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Domaine Samuel Billaud - Chablis 

Voorheen was Samuel Billaud wijnmaker bij het familiedomein Domaine 
Billaud-Simon. Maar na het plotseling overlijden van zijn vader, trok diens 
broer - Bernard - alle macht naar zich toe en werden Samuel en zijn moeder 

en zus buiten spel gezet. Oom Bernard verkocht het domein uiteindelijk in 2014 
aan Faivelay. Na een juridisch gevecht van jaren, kocht Samuel vier hectare terug 
van Faivelay en vergaarde nog enkele andere wijngaarden. Hij richtte een kleine, 
maar zeer functionele kelder met moderne apparatuur in. Inmiddels worden de 
wijnen van Samuel alom bejubeld, en is de kwaliteit uitmuntend. In de nationale 
en internationale pers, waaronder Wine Advocate, kregen Samuels wijnen hele 
hoge scores. In augustus verdiende Samuel in korte tijd zijn tweede ster in de 
prestigieuze groene jaargids van La Revue du Vin de France! De wijnen van 
Billaud zijn krachtig, geconcentreerd, zeer zuiver en schoon. Het mooiste van 
het Chablis- terroir komt samen in deze prachtige wijnen. 

1.  2017 PETIT CHABLIS ‘SUR LES CLOS’ NORMAAL € 19,95 VOORVERKOOP € 15,40
De druiven voor deze Petit Chablis komen van een perceel vlak boven de beroemde Grand Cru Les Clos. Door de zonrijke 
expositie heeft de wijn rijpheid en heerlijk gul geel fruit. De afdronk is mooi fris en mineraal.

 Op dronk: tussen 2020 en 2023 

2. 2017 CHABLIS ‘LES GRANDS TERROIRS’ NORMAAL € 25,90 VOORVERKOOP € 19,95
Een wijn gemaakt van druiven van drie verschillende percelen met een uitstekende expositie. De precisie van deze wijn is 
indrukwekkend die intensiteit, rondeur, iets exotisch fruit en in de afdronk ragfijne zuren voor balans en spanning bezit! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

3. 2017 CHABLIS 1ER CRU LES VAILLONS ‘VIEILLES VIGNES’ NORMAAL € 36,50 VOORVERKOOP € 27,95
De zestig jaar oude stokken van deze premier cru geven geconcentreerde druiven die een krachtige wijn voortbrengen. 
Heerlijk zwoel fruit en een prachtige romige en iets kruidige smaak. De afdronk is sappig en fris met notige tonen en een bite. 
Prachtig complex! 

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

4. 2017 CHABLIS 1ER CRU MONT DE MILIEU NORMAAL € 37,95 VOORVERKOOP € 29,25
De premier cru Mont de Milieu heeft nagenoeg dezelfde expositie als de grand cru’s en een bodem met veel actieve kalk. Een 
deel van de wijn werd opgevoed op grotere eikenhouten vaten. Een krachtige wijn met iets toast en exotisch fruit. De smaak 
is zuiver en heeft een schitterende lange afdronk. Indrukwekkend! 

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

5. 2017 CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TONNERRE NORMAAL € 42,50 VOORVERKOOP € 32,75
Montée de Tonnerre is de meest gereputeerde premier cru en bewijst dit ook met een geweldige wijn! Expressief met 
concentratie en diepgang, gevolgd door een lange afdronk met citruszeste, kamille en hazelnoten. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

6. 2017 CHABLIS GRAND CRU BOUGROS NORMAAL € 80,90 VOORVERKOOP € 61,95
De grand cru Bougros van Samuel is groots en meeslepend en bezit veel rijp fruit en structuur. Heerlijke botertonen, 
geroosterde hazelnoot, rijpe perzik en abrikoos. De afdronk is lang en intens met een subtiele zilte toets. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2035

7. 2017 CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR NORMAAL € 92,50 VOORVERKOOP € 71,00
Het karakter van de Vaudésir is wat slanker, maar met een immense ingehouden kracht. Een opvoeding van een jaar op 
eikenhout gevolgd door een half jaar cuve met rijping sur lie voor extra body. Mooi zuiver met iets exotisch fruit. Een wijn met 
vulling, textuur en een groot potentieel. Schitterend! 

 Op dronk: tussen 2022 en 2032

8. 2017 CHABLIS GRAND CRU LES CLOS NORMAAL € 97,50 VOORVERKOOP € 75,00
Les Clos en Vaudésir worden door veel kenners als de beste grands cru’s beschouwd. De Les Clos staat daarbij ook bekend 
om zijn verfijndheid. Ondanks de verfijndheid is het echter wel een immens krachtige wijn met structuur, rijp geel fruit, 
boterbabbelaars en een fluwelen textuur. Groots!

