
2018 Bordeaux ‘En Primeur’

Het mirakel van 2018
Xavier Kat: “We proefden misschien wel enkele van de beste Bordeauxwijnen ooit!”
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Er was veel te doen over het oogstjaar 2018: zelden werd er zoveel gezegd en geschreven. Maar was het echt zo’n 
goed jaar als alle jubelende geluiden om ons heen deden voorkomen? Zoals ieder jaar namen wij zelf de proef op 

de som en togen eind maart richting Bordeaux om kennis te maken met het jongste oogstjaar.

Een jaar met veel uitersten 
Het voorjaar was heel nat en dit hield aan tot halverwege juli. 
Maar precies tijdens de bloei was het een paar dagen mooi 
weer, zodat deze alsnog goed verliep. De combinatie van nat 
weer en een oplopende temperatuur zorgde voor meeldauw. 
Met name de biologisch werkende boeren hebben hier veel 
last van ondervonden. Daarnaast werd Bordeaux eind mei en 
half juli twee keer getroffen door hagel, wat lokaal flinke schade 
heeft aangericht. In de tweede helft van juli kwam eindelijk 
de zomer, waarbij het mooie en droge weer aanhield tot in 
november. Door de warmte en droogte waren de bessen klein 
en geconcentreerd, met dikke schillen. 
Het was belangrijk dat deze druifjes de tijd kregen om goed 
uit te rijpen. Sommige jonge aanplant, met name op de meer 
drainerende bodems, kreeg door gebrek aan water last van 
stress. Hierdoor stopt de rijping. Bodems die het vermogen 
hebben om de waterreserves goed vast te houden, hadden hier 
nauwelijks last van. Hier konden de druiven perfect uitrijpen. 
Wat opmerkelijk is, is dat de rijpe, maar geconcentreerde 
druiven een vrij goede zuurgraad hebben weten te behouden, 
waardoor er een perfecte balans is tussen zuren, suikers en 
tanninen. En ook al is het alcoholpercentage iets aan de hoge 
kant, het is meestal niet extreem en vaak mooi geïntegreerd. 
Wel waren er verschillen in kwaliteit te bespeuren. De 
lastige omstandigheden hebben wel degelijk hun sporen 
achtergelaten. Daarnaast spelen de individuele keuzes van de 
producenten mee. Zo speelde het moment van oogsten een 
rol, maar ook het werk in de kelder. Met de grote hoeveelheid 
tanninen (vanwege de dikke schillen), moest er niet te lang 

en intensief worden geweekt. Kwaliteitsverschillen tussen de 
druiven (cabernet-sauvignon, merlot, cabernet franc) waren er 
niet, al heeft de cabernet franc in Saint-Emilion wel wat extra 
frisheid gebracht.
Alles tegen elkaar afzettend, kunnen we stellen dat 2018 een 
spectaculair oogstjaar is, wellicht minder homogeen dan 2016 
of 2010, dat vele exceptionele wijnen heeft voortgebracht! Door 
de extreme weersomstandigheden waren de rendementen op 
sommige plekken helaas laag.

Puntensysteem
Ook dit jaar geven we de ‘petits crus’ een tweetal scores: de 
eerste voor de absolute kwaliteit en de tweede voor de prijs-
kwaliteitverhouding. Onze scores zijn gedaan op een schaal 
van 20 punten. Naast onze scores vindt u ook die van enkele 
internationaal toonaangevende proevers/tijdschriften.

Haut-Médoc/ Moulis
De Médoc is een grote landtong ten noorden van 
Bordeaux, gelegen tussen de rivier de Garonne/Gironde 
en de Atlantische Oceaan. De cabernet-sauvignon is 
hier de dominante druif, vooral in de dorpen Margaux, 
Saint-Julien, Pauillac en Saint-Estèphe. In wijnen met 
de herkomstbenaming (Haut-)Médoc speelt de merlot 
regelmatig een prominente rol.

1. Château Tour de Gilet, L’Expression du Petit Verdot  
 Bordeaux Supérieur

OKH OKH P/K

15 16,5

Iets ten noorden van Margaux in Ludon-Médoc liggen de 
wijngaarden van Château Tour de Gilet. In de wijngaard staat 
veel petit verdot aangeplant. Heel toepasselijk wordt deze wijn 
dan ook L’Expression du Petit Verdot genoemd. In 2018 is de 
laatrijpende petit verdot onder perfecte condities geoogst, en 
is hij goed voor maar liefst 60% van de assemblage. Aangevuld 
met 30% cabernet-sauvignon en 10% merlot. De neus biedt 
zwoel donker fruit, als bramen en zwarte bessen, iets van 
cacao en toast. De smaak is rond en rijp, geeft heerlijk soepele 
tanninen, iets aards en een uitstekende lengte met frisheid. 
Op dronk: tussen 2021 en 2028
€ 10,90 per fles bij afname 6 flessen € 13,95

2. Château du Retout, Cru Bourgeois
OKH JS WS

15,5 90-91 89-92

Château du Retout van de familie Kopp ligt precies tussen 
Saint-Julien en Margaux. De wijngaarden bestaan uit 68% 
cabernet-sauvignon, 25% merlot en 7% petit verdot. De 
gemiddelde leeftijd van de stokken is 30 jaar. De 2018 heeft 
een schitterende diepe kleurintensiteit. De neus biedt zwoel 
fruit met kersen, pruimen en specerijen. Stevige tanninen, met 
sappig donker fruit, gevolgd door een frisse finale.
Op dronk: tussen 2022 en 2028
€ 14,75 per fles bij afname 6 flessen € 18,95

3. Château Maucamps, Cru Bourgeois
OKH OKH P/K

16,5 18

 Château Maucamps ligt in het zuidelijke gedeelte van de 
Médoc in het plaatsje Macau, dicht tegen Margaux aan. Sinds 
1954 is Maucamps, in totaal 58 hectare groot, eigendom van de 
familie Tessandier. Al jaren een vaste en zeer gewaardeerde wijn 
in ons aanbod. Het oogstjaar 2018 is spectaculair goed. Een wijn 
met rijkdom, structuur, prachtig rijp donker fruit en complexiteit. 
De afdronk is lang, heeft subtiele tonen van donkere chocolade 
en een iets zilte toets. Schitterend!
Op dronk: tussen 2023 en 2032
€ 16,20 per fles bij afname 6 flessen € 20,75 

4. Château Larrivaux
OKH WA JS

16 91-93 91-92

Dit prachtige chateau ligt in de Haut-Médoc ter hoogte van 
Saint-Estèphe. Het landgoed heeft een oppervlakte van 75 
hectare, bestaande uit bossen, een steengroeve en 19 hectare 
wijngaard. Al sinds 1580 wordt het landgoed doorgegeven 
van moeder op dochter. De huidige eigenaren zijn de zussen 
Armelle en Sabine Carlsberg en Sabine’s dochter Bérangère 
Tesseron. Een verleidelijke haut-médoc met rijp zwart fruit, lau-
rier en zoethout. Een gestructureerde wijn met rijpe tanninen, 
wederom zwart fruit, fijne zuren en een schitterende lengte!
Op dronk: tussen 2022 en 2028
€ 17,50 per fles bij afname 6 flessen € 23,50

