruit 
gemaakte wijnen, barstensvol karakter, 
gulheid en warmte. Hiermee mag de 
winter best nog even aanhouden.”

Aimé Guibert werd wereldberoemd 
door dingen die in de verlegen 

Languedocstreek al eeuwenlang 
gewoonte waren, anders te doen. 
Hij plantte cabernet-sauvignon aan 
en ging een wijn met het profiel van 
een top-bordeaux maken. Toen Gui-
bert later zag dat boeren om hen heen 
prachtige wijngaarden gingen rooien, 
om ze aan te planten met chardonnay 
en merlot, greep hij in. Die prachtige 
oude wijngaarden, aangeplant met 
autochtone druivenrassen, mochten 
niet verloren gaan! 
Zijn visie was: behoud percelen, van 
een uitzonderlijk gebied in de Langue-
doc, die zijn aangeplant met autoch-
tone druiven en rijk zijn aan expressie. 
Maak hier wijnen met een unieke, fijne, 
genereuze stijl en het warme karakter 
van het zuiden. Wijn om iedere dag van 
te genieten, met dezelfde aandacht en 
bevlogenheid gemaakt als de Daumas 

Gassac-wijnen. Inmiddels is zijn Guil-
hem rouge een van onze meest ver-
kochte en geliefde rode wijnen. Aimé 
Guibert zelf noemde zijn Guilhem rouge 
‘un vin comme autrefois’: wijn zoals 
vroeger. De Guilhem werd meermaals 
uitgeroepen tot Wijn van het Jaar!

2017 Guilhem Rouge - Pays de 
l’Hérault
Moulin de Gassac
Een prachtige assemblage van syrah, 
carignan en grenache. Donker fruit en 
specerijen in de neus, en een smaak 
die doet denken aan kersenjam en 
frisse bessen. Guilhem rouge is een 
en al verleiding! Heerlijk om zo te 
drinken, maar in combinatie met lichte 
vleesgerechten, pasta of harde kazen 
ook zeer aan te bevelen. Een geweldige 
kwaliteit, voor een uitzonderlijke prijs.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,00 per fles € 6,65

De creatie van 
een visionair

Aimé Guibert († 2016)
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2017 Pinot Grigio - Venezia Giulia
Tenuta Viscone
De ene pinot grigio is de andere niet. Getipt door een 
bevriende wijnmaker stuitten wij enige jaren geleden op 
de wijnen van Tenuta Viscone, waaronder deze pure en 
schone pinot grigio. Doe je ogen dicht en je proeft de zuivere 
berglucht die het microklimaat op het domein zo beïnvloedt. 
Heerlijke neus met volop wit fruit, iets van bloesem en ook 
wat honing en kruiden. Het smaakpalet biedt rijpe, zwoele 
fruittonen, bezit een goede structuur en eindigt in een lange, 
frisse, zuivere finale.
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu per fles: € 8,20 € 8,75
Bij doos van 6: € 7,90 per fles

2017 Verdejo Fermentado en Barrica - Rueda
Palacio de Bornos
Al in 1993 ontdekte Louis Kat Palacio de Bornos en werd 
Okhuysen de eerste Nederlandse importeur van wijnen 
uit Rueda. En nog steeds zijn wij groot fan van de fruitrijke 
verdejo’s uit deze streek. Het sap van deze cuvée vergist in 
kleine eikenhouten vaten, gevolgd door een rijping van vier 
maanden voor extra structuur en balans. Uitbundige neus 
met tonen van rijp tropisch fruit, kruiden en een vleugje 
vanille. De smaak is breed en zit vol sappig, 
gul fruit. De afdronk is intens, waarbij 
het hout mooi is versmolten met de frisse 
structuur van de verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 10,50 € 11,30
Bij doos van 6: € 9,95 per fles

2018 Chenin blanc - Franschhoek
Kruger Family Wines
Ooit heette Franschhoek ‘Olifantshoek’, 
met dank aan de vele olifanten die in 
de weelderige vallei voorkwamen. Met 
de komst van de Franse hugenoten 
in de zeventiende eeuw werd het 
dorp omgedoopt tot Franschhoek. 
De wijnstokken voor deze chenin 
zijn veertien jaar oud en gedijen 
uitstekend op de granieten bodem 
met westelijke zonexpositie 
De wijn ondergaat een gisting 
in roestvrijstalen vaten en ziet 
ook daarna geen spaander hout. 
Heerlijke stijl chenin, op het fruit 
gemaakt met tonen van kweepeer, 
steenfruit, citrus en een subtiel 
vleugje honing. Mooi in balans 
met een minerale afdronk die lang 
aanhoudt. Baie lekker!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,30 € 12,20
Bij doos van 6: € 10,80 per fles