 Op dronk: tussen 2022 en 2035

Bourgogne 2017
Het jaar waar iedereen naar snakte 

Iedereen, maar vooral de producenten zelf. 2017 bracht 
namelijk zowel kwaliteit als volume en dat had niet alleen 
de markt maar ook de wijnproducent na een aantal 

moeilijke oogstjaren met kleine opbrengsten hard nodig. 

De vraag naar bourgogne blijft wereldwijd maar toenemen en 
dat terwijl het voor veel boeren, ondanks de stijgende prijzen 
(vraag en aanbod), zware jaren zijn geweest. De laatste vijf 
oogstjaren waren klein en lokaal soms zeer klein. Hagel, 
droogte, meeldauw, vorst, ieder jaar was er wel iets dat 
tegenzat. En vaak genoeg kregen boeren in een jaar te maken 
met een combinatie van genoemde fenomenen. En terwijl 
wijnboeren maar al te goed weten dat ze aan het natuurgeweld 
weinig kunnen doen en na tegenslagen doorgaans hun 
‘rug rechten’, was een drukkende stemming de laatste tijd 
voelbaar. Niet alleen leiden kleine oogsten tot flink minder 
inkomsten, maar ook de markt (importeurs en consumenten) 
begint te klagen en te zeuren over een gebrek aan wijn (en 
stijgende prijzen). Het was daarom van groot belang dat 2017 
het benodigde volume zou brengen. 
 
Na een koude winter, waarin de wijngaard tot rust kon komen 
en schadelijke micro-organismes werden gedood, waren 
februari en maart aan de warme kant en kwamen er al vroeg 
knoppen aan de stokken. Vorst kan in dat soort gevallen de 
nodige schade aanrichten. April was zelfs zo warm dat de 
eerste blaadjes zich al begonnen uit te rollen. Toen er eind 
april kans op nachtvorst was, ontstond er enige paniek. De 
wijnboeren waren echter beter voorbereid dan ooit; speciale 
kaarsen, windmolens, vuurkacheltjes, alles stond klaar. 
Gelukkig was de vorst minder hevig dan in 2016, was het 
ook minder vochtig en zorgde de wind voor de benodigde 
luchtcirculatie. Ook het verbranden van stro, waardoor er 
rookontwikkeling ontstaat, zorgde ervoor dat de ochtendzon 
de met een ijslaagje bedekte bladeren en knoppen niet 
konden verbranden. Het resultaat was dat er nauwelijks 
schade was op een paar plekken in Chablis en Mâcon na. 
Het zelfherstellend vermogen van de natuur zorgde ervoor 
dat de wijnstokken na een heel klein jaar als in 2016 extra 
trossen gingen produceren. Deze omstandigheden stelden 
een potentieel grote oogst in het vooruitzicht. Eind mei 
verliep de bloei onder goede omstandigheden, waarmee 

een volgende belangrijke horde werd genomen. Juni en juli 
verliepen goed en brachten ook wat zeer welkome regen, die 
na een droge winter hard nodig was. Om alle druiven goed rijp 
te krijgen, was het nu ook nodig om groen te oogsten. Hierbij 
wordt het ‘overschot’ en dan met name de minder gunstig 
hangende trosjes – met in dit stadium nog groene druiven 
– weggeknipt. Hiermee verlaag je weliswaar de productie, 
maar verhoog je de kwaliteit. Augustus was warm en droog 
en leidde tot een snelle verkleuring van de pinot noir. Door 
de droogte concentreerden de druiven en wilden sommige 
boeren al vroeg gaan oogsten, maar de pitjes en schilletjes 
waren nog niet geheel rijp. Wachten was een must. Gelukkig 
kwam er wat regen, precies voldoende om de planten weer 
op gang te krijgen en de druiven wat te laten groeien. Eind 
augustus begon de pluk van de eerste witte druiven en half 
september begon de pluk van rood. Alle druiven werden onder 
perfecte omstandigheden binnengehaald. Na al die jaren van 
tegenspoed voelde dit in de Bourgogne als een wonder, met 
stralende gezichten als resultaat. De kwaliteit van de druiven 
hing verder af van het wijngaardwerk van de boer. Te grote 
productie leidt tot verdunning van de druiven. Hier de juiste 
balans in vinden was een must.

