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Okhuysen
Vinée Vineuse

Blad voor bijzondere wijnen

MAGNUM SPUMANTE CADEAU +  WELKE FLES WAARBIJ? + SMAAKVOLLE GESCHENKEN

Hét grote
 kerstnummer



Dé ultieme 
bourgogne
Guffens’ signatuur

De feestelijke decembermaand staat voor de deur. De tijd van het jaar dat we willen genieten van de mooie 
momenten. Ook het moment om de balans op te maken, waarbij we terugkijken, maar ook vooruit. 2019 was voor 

Okhuysen een grandioos jaar, met veel hoogtepunten. Een jaar dat voorbij vloog.  

Terwijl kerst 2018 voor mijn gevoel nog niet ver achter ons lag en ik nog nauwelijks afscheid had genomen van de zomer, 
moesten we alweer volop aan de slag met het selecteren en inkopen van de wijnen voor deze mooie kersteditie van Vinée 
Vineuse. Gelukkig lagen de pepernoten ruimschoots op tijd in de supermarkt, waardoor we makkelijker in de stemming 
kwamen. Het blijft raar om met nog volledig bebladerde bomen en lopend in een T-shirt met onze huisfotograaf Lex allerlei 
sfeerfoto’s te maken geënt op de aankomende feestdagen. Maar toen we eenmaal bezig waren, kregen we de smaak alweer 
snel te pakken. Wat u hopelijk ook zo ervaart als u door het blad heen bladert. Maar het gevoel dat de tijd snel gaat, kwam 
vooral voort uit het feit dat ik zelf dit jaar alweer twintig jaar bij Okhuysen werk. Maar dat valt dan weer in het niet bij de 
veertig jaar dat onze trouwe medewerker Cock Flaton bij 
Okhuysen werkt, die mij van kinds af aan al kent. Ook Mas 
de Daumas Gassac bottelde alweer zijn 40ste jaargang en 
Jean-Marie Guffens vierde onlangs zijn 65ste verjaardag 
met een schitterende proeverij in Londen, waar ik bij 
mocht zijn. Bij deze unieke wijnmaker hebben we er 
vooral op aangedrongen dat hij nog vele jaren doorgaat 
met wijn maken! 

Maar waar aan de ene kant de jaren zich in sneltreinvaart 
aan elkaar rijgen, staan we aan de andere kant graag 
stil bij onze ontmoetingen met de vele jonge gedreven 
wijnmakers die met hun eerste oogstjaren op de markt 
kwamen. Zoals Diego Magaña uit Spanje, die we op pag. 
31 aan u presenteren. Ook werden er prachtige nieuwe 
projecten gestart, bijvoorbeeld door Johan Kruger in 
Zuid-Afrika (zie ook mijn blog op okhuysen.nl). Het zijn 
vooral deze ontmoetingen en projecten die ons volop 
energie geven om door te gaan met waar we mee bezig 
zijn en ons te blijven verbeteren. Dat alles met als doel 
om al die prachtige wijnen, gemaakt door gepassioneerde 
wijnmakers, onder uw aandacht te krijgen. “Okhuysen is 
weer helemaal terug” zei juryvoorzitter Jan van Lissum 
tijdens de prijsuitreiking van de wijnen van het jaar op het 
31ste Proefschrift Wijnconcours. In onze eigen beleving 
zijn we nooit weggeweest, maar we zagen het toch maar 
als een compliment. Want dat wij met maar liefst vier 
wijnen van het jaar de grote winnaar van het concours 
waren, was op z’n minst zeer eervol. 

De laatste branchecijfers laten ons zien dat de 
Nederlander steeds minder drinkt, ook minder wijn. Bij 
Okhuysen merken we daar gelukkig niets van. Ook wij 
zijn voorstanders van alcoholmatiging, maar de dagen dat 
we een fles opentrekken, mag het wel iets echt lekkers 
zijn. Juist daar ligt dus ons succes. We willen u daarom 
van harte danken voor al uw mooie bestellingen in het 
afgelopen jaar!

We wensen u heel gezellige feestdagen en een zeer 
voorspoedig nieuwjaar toe!

Xavier Kat

PS Bestelt u vóór 31 december voor een bedrag van €250 of meer uit deze Vinée Vineuse, dan ontvangt u van ons een 
prachtige magnum Spumante Nera Brut, Prosecco di Valdobbiadene.

Terugkijken op een bijzonder jaar

2018 Mâcon-Villages
Maison Verget
Na jaren van mindere oogsten in de 
Bourgogne was 2018 echt weer een 
topjaar. De perfecte weersomstandigheden 
zorgden ook bij het Maison Verget voor 
chardonnaydruiven van een ongekend 
hoog niveau. Gevinifieerd op inox tanks 
en vervolgens enkele maanden op de fijne 
lies gerijpt. De neus is floraal met exotisch 
fruit zoals lychee, de structuur prachtig 
en de afdronk heerlijk verfrissend. Eet er 
bijvoorbeeld een ceviche van coquilles bij. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 12,50 € 13,70 
Bij doos van 6: € 11,90 per fles

De signatuur van Guffens is in al zijn 
wijnen altijd nadrukkelijk aanwezig: een 
duidelijke zuurgraad, met een mineraal 
karakter, gekoppeld aan rijp fruit. Wijnen 
met spanning, die je doen verlangen naar 
een tweede glas.
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Nu bij doos van 6:

€ 12,50 per fles

€ 14,20

Kerst en lekker eten zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Al dat lekkers op tafel 

vraagt natuurlijk om een voortreffelijke wijn. 
Eentje waarmee u uw gasten verrast en die een 
onuitwisbare indruk achterlaat. Met de Ripasso 
Superiore van Palazzo Maffei zal dit zeker 
lukken.

Deze uitmuntende wijn uit het Italiaanse 
wijngebied Valpolicella, gelegen nabij de stad 
Verona, wordt gemaakt van de druiven corvina, 
corvinone en rondinella. Na de vergisting wordt 
een tweede gisting op gang gebracht door de 
schillen en de fijne gistsporen van de beroemde 
Amaronewijn toe te voegen. De Ripasso wint 
hierdoor aan volume en kracht. De wijn verblijft 
daarna nog achttien maanden op eikenhouten 
vaten.

2017 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Intense, kruidige neus boordevol zwart en rood 
fruit. De smaak is lekker sappig met rijp kersenfruit, 
pruimen, specerijen, iets van hout, zachte, zwoele 
tanninen en elegante zuren in de lange afdronk.
Lekker bij: kerstklassiekers als gevulde kalkoen, 
krachtige vlees- en wildgerechten of om de avond 
met pittige, harde kazen bij de open haard te 
eindigen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,25 € 14,20
Bij doos van 6: € 12,50 per fles

Een Ripasso
multo Superiore!

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240
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WIJNBLAD VAN OKHUYSEN
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

COPYRIGHT
Wijnkoperij Okhuysen 

JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.

AAN DEZE VINÉE VINEUSE WERKTEN MEE: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Sylvana Oortwijn,  
Brenda ten Brinke, Elisa Duivestein, Cynthia Koch, 
Job Joosse en Yves van Maren.
Corrector: Suzanne Bergman, Bergman Teksten.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat en Fotografie Alexander.
Fotografie, recepten en styling food (i.o.v. delicious):
Studio Philippi, Eric van Lokven, Yolanda van der 
Jagt, Kirsten Eckhart, Cyn Ferdinandus.

CONCEPT & VORMGEVING
XDialogue

DEZE VOORWAARDEN ZIJN OOK VAN  
TOEPASSING OP DE BIJGEVOEGDE BIJLAGE. 

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €140,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met 
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een mini-
male afname van 36 flessen en een minimum 
factuurwaarde van € 350,- per zending.

LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
31 januari 2020.

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.

KANTOOR/VERKOOP/BESTELLEN/OPSLAG/
EXPEDITIE
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 5312240
f  023 5324815
e vineus@okhuysen.nl
w okhuysen.nl

POSTADRES
Postbus 501, 2003 RM  Haarlem

WINKEL/KELDERS EN PROEVERIJEN
Gierstraat 34, 2011 GE  Haarlem

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

ADVIES NODIG? BEL ONS OP 023-5312240
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Sommeliermes

€ 22,50

Brandt & Levie

€ 21,95

Uniek glaswerk

€ 31,50

De Faveri

€ 11,95

Cava Huguet

€ 17,95

Champagne

Devaux

€ 35,50

Franse

klassiekers

€ 56,50

Terre des 

Dames

€ 28,50

Gouden Duo

€ 37,50

Cannonball

€ 51,95

Palazzo Maffei

€ 17,95
Spanje

€ 32,95

Wijn is fijn om te krijgen én om cadeau te geven. Helemaal als hij 
met zorg werd uitgekozen. Bij Okhuysen kunt u heel eenvoudig 

een eigen wijncadeau samenstellen. Geef uw bestelling door per e-mail 
via verkoop@okhuysen.nl of per telefoon 023-5312240.  
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor advies en vragen.

Frizzante Nera Spago, De Faveri

Huguet Gran Reserva, Can Feixes

Champagne Grande Réserve

2018 Soave, Palazzo Maffei
2018 Corvina Garda, Palazzo Maffei

2014 Vieux Chateau Saint André,  
Montagne Saint-Emilion
Okhuysen Sommeliermes

2018 La Dame blanc,
Terre des Dames
2017 La Dame, Terre des Dames

2018 Pecorino Colline Pescaresi, 
Torre Raone
Gedroogde worst naar keuze van
Brandt & Levie

2018 Sancerre blanc, Garenne
2015 L’Esprit de Barberousse

2016 Réserve de la Chapelle,  
Domaine Montlobre
2 Rode wijnglazen Spiegelau

2017 Raventós Roig Brut - Cava
2018 Sauvignon – Rueda, Bornos
2017 Negre Selecció, Can Feixes

2016 Sauvignon blanc, Cannonball
2016 Cabernet Sauvignon, Cannonball
2016 Merlot, Cannonball

2015 Crémant d’Alsace, Dirler
2016 Château Péyrabon
2016 Viré-Clessé, Maison Verget

De kunst  
van het 
schenken

Zelf een wijncadeau samenstellen:
• Kies uw geschenkverpakking
• Selecteer uw wijnen
• Voeg een persoonlijke boodschap toe
• Ieder cadeau is uniek. Daarom voegen wij in iedere kist een 

wijnomschrijving en schenkadvies toe. Wij wensen u veel plezier 
met geven!
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Frizzante Nera Spago 
Prosecco Colli Trevigiani 
De Faveri
In het heuvelachtige gebied nabij 
Valdobbiadene en Vidor gebruikt 
de familie De Faveri moderne 
vinificatietechnieken om de gave 
gleradruiven optimaal tot expressie 
te laten komen. Al jaren een voltreffer 
in ons assortiment en met recht een 
prosecco van niveau!
De mousse is elegant en delicaat. De 
neus verleidt met een parfum van 
witte bloesem, suikermeloen en iets 
van peer. De smaakaanzet is heerlijk 
fris, met sappig wit fruit, een hint van 
honing, florale tonen en een mild droge 
en verkwikkende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,50 € 11,30
Bij doos van 6: € 9,95 per fles 

2010 Huguet Gran Reserva  
Brut Classic
Bodegas Can Feixes
Alhoewel de wijnmakersfamilie Huguet 
van Can Feixes met hun geliefde Cava 
vele internationale prijzen in de wacht 
heeft gesleept, blijven de drie broers 
Huguet nog altijd bescheiden. De 
druiven macabeo, parellada en pinot 
noir voor deze verrukkelijke Gran 
Reserva zijn afkomstig van kalkrijke 
bodems in de Alto Penedés die volledig 
biologisch worden bewerkt. Een mooie 
fijne bubbel, gemaakt volgens de 
‘méthode traditionnelle’, met een lange 
opvoeding ‘sur latte’, die imponeert 
met een complexe neus met tonen van 
brioche en citrusfruit. De smaak is 
mooi droog, zuiver en verfijnd met een 
lange, knisperende finale.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,25 € 16,25
Bij doos van 6: € 14,50 per fles 

2017 Espumante Bruto 
Alvarinho 
Quinta de Soalheiro
De biologisch bewerkte wijngaarden 
van Luís en Maria Cerdeira liggen 
goed beschut en zijn daardoor 
ideaal voor het verbouwen van de 
alvarinhodruif. Alles wat ze doen is 
gericht op perfectie en het maken 
van zuivere en harmonische wijnen. 
Deze espumante van 100% alvarinho 
volgt de traditionele methode, waarbij 
er tijdens de tweede gisting op fles 
fijne bubbeltjes ontstaan. De neus 
is rijk aan aroma’s van fris wit fruit, 
bloesem en brioche. De smaak is goed 
gestructureerd, bezit levendige zuren 
en een schitterende mineraliteit. De 
afdronk is verkwikkend en houdt lang 
aan.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 16,50 € 17,90
Bij doos van 6: € 15,90 per fles 

Een bruisend begin
van het diner

2018 Rosé frizant
Mas de Daumas Gassac
Ooit begonnen als een kleine productie 
voor ‘eigen gebruik’, inmiddels uitgegroeid 
tot een van de domeinwijnen van het 
beroemde Mas de Daumas Gassac. Deze 
Frizant is een feestelijk aperitief en 
onweerstaanbaar lekker. De assemblage 
bestaat voor 70% uit het vrij weggelopen 
sap van de cabernet-sauvignon, aangevuld 
met o.a. mourvèdre en pinot noir. De kleur 
is mooi licht, bijna zalmroze. De mousse 
heeft kleine, fijne belletjes met in de neus 
aantrekkelijke aroma’s van klein rood en 
zwart fruit als framboos en bosbes. De 
smaak ten slotte is mild droog en geeft 
opnieuw sappig fruit in een opwekkende 
frisse finale.