2017 Cartagena Riesling - San Antonio
Viña Casa Marin
De steile rieslingwijngaarden in de San Antonio-vallei zijn 
slechts vier kilometer verwijderd van de koele Grote Oceaan. 
De druiven profiteren hier volop van een lange rijpingsperiode 
om zo prachtige smaak- en geurstoffen te ontwikkelen. 
Zelfs in de zomer stijgt het kwik niet boven de 28 graden, 
Wijnmaakster Maria Luz Marín is de ongekroonde koningin 
van de ‘cool climate’-wijnen in Chili! Levendige aroma’s van 
citrusfruit, perzik, lychee en sinaasappelbloesem. Zuiver en 
mooi mineraal, met een goede structuur en een verleidelijke 
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,25 per fles  

Er zijn van die wijnen waar je altijd graag op terug valt, 
gewoon omdat ze heel lekker zijn en nooit gaan verve-
len. De Sauvignon Touraine van Marteau is zo’n wijn. 

Dit is een sauvignon blanc die een beetje proeft als een 
sancerre, met verrukkelijke tonen van kruisbes en citrus 
die het glas uit stuiven. Ieder jaar opnieuw bewijst de fami-
lie Marteau dat de appellatie Touraine, gelegen in het oos-
telijke deel van de Loire- vallei, er een is om van te houden! 

2017 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Vader Jacky kijkt alweer enkele jaren tevreden toe hoe bevlogen 
en deskundig zijn dochter Ludivine en zoon Rodolphe het 
domein leiden. En ook al geniet hij nu van zijn pensioen, soms 
kan hij het niet laten om even te assisteren in de wijngaard 
of kelder. We vinden de wijngaarden op een plateau langs de 
linkeroever van de rivier de Cher. Eiken vaten worden in de 
kelder niet gebruikt, want de Marteaus kiezen voor het pure 
sap van de druiven. Voor een maximale expressie volgt een 
koude inweking en een opvoeding ‘sur lies fines’ om frisheid 
in de wijn te behouden en deze tegelijkertijd aan structuur te 
laten winnen. De uitbundige ‘sauvignonneus’ biedt opgewekte 
tonen van kruisbes, citrusfruit en vers gemaaid gras. De 
smaak is fris en heerlijk zuiver en heeft knisperende zuren en 
een lange, sappige afdronk. Délicieux!
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Nu per fles: € 8,30 € 8,90
Bij doos van 6: € 7,95 per fles

Sauvignon op z'n 
allermooist
HET MEESTERSCHAP 
VAN JACKY MARTEAU!

Naast de sauvignon touraine hebben we nog vier favorieten voor u op een rijtje gezet, 
stuk voor stuk wijnen met karakter en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Wijnen die wij u graag helpen ontdekken. En of u nu kiest voor de zuivere pinot grigio uit 
Noord-Italië, de charmante chenin uit Franschhoek, de ‘cool climate’-riesling uit Chili of 
de gulle verdejo uit Rueda, met deze wijnen is het altijd raak.
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2017 Valpolicella
Palazzo Maffei
In het hart van Valpolicella ligt het eeuwenoude landgoed waar ooit 
de aristocratische familie Maffei woonde. Marchese Maffei was een 
bekende verschijning in dit heuvelachtige gebied ten noorden van 
Verona. Ook de wijnbouw gaat er eeuwen terug. Inmiddels wordt de 
wijntraditie van Palazzo Maffei al enige generaties voortgezet door de 
familie Cottini. Diego en Annaberta Cottini leiden met veel gevoel voor 
kwaliteit het prachtige domein, gesteund door hun twee zonen Michele 
en Mattia. Het motto van de familie: de meest onbetaalbare erfenis is 
het overdragen van kennis en een schat aan ervaring. Naast fameuze, 
stevige amarone’s maken de Cottini’s ook fruitrijke valpolicella’s, zoals 
deze verrukkelijke assemblage van inheemse druiven met klinkende 
namen als corvina, rondinella en molinara. 
Verleidelijke aroma’s van klein rood fruit, kersen, bosbessen en een hint 
van bloemen stijgen op uit het glas. De smaak is elegant en licht kruidig 
en biedt zwoel rijp fruit, een aangenaam bittertje en verfrissende zuren 
in de finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,60 € 11,40
Bij doos van 6: € 10,20 per fles