5. Château Potensac
OKH WA JS WS AG RVF

16,5 90-92 93-94 89-92 90-92 16-16,5

Château Potensac is van de familie Delon, die ook Château 
Léoville Las Cases in Saint-Julien in bezit heeft. Potensac heeft 
een uitstekend hooggelegen terroir in het noorden van de 
Médoc. In 2018 heeft dit chateau optimaal geprofiteerd van 
de lange nazomer. Prachtig rijp fruit werd binnengehaald. 
Dit laat deze wijn ook goed zien! Op de neus zwart fruit van 
cassis en kersen met een subtiele florale toon. De smaak is 
mooi sappig en heeft veel rondeur. De afdronk is lang en goed 
uitgebalanceerd en biedt een fijne fraîcheur. Uitstekend!
Op dronk: tussen 2022 en 2032
€ 26,75 per fles bij afname 6 flessen € 41,95

6. Château Cantemerle, 5me Grand Cru Classé
OKH DE JS RVF

16,5 92 94-95 16,5-17,5

Château Cantemerle biedt altijd een Haut-Medoc van zeer 
hoog niveau! Ook 2018 is een wijn die een verleidelijke rijpheid 
vol donker fruit combineert met een krachtige structuur en 
een indrukwekkend bewaarpotentieel. Een aanrader voor de 
liefhebber van klassieke, cabernet-sauvignon gedomineerde 
bordeaux!
Op dronk: tussen 2023 en 2034
€ 29,90 per fles bij afname 6 flessen € 47,00

7. Château La Tour Carnet, 4me Grand Cru Classé
OKH WA JS WS AG

16,5 90-92 92-93 90-93 90-93

Château La Tour Carnet is een heus kasteel uit de 
middeleeuwen, inclusief slotgracht. De wijngaarden liggen 
ten zuidwesten van Saint-Julien, iets verder weg van de 
Gironde. Eigenaar Bernard Magrez heeft veel geïnvesteerd in 
de wijngaarden en de kelders en Château La Tour Carnet is 
dan ook een van de paradepaardjes uit zijn indrukwekkende 
portfolio. Oogstjaar 2018 is diep paars van kleur en geeft op de 
neus amarena-kersen, cacao en zoethout. 
Op dronk: tussen 2022 en 2034
€ 31,25 per fles bij afname 6 flessen € 48,00

Op alle niveaus verleidelijk 
en verbazingwekkend mooi

Okhuysen OKH 10/20

Okhuysen prijs-kwaliteit OKH P/K 10/20

Wine Advocate WA 50/100

Decanter DE 50/100

James Suckling JS 50/100

Wine Spectator WS 50/100

Antonio Galloni AG 50/100

La Revue du Vin de France RVF 10/20

Château Margaux
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8. Château Chasse-Spleen, Moulis-en-Médoc
OKH OKH P/K

17- 17+

Het prachtig gelegen Château Chasse-Spleen is een centrum 
voor moderne kunst, maar natuurlijk vooral een producent van 
voortreffelijk moulis. De wijngaarden liggen iets ten westen van 
het kleine plaatsje Arcins, tussen Margaux en Saint-Julien. De 
cabernet-sauvignon staat op diepe kiezelbodems, de merlot op 
kalkrijke klei. Een klassieke stijl moulis en een expressieve neus 
met iets van potloodslijpsel, cassis en cacao. Geconcentreerd, 
mooie tanninen en een geweldige lengte! 
Op dronk: tussen 2022 en 2035
€ 34,50 per fles bij afname 6 flessen € 55,25

9. Château Sociando-Mallet
OKH JS WS AG RVF

17,5 94-95 90-93 90-93 17-18

Ook in 2018 heeft het geweldige kiezelrijke terroir van Château 
Sociando-Mallet, weer een weergaloze wijn opgeleverd. Een 
assemblage van 66% merlot, 30% cabernet-sauvignon en 4% 
cabernet franc. De neus is zuiver en biedt zwarte bessen en iets 
van cederhout. De smaak is geconcentreerd, geeft krachtige 
tanninen en mooie fijne zuren voor balans. De afdronk is lang en 
complex en biedt een iets rokerige toon.
Op dronk: tussen 2022 en 2038
€ 35,00 per fles bij afname 6 flessen € 56,00

 
Margaux
Margaux is de meest zuidelijke village van de Médoc.  
De stijl van de wijnen is hier doorgaans eleganter dan 
in de rest van de Médoc. De wijngaarden dichter bij 
de rivier brengen wat krachtiger wijnen voort, terwijl 
meer naar het westen de wijnen een wat lichter karakter 
bezitten.

10. Château Piche Leibre
OKH OKH P/K

17- 18,5

Vlakbij Cantenac ligt de kleine wijngaard van slechts een halve 
hectare van Château Piche Leibre. Er staat alleen cabernet-
sauvignon aangeplant. De wijn maakt indruk met een zuivere 
expressieve neus van cassis. De smaak biedt zowel heerlijk rijp 
fruit als veel elegantie, met een uitstekende tanninestructuur 
en een schitterende lengte. Vorig jaar schitterde Château Piche 
Leibre door afwezigheid, maar met het oogstjaar 2018 wordt 
een geweldige comeback gemaakt! 
Op dronk: tussen 2024 en 2036
€ 19,30 per fles bij afname 6 flessen € 25,25

11. Château du Tertre, 5me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18,5 89-91 92 94-95 91-94 89-92 16,5-17,5

Alexander van Beek en de familie Albada Jelgerma hebben met 
2018 grote indruk gemaakt, zowel met Château Giscours als met 
deze Château du Tertre! 2018 biedt kracht, veel kleurintensiteit 
en structuur, maar ook veel verfijning. Het typische aardse 
karakter heeft daarnaast mooi donker fruit, als kersen en wilde 
kruiden. De afdronk is elegant en heeft een schitterende lengte! 
Op dronk: tussen 2023 en 2038
€ 42,50 per fles bij afname 6 flessen € 67,25

12. Château Giscours
OKH WA DE JS WS AG RVF

19- 90-92+ 95 96-97 93-96 93-96 17-17,5

Dennis, Derk en Valérie Albeda Jelgersma zijn in de voetsporen 
van hun vader Éric getreden op Château Giscours en Château 
du Tertre. Directeur Alexander van Beek laat ons weten trots te 
zijn op het resultaat in 2018! Château Giscours is dan ook zonder 
enige twijfel een van de beste wijnen van Margaux met een rijpe 
en weelderige neus vol paars fruit. In de smaak een hint van 
vijgen en ingemaakt fruit, donkere chocolade en heerlijke frisse 
zuren voor harmonie en diepgang.
Op dronk: tussen 2024 en 2040+ 
€ 63,00 per fles bij afname 6 flessen € 99,95

13. Château d’Issan, 3me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS AG RVF

19- 94-96 96 95-96 92-95 17,5-18,5

De familie Cruse bezit een aantal van de mooiste wijngaarden 
van Margaux naast Château Palmer en Château Margaux. De 
wijnen hebben altijd een prachtige klassieke stijl, die ons zeer 
weet te bekoren. De assemblage bestaat voor oogstjaar 2018 
uit 60% cabernet-sauvignon en 40% merlot. Voor de opvoeding 
wordt de helft van de vaten elk jaar vernieuwd. Château 
d’Issan biedt rijpheid met kruidige tonen, zwarte bessen en 
een hint van ingemaakte kersen. Het eikenhout is schitterend 
geïntegreerd met een subtiele toets van cacao en soepele 
tanninen. De afdronk is lang in balans en heerlijk fris.
Op dronk: tussen 2026 en 2045
€ 65,00 per fles bij afname 6 flessen € 102,50