Op dronk: tussen nu en najaar 2020
Nu per fles: € 18,50 € 20,25
Bij doos van 6: € 17,50 per fles 

Franciacorta Brut
Il Mosnel
Bij Okhuysen hebben we een zwak voor 
eigenwijze vrouwelijke wijnmakers. 
Lucia Barzanò is er zo een. Samen 
met haar broer Giulio leidt ze het 
prachtige familiedomein Il Mosnel aan 
de voet van de Alpen. Franciacorta 
is hét herkomstgebied voor de beste 
mousserende wijnen van Italië. Deze 
Brut is een schitterend alternatief voor 
champagne en bestaat uit chardonnay 
(60%), pinot blanc (30%) en pinot noir 
(10%). Complex bouquet van rijp geel fruit, 
walnoot en brioche. De mousse is hemels, 
delicaat en heerlijk zacht. De smaak is 
rijk en vol, en biedt verfijnde fruittonen, 
fraîcheur en een elegante afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 20,95 € 22,50
Bij doos van 6: € 19,90 per fles 

Niets is feestelijker dan een diner of lunch te starten met een mooie bubbel. Zeker 
in de decembermaand mag een mousserende wijn niet ontbreken. Aan tafel of 
als aperitief; een sprankelende ‘mousseux’ prikkelt de zintuigen en spoelt je palet 
schoon. We selecteerden vijf favorieten, elk met een eigen karakter, afkomstig uit 
achtereenvolgens Italië (2x), Spanje, Portugal en Frankrijk. Santé!
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Champagne brut  
Grande Réserve
Veuve A. Devaux
Deze basiscuvée, gemaakt van 70% 
pinot noir en 30% chardonnay, illus-
treert hoe hoog het niveau is bij Devaux. 
De pinot-noirdruiven zijn afkomstig 
van cru-wijngaarden uit de Côte des 
Bar en de chardonnay is afkomstig 
van de noordelijker gelegen Côte des 
Blancs. Na de ‘prise de mousse’ verblijft 
de champagne nog ruim drie jaar ‘sur 
latte’ om aan verfijning en complexiteit 
te winnen.
Heerlijk fris en fruitig in de neus, met 
tonen van witte bloesem, perzik, abri-
koos en een lichte toast. De mousse is 
zacht en de smaak elegant, verkwikkend 
en goed gestructureerd.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 33,50 € 36,50
Bij doos van 6: € 32,50 per flesEr is geen wijn die zo tot de verbeelding spreekt als champagne. Hij wordt gezien als de ideale 

wijn voor alle mogelijke feestelijkheden, en om grootse overwinningen en andere belangrijke 
momenten in het leven mee te vieren. We kunnen rustig stellen dat ze dat in de Champagnestreek 
briljant voor elkaar hebben. Maar persoonlijk vind ik dat champagne veel meer is dan enkel een 
feestwijn. 

Champagne is zo uniek dat het zich niet of 
nauwelijks laat imiteren. Het is een optelsom 
van een noordelijk gelegen streek waar druiven 
maar net rijp worden, een bodem met veel kalk 
en een stijl die volledig wordt gedomineerd door 
de vinificatie en opvoeding. De naam champagne 
is wettelijk beschermd. Alleen wijn gemaakt van 
druiven uit de afgebakende streek Champagne, 
gemaakt volgens het procedé ‘méthode 
traditionnelle’, oftewel met een tweede gisting op 
fles, mag zichzelf champagne noemen. 
De champagnedruiven worden vrij vroeg geoogst, 
waarna er een eerste gisting plaatsvindt, net 
als bij een stille witte (of rode) wijn. De wijn 
die dan ontstaat, bezit een laag alcohol- en 
hoog zuurgehalte. De perfecte basis voor een 
hoogwaardige mousserende wijn en het resultaat 
dat je mag verwachten van druiven uit een 
noordelijk klimaat. Een deel van de wijn wordt nu 
achtergehouden als reservewijn en een deel wordt 
geassembleerd met reservewijnen van voorgaande 
jaren. De geassembleerde wijn wordt gebotteld 
met wat toegevoegde suiker en gist voor de tweede 
gisting op fles. Door de tweede gisting op fles 
ontstaan de belletjes; tijdens de vergisting, waarbij 
suiker met behulp van gisten wordt omgezet in 
alcohol, komt koolzuur vrij. Nu begint de echte 
magie: de rijping op fles, waarbij de mousserende 
wijn in contact is met de fijne gistsporen in de fles. 
Dat resulteert in een verfijning van de mousse, een 
romige textuur en extra complexiteit. 
Dit brengt ons bij de grote vraag die de 
wijnliefhebbers bezighoudt. Is champagne nou 
een ‘terroirwijn’ of puur het product van vinificatie 
en opvoeding? Het geheim van champagne zit 
hem in de bodem met veel kalk en de noordelijke 

ligging. De wijn die het gebied voortbrengt is saai 
en vooral zuur, maar de transformatie die de 
tweede gisting op fles voortbrengt, zorgt voor een 
wijn met complexiteit, spanning en pure klasse. 
De beste proevers kunnen het unieke, lichtvoetige 
en fijne karakter van een goede champagne vaak 
blind proevend direct herkennen. Bij de mooiste 
champagnes wordt dit verfijnde en verteerbare 
karakter gekoppeld aan concentratie en kracht, wat 
ze nog indrukwekkender maakt. 
De streek wordt gedomineerd door de grote 
producenten die ‘merkchampagnes’ op de 
markt brengen. De producten die zij maken zijn 
assemblages van wijnen uit veel verschillende 
wijngaarden, oogstjaren en vaak ook uit 
verschillende delen van Champagne. Zo zorgen 
zij voor een constante hoge kwaliteit en een eigen 
huisstijl, die streng bewaakt wordt. Deze grote 
huizen zetten enorme marketingbudgetten in ter 
promotie van hun wijnen, wat de kostprijs van hun 
champagnes natuurlijk verhoogt. Op deze manier 
betaal je soms meer voor de naam dan voor de 
kwaliteit… 
De laatste jaren zijn juist de kleine en zelfstandige 
(top)producenten in opkomst. Zij maken 
champagnes van druiven die vaak uit eigen 
wijngaarden komen, uit een specifiek hoekje van de 
Champagne met een eigen karakter.
Wat niet veel mensen weten, is dat champagne ook 
uitstekend tot zijn recht komt bij het eten. 
Sterker nog, het is een intrigerende, volstrekt 
unieke begeleider boordevol spanning die de mond 
in topconditie houdt! Met de door ons gekozen 
champagnes kunt u dan ook een avond vullen, 
zeker in deze komende feestmaand. 

Job Joosse, wijnspecialist,-inkoper 
en -adviseur bij Okhuysen. 
Met zijn Magister Vini op zak is 
Job dé man voor the job!

De kracht van champagne 
is elegantie! 

Champagne kan gemaakt worden van drie 
druivenrassen: chardonnay (wit), pinot noir 
(blauw) of pinot meunier (blauw). Alle drie nemen 
ze ongeveer een derde van de aanplant voor 
hun rekening. Meestal is het een assemblage, 
maar er zijn ook domeinen die een champagne 
van één druivenras op de markt brengen. Men 
vermeldt dan Blanc de Blancs (chardonnay) 
of Blanc de Noirs (één of beide pinots) op het 
etiket. De assemblages zijn veelal wijnen van 
verschillende oogstjaren. Wanneer er uit één 
oogstjaar een grote champagne wordt gemaakt 
is dit een millésimé of vintage champagne.

i

Champagne brut  
Cuvée de Réserve Blanc de Blancs
Pierre Péters
Alle druiven (100% chardonnay) vinden 
hun herkomst in de Côte des Blancs en 
komen van eigen wijngaard. De basis 
van deze verrukkelijke cuvée komt uit 
2014 en wordt aangevuld met reserve-
wijn (50%), een assemblage van maar 
liefst twintig oogstjaren, voor extra rijk-
dom en kracht.
Het parfum is bloemig (acacia), en biedt 
ook tonen van citrusfruit, groene appel, 
amandel en vers brood. De smaak is 
verfijnd met impressies van abrikoos, 
peer en hazelnoot. De afdronk ten slotte 
is prachtig fris met elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 36,95 € 39,90
Bij doos van 6: € 35,50 per fles

Champagne brut 
Cœur des Bar Blanc des Noirs
Veuve A. Devaux
De basis van deze schitterende cuvée 
(100% pinot noir) komt uit 2015 van spe-
ciaal geselecteerde percelen, aange-
vuld met 20% reservewijn, een assem-
blage van oudere oogstjaren, voor extra 
complexiteit.
Prachtige gouden kleur met een hint 
van amber. De neus is rijk en krachtig 
met aroma’s van rood fruit en iets van 
brioche. Het smaakpalet is breed en 
mooi in balans met enerzijds weelde-
rige tonen van gedroogd fruit en honing 
maar tegelijkertijd ook verfijnd met een 
aangename frisheid in de lang aanhou-
dende finale.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 38,95 € 41,95
Bij doos van 6: € 37,50 per fles
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2018 Colagón - Rueda 
Palacio de Bornos
De nummer 1 in deze lijst is, hoe kan het ook 
anders, de Colagón van Palacio de Bornos! Dé 
witte wijn die elk moment bijzonder maakt. 
Bornos, al dertig jaar toonaangevend in Rueda, 
heeft met Colagón een moderne klassieker 
neergezet. Gemaakt van verdejo met een klein 
deel viura voor soepele frisheid. Tropisch fruit, 
bloesem en citrus, eindigend in een heerlijke, 
knisperend frisse afdronk. Met recht een 
nummer 1.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,45 per fles € 7,10

Met het einde van het jaar in zicht komen de 
traditionele lijstjes. Wij delen hier graag de 

meest succesvolle witte wijnen van het afgelopen 
jaar!

2018 Chardonnay - Pays d’Oc 
L’Orangeraie de Pennautier
Chardonnay is en blijft een zeer geliefde druif. 
Met zijn ronde, toegankelijke karakter brengt hij 
nu eenmaal breed inzetbare wijnen voort. Deze 
van Pennautier is opvallend fris met verleidelijke 
aroma’s van rijp geel fruit en bloesem, met body 
en een frisse afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,45 per fles € 7,10

Okhuysen TOP 10

2018 Sauvignon - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Van hetzelfde huis, waar al sinds 1620 wijn wordt 
verbouwd, komt deze levendige sauvignon. 
Citrusfruit, grapefruit en meloen in combinatie 
met elegante zuren maken deze wijn absoluut 
onweerstaanbaar. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,15 per fles € 6,80

2018 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
In de Sud-Ouest, het gastronomisch 
epicentrum van Frankrijk, huist Maison 
Lalanne. Deze smaakmaker van de 
Gascogne heeft als doel de beste wijnen 
van het gebied te maken. Die ambitie proef 
je terug: ongekende frisheid, exotisch fruit, 
kruiden en finesse.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 5,55 per fles € 6,10

2018 Grillo - Sicilia
Molino a Vento
De combinatie van vruchtbare grond 
(vulkanische bodem) en een verkoelende 
wind (eiland) zorgen ervoor dat Sicilië 
zeer geschikt is voor wijnbouw. Van de 
inheemse druif grillo wordt deze licht 
kruidige, frisse en sappige wijn gemaakt 
met aroma’s van tropisch fruit, citrus en 
bloemen. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,50 per fles € 7,20

2018 ALLO - Minho
Quinta de Soalheiro
De ALLO, gemaakt van alvarinho en 
loureiro door het Portugese topwijnhuis 
Soalheiro, is met het wat lagere 
alcoholpercentage (11,5%) ideaal om een 
avond mee te beginnen. Zeer zuiver en 
sprankelend, aromatisch en met intens 
fruit. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 8,30 per fles € 9,20

2018 Soave
Palazzo Maffei
Veneto is het grootste wijndistrict van 
Italië. Soave is net als Valpolicella een DOC 
binnen dit gebied en brengt wijnen van 
hoog niveau voort. Delicaat, met groene 
tonen van gras, bloesem en appel. Heerlijk 
frisse smaak, met rijp wit fruit en een hint 
van citrus.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,70 per fles € 7,50

2018 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Fris wit op zijn mooist! Het karakter van 
de grüner veltliner, Oostenrijks trots, komt 
in deze wijn helemaal tot leven. Mineraal, 
rijp wit en geel fruit, bloesem en een 
kenmerkend pepertje. Zuiver, puur en 
sprankelend. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 8,20 per fles € 9,10

2018 Guilhem Blanc 
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Een verrassende assemblage uit de 
hoed van wijnicoon Aimé Guilbert van 
grenache blanc, sauvignon blanc en de 
lokale druif terret blanc uit de Gassac-
vallei. Gele bloesem, kruisbes, citrus en 
iets kruidigs. Levendige en sappige wijn.
Op dronk: tussen nu 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,00 per fles € 6,75

2018 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
De afsluiter van deze lijst is niet de minste, 
namelijk dé signatuur sauvignon van 
Okhuysen. Harold Hamersma omschreef 
hem ooit als een ‘kleine sancerre’. Deze 
sauvignon uit Touraine heeft frisse tonen 
van citrus, vers gemaaid gras, is zuiver en 
sappig.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 8,20 per fles € 9,10

4

– Een klant over Okhuysen:

“Wat de wijnen van Okhuysen extra 
lekker maakt, is het enthousiasme, 
de gastvrijheid en het meedenken 
van hun mensen”
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2017 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Wederom winnaar van het Proefschrift 
Wijnconcours én de aanvoerder van deze 
lijst. Dat moet dan wel een heel lekkere wijn 
zijn! Wij en vele liefhebbers hebben deze 
prachtwijn van Pesquier in het hart gesloten, 
en ook met de feestdagen kan deze wijn niet 
ontbreken. Een voor een wijn uit de Rhône 
verrassende assemblage van merlot, syrah en 
marselan. Zwoel, met donker fruit, peper, laurier, 
fruitig, heerlijk sappig, licht kruidig en mooi 
geconcentreerd. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 12: € 6,75 per fles € 7,50

Met het einde van het jaar in zicht komen de 
traditionele lijstjes. Wij delen hier graag de 

meest succesvolle rode wijnen van het afgelopen 
jaar!