2017 Vago Rojo - Mendoza
Altocedro
De charismatische wijnmaker Karim Mussi Saffie maakt 
prachtige wijnen in de Uco Vallei. Hier op de uitlopers 
van het Andesgebergte vinden we wijnstokken van meer 
dan honderd jaar oud. Karim’s geliefde Vago Rojo, een 
elegante assemblage van malbec, tempranillo en cabernet-
sauvignon, kenmerkt het hoge niveau van dit boetiek 
wijnhuis. Intens roodpaars van kleur. In de neus ervaren we 
verrukkelijk rijp zwart fruit en kruiden. Sappig in de mond, 
met opnieuw donker fruit , een lichte kruidigheid en zachte 
tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,20 € 10,95
Bij doos van 6: € 9,80 per fles

2016 Negre Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
Bij de wijnstreek Penedès denk je misschien als eerste aan 
de voortreffelijke cava’s die hier worden gemaakt, maar 
gelukkig krijgen de niet-mousserende wijnen ook steeds 
meer aandacht. En terecht. Deze rode Selecció van de 
familie Huguet is een wijn gemaakt op het pure fruit. De 
druiven tempranillo (70%), en merlot (30%) ondergaan een 
rijping van zes maanden op barriques voor extra body 
en zachtheid. De neus imponeert met heerlijke tonen van 
zwarte bessen, framboos en specerijen. De smaak is fris 
en heeft opnieuw veel fruit, een aangename kruidigheid, 
smeuïge tanninen en een opwekkende finale. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2017 La Zarcita - Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
De druiven voor deze verrassende assemblage zijn 
afkomstig van een speciale akker, La Zarcita. De traditionele 
tempranillo wordt hier aangevuld met syrah, garnacha 
en de fameuze Portugese touriga nacional en trincadeira 
die uitstekend gedijen op de kalkrijke bodem. Een korte 
houtrijping (acht maanden) zorgt voor extra complexiteit. 
In de geur prachtig rood en zwart fruit, iets van viooltjes en 
fijne specerijen. De smaak is goed geconcentreerd en sappig, 
maar ook elegant en biedt een lichte toets van het hout. De 
afdronk ten slotte is mooi kruidig en bezit veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,90 € 12,75 
Bij doos van 6: € 11,40 per fles

2016 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Aan de oevers van de Neusiedlersee is Birgit Braunstein 
al jaren een van de smaakmakers. Haar wijnen zijn zuiver, 
mooi in balans en ontzettend lekker. Het sappige fruit speelt 
de hoofdrol in deze rode, die spontaan vergistte op stalen 
tank. Na de vinificatie geniet de wijn een opvoeding van 
twaalf maanden op eikenhouten barriques en op grote 
houten foeders. De geur zit boordevol zoete kersen, zwarte 
bessen en kruiden. Ook in de mond proef je heerlijk rijp 
donker fruit, een pepertje en iets van laurier. De afdronk is 
intens met zijdezachte tanninen en een aangename bite. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

De winter is misschien niet voor 
iedereen het meest geliefde 
jaargetijde ... 

... maar met deze verwarmende 
rode wijnen ... 

... mogen de korte, donkere dagen 
nog best even voortduren ...

  
Doet u de open haard vast aan?

Italiaans 
ERFGOED
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Carpineta 
Fontalpino
EEN FAMILIEDOMEIN
UIT CHIANTI CLASSICO

Aan het roer van Carpineta Fontalpino staan broer en zus Filippo en 
Gioia Cresti. Zij leiden het familiedomein met veel passie en trots. Er 

gaat haast geen maand voorbij, dat we géén update van Filippo ontvangen 
met indrukwekkende persscores en ontwikkelingen op het domein. Hun 
enthousiasme en de warmte die broer en zus uitstralen, lijk je terug 
te proeven in hun wijnen. Misschien dat ze ons daarom altijd zo goed 
smaken!
De familie Cresti maakt al meer dan 
honderd jaar wijn en kocht de in 
Montaperti gelegen wijngaarden in 
de jaren zestig van de vorige eeuw.  
Montaperti ligt vlak bij het prachtige 
Siena en het historische stadje 
Castelnuovo Berardenga, op de grens 
tussen Chianti Colli Senesi en Chianti 
Classico. Een betoverende omgeving 
waarin de familie zich bevoorrecht 
voelt wijn te mogen maken. Op het 
domein staan de wijngaarden centraal 
en in de kelder de zoektocht naar een 
maximale expressie van het terroir, 
elegantie en balans. Toscane is de 
bakermat van de sangiovese, een druif 
die perfect rijpt in de overvloedige 
zon en profiteert van een langzame 
rijping op de vele heuvels die het 
Chianti-Classico gebied rijk is. Al in 
1984 ontving deze heerlijke regio de 
befaamde DOCG-status en nog altijd 
behoort Chianti Classico tot een van 

de toonaangevende wijngebieden in 

Italië.