14. Château Lascombes, 2me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

17+ 92-94 92 94-95 93-96 90-93 17-17,5

De vraag naar deze deuxième grand cru classé is de laatste 
jaren enorm toegenomen. Er is hier dan ook flink geïnvesteerd 
en de kwaliteit is de laatste jaren enorm gestegen. In de 
wijngaard staat veel merlot aangeplant en dit is terug te vinden 
in de assemblages en de stijl van de wijn. Op de neus rijk met 
tonen van toast, steranijs en zoethout. De smaak is mooi elegant 
en biedt ingemaakt rood fruit, stevige tanninen, veel rondeur en 
een mooie lengte! 
Op dronk: tussen 2025 en 2038
€ 76,50 per fles bij afname 6 flessen € 121,00

Saint-Julien
Deze vermaarde appellation ligt een aantal kilometers 
ten noorden van Margaux. De streek is geliefd vanwege 
de zeer hoge gemiddelde kwaliteit en de gespierde 
elegantie van haar wijnen.

15. Château Gloria, Cru Bourgeois Supérieur
OKH WA DE JS WS AG RVF

17 92-94 93 93-94 93-96 91-94 16,5-17,5

Château Gloria is elk jaar weer in staat om een wijn met een 
geweldige prijs-kwaliteitverhouding neer te zetten. Hoewel het 
chateau nimmer geclassificeerd is, zijn de wijngaarden over de 
jaren vergaard van omliggende prestigieuze grand cru classés. 
Een perfecte rijpheid met zwart fruit, specerijen en wat toast 
door het houtgebruik. De smaak is intens en geeft cederhout, 
zwarte bessen en frambozen. De afdronk is lang en biedt een 
prachtige fraîcheur die een extra dimensie geeft aan deze wijn!
Op dronk: tussen 2024 en 2038
€ 41,50 per fles bij afname 6 flessen € 65,90

16. Château Lagrange, 3me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG

17,5 93-95+ 94 93-94 93-96 92-95

Niet voor niets keert Château Lagrange elk jaar weer terug in 
ons primeuraanbod Bordeaux! Ook in 2018 is hier weer een 
voortreffelijke wijn gemaakt. Het terroir wordt gedomineerd 
door twee hoger gelegen diepe kiezelbanken, waar cabernet-
sauvignon tot bijzondere resultaten komt. Een neus vol rijp 
fruit als zwarte bessen, aardbeien en kersen en een kruidige 
ondertoon van zoethout. Ook de smaak is rijk en mondvullend, 
biedt een stevige tanninestructuur en evengoed een heerlijke 
fraîcheur die de lange afdronk goed ondersteunt. 
Op dronk: tussen 2024 en 2038
€ 49,00 per fles bij afname 6 flessen € 77,75

17. Château Talbot, 4me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18 91-93 94 94-95 93-96 91-94 18-18,5

Château Talbot is één van oudste châteaux in de Médoc 
en is vernoemd naar de Engelse generaal Talbot die werd 
verslagen in de slag bij Castillon in 1453. De 2018 heeft een 
heerlijke kruidigheid met iets van toast en sigaartabak door 
het eikenhout. Een zuivere wijn met een goede structuur en 
expressief rood fruit. Een echte saint-julien met elegantie en een 
schitterende lengte in de afdronk!
Op dronk: tussen 2024 en 2038+
€ 59,50 per fles bij afname van 6 flessen € 94,50

18. Château Gruaud-Larose, 2me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS AG RVF

18 95-97 94 95-96 89-92 18-19

Sinds de familie Merlaut Château Gruaud Larose in 1997 heeft 
gekocht wordt er duurzaam en biologisch gewerkt. Het terroir 
bestaat uit een diepe kiezelbodem en is perfect voor cabernet-
sauvignon. Deze cabernet-sauvignon domineert in 2018 op de 
neus met rijpe zwarte bessen, kruidnagel en laurier. De smaak 
is zuiver, mineraal en heeft concentratie, gevolgd door een 
heerlijke finale met elegantie en complexiteit. 
Op dronk: tussen 2025 en 2040+
€ 78,50 per fles bij afname 6 flessen € 123,90

19. Château Léoville Poyferré, 2me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18,5 94-96+ 97 97-98 95-98 94-97 18-18,5

De wijngaarden van Château Léoville Poyferré liggen dicht 
tegen Pauillac aan, niet ver van Château Latour. De familie 
Cuvelier kocht Château Léoville Poyferré reeds in 1920. Sinds 
2018 is de talentvolle Sara Lecompte Cuvelier de directeur, 
na het stokje van haar oom Didier Cuvelier te hebben over-
genomen. Een pure krachtpatser met veel kleurintensiteit, die 
echter tegelijkertijd de elegantie van Saint-Julien laat zien. 
Hartige tonen toast, vanille en ingemaakt zwart fruit. Een 
mondvullende wijn met structuur, intensiteit en heel veel klasse. 
Op dronk: tussen 2026 en 2045+
€ 93,50 per fles bij afname 6 flessen € 147,50

20. Château Ducru-Beaucaillou, 2me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

19- 97-99 97 98-99 96-99 95-98 18,5-19,5

Het stijlvolle Château Ducru-Beaucaillou wordt niet voor niets 
gerekend tot de ‘superseconds’; de beste Deuxième Grand 
Cru’s Classé’s van de Médoc. Bruno Borie heeft een rijke en 
weelderige saint-julien voorgebracht met concentratie en pure 
kracht. Deze gestructureerde wijn is prachtig ingepakt in rijp 
donker fruit met fluwelen tanninenen en een intense lange 
afdronk met balans en klasse. Groots! 
Op dronk: tussen 2024 en 2045
€ 196,00 per fles bij afname 6 flessen € 308,00   
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Pauillac
Aan de noordkant van Saint-Julien, gescheiden door 
een stroompje – le Ruisseau de Juillac – , liggen de 
wijngaarden van Pauillac. Deze appellation staat symbool 
voor de krachtige médocwijn, van grote klasse en met 
groot raffinement.