2018 Guilhem Rouge 
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Van dezelfde makers als de Mas de Daumas-
Gassac wijnen komt de Moulin de Gassac. Met 
dezelfde kundigheid en passie gemaakt, maar 
toegankelijker qua wijnstijl en ook prijsniveau. De 
rode Guilhem is sappig, fruitig, met een hint van 
garrigue, kruiden en rood fruit. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6:   
€ 6,00 per fles € 6,75

Okhuysen TOP 10

2018 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
Toro, een wijndistrict in het noordwesten van 
Spanje, bestaat uit hooggelegen wijngaarden. Tinta 
de toro (tempranillo) is hier dé druif en daar is 
ook deze Orot (Toro in spiegelbeeld) van gemaakt. 
Aromatisch bosfruit, veel sap en kruidig. Zacht en 
elegant, de ideale tapaswijn. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 12:  
€ 6,20 per fles € 6,90

2018 Nero d’Avola - Sicilia
Molino a Vento
De korte houtopvoeding geeft de wijn wat 
extra complexiteit, zonder dat de frisheid 
verloren gaat. Het zwart van Avola, is net 
als de witte grillo, de inheemse druif van 
Sicilië. Typisch nero d’Avola: rijpe kersen 
en aardbeien, verse kruiden en bloemen, 
geconcentreerd en sappig.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,50 per fles € 7,20

2018 Corvina Garda
Palazzo Maffei
Dé wijn die schittert bij de Italiaanse 
keuken, een rijk gevulde borrelplank met 
olijven: mooie gerijpte ham en focaccia 
met tomaat en verse rozemarijn. Loopt het 
water u al in de mond? Lichtvoetig en intens 
tegelijk, fruitig van smaak en licht kruidig in 
de elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6:  
€ 6,90 per fles € 7,60

2017 Pêché de Vignes rouge 
Pays d’Oc
Collovray & Terrier
Bevriende wijnmakers Jean-Luc 
Terrier en Christian Collovray (van de 
bourgognewijnen Deux Roches) maken ook 
in het zuiden van Frankrijk voortreffelijke 
wijnen, zoals deze rode uit de Languedoc. 
Rood fruit, floraal, fris en zacht met een 
klein pepertje. Heerlijk soepel!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,10 per fles € 6,80

2018 Rosso Piceno (solo)
Conti di Buscareto
Hier in de Marken staat een jonge generatie 
wijnmakers aan het roer. Autochtone 
druiven en tradities worden in een 
modern jasje gestoken. Montepulciano 
en sangiovese komen samen in deze 
verleidelijke en mondvullende Rosso 
Piceno. Puur en fris!
Op dronk: tussen nu en 2022
 Nu bij doos van 6:  
€ 7,10 per fles € 7,95 

2018 Tempranillo 
Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
De tweede tempranillo in deze top 10, 
maar toch weer een heel andere stijl. Dit 
gebied ligt in het zuidwesten van Spanje, 
tegen de Portugese grens aan. De aarde 
is hier bruinrood en stenig/rotsachtig. 
Kersen, bramen, bessen, specerijen en een 
fijne vanille- en houttoets.
Op dronk: tussen nu en 2022 
Nu bij doos van 6:  
€ 7,40 per fles € 8,25

2018 Merlot - Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Wat een heerlijke merlot is dit. Geen 
houtopvoeding gehad, dus een en al 
fruit en frisheid. In de wijngaarden bij 
het kasteel Pennautier wordt al sinds 
1620 wijn gemaakt. Bramen, aardbeien, 
kersen, krachtig en tegelijk subtiel, zachte 
tanninen en elegante zuren.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,10 per fles € 6,80

2018 Mar Y Luz Carmenère Colchagua
Viña Casa Marín
Casa Marín uit de kustplaats San Antonio 
is beroemd om zijn witte wijnen en zijn 
pinot noir. Maar als Chileense producent 
wilde eigenaresse María Luz Marín ook 
graag een mooie carmenère maken. 
Hiervoor week ze uit naar de warmere 
regio Colchagua. Een heerlijk kruidige 
en sappige wijn, met iets van laurier en 
zwarte bessen.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6:  
€ 7,90 per fles € 8,80

4

– Een klant over Okhuysen:

“Jullie wijnen zijn altijd van kwaliteit 
op ieder niveau”
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Speciale prijs:

€ 92,50 per kist

€ 102,80

De Okhuysen Kerstkist Vouvray Brut
Vignobles Brisebarre
Met feestelijke belletjes kun je een heel diner toe. 
Als aperitief of bij het begin van een diner komen 
ze echter het best tot hun recht. De Vouvray Brut 
is gemaakt van de chenindruif en wordt vol-
gens de méthode traditionnelle gemaakt. Hij is 
afkomstig van het kleine kwaliteitsdomein van 
Philippe Brisebarre. Op de kalkgrond van Vou-
vray ontwikkelt de chenin blanc de ideale zuur-
graad voor een mooie mousseux. Een subtiel 
bouquet van bloemen en wit fruit, fijne belletjes, 
een fris droge aanzet, daarna een milde rijpe 
smaak met een lichte toast en een verfrissende 
finale.
Lekker bij: diverse hapjes als aperitief en 
natuurlijk heerlijk bij oesters.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,75 € 12,60
Bij doos van 6: € 11,30 per fles

2018 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne
De grond waarop de tien hectare wijngaar-
den zijn aangeplant, kenmerkt zich door de 
beroemde witte ‘caillottes’ (een kalkhoudende 
kleigrond). Hier ontwikkelen de druiven schitte-
rende zuren en een prachtige frisheid. Fabienne 
Reverdy en haar man, de getalenteerde wijnma-
ker Benoit Godon, doen de rest. Met hun keuze 
voor een koude schilweking, zachte persing en 
een opvoeding ‘op de fijne gistsporen’ creëren zij 
een fabelachtige sancerre. ‘Très sauvignon’, met 
een prachtig zuivere en frisse neus van buxus, 
kruisbes en mineralen. De smaak is ziltig en 
heerlijk droog en biedt verfijnde zuren en een 
mooie fruitigheid.
Lekker bij: salade met geitenkaas of bij 
gerechten met rauwe vis.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,95 € 17,20
Bij doos van 6: € 15,25 per fles

2017 Saint-Véran Tradition
Deux Roches
Jean-Luc Terrier en Christian Collovray bezit-
ten enkele van de beste akkers van Davayé en 
Vergisson, waar zij hun witte wijnen produce-
ren. Zij maken schitterende wijnen die opvallen 
door hun elegantie en frisheid. Hun Saint-Véran 
voegt daar bovendien extra rijkdom en minera-
liteit aan toe.
De wijn geurt naar perzik, abrikozen, peer en 
witte bloemen en in de rijke, ronde en iets vet-
tige smaak vinden we een uitstekende frisheid 
en een mooie brede structuur. De afdronk is 
elegant. 
Lekker bij: visgerechten met een romige 
saus, gevogelte of wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,35 € 16,50
Bij doos van 6: € 14,75 per fles

2016 Château du Moulin Noir
Montagne-Saint-Emilion
Een klassieke stijl met rijpheid, verfijning, een 
evenwichtige smaak en zachte tanninen ken-
merken de wijnen van de familie Tessandier. De 
wijngaard van Moulin Noir ligt deels in Lussac 
en deels in Montagne. Meer dan eens de wijn 
met de beste prijs-kwaliteitverhouding van de 
rechteroever! Gemaakt van 60% merlot en 40% 
cabernet franc, opgevoed op eikenhouten vaten. 
Een prachtige neus van rijp rood en zwart fruit, 
mineralen en bloemen. In de mond een heerlijk 
zwoel fruit, fijne tanninen, een vleugje hout en 
een frisse afdronk.
Lekker bij: wilde eend, duif, patrijs,  
entrecote, ossenhaas en klein wild.  
Of bij harde (oude) kazen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 13,30 € 14,25
Bij doos van 6: € 12,80 per fles

2016 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
Behalve in Gigondas bezit de familie Boutière 
ook nog een prachtig gelegen wijngaard met 
oude stokken grenache en syrah op de côteaux 
van Vacqueyras. De assemblage bestaat voor 
60% uit grenache en 40% uit syrah, waardoor de 
wijn altijd net wat bessiger en gepeperd is. Van-
wege de kleine productie niet altijd verkrijgbaar, 
maar de kwaliteit is uitmuntend.
De neus zit vol donker fruit als zwarte bessen 
en bramen en iets van zwarte peper. De smaak 
is geconcentreerd en lekker smeuïg, geeft een 
zoetig, zwart fruit en de afdronk biedt levendige 
zuren.
Lekker bij: confit de canard, hazenrug of een 
lamsschouder met knoflook.
Op dronk: tussen nu en 2025 
Nu per fles: € 16,70 € 17,95
Bij doos van 6: € 15,95 per fles

2016 Monbazillac 
Château Vari
De wijngaarden van Monbazillac hebben een 
expositie naar de Dordogne. In de herfst ontstaat 
hier dankzij de rivier ochtendnevel, waardoor 
de Botrytis cinerea (edele rot) zich bijna jaarlijks 
op de druiven kan ontwikkelen. Deze bijzon-
dere schimmel boort minuscule gaatjes in de 
druif waardoor er een concentratie van suikers, 
zuren en aromastoffen plaatsvindt. Van de aan-
getaste druiven kan een kleine hoeveelheid van 
een prachtig geconcentreerde, edelzoete wijn 
worden gemaakt. Deze is van een schitterende 
frisheid en biedt in de smaak honing, bloesem, 
kweepeer, mandarijn en zoete witte perzik.
Lekker bij: crème brûlée, abrikozentaart met 
room en amandelen of blauwe kazen.
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 13,30 per fles

De Okhuysen Kerstkist is inmiddels een niet meer weg te denken traditie. We stellen 
deze bijzondere kist ieder jaar met veel zorg samen, waarbij we dit jaar enkel voor 

wijnen kozen uit een wijnland dat qua diversiteit niet te overtreffen valt: Frankrijk. Wijnen 
die een heel kerstdiner prachtig kunnen begeleiden en uw kookkunsten nóg beter uit 
de verf laten komen. Maar deze mooie zes-flessenkist is ook voor iedere liefhebber een 
prachtig cadeau! Uiteraard zijn alle wijnen uit de kerstkist ook per fles of doos tegen 
aanbiedingsprijzen verkrijgbaar.

DE KERSTKIST
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2018 Inzolia - Terre Siciliane 
Molino a Vento
Inzolia is een van de belangrijkste 
en oudste witte druivenrassen van 
Sicilië en wordt mede gebruikt voor 
de beroemde versterkte wijn, marsala. 
Maar wij vinden de Inzolia vooral 
lekker in deze variant: als droge, 
fruitige wijn die soepel combineert 
bij lichte gerechten. Mooi helder van 
kleur. De neus is fris en uitbundig met 
volop wit fruit, perzik en bloesem. In 
de smaak opnieuw sappig rijp fruit, 
amandel en een knisperend frisse bite. 
De afdronk ten slotte is mooi droog en 

levendig. Heerlijk als aperitief, of aan 
tafel bij een frisse salade.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 6,75 € 7,20
Bij doos van 6: € 6,50 per fles

2018 Entre-Deux-Mers 
Château de Fontenille
De charmante en goedlachse Belg 
Stéphane Defraine leidt al sinds 1989 dit 
schilderachtig gelegen domein en is een 
groot voorbeeld voor de appellatie. Met 
veel kennis en oog voor kwaliteit bracht 
hij Entre-Deux-Mers weer tot leven. 
Dit is een niet-alledaagse assemblage 

van sauvignon blanc, sauvignon gris, 
semillon en muscadelle. Heerlijke, 
stuivende neus met tonen van exotisch 
en citrusfruit, een vleugje kruiden en 
iets floraals. De smaak is levendig met 
een goede structuur, sappige, frisse 
zuren en een fijndroge finale. Ideaal bij 
‘fruits de mer’, sushi, zuurkool of een 
salade met geitenkaas. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,50 € 10,25
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

Fris witte wijnen zijn bij uitstek geschikt om het kerstdiner mee te starten, maar ook bij de lunch of borrel. Serveer 
er lichte gerechtjes of kleine hapjes bij en het genieten kan beginnen. Fris witte wijnen drink je jong en ze krijgen 

meestal geen – of een zeer korte – houtopvoeding, waardoor ze uiterst zuiver en elegant blijven. Druiven die je in 
deze categorie veelal aantreft, zijn o.a. riesling, sauvignon, verdejo, alvarinho en grüner veltliner. Wij hebben zes 
topwijnen geselecteerd voor een onvergetelijke kerst.