2015 Chianti Classico
Een assemblage van 100% sangiovese 

afkomstig van drie wijngaarden: 

Fontalpino, Dofana en Montaperto. 

De vergisting vindt plaats op grote 

houten foeders en de wijn wordt 

daarna ongeveer twaalf maanden op 

barriques opgevoed. Kracht, elegantie 

en een opvallende frisheid gaan in 

deze wijn hand in hand. 

Proefnotitie: Verleidelijke geuren van 

kersen, blauwe bessen en vijgen,  

tegelijkertijd iets van vanille, zoethout 

en cacao. De smaak is rond en 

verleidelijk en eindigt in een heerlijke 

frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu per fles: € 16,50 € 17,90

Bij doos van 6: € 15,80 per fles

2017 Côtes du Rhône 
rouge ‘La Dame Rousse’ 
Domaine de la Mordorée
In het rijtje winterklassiekers 
mag een côtes du rhône 
zeker niet ontbreken! Op 
Domaine de la Mordorée 
maakt Ambre Delorme een 
schitterend pure ‘La Dame 
Rousse’. Hier zijn pesticiden 
en kunstmest verboden en 
worden de opbrengsten 
bewust teruggeschroefd. 
Dit alles uit liefde en respect 
voor de natuur en de wil om 
kwaliteit te maken.
Proefnotitie: Dieprood van 
kleur en met een aantrek-
kelijke neus van rijpe ker-
sen, bramen en viooltjes. De 
smaak is lekker kruidig, heeft 
zoetige tanninen en een lan-
ge, frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,30 € 12,20
Bij doos van 6: € 10,80 per fles

2016 Pinot Noir ‘Pure’
Marlborough 
Staete Landt
Ruud Maasdam is onze 
Nederlandse trots in Nieuw-
Zeeland. Hij maakt hier de 
mooiste monocépages van 
klassieke druivenrassen. 
Deze voortreffelijke pinot 
noir is een assemblage van 
vier verschillende percelen. 
In deze cuvée zoekt Ruud 
vooral naar fruitexpressie en 
souplesse.
Proefnotitie: Dankzij een lan-
ge gisting genieten we van 
een heerlijk parfum vol aro-
ma’s van rijpe, zwarte kers 
en viooltjes. Ook in de smaak 
keert het sappige kersenfruit 
terug. De finale is fris, lang en 
uiterst elegant. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 13,25 per fles

2015 Merlot Sonoma 
County 
Cannonball
Cannonball is een klein-
schalig Californisch bou-
tique handelshuis dat staat 
voor hoge kwaliteit, eer-
lijke prijzen en vooral voor 
genieten. Het ‘bommetje’ 
op het etiket symboliseert 
zelfs onbezorgd genieten. 
Door goede voornemens 
misschien in mindere mate 
van wijn… Maar een glas van 
deze verrukkelijke merlot 
mag u zichzelf zeker niet 
onthouden!
Proefnotitie: Een mooie neus 
van bosbessen en frambo-
zen, specerijen en iets van 
mokka. De smaakaanzet biedt 
een geconcentreerd rijp fruit, 
met tonen van kersen, spece-
rijen, fluwelige tanninen en 
een brede structuur. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 16,30 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,60 per fles

2016 Gigondas 
Domaine du Pesquier
Wie aan de familie Boutière 
denkt, denkt aan ‘Mon petit 
Petrus’ (zie pagina 12-13). 
Van dit domein hebben 
wij gelukkig nog twee 
toppers in ons assortiment, 
namelijk de Vacqueyras 
en Gigondas. Een deel 
van de oude wijngaarden 
van de Gigondas ligt vlak 
onder de adembenemende 
Dentelles de Montmirail. 
De wijnstokken hebben een 
gemiddelde leeftijd van 40 
jaar.
Proefnotitie: Een assembla-
ge van grenache, syrah en 
mourvèdre met een tradi-
tionele opvoeding op grote 
houten vaten. De wijn bezit 
veel frisheid, soepel fruit, 
kruiden en iets van kreupel-
hout.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 18,95 € 20,50
Bij doos van 6: € 18,25 per fles