21. Lacoste Borie, 2e wijn Château Grand-Puy-Lacoste 
OKH DE AG

16,5 90 89-92

Deze tweede wijn van Château Grand-Puy-Lacoste heeft 
zichzelf overtroffen in 2018! Een assemblage van 61% cabernet-
sauvignon, 31% merlot en 8% cabernet franc. Een wijn met een 
intense zuiverheid, rijpe fruitexpressie, iets van potloodslijpsel 
en een heerlijke kruidigheid. Een toegankelijke wijn die jong 
al veel plezier zal geven, maar evengoed een uitstekend 
potentieel biedt. Een echte pauillac met een geweldige 
prijs-kwaliteitverhouding! 
Op dronk: tussen 2022 en 2030
€ 28,00 per fles bij afname 6 flessen € 43,50

22. Château La Fleur Peyrabon, Cru Bourgeois
OKH DE AG RVF

16,5 90 89-91 15-15,5

Een deel van de wijngaard van ligt in Pauillac. Dit wordt apart 
geoogst en gevinifieerd onder de naam Château La Fleur 
Peyrabon en geniet een welverdiende Cru Bourgeois-status! 
Deze cabernet-sauvignon gedomineerde wijn heeft kracht en 
heerlijk rijp zwart fruit als bramen en kersen. De structuur is 
prachtig en heerlijk ingepakt in het zwoele donkere fruit. Wat 
laurier en subtiel specerijen, als kruidnagel en zoethout. 
Op dronk: tussen 2022 en 2032 
€ 28,25 per fles bij afname 6 flessen € 43,25

23. Château Pédesclaux, 5me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

17- 92-94 93 94-95 89-92 89-92 17,5-18,5

In oogstjaar 2016 werd onze aandacht getrokken door 
een buitengewoon mooie Château Pédesclaux. Ook 2018 
is geweldig goed en met recht een ‘Grand Pauillac’! De 
assemblage bestaat uit 64% cabernet-sauvignon, 27% merlot, 
4% petit verdot en 5% cabernet franc. Gul cassisfruit op de 
neus, gevolgd door een prachtige tanninestructuur en een rijke, 
bijna romige textuur. De wijn heeft een goede balans, de fijne 
zuren op de afdronk zorgen voor lengte en diepgang. 
Op dronk: tussen 2024 en 2036
€ 43,50 per fles bij afname 6 flessen € 68,50

24. Château Pichon Longueville Comtesse, 
 2e wijn Résèrve de la Comtesse

OKH WA DE JS WS AG

17,5 92-94 93 93-94 90-93 89-92

Een geweldige tweede van het volledig gerenoveerde Château 
Pichon-Longueville Comtesse. Het terroir is spectaculair 
gelegen pal naast Château Latour op de grens met Saint-Julien. 
Een assemblage van 53% cabernet sauvignon, 42% merlot, 4% 
petit verdot en 1% cabernet franc. Een prachtig expressieve en 
elegante tweede wijn met florale tonen, iets toast en zoethout 
op de neus. Zwoele tanninen met sappige frisse zuren en rijp 
zwart fruit in de smaak. De afdronk is lang en zeer harmonisch. 
Op dronk: tussen 2022 en 2035
€ 72,00 per fles bij afname 6 flessen € 45,50

25. Château Grand-Puy-Lacoste, 5me Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18,5 92-94+ 95 94-95 95-98 93-96 17-18

François-Xavier Borie heeft de touwtjes stevig in handen 
op zijn Château Grand-Puy-Lacoste. Het uitstekende terroir 
is gelegen op een verhoging met een diepe kiezelbodem. 
Dit zorgt voor een zeer constante kwaliteit. Een assemblage 
van 78% cabernet-sauvignon en 22% merlot. De neus is iets 
ingetogen, zuiver en biedt aroma’s van cassis en kersen. Het 
hout is prachtig geïntegreerd, met subtiele tonen van toast 
en kruidnagel. De afdronk is indrukwekkend, biedt rijpheid, 
structuur en complexiteit. In 2018 excelleert Château Grand-
Puy-Lacoste opnieuw! 
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 77,00 per fles bij afname 6 flessen € 123,50

 
Saint-Estèphe
Het herkomstgebied ligt direct ten noorden van Pauillac. 
Het landschap gaat hier wat omhoog; de kiezelbanken 
zijn er hoger. De wijnen van Saint-Estèphe missen de 
verfijning van de zuidelijke appellations, maar brengen 
prachtig intense, soms stevige wijnen voort.

26. Château Tour de Marbuzet, 2e wijn Haut-Marbuzet
OKH OKH P/K

16,5 17,5

Deze ‘petit cru’ van de familie Duboscq (Château Haut-
Marbuzet) biedt een geweldige prijs – kwaliteitverhouding! In 
Saint-Estèphe zijn bijzonder goede wijnen gemaakt daar waar 
de bodems ook klei bevatten. De klei heeft het overtollige 
water vastgehouden en in de lange droge (na)zomer geleidelijk 
aan de plant teruggegeven. Een neus vol rijp fruit, als bramen 
en zwarte bessen, en met een hint van cederhout. Een rijke wijn 
met rondeur, sappig fruit, mooie ronde tanninen en veel lengte!
Op dronk: tussen 2022 en 2028
€ 22,25 per fles bij afname 6 flessen € 31,50

27. Château Haut-Marbuzet
OKH WA DE JS AG RVF

18,5 91-93 91 95-96 91-94 17-18

Henri Duboscq ontvangt ons zelf op zijn Château Haut-
Marbuzet. Inmiddels heeft hij het grootste aantal oogstjaren 
gemaakt van iedereen in de Médoc. Over het verloop van 
het oogstjaar 2018 is hij bijzonder tevreden. Hij ziet veel 
overeenkomsten met 1978 qua verloop van de seizoenen. Maar 
met de technische mogelijkheden en kennis van dit moment ligt 
de kwaliteit vele malen hoger. De neus is zuiver en geeft cacao, 
zwarte bessen en bramen. Een krachtige wijn met complexiteit, 
rondeur en een goede structuur. De afdronk heeft lengte, een 
mooie fraîcheur en spanning. Volgens Duboscq is dit een van de 
mooiste wijnen die ze ooit op Château Haut-Marbuzet hebben 
gemaakt. Dit kunnen wij alleen maar beamen!
Op dronk: tussen 2022 en 2040
€ 39,90 per fles bij afname 6 flessen € 62,50

28. Château Phélan Ségur
OKH WA DE JS WS AG RVF

17 93-95 94 95-96 90-93 91-94 17-18

In 2018 is er een krachtige wijn gemaakt op Château Phélan 
Ségur. Een assemblage van 57% cabernet-sauvignon en 43% 
merlot. Beide druivenrassen zijn onder perfecte condities en 
prachtig rijp geoogst. De tanninestructuur is indrukwekkend 
en evengoed mooi zacht en rond. Een expressieve neus met 
donker fruit, florale tonen en specerijen. De smaak is intens en 
biedt bramen en wilde kruiden, gevolgd door een prachtige 
lengte op (in) de afdronk!
Op dronk: tussen 2023 en 2033
€ 44,50 per fles bij afname 6 flessen € 71,00

 
Pessac-Léognan rouge
Direct ten zuiden van de stad Bordeaux begint de regio 
van de Graves. Uit het herkomstgebied Pessac-Léognan 
komen de beste wijnen van de Graves en we vinden er 
de prestigieuze grand cru classés. Hier worden zowel 
prachtige rode als witte wijnen gemaakt. De rode wijnen 
bestaan voornamelijk uit cabernet-sauvignon en ook 
merlot, de witte wijnen uit sémillon, sauvignon blanc en 
soms wat muscadelle.