2018 Cartagena Sauvignon blanc 
San Antonio 
Viña Casa Marín
De eigenzinnige wijnmaakster 
María Luz Marín is inmiddels een 
beroemdheid in Chili. Zij is een van 
de pioniers op het gebied van ‘cool 
climate wijnen’ en wordt bijgestaan 
door haar zoons Felipe en Nicolas. 
De druiven voor deze verrukkelijke 
Cartagena zijn afkomstig van een 100% 
eigen wijngaard van de hoger gelegen 
percelen. Uitbundige tonen van witte 
perzik, appel, asperge en gemaaid gras. 
De smaak is mondvullend met een fijne 
textuur, volop sappig fruit, een mooie 
complexiteit, iets ziltigs en een intense 
afdronk. Perfect bij oosters getinte 
gerechten als Thaise (vis)curry met 
citroengras of salade met gamba’s en 
sesam.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2018 Riesling Steillage trocken 
Rheingau 
Weingut Altenkirch
Op de steile hellingen langs de Rijn, 
aan de westkant van Rheingau nabij 
Lorch, liggen de indrukwekkende 
wijngaarden van Altenkirch. De 
rieslingdruif voelt zich hier, op een 

bodem van leisteen en kwartssporen, 
uitstekend thuis. De druiven komen 
langzaam tot rijpheid en bouwen 
prachtige smaak- en geurstoffen op. 
Wijnmaker Jasper Bruysten volgt ook in 
de kelders dezelfde filosofie: het maken 
van goede wijn vereist tijd en geduld. 
Expressieve ‘rieslingneus’ met tonen 
van wit fruit, groene appel, meloen en 
citrusfruit. De smaak is zuiver, rijk en 
direct, met opnieuw sappig wit fruit, 
mineralen en een heerlijke frisse finale. 
Combineert goed met sushi of de 
peulvruchtensalade met manchego.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 10,80 € 11,60
Bij doos van 6: € 10,40 per fles

2018 La Grange  
Muscadet de Sevre et Maine 
Domaine Luneau-Papin
Pierre-Marie Luneau en zijn vrouw 
Marie maken muscadets van hoog 
niveau. Met een biodynamische aanpak 
en lage rendementen laten ze de 
melon-de-bourgognedruif schitteren! 
Dit is een assemblage van oude 
stokken van kleine percelen rondom 
Le Landreau met een bodem van 
micaschist. Een prachtig rijke wijn (met 
bewaarpotentieel), met een heerlijke 
mineraliteit, iets van citrusvruchten 
en tonen van rijp geel fruit, mooi in 

balans en met een lange, elegante en 
zuivere afdronk. Lekker bij schaal- en 
schelpdieren, vis en jonge geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 11,60 € 12,50
Bij doos van 6: € 10,95 per fles

2018 Alvarinho - Vinho Verde 
Quinta de Soalheiro
Bij Quinta de Soalheiro, gelegen 
in de meest noordelijke punt van 
Portugal, gebeurt alles met veel 
gevoel voor detail. Luís en Maria 
Cerdeira hebben het domein van 
hun vader João Antonio verder 
uitgebouwd en geperfectioneerd. 
De wijngaarden worden biologisch 
bewerkt en profiteren van een uniek 
microklimaat in de subregio van het 
Vinho Verdegebied, genaamd Monção 
e Melgaço. De neus is heerlijk fris met 
tonen van mineralen, citrusvruchten 
en iets van tropisch fruit. De smaak is 
intens, licht aromatisch en uitstekend 
in balans. Een verrukkelijk aperitief, 
mooi bij zeefruit, visgerechten en 
gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 12,90 € 13,80
Bij doos van 6: € 12,40 per fles

Fris wit

ZUIVER EN ELEGANT

Peulvruchtensalade met manchego
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2018 Viognier - Vin de France
Guffens au Sud
De viognierdruif kan de meest 
verrukkelijke wijnen voortbrengen, 
maar is allesbehalve een gemakkelijke 
druif. Bij te veel rijpheid kan hij log 
worden en mist hij frisheid bij gebrek 
aan zuren. Wanneer hij niet rijp genoeg 
is, mist hij aromatische complexiteit en 
is hij vlak van smaak. Maar Jean-Marie 
Guffens kunnen we blind vertrouwen: 
hij weet precies wat er nodig is om 
deze druif optimaal te laten presteren. 
Heerlijk zijn de bloemige aroma’s, met 
iets van honing, lychee en rijpe peer. 

De structuur is rond en vettig, maar de 
wijn bezit tevens een heerlijke minerale 
frisheid. Smullen!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,95 € 10,75
Bij doos van 6: € 9,50 per fles

2018 Verdejo Fermentado en  
Barrica - Rueda
Palacio de Bornos
Op een goede verdejo raak je niet 
snel uitgekeken; die is fris, exotisch 
en kruidig. Maar het team van Bornos 
ontdekte dat je door een vergisting van 
de beste druiven op eikenhouten vaten 

met hierna nog een korte opvoeding op 
de fijne gistsporen, een totaal andere 
expressie van de verdejo krijgt. Het 
tropische en kruidige karakter zijn 
nog altijd aanwezig, maar de toast en 
vanilletonen van het hout zorgen voor 
extra complexiteit, terwijl de opvoeding 
‘sur lie’ de wijn een prachtige rijkdom 
geeft. Een wijn om snel te ontdekken als 
u hem nog niet eerder dronk!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,50 € 11,30
Bij doos van 6: € 9,95 per fles

2017 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé
De wijnwereld is volop in beweging 
en die bewegingen volgen we 
nauwlettend. Heel soms vergeet je 
dan wel eens dat je al vele jaren iets 
heel bijzonders in handen hebt. Neem 
nu Domaine Dirler uit de Elzas: een 
absoluut topdomein, dat al jaren 
lang biologisch-dynamisch werkt 
en werkelijk voortreffelijke wijnen 
maakt. Een excellent voorbeeld is deze 
bescheiden Pinot Réserve, gemaakt van 
druiven van zestig jaar oude stokken, 
een assemblage van pinot auxerrois 
en pinot blanc. Floraal, steenvruchten, 
hooi en iets aards. Intens en 
geconcentreerd, met een lange ziltige 
afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,50 € 12,40
Bij doos van 6: € 10,95 per fles

2018 La Bergerie des Abeilles 
Collioure blanc
Domaine de La Rectorie
De familie Parcé is een tikkie eigenwijs 
en nogal zelfverzekerd, maar juist 
daardoor ook een voorbeeld voor 
veel Franse wijnproducenten. Hun 
inspiratie halen ze uit de terroir en 
de weersomstandigheden die ieder 
oogstjaar anders maken. Een vast 

recept is er in de kelder dan ook niet, 
enkel het gevoel van urgentie om 
van ieder oogstjaar iets bijzonders te 
maken. Deze witte Collioure is daar een 
treffend voorbeeld van, gemaakt van 
grenache blanc en grenache gris, en op 
inoxtank enkele maanden opgevoed. 
De rijke grenache krijgt zo een elegant 
karakter, met impressies van honing, 
bloesem, meloen en witte perzik.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 12,30 € 13,25
Bij doos van 6: € 11,90 per fles

2018 Réserve des Seigneurs blanc  
Cairanne
Domaine Oratoire Saint-Martin
Witte Rhônewijnen zijn wat minder 
bekend, wat heel jammer is, want 
ze zijn prachtig. Zeker die van de 
biologisch-dynamisch werkende 
broers Alary van Oratoire Saint Martin. 
Die zijn subliem! De Réserve de 
Seigneurs is gemaakt van roussanne, 
clairette en grenache blanc en werd 
gedurende acht maanden op cuve 
opgevoed. De wijn geurt naar bloemen 
(acacia), honingmeloen en witte perzik. 
De smaak is licht exotisch, met tonen 
van passievrucht, peer, meloen en een 
pepertje. Een wijn die zich heerlijk laat 
combineren met gegrilde visgerechten 
of verse coquilles.

Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 14,50 € 15,50
Bij doos van 6: € 13,95 per fles

2017 Chardonnay - California
Cannonball
Yoav Gilat en Dennis Hill zijn 
de bedenkers en oprichters van 
Cannonball, waar zij een hoge kwaliteit 
Californische wijn maken tegen een 
aantrekkelijke prijs. Zij zagen dat de 
wijnproducenten uit Californië of 
goedkope en oninteressante wijn 
maakten of juist zeer kostbare. Waarbij 
de laatste groep er een handje van 
had zichzelf erg serieus te nemen. Zij 
besloten daarom een serie wijnen te 
creëren, waar het genieten voorop 
staat. Deze Chardonnay is ‘spot on’! Hij 
bezit in de neus tonen van rijp tropisch 
fruit, iets van boter en vanille. De 
smaak is heerlijk rond en zwoel, maar 
met een mooie fraîcheur in de afdronk, 
die de wijn een mooie spanning 
en lengte geeft. Lekker bij de zoete 
aardappelpuree met makreel.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 16,25 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,50 per fles

Rijke, romige gerechten vragen om wijnen die dat aankunnen. Wijnen met concentratie, complexiteit en structuur, 
maar tegelijkertijd perfect in balans. Sommige rijk witte wijnen lenen zich ook prima om nog even weg te leggen 

om op fles door te rijpen. Met deze wijnen maak je zeker indruk bij je tafelgasten, helemaal in combinatie met 
gerechten zoals in de roomboter gebakken tong, zeewolf of parelhoen met een saus op basis van boter, room en 
verse kruiden. 

INTENS EN WEELDERIG

Rijk wit
Zoete aardappelpuree met makreel
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Ieder jaar selecteren wij drie wijnen waarmee je tijdens de feestdagen gegarandeerd goed 
zit. Een tongstrelende bubbel, de ultieme witte wijn en een iconische rode wijn. Iedereen 
die een zoektocht naar dé perfecte kerstwijn niet ziet zitten kan opgelucht ademhalen.  
Wij hebben al voor u gezocht én gevonden, u hoeft alleen nog maar te genieten. 

2017 Crémant de Limoux brut Les Graimenous
Domaine J. Laurens
Het perfecte aperitief, de feestelijke gangmaker, 
onmisbaar bij de brunch: onze Crémant de Limoux 
van Laurens is werkelijk een juweel. De druiven 
waarvan deze mousserende wijn op meesterlijke 
wijze is gemaakt zijn chardonnay, chenin blanc en 
een klein deel mauzac en pinot noir. Die krijgen 
in het zuiden van Frankrijk lekker veel zon en een 
perfecte rijping. In 1938 kreeg Limoux als eerste 
appellatie in de Languedoc de AOC-status en was 
daarmee tevens een van de eerste in heel Frankijk. 
Heerlijk frisdroog, wit fruit, een hint van brioche, 
vol sap en smaak. 
Op dronk: tussen nu en 2021 
Nu per fles: € 12,50 € 13,50
Bij doos van 6: € 11,95 per fles 

2016 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier
Onno Kleyn omschreef hem in de Volkskrant als 
‘een rijke, boterige wijn, uitstekend gemaakt, met 
een goed gedoseerde invloed van het eikenhout. 
Een quasi-bourgogne voor een relatief lage 
prijs.’ Chardonnay kent evenveel gezichten als 
liefhebbers. Van de Bourgogne tot aan Chili en 
Nieuw-Zeeland, hij wordt werkelijk over de hele 
wereld aangeplant. De chardonnay is zogezegd 
een ‘makkelijke’ druif die zich goed aanpast aan 
zijn omgeving. Deze Marquis is vol, rijk en vettig, 
met tropisch fruit, gedroogde abrikoos en een 
vleugje citrus en vanille. Lekker bij bijvoorbeeld 
geroosterde zalm uit de oven met venkel, maar ook 
super bij een plankje met zachte Franse kazen.
Op dronk: tussen nu en 2021 
Nu per fles: € 10,50 € 11,20
Bij doos van 6: € 9,90 per fles 

2017 Rosso di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Een mooie, klassieke Italiaanse rode wijn mag met 
de feestdagen niet ontbreken. In Italië is kerst bij 
uitstek een familieaangelegenheid waar met wijn, 
maar ook zeker met eten flink uitgepakt wordt. Zo 
eten Italianen met kerstavond vaak vis, waarbij er 
minimaal zeven verschillende visgerechten op 
tafel worden getoverd. Op Eerste Kerstdag worden 
er veel traditionele vleesgerechten geserveerd 
zoals kwartel, gevulde kalkoen of huisgemaakte 
rollade. Deze klassieker onder het Italiaans 
rood is volfruitig, met kersen, frambozen, wilde 
kruiden en specerijen. De smaak is zacht, zwoel en 
verleidelijk. Heerlijk bij de rijke, Italiaanse keuken 
zoals ossobuco of rosbief met melanzana alla 
parmiggiana. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 12,95 per fles

De drie kerststerren
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2018 Valpolicella
Palazzo Maffei
Topproducent Palazzo Maffei bevindt 
zich in de wijnstreek Veneto, het 
noordoosten van Italië. Hier worden 
uiteenlopende wijnen gemaakt van 
een zeer hoog niveau. Valpolicella is 
hier het bekendste, en misschien wel 
het meest geliefde, voorbeeld van. In 
deze Valpolicella van Maffei staat het 
pure fruit centraal. De druiven corvina, 
corvinone en rondinella krijgen 
daarom een opvoeding op cuve.
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 2022
Nu per fles: € 10,70 € 11,50
Bij doos van 6: € 10,30 per fles

2016 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
Birgit Braunstein, uit het 
Neusiedlerseegebied in Oostenrijk, 
werkt volledig biologisch-dynamisch. 
Zowel in de wijngaarden als in de 

kelders, kan de natuur volledig 
haar gang gaan. Het resultaat? Een 
ongelofelijk zuivere, fruitige en elegante 
Blaufränkisch Heide. Hoe kan het 
ook anders: de kwaliteiten van deze 
supergetalenteerde wijnmaakster zijn 
ongekend. 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 fraîcheur.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

Sommige gerechten tijdens een feestelijk diner vragen om een lichtere rode wijn. Zeker als er nog meerdere 
gangen volgen, is het verstandig om niet krachtig te beginnen. Let er bij deze wijnen op dat ze, mocht de kachel 

of openhaard lekker branden, niet teveel opwarmen. Koel ze desnoods voor het uitschenken nog even terug. In deze 
wijnen proef je het pure fruit terug. Serveer er de wat stevigere witvissoorten bij zoals kabeljauw uit de oven of lichte 
vleesgerechten zoals gebraden fazantenbout of coq au vin.