Onze proefrondes in het voorjaar van 2018 en 2019 bevestigen 
dat onze ambitieuze en kundige producenten fantastisch 
hebben gewerkt en schitterende wijnen hebben gemaakt. 
Opvallend om te zien, was dat vooral de rode wijnen tijdens 
hun opvoeding op vat enorm zijn gegroeid. In het voorjaar 
van 2018 leken de rode wijnen soms wat vulling te missen, 
maar inmiddels hebben ze zich ontwikkeld tot complete en 
zeer aantrekkelijke wijnen. De witte wijnen waren op beide 
momenten voortreffelijk. Ze bezaten een mooie concentratie, 
terroirexpressie en elegantie.
Wij kunnen u de wijnen van 2017 van harte aanbevelen!

Xavier Kat

PS U zult zien dat wij dit jaar een prachtige grote lijst met wijnen 
hebben. De wijnen waren zo goed, dat we enthousiast hebben 
ingekocht. Om u te helpen bij uw keuze hebben we een aantal 
wijnen als coups de coeur aangemerkt, maar natuurlijk kunt u 
ons ook altijd vragen om een advies op maat!
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16. 2017 CHAMBOLLE-MUSIGNY NORMAAL € 67,80 VOORVERKOOP € 52,25
De stokken in deze wijngaard zijn meer dan 40 jaar oud. Een prachtige kleurintensiteit en elegant rood fruit op de neus. In 
de smaak frambozen en zwarte bessen met subtiel wat kreupelhout, kruidkoek en zwoele tanninen. De finale is lang en biedt 
wederom het sappige rode fruit. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

17. 2017 MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES BROC NORMAAL € 76,20 VOORVERKOOP € 58,50
De wijnen uit Morey-Saint-Denis staan bekend om hun hoge kwaliteit en elegante, iets aardse stijl. Een kruidige en 
expressieve neus met zwarte bessen en bramen. Een complexe wijn met fijne textuur, rijpe tanninen en heerlijk fris rood fruit 
in de lange afdronk.  

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

18. 2017 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU AUX THOREY NORMAAL € 76,20 VOORVERKOOP € 58,50
Deze premier cru ligt direct ten noordwesten van het stadje Nuits-Saint-Georges met een geweldige (zon)expositie. Een 
schitterende donkere kleurintensiteit en de geur van cassis met zuiverheid en rijpheid. De tanninen zijn krachtig en mooi in 
balans met het fruit en de fijne zuren. De afdronk is elegant en heeft veel lengte.  

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

19. 2017 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES PRULIERS NORMAAL € 76,20 VOORVERKOOP € 58,50
Les Pruliers ligt aan de zuidzijde van Nuits-Saint-Georges. Deze wijngaard heeft veel kleine stenen. Een stevige wijn met veel 
rijp fruit als zwarte bessen en kersen. Goed gestructureerd met fijne tanninen. De afdronk is kruidig met subtiele tonen van 
specerijen. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2029

20. 2017 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU LES SENTIERS NORMAAL € 123,50 VOORVERKOOP € 94,95
Les Sentiers ligt direct beneden de grand cru Bonnes Mares, tegen Morey-Saint-Denis aan. Direct een complexe wijn met 
rood fruit en iets aards. De smaak is geconcentreerd en bezit sappig rood fruit, veel precisie en een indrukwekkende lange 
finale. Groots!

 Op dronk: tussen 2022 en 2031

Domaine David Duband - Hautes Côte de Nuits

Onderscheidende en elegante wijnen, met aroma’s van bloemen en 
kruiden. Bourgogne met finesse en kracht, delicaat en intens. Dit is waar 
David Duband naar streeft. In Chevannes, in het hart van de Hautes-

Cotes de Nuits, hebben ze het niet over de kleur van de wijn of de tanninen. Het 
doel is ook niet om een studie van de wijn te maken, maar om de complexiteit van 
de verschillende terroirs van de Bourgogne te laten spreken. In 1991 nam de toen 
nog zeer jonge Duband het familiedomein over. Inmiddels heeft hij zijn eigen stijl 
van wijn maken ontwikkeld die leidt tot verfijnde, genuanceerde en evenwichtige 
wijnen vol terroirexpressie. Zo is hij overgegaan op het (gedeeltelijk) vergisten 
van hele trossen in plaats van te werken met ontsteelde druiven, waardoor de 
wijnen meer frisheid en levendigheid krijgen. Hij werkt op prachtige nieuwe 
premier-cru- en grand-cruwijngaarden. Zijn wijnen behoren tot de allerbeste van 
de Bourgogne!