29. L’Esprit de Chevalier, 2e wijn Domaine de Chevalier
OKH OKH P/K

16,5 17,5

Een geweldige tweede wijn in 2018! Olivier Bernard heeft 
zichzelf overtroffen met zijn L’Esprit de Chevalier rouge. Een 
wijn boordevol rood en zwart fruit, specerijen en met een 
schitterende minerale toon. De smaak is mooi zuiver en kruidig 
en biedt krachtige en evengoed soepele tanninen, gevolgd 
door een frisse finale met balans en diepgang. 
Op dronk: tussen 2021 en 2028
€ 27,50 per fles bij afname 6 flessen € 39,50

30. Château Carbonnieux rouge, Graves Cru Classé
OKH WA JS WS AG RVF

17- 91-93 91-92 93-96 89-92 16,5-17,5

Sinds het moment dat de familie Perrin het domein in 1956 
kocht, is het streven naar perfectie via zowel traditie als het 
gebruik van moderne middelen het uitgangspunt. Het oogstjaar 
2018 biedt een verleidelijke neus met zwart fruit, cederhout, iets 
van mokka en toast. De smaak is mooi fris met fijne tanninen en 
heerlijk rijpe zwarte bessen. De afdronk is krachtig en heeft de 
typische spanning en bite van een goede pessac-léognan!
Op dronk: tussen 2023 en 2035
€ 36,50 per fles bij afname 6 flessen € 57,95

31. Domaine de Chevalier, Graves Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

19 94-96+ 96 99-100 94-97 94-97 17,5-18,5

Olivier Bernard is de charismatische regisseur van Domaine de 
Chevalier. Onder zijn bezielende leiding zijn er de laatste jaren 
indrukwekkende resultaten geboekt met prachtige wijnen. Het 
oogstjaar 2018 is misschien wel de mooiste rode wijn die wij 
ooit op Domaine de Chevalier hebben geproefd! De neus is wat 
ingetogen en biedt toast, zoethout en een wat aardse toon. Een 
krachtige wijn met rijp zwart fruit, confiture van zwarte bessen, 
laurier en steranijs. In de afdronk komen de fijne frisse zuren 
voor lengte en een geweldige balans. Groots!
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 75,00 per fles bij afname 6 flessen € 118,50

 
Pessac-Léognan blanc & Graves
Bordeaux is beroemd om zijn rode wijnen, maar ook 
de witte wijnen die hier worden gemaakt, verdienen 
uw aandacht. Zeker de wijnen uit 2018 die van een 
uitzonderlijk niveau zijn. De grote witte wijnen uit 
Bordeaux zijn gemaakt van semillon en sauvignon 
blanc, soms aangevuld met muscadelle. Ze worden op 
eikenhouten vaten gevinifieerd en opgevoed en bezitten 
een goed bewaarpotentieel. 

32. Château Chantegrive, Cuvée Caroline - Graves blanc
OKH WA JS

16 89-91 92-93

Deze prachtige witte Cuvée Caroline maakt al jaren veel 
indruk op de proeverij tussen de meest beroemde en zeer 
kostbare pessac-léognans. Château Chantegrive heeft negentig 
hectare wijngaard bij het dorp Podensac, iets ten noorden van 
Sauternes. Een expressieve, zuivere neus met iets van toast 
en heerlijk sappig geel fruit, als perzik en abrikoos. De smaak 
is mooi fris en biedt wederom het rijpe gele fruit. De afdronk 
is lang met een fris bittertje van sinaasappelmarmelade. Een 
absolute must voor liefhebbers van witte bordeaux! 
Op dronk: tussen 2020 en 2025
€ 21,50 per fles bij afname 6 flessen € 28,75
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33. L’Esprit de Chevalier blanc, 2e wijn  
 Domaine de Chevalier 

OKH WA

17 90-92

De grote witte wijn van Domaine de Chevalier kan zich meten 
met de grootste witte wijnen ter wereld. Dit maakt deze 
L’Esprit de Chevalier blanc zeer koopwaardig. Een stuivende 
wijn met iets van hooi, exotisch fruit als geroosterde ananas 
en passiefruit. Een gulle en rijpe smaak met een subtiele hint 
van honing, ingemaakte perzik en steranijs. De afdronk is mooi 
droog en biedt fijne frisse zuren die sappigheid en lengte 
geven. 
Op dronk: tussen 2021 en 2026+
€ 27,50 per fles bij afname 6 flessen € 39,50

34. Château Carbonnieux blanc, Graves Cru Classé
OKH WA JS RVF

17 91-93 92-93 16-17

Al sinds de dertiende eeuw wordt er op Château Carbonnieux 
ononderbroken wijn gemaakt. Het waren de Benedictijnse 
monniken van de abdij Sainte-Croix die als eerste zorgden 
voor een uitstekende reputatie van de wijnen. De mooiste 
witte bordeauxwijnen – met name die uit Pessac-Léognan 
– behoren tot de beste witte wijnen ter wereld. Een heerlijk 
expressieve en stuivende neus met mint en sinaasappelschil. 
Het hout is prachtig geïntegreerd met een subtiele toast. Mooi 
geconcentreerd met structuur en veel fraîcheur. Heerlijk!
Op dronk: tussen 2021 en 2028
€ 31,50 per fles bij afname 6 flessen € 49,95

35. Domaine de Chevalier blanc, Graves Cru Classé
OKH WA JS WS AG RVF

18,5 93-95 97-98 93-96 90-93 17,5-17,5

De witte wijn van Domaine de Chevalier hoort bij de grootste 
witte wijnen van Frankrijk. De warme tweede helft van het 
oogstjaar 2018 heeft ervoor gezorgd dat sommige wijnen wat 
zwaar kunnen zijn. Domaine de Chevalier echter niet! Deze 
pessac-léognan blanc is het toonbeeld van balans, spanning, 
lengte en precisie en geeft florale tonen op de neus, citrusfruit 
en een hint van honing. Een witte wijn met structuur en een 
bewaarpotentieel van grote klasse! 
Op dronk: tussen 2023 en 2035+
€ 99,00 per fles bij afname 6 flessen € 155,50

 

Rondom Saint-Emilion
Rondom Saint-Emilion liggen enkele gebieden die veel 
kwaliteit bezitten en de nodige overeenkomsten laten 
zien met hun beroemde buur. Met wat speurwerk vind 
je hier fantastische wijnen tegen gunstige prijzen. Wij 
selecteerden enkele toppers. 

36. Château du Moulin Noir, Lussac Saint-Emiliom
OKH OKH P/K

15,5 17-

Na een jaar van afwezigheid door hagel is onze geliefde lussac-
saint-emilion van Château du Moulin Noir weer terug met deze 
uitstekende 2018! De neus biedt de zo kenmerkende charme 
van rijpe merlot, met ingemaakte pruimen, laurier en iets van 
toast van de opvoeding op barriques. Mooi geconcentreerd 
en zuiver, met zijdezachte tanninen en een verrassend lange en 
zuivere finale!
Op dronk: tussen 2022 en 2028
€ 11,60 per fles bij afname 6 flessen € 14,50

37. Château de la Huste, Fronsac
OKH JS WS

15+ 91-92 90-93

Al sinds 1860 heeft de familie Rullier dit kleine chateau in 
Fronsac in handen. De acht hectare wijngaard zijn het hoogst 
gelegen bij het dorp Saillans. De gemiddelde leeftijd van 
de wijnstokken is veertig jaar. Een prachtige kleurintensiteit. 
Een neus met florale tonen, iets aards en rijp donker fruit van 
kersen en bramen. Een fluwelen tanninestructuur, een mooie 
concentratie en een uitstekende lange afdronk!
Op dronk: tussen 2021 en 2027
€ 14,95 per fles bij afname 6 flessen € 19,95