2016 Saumur Champigny Les Roches
Domaine des Roches Neuves
Wij voegden dit jaar deze prachtige 
cuvée van Thierry Germain toe aan 
ons portfolio. Een wijn die de grote 
kennis en kunde van Thierry geweldig 
weergeeft! De druiven werden 
geoogst bij bevriende biologisch 
werkende boeren en opgevoed op 
lage temperatuur om het expressieve 
karakter van cabernet franc maximaal 
tot uiting te laten komen. 
We ruiken tonen van kersen en 
zwarte bessen. De smaak is elegant en 
biedt heerlijk rijp donker fruit en een 
fijne balans met de frisse zuren. De 
tanninen zijn mooi rond en geven een 
goede structuur. De afdronk is soepel 
en verfrissend. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 12,95 € 13,95
Bij doos van 6: € 12,50 per fles

2018 Cartagena Pinot Noir  
San Antonio
Viña Casa Marín
Een fruitige pinot noir kan op ieders 
wijnlijstje deze kerst. Zeker deze 
Cartagena van Maria Luz Marín. Voor 
de opvoeding kiest Maria heel bewust 
voor grote gebruikte vaten van Frans 
eiken. Een houttoon wordt hierdoor 

zeer subtiel afgegeven. Een voltreffer bij 
Aziatisch getinte gerechten. Wat dacht 
u van eend met een oosters tintje? 
Een wijn met veel fruit als frambozen, 
zwarte bessen en rabarber. In de smaak 
vinden we rijp donker fruit, zoetige 
tanninen en een levendige frisheid. De 
afdronk ten slotte is kruidig en houdt 
lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 12,95 € 13,95
Bij doos van 6: € 12,50 per fles

2017 Spätburgunder trocken 
Rheingau
Weingut Altenkirch
Op Altenkirch is slechts 10% 
van de wijngaarden beplant met 
spätburgunder. Toch geeft wijnmaker 
Jasper Bruysten dit kleine aandeel 
veel aandacht. Hij is dol op de Duitse 
synoniem van pinot noir. Op de oude 
gronden van de steile wijngaarden 
laat de druif zich op zijn best zien! 
Onze tip: geniet van deze wijn bij 
gevogelte als fazant met zuurkool. Een 
ongeëvenaarde klassieker. 
Aroma’s van bessenfruit, iets van mint 
en licht aardse tonen. De smaak biedt 
veel fruit en is dankzij een schitterende 
mineraliteit zeer verkwikkend. De wijn 
is mooi geconcentreerd en de tonen 

van peper en tabak geven hem extra 
complexiteit. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,25 € 14,30
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

2018 Cinsault Old Vines 
Piekenierskloof
Kruger Family Wines
Johan Kruger is een zeer bevlogen 
en kundig wijnmaker. In 2005 won 
hij de prijs van Young South African 
Winemaker of the Year, maar sindsdien 
is zijn ster alleen maar hoger gerezen. 
Alweer drie jaar geleden startte hij 
Kruger Family Wines. Deze bijzondere 
Cinsault is een van zijn eerste creaties. 
Schenk hem nu uit een karaf, want de 
wijn heeft nog wat lucht nodig. 
Een geur van frambozen, rode 
bessen, rode bloemen, vuursteen 
en fijne kruiden. Prachtige elegante 
aanzet, gevolgd door een schitterende 
concentratie, iets aards en levendige 
zuren. Geweldig bij de steak tartaar op 
z’n Aziatisch.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028
Nu per fles: € 13,25 € 14,30
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

LICHTVOETIG EN VOL FINESSE

Soepel rood
Steak tartaar op z’n Aziatisch
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2017 Lucanto - Montepulciano 
d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone
Deze Lucanto van het volledig 
biologisch werkende Torre Raone 
is gemaakt van 100% laat geoogste 
montepulciano-druiven. Het is een 
volle en fruitrijke wijn die, hoewel 
alleen gevinifieerd en opgevoed in 
stalen tanks, beslist body bezit. De 
wijn kan prachtig leunen tegen stevige 
gerechten met rood vlees en rijke 
sauzen. In de geur heerlijk bessig 
fruit, rijpe zwarte kers, bloemen, 
kruidnagel en laurier. De smaak is vol, 

pittig, verleidelijk en harmonieus, en 
biedt opnieuw veel sappig, rijp fruit en 
aangename fluweelzachte tanninen. De 
afdronk is lang en kruidig. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,50 € 10,25
Bij doos van 6: € 9,10 per fles

2016 Rasteau rouge 
Domaine des Escaravailles
Rasteau – cru sinds 2010 – is vandaag 
de dag bekend om zijn krachtige, 
kruidige rode wijnen met een prachtige 
frisheid en goed bewaarpotentieel, 
uitmuntende begeleiders van de grote 

gastronomie. Gilles Ferran maakte deze 
wijn van 80% grenache en 20% syrah 
die een opvoeding kregen van negen 
maanden op inox. Probeer hem eens 
bij wild zwijn gestoofd in rode wijn met 
sjalotten, knoflook en ‘quatre épices’! 
De wijn geurt naar rijp donker fruit van 
bramen en kersen, laurier, kreupelhout 
en specerijen. In de smaak rijp sap, 
prachtige soepele tanninen en een 
frisse finale. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,25 € 11,95
Bij doos van 6: € 10,75 per fles

Kerst en het kerstdiner zijn niet compleet zonder een volle, krachtige rode wijn. Helemaal passend bij deze tijd 
van het jaar en om samen van te genieten. Want kerst is hét moment om iets bijzonders te drinken. Schenk 

hem bij voorkeur uit karaf en in ruime glazen zodat de wijn optimaal tot zijn recht komt. De smaken zijn rijk en 
gestructureerd en combineren prachtig met de klassiekers onder de kerstgerechten zoals beef wellington, beenham 
uit de oven of een stoofschotel. 

2018 Côtes du Rhône rouge  
‘La Dame Rousse’ 
Domaine de la Mordorée
Madeleine Delorme en dochter 
Amber leiden het domein, door niet 
de minsten wel een van de beste 
wijndomeinen ter wereld genoemd, 
met een volledig biologische en 
tevens biodynamische aanpak in de 
wijngaarden en kelders. Van grenache 
en syrah, aangevuld met cinsault, 
carignan en mourvèdre, wordt een 
heerlijke kruidige en elegante wijn 
gemaakt die optimaal combineert met 
bijvoorbeeld gegrilde entrecote. In de 
neus aantrekkelijk fruit als rijpe zwarte 
bes, rood fruit en viooltjes. De smaak is 
lekker kruidig, heeft zoetige tanninen 
en een lange, frisse afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 11,40 € 12,25
Bij doos van 6: € 10,95 per fles

2015 Rouge - Douro
Quinta do Tedo
Naast indrukwekkende portwijnen 
maakt Vincent Bouchard op heel 
kleine schaal ook een rode wijn met 
de DOC Douro. Hij is gemaakt van 
tinta roriz, touriga nacional en touriga 
franca, afkomstig van topwijngaarden, 

die hij negen maanden deels laat 
rijpen op Frans eiken. Het resultaat 
is imponerend, helemaal als je hem 
drinkt bij bijvoorbeeld varkensrollade 
gevuld met pruimen en abrikozen of 
een gemarineerde lamsbout. In de neus 
rijp donker fruit, met iets van tabak, 
ook wat mokka en chocola. Volle rijpe 
smaak, met smeuïge tanninen en een 
mooi kruidige afdronk vol souplesse. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,95 € 12,80
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2018 Año Cero Malbec 
Altocedro
Sommige malbec-stokken zijn meer 
dan honderd jaar oud en brengen 
krachtige wijnen voort die ook finesse 
en een ongekende frisheid kennen, 
dankzij de zeer hoge ligging van 
de wijngaarden die borg staat voor 
een goede zuurgraad in de druiven. 
Probeer hem eens bij geroosterde 
entrecote met een pikante saus als 
chimichurri. Een verleidelijke geur van 
zwarte bessen, bosvruchten, cacao en 
peper. De smaak biedt veel sappig fruit, 
pittige kruiden en zachte tanninen. 
Een perfecte balans tussen kracht en 

concentratie waar hij zo beroemd om 
is, finesse en elegantie. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 14,80 € 15,90
Bij doos van 6: € 14,25 per fles

2016 Cabernet Sauvignon 
California 
Cannonball
Dennis Hill weet precies waar hij de 
beste cabernet-sauvignondruiven kan 
vinden. De koele dagen en nachten in 
2016 brachten frisheid in de druiven. 
Dit bevordert de balans in de wijn, die 
met een opvoeding van circa achttien 
maanden op eikenhouten vaten (80% 
Frans en 20% Amerikaans) tevens 
voldoende body en complexiteit kent. 
Heerlijk bij klassieke vleesgerechten, 
zoals tournedos of ossenhaas. Een 
indrukwekkende neus vol donker 
fruit als bramen en pruimen en 
met een pepertje. De smaak is mooi 
gestructureerd, geconcentreerd, biedt 
zoetig donker fruit en een intens lange 
en frisse finale. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 16,25 € 17,50
Bij doos van 6: € 15,50 per fles

KRACHT EN KARAKTER

Vol rood
Aardpeerpuree met mascarpone,
eendenborst met specerijen, cantharellen en cress
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2018 Riesling Lorcher Kapellenberg 
Spätlese - Rheingau
Weingut Altenkirch
De wijngaarden van Weingut 
Altenkirch liggen op zeer steile 
hellingen met een bodem van leisteen. 
Dat maakt de wijngaarden lastig 
te bewerken. Al het werk op de 15 
hectare wijngaard gebeurt dan ook 
handmatig. Deze speelse en elegante 
Spätlese wordt door wijnmaker Jasper 
Bruysten met veel aandacht gemaakt. 
Het restzoet is prachtig in balans met 
de frisse zuren. Een heerlijke elegante 
stijl dessertwijn met florale tonen, wit 
fruit en honing. In de smaak ingemaakt 
fruit als abrikoos en citrus, de frisse 
zuurgraad geeft spanning en balans. 

Lekker bij: desserts met vers fruit, rabar-
ber of honing of tarte tatin.
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: € 12,95 € 13,90 
Bij doos van 6: € 12,45 per fles

2018 Ballet d’Octobre  
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé
In de achttiende eeuw beschouwde 
men jurançon als een godendrank. 
Ook wel ‘vin du roi’ genoemd. Begin 
vorige eeuw kwam het gebied door 
de allesverwoestende druifluis in 
verval. Pas in de jaren zeventig werd 
het gebied nieuw leven ingeblazen. 
Henri Ramonteu is een van de 
toonaangevende producenten in deze 

streek. De druiven voor deze cuvée 
worden eind oktober geoogst, waarna 
allereerst een koude schilweking 
plaatsvindt om zo extra aroma’s aan de 
schil te onttrekken. Explosief parfum 
met aroma’s van grapefruit, perzik, 
passievrucht en een hint van honing. 
Verfijnde, zoete smaak met frisse zuren 
en een indrukwekkende finale.
Lekker bij: tarte tatin of frisse fruittaar-
ten op basis van appel, peer of sinaas-
appel.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 14,85 € 15,95
Bij doos van 6: € 14,30 per fles

Een mooie avond met de heerlijkste gerechten sluit je graag in stijl af. Vaak wordt er wel aan een dessert gedacht 
bij het kerstdiner. Maar dat je daar nóg meer van kunt genieten met een passende wijn er bij, brengen wij graag 

onder de aandacht. Een goede dessertwijn brengt de smaken van het nagerecht namelijk nóg beter naar voren. Of 
het nu een klassiek fruittaartje wordt, een chocolademousse, ijs of een complete kaasplank, deze wijnen geven het 
nagerecht extra allure! 