"De komende maanden kan het met het weer alle kanten 
op. Fijn om wat wijnen in huis te hebben om je aan op te 
warmen voor als het buiten nog wat kil is.”
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In de eerste week van april mogen wij in Bordeaux gaan proeven van het oogstjaar 2018! 
Hier kijken wij bij Okhuysen reikhalzend en vol nieuwsgierigheid naar uit. Ieder jaar heeft 
weer een nieuwe twist, verrassingen, teleurstellingen en zekerheden! 
Bij Bordeaux denkt natuurlijk iedereen aan de imponerende chateaus, gedrenkt in een rijke 

historie met grootse diners en einde loze proeverijen, waar tumultueuze familievetes ontstonden 
die beslecht werden met wijn uit eigen wijngaard. Die roemruchte historie weet Bordeaux 
ondertussen als geen ander te vermarkten. De meeste verhalen zijn dan wellicht uit de oude doos, 
maar de middelen die ze tegenwoordig tot hun beschikking hebben om de wijn te maken zijn vaak 
van het nieuwste soort.

Het weer in Bordeaux is, net als in Nederland, elke dag onderwerp van gesprek. Het wijngebied 
wordt beïnvloed door de Atlantische Oceaan. Dit maakt dat de verschillen tussen oogstjaren 
groot kunnen zijn. Ook in 2018 bracht het weer voor Bordeaux veel hoofdbrekens. Uiteindelijk 
resulteerde de complexe weersomstandigheden in een onverwacht fantastisch eindresultaat, met 
een jubelstemming tot gevolg!

Maart en april waren buitengewoon nat, gevolgd door een zeer droge maand 
mei met alleen wat flinke hagelbuien die lokaal zorgden voor schade. Het natte 
weer keerde in juni terug en zette de eerste helft van juli door, wat in combinatie 
met hoge temperaturen voor veel ziektedruk zorgde. In de wijngaarden moest 
dan ook buitengewoon hard gewerkt worden. De drassige en vaak modderige 
bodems bemoeilijkten daarbij het werk. Vanaf half juli begon de droge warmte, 
die de tweede helft van het groeiseizoen zo markeerde. Opvallend genoeg 
werden de zeer warme dagen afgewisseld door koele nachten. Dit zorgde voor 
een mooie rijping van de druiven met een goede opbouw van de tanninen, 
kleur- en smaakstoffen en behoud van fraîcheur. Dit voor de wijngaard ideale 
weer hield in augustus en september aan. De druiven konden onder perfecte 
condities en in goede gezondheid op het gewenste moment worden 
geoogst. 

Deze beknopte weergave van het jaar 2018 laat een globaal beeld 
zien. De verschillen tussen appellations kunnen echter aanzienlijk 
zijn. Wanneer we begin april gaan proeven krijgen we pas echt een 
goed beeld van de kwaliteit per appellation en zelfs per chateau. 

Om alvast een beetje in de stemming te komen voor al dit moois 
uit Bordeaux, bieden wij u hierbij een mooie haut-médoc uit het 
oogstjaar 2015 aan. Afkomstig van een beroemd chateau met een lange 
geschiedenis en een Nederlands tintje! Daarbij heeft het krachtige en 
zonrijke oogstjaar 2015 parallellen met oogstjaar 2018. 

Troisième Grand Cru Classé Château Giscours in Margaux werd in 
1995 overgenomen door de Nederlander Eric Albada Jelgersma. Er 
werd direct veel geïnvesteerd in de verbetering van de wijngaarden 
en de kelderfaciliteiten. 

2015 Le Haut-Médoc de Giscours
Château Giscours
Naast hun geklasseerde cru uit de prestigieuze appellation Margaux, 
maakt men op Château Giscours ook een verrukkelijke haut-médoc. 
De wijngaarden liggen op de grens met Margaux. Een assemblage 
van 55% cabernet-sauvignon en 45% merlot. De opvoeding geschiedt 
gedurende twaalf maanden op Franse eikenhouten vaten. Een 
voluptueuze stijl met evengoed veel finesse en elegantie, heerlijk 
rijp donker fruit, zijdezachte tanninen en een lange intense afdronk. 
Grand bordeaux in optima forma! 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026
Nu per fles: € 22,90 € 25,75
Bij doos van 6: € 21,90 per fles

BORDEAUX 
doet het weer !
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Job Joose, wijnspecialist,-inkoper 
en -adviseur bij Okhuysen. Met 
zijn Magister Vini op zak is job dé 
man voor the job!