38. Vieux Chateau Saint André, Montagne Saint-Emilion
OKH OKH P/K

16 17,5

De familie Berrouet is beroemd tot ver buiten Bordeaux, omdat 
eerst vader Jean-Claude en nu zoon Olivier de wijnmaker 
is van Château Pétrus. Vieux Chateau Saint André is hun 
eigen château, waar zij al hun kennis en kunde inzetten. Deze 
montagne saint-emilion heeft een mooie klassieke stijl met 
fraîcheur en lengte. 2018 heeft heerlijk voluptueus fruit met rijpe 
kersen en specerijen, een stevige tanninestructuur, die veel 
rondeur heeft en bijdraagt aan het bewaarpotentieel. 
Op dronk: tussen 2021 en 2030
€ 18,25 per fles bij afname 6 flessen € 23,95

Saint-Emilion
Saint-Emilion brengt verschillende stijlen wijnen voort, 
afhankelijk van het bodemtype, uiteenlopend van 
lichtvoetig tot geconcentreerd en complex. De merlot 
is hier altijd in de hoofdrol, waardoor de wijnen een net 
wat ronder en vriendelijker karakter hebben dan die uit 
de Médoc. De tweede druif hier is de cabernet franc. 
De laat rijpende cabernet-sauvignon kom je maar weinig 
tegen.

39. Château Barberousse
OKH OKH P/K

16+ 18,5

Al sinds de jaren tachtig worden we hartelijk ontvangen door de 
familie Puyol op Château Barberousse. Dit kleine domein met 
uitzicht op de hellingen van Saint-Emilion is sinds dat moment 
een van onze sterkste troeven uit Bordeaux! Na een desastreus 
oogstjaar 2017 waarin de hele oogst verhagelde, kan Stéphane 
weer lachen met een geweldige kwaliteit in 2018. Château 
Barberousse biedt gul donker fruit van kersen en bramen met 
wat toast en specerijen. Een fijne tanninestructuur verpakt in 
prachtig rijp fruit met een lange en heerlijk frisse finale.
Op dronk: tussen 2022 en 2029
€ 13,40 per fles bij afname 6 flessen € 17,25

40. L’Esprit de Barberousse,  
 Château Barberousse Grand Cru

OKH OKH P/K

17- 18,5

L’Esprit de Barberousse is het paradepaardje van het domein 
met nog meer kracht en structuur. Deze saint-emilion grand 
cru bestaat uit 100% merlot afkomstig van het beste deel 
van de wijngaard. Bovendien ondergaat de wijn een langere 
houtopvoeding voor extra concentratie. De intense neus biedt 
amarena kersen, cacao, vanille en steranijs. De smaak is vol en 
kruidig, met fluwelen tanninen en wederom rijp fruit!
Op dronk: tussen 2023 en 2032
€ 16,25 per fles bij afname 6 flessen € 21,50

41. Château Barrail du Blanc, Grand Cru
OKH OKH P/K

16+ 17,5

Dit kleine chateau is gelegen in het zuiden van Saint-Emilion. 
En is een van de favorieten van 2018 in het ‘middensegment’! 
Heerlijk zwoel en rijp donker fruit op de neus. De smaak is 
kruidig en biedt veel rondeur, mooie zuren en fijne tanninen 
voor een prima bewaarpotentieel. Mooi in balans en vooral 
ontzettend lekker!
Op dronk: tussen 2022 en 2028
€ 17,50 per fles bij afname 6 flessen € 25,60

42. Château Corbin, Grand Cru Classé
OKH WA DE JS RVF

18 91-93 94 93-94 16-17

Annabelle Cruse-Bardinet heeft niets kunnen oogsten in 2017. 
We troffen dan ook het treurige en wat onwerkelijke aanzicht 
van een lege vatenkelder op Château Corbin. Gelukkig heeft zij 
in het grote jaar 2018 een goede oogst gehad en een werkelijk 
schitterende wijn gemaakt! De neus is expressief, floraal en 
biedt een zuivere fruitexpressie van zwarte bessen en kersen. 
Een elegante wijn met een fijne structuur. In de afdronk subtiel 
wat sigarentabak, specerijen en wederom frisse kersen. 
Op dronk: tussen 2022 en 2035
€ 37,75 per fles bij afname 6 flessen € 59,90

43. Château Fleur Cardinale, Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG

17,5 91-93 94 94-95 93-96 91-94

Na een carrière als producent van porselein kocht Dominique 
Decoster in 2000 Château Fleur Cardinale. Tegenwoordig staan 
de talentvolle zoon Ludovic en schoondochter Caroline aan het 
roer. Het oenologisch advies wordt gedaan door buurman Jean-
Luc Thunevin van Château Valandraud. Een assemblage van 
70% merlot, 25% cabernet franc en 5% cabernet-sauvignon. Een 
wijn met intensiteit, rijp donker kersenfruit, iets van toast en een 
lengte vol spanning en kruidigheid. 
Op dronk: tussen 2023 en 2033
€ 41,00 per fles bij afname 6 flessen € 65,25

44. Château La Gaffelière, 1er Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

17,5 94-96 96 95-96 90-93 94-97 17,5-18,5

Een van Saint-Emilions mooiste chateaus, gelegen iets 
verscholen tussen de heuvels van Pavie en Ausone. In de 4e 
eeuw na Christus waren hier al wijngaarden en de familie Malet 
Roquefort koestert hier al ruim drie eeuwen het bijzondere 
terroir. De neus is kruidig en geeft mooi fris donker fruit, 
zoethout en kruidnagel. Een rijke saint-emilion met mooi 
gepolijste tanninen, een goede vulling en frisse zuren. Het 
kruidige karakter komt terug in de lange en intense afdronk. 
Op dronk: tussen 2024 en 2040
€ 72,00 per fles bij afname 6 flessen € 113,50

45. Château Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18,5 95-97 98 97-98 95-98 92-95 17-18

Château Pavie Macquin heeft een spectaculair terroir op de 
coteaux van het stadje Saint-Emilion. De familie Corre-Macquin 
was een van de eerste in Bordeaux die op een biodynamische 
wijze ging werken in de wijngaard. De neus is weelderig met 
rijp zwart fruit, cederhout en toast. De wijn is geconcentreerd 
en biedt wederom het rijpe donkere fruit, specerijen en mooi 
geïntegreerd houtgebruik. De afdronk heeft klasse, een 
immense lengte en prachtige, fijne tanninen.
Op dronk: tussen 2022 en 2038
€ 75,00 per fles bij afname 6 flessen € 118,95

Voorverkoop Bordeaux 2018 9



46. Château Canon La Gaffelière, 1er Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18+ 94-96 94 94-95 95-98 95-98 17,5-18,5