2018 Cerdon rosé pétillant - Bugey
Domaine Alain Renardat-Fache
Deze biologische licht mousserende, 
halfzoete rosé komt uit het kleine 
wijngebied Bugey, gelegen in de Savoie. 
Vader Alain en zoon Elie runnen het 
familiedomein volgens eeuwenoude 
tradities. Om mousse in de fles te 
krijgen wordt het nog niet uitgegiste 
sap van de druiven gebotteld. De 
gisting gaat verder op fles. Het koolzuur 
wat hierbij vrijkomt stopt de vergisting, 
wat zorgt voor een natuurlijk restzoet 
en een alcoholpercentage van 7%. 
Prachtige roze kleur, met op de neus 
verleidelijke geuren van aardbei, 
framboos en bessen. In de smaak 
opnieuw rood fruit, een verfrissende 
mousse en een heerlijk verfijnde 
lichtzoete afdronk.
Lekker bij: rode vruchtjes geserveerd 
met een chocoladetaartje, cheesecake of 
vanille-ijs.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 15,15 € 16,25
Bij doos van 6: € 14,55 per fles

1998 Rivesaltes Ambré 
17 ans d’âge
Maison Parcé frères
De familie Parcé ontdekte in 2001 een 
bijzondere terroir in het achterland van 
de Roussillon, ideaal voor het maken 
van zoete wijn. De druiven (grenache 
blanc, grenache gris en macabeu) 
werden laat geplukt. Een koele 

leisteenbodem en grote verschillen 
tussen dag- en nachttemperaturen 
zorgen voor voldoende frisheid. De 
zeventien jaar lange rijping in barriques 
garandeert complexiteit en rijkdom. 
Uitbundig parfum met geuren van 
cacao, karamel, kaneel en iets van 
tabak. In de smaak komen deze haast 
hartige, kruidige tonen samen met rijp 
geel fruit. De indrukwekkende afdronk 
houdt secondelang aan!
Lekker bij: desserts met gedroogd fruit 
en chocolade, met specerijen gestoofde 
peren of pikante blauwe kazen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 16,70 € 17,95
Bij doos van 6: € 15,95 per fles

2009 Vouvray Grande Réserve 
Moelleux
Vignobles Brisebarre
Een van de meest vooraanstaande 
wijnboeren in Vouvray is Philippe 
Brisebarre. Zijn wijngaarden in de 
Loire liggen heel gunstig, waardoor de 
chenindruiven optimaal profiteren van 
het microklimaat. Van geselecteerde 
trossen maakt Philippe, nadat de 
botrytis cinerea (edele rotting) heeft 
toegeslagen, een juweel van een 
moelleux. De wijn krijgt een opvoeding 
van een jaar op oude eikenhouten 
vaten. Een complexe wijn met de 
weelderige geur van rode appels, 
nectarine en honing. De smaak is 
rond met concentratie en mooie frisse 

zuren en heeft een schitterende lengte. 
Verrukkelijk! 
Lekker bij: frisse en romige desserts 
zoals lemoncurd cheesecake of tarte 
tatin, maar ook bij foie gras of blauwa-
derkazen.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 21,80 € 23,40
Bij doos van 6: € 20,95 per fles

2019 Moscato d’Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
In het hart van Piemonte is de familie 
Ceretto beroemd om zijn krachtige 
Barolo’s en Barbaresco’s. Maar ook 
deze elegante en speelse Moscato 
d’Asti is favoriet. Doordat de gisting 
is onderbroken heeft de wijn een 
natuurlijk restzoet, een aangenaam laag 
alcoholgehalte (5,5%) en fijne belletjes.
De uitbundige geur is duidelijk muskaat 
met exotisch fruit als lychee en 
passiefruit, met ook honing en citrus. 
De smaak is mooi friszoet, met kruidige 
tonen en wederom het exotische fruit 
en een hint van sinaasappelschil. Een 
verkwikkende afsluiter van een rijk 
diner!
Lekker bij: meringue, zoete aardbeien-
desserts of ijs met vers fruit.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 15,25 € 16,50
Bij doos van 6: € 14,60 per fles

ZACHT EN ZOET

Dessert
Gestoofde peren met pistachekletskop en easy yoghurtijs
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Dominio de Anza is een jong wijndomein uit de 
opkomende Spaanse wijnstreek Bierzo, in het 

zuidwesten van Spanje. Oprichter en wijnmaker is 
de nog jonge Diego Magaña, een van Spanjes grote 
talenten van dit moment.

Diego komt uit een bekende wijnfamilie in Navarra en groeide 
op tussen de wijngaarden. Hij deed uitgebreid ervaring op 
in Bordeaux, Bourgogne, Argentinië en Chili, maar het was 
de inmiddels wereldberoemde Raúl Peréz die hem echt 
inspireerde met zijn wijnmaakfilosofie. Peréz haalde hem 
bovendien over om naar Bierzo te komen en aan de slag te 
gaan met oude mencíastokken van de hooggelegen, koele 
wijngaarden met een sterk ijzerhoudende rode kleigrond. 
Diego begon met wijn maken in de kelder van zijn inmiddels 

goede vriend Raúl. In 2014 begon hij zijn eigen kleinschalige 
domein. Een jaar later werden we getipt door een vriendin 
uit Bordeaux die in Spanje werkzaam is, en proefden we 
de eerste wijnen. Die maakten direct indruk op ons. Het 
afgelopen jaar proefden we de wijnen uit 2016 en wisten we 
zeker dat er op Dominio de Anza iets zeer bijzonders aan het 
gebeuren was. Toen de Bordelaise vriendin ons uitnodigde 
om tijdens de primeurweek in Bordeaux in de wijnwinkel van 
haar zwager langs te komen om Diego en nog een paar jonge 
Spaanse producenten te ontmoeten, hapten we toe. Het werd 
een bijzondere avond, waarbij de monden van de Bordelaise 
gasten regelmatig van verbazing openvielen bij het proeven 
van de indrukwekkende wijnen van Diego. Het was voor ons 
de definitieve bevestiging om met Dominio de Anza aan de 
slag te gaan!

2017 Selección de Parcelas - Bierzo 
Dominio de Anza 
Deze wijn is gemaakt van druiven afkomstig van 
oude stokken (gemiddeld 80 jaar!) van een selectie 
van koeler gelegen percelen. De assemblage 
bestaat voor 100% uit mencíadruiven, die heel 
bewust wat vroeger worden geoogst. Diego 
zoekt naar de perfecte balans in zijn druiven 
qua rijpheid (nooit overrijpheid!), zuurgraad en 
aromastoffen. Ook in zijn vinificatie zoekt hij naar 
balans, waarbij het hem niet gaat om extractie en 
concentratie; hij streeft naar harmonie en niet 
naar overdaad. Hij laat de hele trossen in open 

houten vaten van 500 liter spontaan vergisten. 
De ontstane wijn voedt hij gedurende een jaar 
op in barriques van 225 liter. De geur is prachtig 
expressief, met rode bloemen, kruiden, kersen en 
frambozen, cacao en iets van vanille. De smaak 
is prachtig zuiver en elegant, bijna luchtig, met 
een heerlijk puur sap, fluwelige tanninen en 
fijne zuren, prachtig in balans en met een lange, 
soepele afdronk.
Een ongelooflijke wijn van deze jonge wijnmaker!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: € 20,95 € 22,50
Bij doos van 6: € 19,95 per fles

De beste Champagne
van 2019

Een keer per jaar vindt de uitreiking plaats van 
de prestigieuze Decanter World Wine Awards. 

Dat het winnen van een award heel bijzonder is 
bewijzen de cijfers. Een panel van 280 experts 
wereldwijd, inclusief 70 Masters of Wine en 23 
Master Sommeliers, proefde meer dan 16.500 
wijnen. De Champagne brut Cuvée D van Cham-
pagne Devaux ontving maar liefst 97 uit 100 
punten en een Platinum Award. Hiermee is het 
de hoogst scorende non-vintage champagne in 
de lijst!

Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age
Veuve A. Devaux
Decanter: “An outstanding champagne with 
a marzipan, floral, citrus, pear and stone fruit 
perfume. The palate is rich and somewhat toasty 
with an energetic mousse; still youthful and bright. 
Good balance, length and complexity. Take a bow, 
Devaux!”
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 41,50 € 45,00
Bij doos van 6: € 39,90 per fles

Domino de Anza
Diego Magaña Diego Magaña

NIEUWE 

STER 
bij Okhuysen

97 punten Platinum Award
Categorie ‘non-vintage’ World Wine Awards 
– Decanter Magazine
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Culinair Bourgogne

Schitterend wit voor bij culinaire hoogstandjes uit de klassieke, 
lokale keuken, zoals de feestelijke Jambon Persillé, Escargots à la 
Bourguignonne of een Poulet de Bresse rôti. Bourgondisch genieten…
2017 Mâcon-Villages Cuvée Terroirs du Maçonnais 
Bret Brothers
Naast hun vermaarde La Soufrandière hebben de broers 
Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret ook contracten met 
lokale boeren van wie ze druiven kopen. In de geest van hun 
eigen domein maken zij van deze druiven geweldige wijnen, 
die  verkocht worden onder de naam van hun handelshuis: 
Bret Brothers. Een assemblage van verschillende herkomsten 
als Viré-Clessé, Saint-Véran en Pouilly-Fuissé die 
gedeclasseerd worden tot een stijlvolle Mâcon-Villages. 
Sappig wit fruit, hazelnoot en prachtig zuiver. 
Onweerstaanbaar!

Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 17,95 € 19,25
Bij doos van 6: € 17,25 per fles

2016 Saint-Véran ‘Terroirs de Davayé’ 
Maison Verget
Jean-Marie Guffens is een fenomeen en zijn wijnen uit de 
Mâconnais hebben dit gebied weer helemaal op de kaart 
gezet. Voor deze wijn werden de percelen gelegen bij 
Davayé geselecteerd: Clos, Le Chevigne en Les Plantés. De 
wijn krijgt een opvoeding deels op hout (70%) en deels op 
roestvrijstalen tanks. De beste wijnen uit Saint-Véran doen 

in niets onder voor Pouilly-Fuissé en daar is deze wijn een 
schitterend voorbeeld van! De geur is honingachtig, met ook 
iets van bloesem en butterscotch. De smaak is rijk, met tonen 
van rijp geel fruit. Vol spanning en in het bezit van prachtige 
zuren.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 20,75 € 22,40
Bij doos van 6: € 19,90 per fles

2016 Rully blanc
Domaine Michel Briday
De goedlachse Stéphane Briday heeft schitterende 
wijngaarden in Rully in de Côte Chalonnaise. Dit dorp ligt 
op een steenworp afstand van de beroemde dorpen van de 
Côte de Beaune. De wijnen uit Rully zijn wat slanker en mooi 
fris met een opvallende mineraliteit. Vandaag de dag behoort 
Briday tot de absolute top van de streek. Een assemblage van 

vier verschillende percelen met duidelijke verschillen in de 
bodems. Een mooie frisse, complexe en expressieve wijn met 
citrusfruit, bloesem en roomboter.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 21,50 € 23,25
Bij doos van 6: € 20,75 per fles

2016 Chablis ‘Les Grands Terroirs’
Domaine Samuel Billaud
Een aantal jaren geleden startte Samuel Billaud zijn eigen 
domein in Chablis. Hij wist enkele prachtige wijngaarden 
uit zijn familie te bemachtigen en liet direct zijn kennis en 
kunde zien. De beroemde journalisten vonden direct hun 
weg naar zijn kleine, maar zeer praktische wijnkelder en 
bejubelen zijn wijnen om het hoge niveau, de concentratie en 
de pure weergave van de terroir in Chablis. Voor deze cuvée 
werden twee verschillende percelen gebruikt: wijngaarden 
met een prachtige ligging en oude stokken. Harmonieus en 
zuiver, met een mooie, vettige structuur en frisse afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 23,95 € 25,90
Bij doos van 6: € 22,95 per fles     

2016 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits blanc
Domaine David Duband
David Duband is één van de absolute sterren in de 
Bourgogne. Hij heeft beschikking over de mooiste grand 
cru’s die de Côtes de Nuits te bieden heeft en maakt er 
legendarische wijnen van. Door de jaren heen heeft David 
een eigen stijl ontwikkeld die gericht is op elegantie, zachte 
extracties en een zuivere expressie van de specifieke 
wijngaarden. Hij maakt vrijwel alleen rood, maar ook deze 
verrassend mooie en schaarse witte Hautes Côtes de Nuits. 
Een wijn die geurt naar perzik, gele appel en witte bloemen, 
met een rijke structuur en een ziltige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 25,95 € 27,95
Bij doos van 6: € 24,95 per fles

2016 Pouilly-Vinzelles
La Soufrandière
De broers Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret zijn eigenaar 
van het in korte tijd wereldvermaard geworden Domaine La 
Soufrandière. De filosofie van de broers is simpel: druiven 
van topkwaliteit geven wijnen van topkwaliteit. Zij doen er 
dan ook alles aan om deze kwaliteit te bewerkstelligen. Zo 
proberen ze de rendementen op natuurlijke wijze laag te 
houden door de grond zo goed mogelijk te bewerken, met 
een biologisch-dynamische werkwijze.  
Deze verrukkelijke Pouilly-Vinzelles is het vlaggenschip van 
La Soufrandière. Zeer harmonieus, elegant en ziltig, met een 
mooie complexiteit, zoetige fruittonen, spanning en lengte. 
Prachtig!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 30,25 € 32,50
Bij doos van 6: € 28,95 per fles
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Bijzonder wit 

2018 Weißer Burgunder trocken - Nahe 
Gut Hermannsberg
Onder het motto ‘grote wijnen ontstaan in de wijngaard’ 
worden op Gut Hermannsberg karakteristieke topwijnen 
gemaakt waarbij de terroir bepalend is. Een deel van de 
druiven voor deze cuvée (100% Weißer Burgunder oftewel 
pinot blanc) komt van de legendarische Grosses Gewächs-
wijngaard ‘Kupfergrube’. Een mooie slanke stijl met veel 
expressiviteit. Op de neus groene appels, iets van papaja 
en verse kruiden. De minerale afdronk houdt lang aan en 
biedt een subtiele romige textuur. Een perfecte wijn bij 
uw huisgemaakte terrine of paté. Of wat dacht u van een 
borrelplank met charcuterie? 
Op dronk: tussen nu en 2023 
Nu per fles: € 13,25 € 14,25
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

2017 Bellmunt - Priorat Blanco 
Mas d’en Gil
Serveert u deze kerst een meergangenlunch of -diner, dan 
mag een begeleider van stevige voor- en tussengerechten 
zeker niet ontbreken. Deze witte Priorat wordt gemaakt van 
‘garnatxa blanca’ (witte grenache) afkomstig van percelen 
gelegen aan de rand van het stadje Bellmunt. Dankzij de 
toevoeging van een klein deel viognier krijgt de wijn een 
zeer toegankelijk en elegant karakter. Een uitbundige neus 
met sinaasappelschil, peer en veldbloemen. In de mond 
aangenaam sappig, met een mooie mineraliteit, een hint 
van balsamico en een heerlijk zuivere afdronk. Mooi bij een 
geroosterde zeebaars met ratatouille.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,50 € 16,75
Bij doos van 6: € 14,90 per fles  

2018 Sauvignon Gris Viñedo Estero - San Antonio 
Viña Casa Marin
Deze wijn is uitdagend en exotisch. De druif sauvignon 
gris heeft een vrij rozige, dikke schil die zorgt voor body en 
structuur. Vijftig procent van de wijn krijgt een opvoeding 
van zeven maanden op grote, gebruikte vaten van Frans 
eiken. Dit geeft een lichte toast van het hout in de complexe 
smaak. Strogeel van kleur. Een exotische en kruidige neus, 
met iets van honing en geel fruit. In de smaak ontdekken 
we meloen, citrusfruit en wat peper. De afdronk ten slotte 
is fris en houdt secondenlang aan. Lekker bij een salade van 
gerookte eendenborst met mango.

Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 17,50 € 18,90
Bij doos van 6: € 16,75 per fles    

2017 Alte Reben Silvaner Westhofen - Rheinhessen 
Weingut Katharina Wechsler
De wijnen van Katharina Wechsler zijn nog maar een jaar 
onderdeel van ons portfolio, maar nu al niet meer weg 
te denken uit ons assortiment. Katharina is sprankelend, 
elegant en verfrissend. Zo ook haar wijnen. Voor deze Alte 
Reben gebruikt Katharina 35 jaar oude stokken silvaner, uit 
de ommuurde wijngaard Steingrube. De neus is expressief, 
met tegelijkertijd fris citrusfruit, witte peper en veel 
intensiteit. De smaak is krachtig, bezit een indrukwekkende 
precisie. De afdronk is prachtig in balans. Een verrukkelijke 
combinatie met warm gerookte zalm met crème fraîche en 
wat vers geraspte mierikswortel.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 18,95 € 20,50
Bij doos van 6: € 18,20 per fles

2016 Viognier ‘State Of Surrender’ - Marlborough 
Staete Landt
Op het domein van Ruud Maasdam gaat het niet om de 
kwantiteit, maar om de kwaliteit van de wijn. Deze viognier 
is één van zijn paradepaardjes en heeft een zeer exclusief 
karakter. De druiven staan aangeplant op een oude 
rivierbedding die een rijke, kleiachtige grond bevat en aan 
de oevers een meer stenige grond. Een ideale terroir – zo 
bleek – voor viognier. Een heerlijke, elegante neus van lelies 
en nectarines. De smaak is goed gestructureerd en licht 
kruidig. We ontdekken mineralen, tropisch fruit van citrus, 
mandarijn en roze grapefruit. Prachtig bij een ravioli van 
pompoen met verse paddenstoelen.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 19,25 € 20,90
Bij doos van 6: € 18,50 per fles  

2017 Saumur blanc l’Insolite 
Domaine des Roches Neuves
De veelzijdigheid van chenin blanc is fantastisch. De druif 
kent veel verschillende stijlen en is culinair breed inzetbaar. 
De Insolite is gemaakt van negentig jaar oude stokken. Dit 
geeft de wijn een mooie diepgang en rijkdom. De vinificatie 
vond plaats op grote Oostenrijkse ovalen eikenhouten vaten 
en de opvoeding gedurende twaalf maanden op eikenhouten 
barriques. Het resultaat is een krachtige wijn met florale 
tonen, mineralen, wit en geel fruit, iets exotisch en wat 
citrusfruit. In de mond veel kracht, maar ook souplesse, 
rijp fruit en mineraliteit. Schittert bij stevige voor- of 
tussengerechten, zoals gevogelte met een romige saus.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 26,50  € 28,50
Bij doos van 6: € 24,95 per fles 

Goed gezelschap, blinkende glazen, 
bijzondere wijnen, een goed 
uitgedacht feestelijk menu en uw 
mooiste servies. Niets staat een 
avond lang tafelen nog in de weg.
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Met de feestdagen wil je iets speciaals schenken. Dan komt er een met 
zorg uitgekozen fles op tafel. Niet per se om indruk te maken op de 
gasten, maar om samen van te genieten. 

2018 Rioja tinto 
Sierra de Toloño
Volgens wijnschrijver Tim Atkin (Decanter Magazine, maart 
2019) maakt ‘‘The hugely talented Sandra Bravo incredi-
ble wines from extreme sites. She is one of the best young 
winemakers in Rioja.” Deze Rioja tinto van oude stokken 
tempranillo, afkomstig van wijngaarden gelegen op een 
gemiddelde hoogte van 650 meter, is hét visitekaartje 
van Sandra. De druiven worden laat geoogst en kennen 
een lang groeiseizoen door een langzame rijping. Opvoe-
ding geschiedt op oudere vaten van Frans eikenhout. Een 
prachtig dieppaarse kleur. In de neus ontdekken we diep 
zwart fruit en een iets aardse toon met cacao, viooltjes en 
specerijen. 

In de smaak een heerlijke frisheid, fluwelige tanninen en een 
sensueel rauw randje dat de wijn spanning geeft. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 11,95 € 12,95
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2016 Saint-Emilion 
Château Barberousse
In het rijtje klassiekers mag een mooie saint-emilion natuur-
lijk niet ontbreken. In het gehucht Le Bibey stuitten we in 1985 
op Château Barberousse van de sympathieke familie Puyol. 
Een trouvaille waar we trots op zijn. Met een fantastische 
prijs-kwaliteitverhouding en gedoseerd houtgebruik genie-
ten de wijnen inmiddels internationaal aanzien. Stéphane 

Klassiekers voor een onvergetelijke kerst
Puyol haalt het beste uit de gemiddeld veertig jaar oude wijn-
gaarden, die zijn beplant met merlot (70%), cabernet franc en 
cabernet-sauvignon. Heerlijke neus van rijp rood en zwart 
fruit, kruiden en wat cacao. De smaak is intens en mooi 
gestructureerd, zit vol sappig fruit, smeuïge tanninen en ein-
digt in een lang aanhoudende finale.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: € 15,50 € 16,65
Bij doos van 6: € 14,90 per fles

2016 Chianti Classico 
Fontalpino
Wijnmaken zit de familie Cresti in het bloed. Al meer dan 
honderd jaar maken zij in een prachtige natuurlijke en his-
torische omgeving ten oosten van Siena chianti’s van hoog 
niveau. Gioia Cresti is oenologe en verantwoordelijk voor het 
gehele proces van wijnmaken. Ieder perceel wordt alleen bij 
perfecte rijpheid geoogst en alleen de beste druiven halen de 
fles. Dit is een assemblage van 100% sangiovese afkomstig van 
drie (cru)wijngaarden: Fontalpino, Dofana en Montaperto. 

Kracht, elegantie en een opvallende frisheid gaan in deze wijn 
hand in hand. 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 2025
Nu per fles: € 16,50 € 17,90
Bij doos van 6: € 15,75 per fles

2015 Vino Nobile di Montepulciano
Cantina Avignonesi
Alleen al door het uitspreken van de naam Montepulciano 
verlangen we naar dit panoramische, culinaire stadje in Zuid-
Toscane en haar beroemde ‘adellijke wijn’. Cantina Avigno-
nesi is hier een van de meest spraakmakende domeinen en 
loopt voorop in de biologisch-dynamische aanpak van de 
wijngaarden. Dit is een schitterende vino nobile, gemaakt van 
100% prugnolo gentile (sangiovese), afkomstig van acht ver-
schillende wijngaarden, ieder met hun eigen expressie. De 
wijn onderging een opvoeding van achttien maanden op bar-
riques en op foeders. In de neus ontdekken we volop krui-
dig rood fruit, met impressies van aardbeien, kersen, spece-
rijen en aardse aroma’s. De tanninen zijn rond, licht zoetig en 
elegant.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 23,90 € 25,80
Bij doos van 6: € 22,95 per fles

2016 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits - Louis Auguste
Domaine David Duband
Duband is een van de supersterren uit de Côte de Nuits van 
dit moment. Hij nam in 1991 op jonge leeftijd het familiedo-
mein over. In eerste instantie koos hij net als zijn generatie-
genoten voor het maken van wijnen met intensiteit en kracht, 
maar in 2008 veranderde hij van koers en koos de weg van de 
verfijning. Sindsdien maakt hij genuanceerde en evenwich-
tige wijnen vol terroirexpressie. Louis Auguste is een van de 
mooiste wijngaarden uit de Hautes Côtes, met stokken van 
vijftig jaar oud. Een aantrekkelijke neus van rijp, zoetig klein 
rood en zwart fruit. De smaak is complex met opnieuw sappig 
fruit, mooie tanninen, een tikkeltje zwoel, en tegelijkertijd 
elegant en soepel.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 25,50 € 27,50
Bij doos van 6: € 24,50 per fles

2015 Bandol rouge
Château de Pibarnon
De kleine appellatie Bandol geniet een bijzonder microkli-
maat en Château de Pibarnon behoort hier tot de absolute top. 
Zowel de zeebries als de mistral zorgen voor de nodige ver-
frissing tegen de Provençaalse hitte. Bandol staat synoniem 
voor de mourvèdredruif, die nergens zo mooi rijpt als hier. De 
grindkalkgronden vormen een ideale voedingsbodem voor 
complexe delicate wijnen. De terrasvormige wijngaarden van 
Pibarnon liggen in het hoogste gedeelte van de appellatie met 
een adembenemend uitzicht over zee. Wat een expressieve 
wijn, met een heerlijk rood en zwart fruit en verse kruiden op 
de neus. De smaak is breed en krachtig, met opnieuw mooi 
fruit, iets van kreupelhout en tabak. 
Op dronk: tussen nu en 2030
Nu per fles: € 33,25 € 35,80
Bij doos van 6: € 31,95 per fles
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Wild wordt nogal eens geassocieerd met stevige, stoere wijnen. Maar 
wild heb je van groot tot klein en in allerlei smaken. Belangrijk is dat 
gerecht en wijn elkaar vinden in vergelijkbare kracht en intensiteit.

2015 La Diva - Vin de Pays des  
Coteaux de Murviel rouge
Terre des Dames
Lidewij werkt biologisch en grijpt zo min mogelijk in in 
de natuur. Haar filosofie: originele en natuurlijke wijnen 
maken. La Diva is origineel omdat haar assemblage van 
50% syrah en 30% grenache van de beste percelen wordt 
aangevuld met alicante, afkomstig van honderd jaar 
oude wijnstokken. In de neus rijpe bramen en kersen, 
garrigue, verse kruiden en rode veldbloemen. Een soepele 
en tegelijk complexe smaak, met opnieuw een heerlijke 
kruidigheid en zijdezachte tanninen, eindigend in een 

lange afdronk. Heerlijk bij jachtschotels, wildstoofpot en 
ossenhaas. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 14,95 € 16,25
Bij doos van 6: € 14,25 per fles

2016 Lirac rouge ‘La Dame Rousse’
Domaine de la Mordorée
Gemaakt van gelijke delen grenache en syrah van oude 
wijnstokken, afkomstig van kiezelhoudende kleigrond. 
Na een langdurige weking en gisting rijpte de wijn na de 
assemblage twaalf maanden op cuve. Wordt wel eens 

De lekkerste wijnen bij wildgerechten

vergeleken met châteauneuf-du-pape. Een neus vol bramen, 
bos- en zwarte bessen maken dit een indrukwekkend glas. Je 
proeft dit heerlijke fruit ook in de mond, waarbij de garrigue-
achtige kruiden zorgen voor extra spanning, terwijl hij altijd 
fris en steeds elegant is. Probeer hem vanwege de frisse 
tonen bij gardiane de taureau of anders bij hazenpeper.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 15,95 € 17,30
Bij doos van 6: € 15,25 per fles

2015 Gradale - Bardera d’Asti
Azienda Agricola Villa Terlina
Wijnen van de barberadruif kenmerken zich door 
hun kracht aan de ene kant, milde tanninen en goede 
frisheid aan de andere. Zo ook deze Gradale van het 
biodynamisch werkende Villa Terlina dat wijnen wil 
maken die kunnen wedijveren met de cru’s uit Bordeaux. 
Hij kreeg een houtopvoeding van liefst dertig maanden en 

laat je wegdromen bij bietencarpaccio met pistachepesto. 
Natuurlijk ook heerlijk bij een mooie tournedos. Een 
uitbundige geur van kersen, bramen, specerijen, bloemen en 
cacao. De smaak biedt een prachtige concentratie van donker 
en kruidig fruit en rijpe tanninen. De finale is heerlijk fris en 
houdt lang aan.
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: € 16,50 € 17,90
Bij doos van 6: € 15,85 per fles