Proef en ontdek !
Proefpakket Favorieten Italië
1x Grillo – Sicilia (p. 11), 1x Soave (p. 11), 1x Nero d’Avola – Sicilia (p. 15),  

1x Pinot Grigio - Venezia Giulia (p. 17), 1x Valpolicella (p. 18),  

1x Chianti Classico (p. 20)

Ontdekkingsprijs: € 47,50 (normaal € 52,55)

Proefpakket Kruidig rood
1x Mar Y Luz Carmenère – Colchagua (p. 5), 1x Nero d'Avola – Sicilia  
(p. 15), 1x Tempranillo - Ribera del Guadiana (p. 15), 1x La Zarcita 
- Ribera del Guadiana (p. 19), 1x Côtes du Rhône rouge 'La Dame 
Rousse' (p. 21), 1x P'tit Martin - Côtes du Rhône (p. 24)

Ontdekkingsprijs: € 53,75 (normaal € 60,20)

Proefpakket Coups de Coeur
1x Colagón – Rueda (p. 10), 1x Vin de Pays de Vaucluse (p. 12-13),  
1x Guilhem Rouge - Pays de l’Hérault (p. 14), 1x Sauvignon Touraine  
(p. 16), 1x Valpolicella (p.18), 1x Chianti Classico (p. 20)

Ontdekkingsprijs: € 53,95 (normaal € 59,40)

Proefpakket Bordeaux
1x Bordeaux blanc - Coquillages et Crustaces (p. 9),  

2x Entre-Deux-Mers (p. 9), 2x Bordeaux rouge (p. 8),  

1x Le Haut-Médoc de Giscours (p. 22)

Ontdekkingsprijs: € 66,95 (normaal € 76,65)

Proefpakket Overzees
1x Mar Y Luz Carmenère – Colchagua (p. 5), 1x Cartagena Riesling -  

San Antonio (p. 17), 1x Chenin blanc – Franschhoek (p. 17),  

1x Vago Rojo – Mendoza (p. 19), 1x Pinot Noir ‘Pure’ – Marlborough  

(p. 21), 1x Merlot - Sonoma County (p.21)

Ontdekkingsprijs: € 67,50 (normaal € 75,55)
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2016 P’tit Martin - Côtes du Rhône
Domaine Oratoire Saint-Martin
De P’tit Martin is gemaakt van de typische 

Rhônedruiven grenache en syrah. De 

kleur is prachtig diep roodpaars en geuren 

van donker bosfruit, kersen en rozemarijn 

stuiven het glas uit. De smaak is sappig en 

perfect geconcentreerd en biedt een breed 

scala aan smaken. Denk aan rijp fruit, 

specerijen en een beetje peper. De afdronk 

is hemels lang, wat een genot!

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu per fles: € 10,50 € 11,40

Bij doos van 6: € 9,95 per fles

Op Oratoire Saint-Martin, vernoemd 
naar de heilige Sint Maarten 

die vanuit het kapelletje over de 
wijngaarden waakt, wordt wijn van 
een exceptionele kwaliteit gemaakt. 
Al driehonderd jaar wordt hier van 
vader op kind de wijnmaaktraditie 
doorgegeven.
Toch was het de jongste generatie, 

gevormd door de broers Frédéric en 

François, die besloot om de zaken 

anders aan te pakken dan hun vader 

en grootvader. Zij wilden meer op 

gevoel werken en in harmonie met 

de natuur. Zij gingen over op een 

biologisch-dynamische werkwijze in 

de wijngaard, in het streven om pure, 

smaakrijke en perfect rijpe druiven te 

kunnen oogsten. Zo werden ze onlangs 

uitgeroepen tot biodomein van het jaar! 

In de kelder hoeft er volgens de broers 

dan niet veel meer te gebeuren. Alhoewel, 

hun selecties zijn rigoureus en alleen het 

allerbeste is goed genoeg. Zo wordt een 

deel van de cru-wijngaarden in Cairanne 

gedeclasseerd omdat de stokken als te 

jong worden beoordeeld. Deze P’tit Martin 

is hiervan het overheerlijke resultaat!

Het wonder uit de 
zuidelijke Rhône 

Nu bij doos van 6:

€ 9,95 per fles

€ 11,40