Dit uitstekende château is sinds 1971 in handen van de familie 
Von Neipperg, met Stephan von Neipperg aan het roer. 
Stephan besteedt zeer veel aandacht aan zijn wijngaarden, die 
hij volledig biologisch bewerkt. Het château bezit verschillende 
percelen met een relatief hoog percentage klei, waar de 
merlotdruif het uitstekend op doet. Op de neus ingemaakt 
donker fruit, truffel en steengruis. Een krachtige wijn met 
structuur en mooie ronde tanninen. De afdronk is verleidelijk 
met wederom het zwoele fruit en veel lengte!
Op dronk: tussen 2024 en 2036+
€ 89,00 per fles bij afname 6 flessen € 139,50

47. Château Troplong Mondot, 1er Grand Cru Classé
OKH WA DE JS WS AG RVF

18+ 93-95+ 97 97-98 95-98 94-97 16-17

Château Troplong Mondot is gelegen op het hoogste punt van 
Saint-Emilion. De wijngaard is 28 hectare aan een stuk met een 
grote bodemdiversiteit, wat bijdraagt aan de complexiteit van 
de wijn. De assemblage bestaat uit 85% merlot, 13% cabernet-
sauvignon en 2% cabernet franc. De oogst was bewust vroeg 
op Château Troplong Mondot, wat heeft gezorgd voor een wijn 
met fraîcheur en precisie. Een kruidige wijn met sappigheid, 
specerijen en een prachtige mineraliteit vol spanning! 
Op dronk: tussen 2025 en 2040
€ 105,00 per fles bij afname 6 flessen € 165,00

48. Château Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé
OKH WA JS WS AG RVF

18,5 95-97 96-97 96-99 94-97 17-18,5

Clos Fourtet is een van de best presterende saint-emilion 1er 
grand cru classés. Het terroir is fantastisch gelegen bovenop het 
kalkplateau bij het stadje Saint-Emilion. Ingemaakt fruit met iets 
van gedroogde pruim en mooi zuiver op de neus met florale 
tonen van rode bloemen. Een sappige wijn met prachtige 
tanninen, een fijn bittertje en zeer harmonieus. Schitterend!
Op dronk: tussen 2025 en 2040
€ 116,00 per fles bij afname 6 flessen € 181,00

 
Pomerol
Pomerol is een klein herkomstgebied, grenzend aan 
Saint-Emilion, dat een zeer homogene, hoogwaardige 
kwaliteit wijnen voortbrengt, met de merlotdruif in de 
hoofdrol. De wijnen zijn doorgaans zeer rond en gul, met 
fluweelzachte tanninen. Pomerol kent geen klassement.

49. Château de Bel-Air, Lalande de Pomerol
OKH WA JS

16,5 89-91 91-92

Een zeer stijlvol chateau van Michel de Laet Derache met 15 
hectare wijngaard in Lalande de Pomerol. De wijn verleidt met 
pure chocolade, specerijen en rijp rood fruit op de neus. De 

smaak is geconcentreerd en biedt wederom het rijpe fruit en 
mooi gepolijste tanninen, gevolgd door een lange en kruidige 
afdronk.
Op dronk: tussen 2022 en 2030
€ 20,90 per fles bij afname 6 flessen € 30,70

50. L’Hospitalet de Gazin, 2e wijn Château Gazin
OKH OKH P/K

17- 18

Château Gazin heeft een schitterend terroir in het hart van het 
plateau van Pomerol. De ondiepe klei met een harde onder-
grond is perfect voor hoogwaardige merlot. Voor deze tweede 
wijn wordt de jongere aanplant gebruikt. Het oogstjaar 2018 
heeft geweldige tweede wijnen voortgebracht, waaronder deze 
L’Hospitalet de Gazin. Op de neus bramen en zwarte kersen 
met iets van mokka en specerijen. Een krachtige wijn met prach-
tige tanninen en een goede lengte. Uitstekend!
Op dronk: tussen 2022 en 2030+
€ 33,50 per fles bij afname 6 flessen € 52,00

51. Château Plince
OKH WA JS WS

17+ 91-93 93-94 92-95

Al vele jaren volgen wij met aandacht Château Plince en de 
2018 is van grote klasse! Een assemblage van 79% merlot en 
21% cabernet franc. De neus is in eerste instantie wat ingetogen 
met subtiel zoethout, mokka, aardbeien en kersen. De smaak 
is geconcentreerd en biedt veel structuur, maar ook een fijne 
elegantie, spanning, fluwelige tanninen en een prachtige lengte!
Op dronk: tussen 2022 en 2032+ 
€ 37,50 per fles bij afname 6 flessen € 54,25

52. Château La Grave à Pomerol
OKH WS AG

17,5 93-96 89-92

Zoals de naam van het chateau al aangeeft bestaat het terroir 
bijna puur uit kiezel. Deze ruim anderhalve kilometer lange 
strook loopt door tot in Saint-Emilion bij Château Cheval Blanc 
en eindigt bij Château Figeac. Een assemblage van 85% merlot 
en 15% cabernet franc. Op de neus wat ingetogen met diep 
donker fruit en iets van specerijen. De smaak is compact en 
zuiver en heeft veel kracht, maar tevens een prachtige elegantie. 
De balans, met een fijne zuurgraad, geeft de toch al zeer 
indrukwekkende wijn nog eens extra lengte. 
Op dronk: tussen 2022 en 2033+ 
€ 42,50 per fles bij afname 6 flessen € 59,70

53. Château Bourgneuf-Vayron
OKH WA JS WS AG

17,5 92-94 93-94 93-96 89-92

De laatste jaren merken we een grote vooruitgang op Château 
Bourgneuf. Wat bijdraagt aan de kwaliteit is de gemiddeld hoge 
leeftijd van de stokken van maar liefst 40 jaar. Een prachtig 
zuivere wijn met subtiele minerale tonen en wilde kruiden en 
specerijen. Geconcentreerd en krachtig met iets van ceder, 
mint en een zwoele tanninestructuur. Zeer goed in balans. Niet 
eerder proefden wij zo’n indrukwekkende Château Bourgneuf! 
Op dronk: tussen 2022 en 2032+ 
€ 47,50 per fles bij afname 6 flessen € 72,90

54. Clos l’Eglise
OKH WA DE JS WS AG

18 94-96 92 96-97 93-96 92-95

Een groots terroir gelegen op het plateau van Pomerol, vlak 
naast L’Eglise Clinet. Oogstjaar 2018 is een assemblage van 
80% merlot en 20% cabernet franc. Een intense neus met 
ingemaakte pruimen en rijpe zwarte bessen. De smaak is rijk 
en biedt fluweelzachte tanninen met voldoende grip voor een 
groot bewaarpotentieel. In de afdronk exotische specerijen, 
cederhout en fijne zuren voor balans. 
Op dronk: tussen 2023 en 2036
€ 91,00 per fles bij afname 6 flessen € 142,50

55. Château Certan de May
OKH WA DE JS WS AG

18,5 93-95 94 95-96 93-96 90-93

Château Certan de May bestaat uit 5,5 hectare wijngaard op 
het mooiste gedeelte van het plateau van Pomerol. Sinds 2013 
doet Jean-Claude Berrouet, voorheen van buurman Pétrus, 
het oenologisch advies. Onder begeleiding van Berrouet 
hebben wij de kwaliteit de laatste jaren verder zien verbeteren. 
Oogstjaar 2018 is zeer zuiver en intrigerend met donker fruit als 
bramen en bosbessen. Schitterende tanninen voor structuur en 
de afdronk is lang met zwoel fruit, specerijen en heerlijk sappige 
zuren voor elegantie. Een pomerol van hoog niveau!
Op dronk: tussen 2023 en 2037+
€ 117,50 per fles bij afname 6 flessen € 178,50

Barsac
Ten zuiden van de stad Bordeaux ligt een gebied waar 
de omstandigheden zodanig zijn dat de druiven er 
aan het eind van het rijpingsseizoen relatief makkelijk 
‘besmet’ worden met edele rot, de zogenaamd 
‘pourriture noble’. De groeiomstandigheden waren in 
2018 excellent voor de wijnen uit Barsac en Sauternes, 
ook voor het edele zoet dus een topjaar!