2015 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
Liefkozend de babywijn van het domein genoemd dat 
als een van de beste van Priorat beschouwd wordt. Van 
diepwortelende oude druivenstokken garnacha en cariñena 
in een ondergrond van Llicorella (zeldzame leisteengrond) 
wordt een complexe geconcentreerde wijn gemaakt die 
tegelijk levendig is. Naast een goede frisheid bezit hij een 
subtiel zoetje, wat hem toegankelijk maakt. Dieprood van 
kleur en met een geur van kersen, specerijen en mint. Goed 
gestructureerd, rijk en complex, en met smeuïge tanninen. 
Niet te versmaden bij een stoofgerecht met bijvoorbeeld 
gepofte aubergine met yoghurt en granaatappel.
Op dronk: tussen nu en 2021 
Nu per fles: € 17,00 € 18,25
Bij doos van 6: € 16,25 per fles

2015 Crozes-Hermitage rouge
Domaine Graillot
Een assemblage van verschillende percelen syrah, met een 
bodem rijk aan rolkeien en kiezels, die leidt tot een heel 
verfijnde en gestructureerde wijn. Opgevoed op barriques, 
na een vinificatie op cementen tanks, waarbij de Graillots 
steeds naar balans, finesse, frisheid en spanning zoeken. In 
de neus dat kenmerkende, pure syrahfruit, met tonen van 
rozenblad en lavendel en anderzijds peper en specerijen. In 
de smaak geconcentreerd zwart fruit, wat laurier en peper, 
rijpe tanninen en een frisse, pittige afdronk. Bij gebraden 
fazant met calvados-appelsaus komt hij uitstekend tot zijn 
recht.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 21,95 € 23,95
Bij doos van 6: € 20,95 per fles

2016 Gigondas 
Domaine Raspail-Ay
Dominique Ay maakt zijn wijn in de wijngaard die een 
ondergrond van deels kalkrijke klei (kracht), deels zanderige 
grond (finesse) bevat. Hij zorgt voor perfect gave en rijpe 
druiven. In de kelder gaat het naar eigen zeggen daarna 
vanzelf. De assemblage bestaat uit grenache (80%), syrah 
(15%) en mourvèdre (5%). In de neus heerlijk zwoel, donker 
fruit, fijne kruiden en iets van laurier. De wijn smaakt zowel 
gul en zwoel als fris en levendig, is prachtig geconcentreerd, 
heel puur en schitterend in balans. Combineert mooi met 
zwijnfilet bordelaise, maar ook met confit de canard.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 22,75 € 24,50
Bij doos van 6: € 21,75 per fles
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Eindig in stijl
Heerlijk voor later op de avond, na het diner: 
een goed glas cognac, armagnac of port. Het 
moment om de belangrijke dingen van het 
leven door te nemen, dierbare herinneringen 
op te halen en plannen te smeden voor het 
nieuwe jaar. 

Cognac voor de fijnproever
Cognac is een gedistilleerde wijn. Grappig genoeg stonden de 
Hollanders aan de wieg van dit toch zo typisch Franse digestief. 
Toen de Nederlandse schepen in de 16e eeuw in de Franse 
havens lagen, distilleerden zij de wijn om hem goed te houden 
tijdens de overtochten. Dit resulteerde in brandewijn, ook wel 
brandy genoemd. De Fransen gingen verder in dit proces van 
wijn distilleren en opvoeden op vat en noemden het naar het 
gebied waar het werd gemaakt: Cognac. 

Cognac Grande Champagne V.S.O.P. 
Maison Paul Beau
Very Superior Old Pale, staat voor de rijping (op 
eikenhout) van de cognac, in dit geval van minimaal vier 
jaar. Champagne slaat hier niet op het gebied waar de 
wereldberoemde mousserende wijn vandaan komt, maar 
op de kalkrijke bodem. Subtiel van smaak met een mooie 
balans tussen fris perenfruit en tonen van hout en karamel. 
Heerlijk frisse afdronk. 
Nu per fles (0,7 ltr): € 31,50 € 34,95

Cognac Grande Champagne Vieille Reserve
Maison Paul Beau
In de Vieille Reserve met een minimale rijping van zes jaar, 
zijn de aroma’s en smaken meer ontwikkeld. Denk aan rijpe 
perzik, cederhout en een verfijnd bittertje. De cognacs van 
Paul Beau blinken uit in kwaliteit en wonnen al diverse 
prijzen. Deze Cognac heeft alle geuren en kwaliteiten van 
een premier cru in huis!
Nu per fles (0,7 ltr): € 36,50 € 40,50
 
Cognac Vieille Grande Champagne Hors d’Age
Maison Paul Beau
De overtreffende trap in onze cognacs heeft maar liefst 
minimaal twintig jaar gerijpt en is daarmee in het bezit van 
intense en geconcentreerde aroma’s van exotisch fruit als 
perzik en kruiden. De smaak is zwoel, rijk en krachtig en de 
afdronk bijzonder lang en zacht. De ultieme cognac voor de 
fijnproever!
Nu per fles (0,7 ltr): € 50,95 € 56,95

Armagnac om bij op te warmen
Cognac en armagnac hebben veel overeenkomsten. Waar de 
twee destillaten in verschillen? Ten eerste de herkomst, cognac 
komt uit de streek Cognac en armagnac vanzelfsprekend uit 
Armagnac. Cognac wordt tweemaal gedistilleerd en armagnac 
maar een keer en de minimale rijping van cognac is 2,5 jaar en 
van armagnac een jaar. De algemene indruk is dan ook veel dat 
armagnac een wat zachtere, soepelere variant is van cognac. 

Bas-Armagnac V.S.O.P. 7 ans 
Château de Lacquy
De Armagnacs van Château de Lacquy staan   bekend om 
hun elegantie, finesse, rondheid, lengte in de mond en 
grote aromatische complexiteit. Deze V.S.O.P. heeft zeven 
jaar gerijpt op eikenhouten vaten en is prachtig elegant 
met tonen van wit fruit, perencompote en kruiden. Vol van 
smaak en zacht in de mond.
Nu per fles (0,7 ltr): € 47,50 € 52,50

Bas-Armagnac Hors d’Age 12 ans
Château de Lacquy
Een blend van maar liefst vijf verschillende jaren, waarvan 
de jongste twaalf jaar heeft gerijpt. Aroma’s van cacao, 
bloemen en een vleugje vanille. De eerste indruk in de 
mond is uitgesproken, met een mooie balans en grote 
frisheid. Deze ‘eau-de-vie’ heeft een lange afdronk.
Nu per fles (0,7 ltr): € 57,50 € 62,90

1996 Bas-Armagnac Vintage
Château de Lacquy
Voor wie echt wil uitpakken deze kerst, gaat voor deze 
sublieme armagnac uit 1996. Naast de kunst van het 
blenden zijn bij deze vintage ook de jaargang en stokken 
van groot belang. 
Complex, kruidig en rijk, met hints van kaneel, tabak, 
zwarte peper en kruidkoek. 
Nu per fles (0,7 ltr): € 95,00 € 105,00

Port waar je blij van wordt
Port is weer een ander verhaal, want geen destillaat zoals 
de cognac en armagnac, maar een versterkte wijn. Het 
alcoholpercentage ligt ook lager, rond de 19% Vol. Tijdens 
het vinificatieproces wordt een alcoholdestillaat aan de most 
toegevoegd, waardoor het gistingsproces stopt en de suikers 
blijven behouden. Dit zorgt voor de verleidelijke zoete smaak 
van port en maakt hem uitermate geschikt als dessertwijn, en 
geliefd bij een goed gevulde kaasplank. Port wordt gemaakt in 
de Douro in Portugal en mag enkel de benaming port krijgen, 
als de wijn hier ook daadwerkelijk vandaan komt. 

Ruby ‘Finest Reserve’ 6 years Port
Quinta do Tedo   
Ruby (robijnrood) port is gemaakt van verschillende 
inheemse Portugese druiven die minimaal twee jaar op 
grote eiken vaten rijpen, waar steeds nieuwe jaargangen 
aan worden toegevoegd. Deze Finest Reserve heeft 
een rijping van zes jaar gehad en is daardoor lekker 
geconcentreerd van smaak. Kruidige aanzet met tonen van 
chocola, noten en een elegante, zoete afdronk. 
Nu per fles (0,75 ltr): € 13,50 € 14,70

Fine Tawny 8 years Port
Quinta do Tedo 
In tegenstelling tot de ruby, krijgt de tawny (amberkleurig) 
een langere rijping op de eikenhouten vaten. De kleur 
verandert door het contact met het hout en zuurstof 
(oxidatie). De wijn wordt zachter en complexer. Nootachtig, 
met aroma’s van karamel en een fluweelachtige afdronk. 
Heerlijk!
Nu per fles (0,75 ltr): € 12,50 € 13,70

2013 Late Bottled Vintage Port
Quinta do Tedo
De naam verklapt het al: deze port wordt laat gebotteld 
en heeft dus een langere rijping gehad. Na bottelen kun je 
hem nuttigen, maar ook nog gerust op fles laten rijpen. Een 
heerlijk parfum van zwart fruit, kersen en chocola, een 
goede structuur en geconcentreerde, fruitige smaak en 
veel lengte.
Nu per fles (0,75 ltr): € 20,50 € 22,50
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Okhuysen volop in de prijzen!
Maar liefst vier wijnen hebben de titel ‘Wijn van het Jaar’ gewonnen op het Proefschrift Wijnconcours.

Rood t/m € 10,00
2017 Vin de Pays de Vaucluse  
Domaine du Pesquier

Wit boven € 50,00 
2016 Pouilly-Fuissé ‘Tris des Hauts des Vignes’
Domaine Guffens-Heynen

Champagne t/m € 40,00
Champagne brut Cuvée de Réserve
Pierre Péters

Champagne € 40,00 t/m € 75,00
Champagne brut Cœur des Bar Blanc des Noirs  
Veuve A. Devaux

De Zuid-Franse zoete wijn Banyuls gecombineerd met een speciale bonbon van Chocolaterie Pierre is er zo een. 
In de vulling van deze bonbanyuls is de overheerlijke Banyuls van La Rectorie verwerkt en omhuld door stevige, 

knapperige pure chocolade. Een onweerstaanbare combinatie en een origineel decembercadeau!

Sommige combinaties 
zijn zo hemels lekker 
dat je er nooit genoeg 
van krijgt.

2017 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de La Rectorie
Heerlijk geurende, zoete wijn uit de Roussillon. De neus 
verleidt met een concentratie van rood en zwart fruit, in 
perfecte harmonie met de lichte tonen van het hout. De 
smaak is mooi vol en eindigt in een zoete en zwoele finale. 
Nu per fles (0,5 liter): € 16,95 € 18,25

Bonbanyuls
€ 10,50 per doosje van 14 bonbons € 12,75

Geschenkkist Banyuls & Bonbanyuls
€ 30,50 € 33,95

CADEAUTIP! 
MONSIEUR LOUIS, OP PAD 
MET EEN WIJNKOPER
Ter ere van ons 150-jarig 
jubileum, schreef oud-directeur 
Louis Kat zijn memoires over het 
vak als wijnkoper. Want, dat is 
het mooiste vak dat er is vindt 
hij. Lees alles over zijn avonturen 
tijdens inkoopreizen en zijn 
liefde voor wijn in deze must-
read voor elke wijnliefhebber. 
Verkrijgbaar via onze webshop. 

Uniek restaurant
in hartje Haarlem
Restaurant De Ripper is ooit begonnen als ontmoetings-
centrum en eenvoudig eetcafé. Het is uitgegroeid tot een 
uniek opleidingsrestaurant, waar jongeren die bij het 
reguliere onderwijs zijn uitgevallen, een nieuwe kans wordt 
geboden door de combinatie van leren en werken. 
Een (h)eerlijke keuken, met gerechten op basis van 
natuurlijke ingrediënten. Laat je verrassen en kom dineren 
bij dit fantastisch sfeervol restaurant. Wij leenden deze 
plek als fotolocatie voor de beelden van o.a. het cover, de 
mousserende- en de kerstwijnen. www.deripper.nl 

Winnaar 
Petrus
Tijdens onze drukbezochte 
Proeven tussen de Stellingen 
dit najaar, is de wijn onder 
de wijnen Château Petrus 
gewonnen door een heel 
blije klant. Gefeliciteerd, 
meneer en mevrouw van 
Kempen!

Nummer 1 foodmagazine delicious. 
maakte voor ons weer de foto’s om 
van te watertanden op de wijn&spijs 
pagina’s. 

4x Wijn van het Jaar!

Extra openingstijden Wijnwinkel Okhuysen in de Gierstraat. 
Voor uw december aankopen staat ons winkelteam graag voor u klaar! 
Kijk voor de actuele openingstijden op okhuysen.nl/winkel of volg ons op facebook. 

CHAPEAU
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Sommige tradities moet je in ere houden. Daarom 
bedanken wij u, onze trouwe klant, zo vlak voor de 

kerst graag voor uw mooie bestelling. 

Dit jaar kozen wij voor een magnum (1,5L) Spumante Nera 
Brut, Prosecco di Valdobbiadene van De Faveri (t.w.v. € 29,95). 
Een prachtige, exclusieve prosecco met een verleidelijk 
parfum van fruit en bloesem. Deze prosecco op niveau is 
heerlijk fris, elegant en sappig. Dit is hét perfecte en meest 
feestelijke aperitief voor de komende feestdagen!

Wij wensen u een hele mooie kerst 
en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Voorwaarden: minimale besteding € 250,00 • maximaal één geschenk per bestelling
Aanbieding geldt tot 31 december 2019 op aankopen uit Vinée Vineuse winter 2019/2020
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