56. Château Closiot, Clos Bonneau
OKH WA RVF

18,5 92-94 17-18

Jean-Marie Guffens is een groot fan van de wijnen in Bordeaux. 
Niet alleen van de grote rode wijnen, maar ook van de witte en 
met name de zoete wijnen uit Barsac en Sauternes. Toen hij dan 
ook de mogelijkheid kreeg om een heel groot terroir in Barsac 
te kopen hapte hij toe. Een verrukkelijke elegante sauternes met 
structuur, concentratie en fraîcheur. De typische geuren van 
honing, ananas en wilde perzik. Een zuivere smaak met florale 
tonen van kamille en specerijen als steranijs en kardemom. De 
afdronk is lang, weelderig en evengoed heerlijk fris. 
Op dronk: tussen 2021 en 2040
€ 45,00 per fles bij afname 6 flessen € 63,90

57. Château Closiot, Les Dames du Clos  
OKH WA RVF

19+ 92-94 17-18

Guffens was een van de laatste die zijn druiven oogstte in 
2018. Veel van de chateaus om hem heen hadden de druiven 
al binnen ondanks dat botrytis nog niet had toegeslagen door 
het droge weer. Het wachten werd meer dan beloond! Op de 
neus direct honing, wilde kruiden, marmelade en een beetje 
toast. Een zeer complexe wijn met een immense concentratie en 
schitterende balans. Volgens Guffens is dat natuurlijk niet meer 
dan logisch: ‘als je de suikers concentreert, dan concentreer 
je ook de zuren’. Daarmee bewijst Jean-Marie nog maar eens 
zijn onnavolgbare inzicht. Zonder twijfel een van de mooiste 
sauternes van het jaar! 
Op dronk: tussen 2021 en 2050+
€ 89,00 per fles bij afname 6 flessen € 123,50
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STANDAARD VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor 
verwijzen wij u naar onze website: okhuysen.nl/voorwaarden.

Okhuysen wijngarantie:
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze door ons retour genomen en 
krijgt u desgewenst een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere 
redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de ongeopende flessen van u 
retour en ontvangt u voor deze retourflessen van ons een creditnota of uw geld 
terug.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 1 september 2019.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio 2021.

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

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een 
afname per verpakkingseenheid van 6 flessen van één soort (tenzij anders 
aangegeven). De prijzen komen niet in aanmerking voor aanvullende kortingen.  
Om gebruik te kunnen maken van de in deze brochure vermelde aanbiedingsprijzen 
is de datum van ontvangst van uw betaling bepalend. Onder verwijzing naar de 
looptijd van deze aanbieding en de betalings-/reserveringsvoorwaarden (zie 
hieronder), dient uw betaling uiterlijk 14 september 2019 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur van deze voorverkoop 
vooraf. Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van uw aankoop. Betaling 
dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Per bank: ING Bank te 
Haarlem NL56INGB 0670813958.
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal gefactureerd worden op het moment van 
uitlevering. Wanneer u op het moment van uitlevering van uw wijn deze combineert 
met een reguliere bestelling, waarbij u voldoet aan de voorwaarden voor kosteloze 
levering, vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven van accijns doorberekend. De wijnen worden 
pas veraccijnsd bij uitlevering. Mochten deze tarieven wijzigen voordat de wijnen 
aan u zijn uitgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor deze aan u door te 
berekenen. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief zijn hierop niet van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WIJNEN IN OPSLAG

In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking voor opslag. Gezien de zéér speciale prijsstelling 
van deze wijnen worden aan koper dan wel opslagkosten in rekening gebracht. 
Deze zijn € 12,001 per doos van 6 flessen c.q. € 24,002 per doos van 12 flessen van 
één soort. De wijn kan dan desgewenst gedurende zes jaar na het jaar van oogst 
zonder verdere kosten voor de koper in opslag worden gehouden. Voor flessen 
die langer in opslag worden gehouden, wordt per fles € 0,552 aan opslagkosten in 
rekening gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden gelaten, zullen op de betreffende factuur de 
woorden “IN OPSLAG” worden opgenomen, zulks ter aanduiding dat de betrokken 
wijnen aan de koper zijn verkocht, doch door verkoper nog niet aan deze zijn 
geleverd.

Factuur opslagkosten:
Indien de factuur van de opslagkosten niet binnen de gestelde betaaltermijn 
is voldaan, behoudt verkoper zich het recht voor om de desbetreffende 
opslagovereenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en de 
opgeslagen wijnen direct aan de koper uit te leveren.

Ruiming:
Wijnen die langer dan 10 jaar zijn opgeslagen, die naar de mening van verkoper 
met het oog op de drinkbaarheid niet langer bewaard dienen te worden en die 
niet worden opgevorderd binnen een termijn van 2 maanden nadat de koper c.q. 
eigenaar daartoe, bij aangetekend schrijven aan het bij verkoper laatst bekend 
zijnde adres, is uitgenodigd, kunnen door verkoper worden geruimd zonder 
dat de koper c.q. eigenaar enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 
Eventueel gerealiseerde opbrengsten uit verkoop van deze wijnen zullen onder 
aftrek van gemaakte kosten, zoals achterstallige opslagkosten, notariskosten en 
kosten samenhangend met de ruiming en verkoop, ten behoeve van de koper c.q. 
eigenaar worden gereserveerd.

Aansprakelijkheid:
Wanneer de opgeslagen wijnen tenietgaan door welke oorzaak ook, dan is 
verkoper gehouden de gefactureerde waarde, voor zover voldaan, aan de koper te 
vergoeden; tot verdere schadevergoeding is verkoper niet gehouden.

1 tarieven 2019
2 huidig tarief over opslagjaar 2018

‘Tweede wijn’
Tegenwoordig heeft nagenoeg elk toonaangevend chateau wel een tweede wijn. De tweede wijnen dienen om de kwaliteit van 
de ‘Grand Vin’ door een strenge selectie op een nog hoger niveau te krijgen. In de wijngaard worden perceelselecties gemaakt op 
basis van de terroir en de leeftijd van de wijnstokken. Daarna worden in de kelders de cuvées en barriques (en tegenwoordig ook de 
‘oeufs de noblot’ en amforen), tijdens de vinificatie en opvoeding nauwlettend in de gaten gehouden. Alleen de beste vaten worden 
gereserveerd voor de ‘Grand Vin’. De tweede wijn heeft niet de kracht en structuur van de ‘Grand Vin’, maar biedt meer fruitexpres-
sie en kan al eerder gedronken worden. De zuiverheid en klasse van de tweede wijnen is in 2018 van een opvallend hoog niveau!
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