9. 2017 BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS BLANC NORMAAL € 27,60 VOORVERKOOP € 21,25
De druiven, afkomstig van een perceel vlakbij het domein in het dorpje Chevannes, worden met de hand geoogst. De 
wijnstokken zijn ondertussen meer dan vijftig jaar oud. Een mooie frisse wijn met tonen van citrusfruit, geroosterde hazelnoten 
en rijpe perzik. De smaak is rijk met evengoed fraîcheur en een prachtige lengte!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

10. 2017 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL € 22,30 VOORVERKOOP € 16,95
De druiven voor de Bourgogne rouge komen uit Gevrey-Chambertin en Chambolle-Musigny. Een heerlijk expressieve wijn met 
veel rood fruit als aardbeien en frambozen. Sappig en toegankelijk met een fijne fraîcheur en uitstekende lengte. Een wijn die 
jong veel plezier zal geven, maar met een goed bewaarpotentieel.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

11. 2017 BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS - LOUIS AUGUSTE NORMAAL € 27,60 VOORVERKOOP € 21,25
De wijngaard voor de Louis Auguste ligt vlak bij het domein van David bij het dorpje Chevannes. Expressief, floraal en 
elegant. De smaak is krachtig en bezit rijp fruit en kruidigheid. De afdronk is sappig en heeft mooie frisse zuren en veel lengte. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2025

12. 2017 CÔTES DE NUITS-VILLAGES NORMAAL € 32,20 VOORVERKOOP € 24,90
De druiven voor deze Côtes de Nuits-Villages komen uit het dorp Brochon tegen Gevrey-Chambertin aan. Zacht rood fruit 
met rijpheid, mooi zuiver, iets zoethout en subtiel aards. Een perfect gebalanceerde wijn die nu al schitterend is met een 
uitstekend bewaarpotentieel.

 Op dronk: tussen 2021 en 2025

13. 2017 NUITS-SAINT-GEORGES NORMAAL € 56,00 VOORVERKOOP € 42,95
David is een ware meester waar het de druiven uit Nuits-Saint-Georges betreft! Het grote potentieel en de structuur van de 
tanninen behandelt hij met precisie. Diep donker fruit als zwarte bessen, rijpe tanninen en een subtiele hint van specerijen. De 
afdronk is lang en zuiver en verraadt een grote klasse.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

14. 2017 GEVREY-CHAMBERTIN NORMAAL € 61,90 VOORVERKOOP € 47,50
Een zeer verleidelijke Gevrey-Chambertin met prachtig rijp donker fruit als kersen. De tanninen zijn fijn en toegankelijk met 
veel rondeur. De lengte is schitterend en geeft cacao, iets van kruidnagel en kaneel en wederom het rijpe zwarte fruit.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

15. 2017 VOSNE-ROMANÉE NORMAAL € 67,80 VOORVERKOOP € 52,25
Niet voor niets is Vosne-Romanée de beroemdste village onder liefhebbers en kenners. Gestructureerd en zeer krachtig met 
een geweldige lengte, zuiverheid en elegant diep rood fruit. Een wijn die uitblinkt dankzij een subtiele balans tussen fijne zuren 
en rijpheid. Boordevol spanning!  

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

2017 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc
 Op dronk: tussen 2022 en 2030

2017 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey
 Op dronk: tussen 2022 en 2030

2017 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers
 Op dronk: tussen 2022 en 2031

2017 Echezeaux Grand Cru
 Op dronk: tussen 2023 en 2035+

2017 Charmes-Chambertin Grand Cru
 Op dronk: tussen 2024 en 2040+

2017 Latricières-Chambertin Grand Cru
 Op dronk: tussen 2024 en 2045+

Voorverkoop € 790,00 € 1025,00

LA CAISSE COLLECTION 
DAVID DUBAND (ZÉÉR BEPERKT LEVERBAAR)



6

O
kh

uy
se

n 
02

3
-5

31
22

40

7

26. 2017 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU NORMAAL € 48,50 VOORVERKOOP € 37,25
Savigny-Les-Beaune 1er Cru is een wijn met verfijning en veel elegantie. Een expressieve neus met florale tonen, specerijen 
en iets toast. Mooi geconcentreerd met spanning en fluwelen tanninen. De lange afdronk heeft precisie en balans.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

27. 2017 BEAUNE-CLOS-DU-ROI NORMAAL € 67,50 VOORVERKOOP € 51,95
De ‘ommuurde wijngaard van de Koning’ geeft altijd elegante wijnen met een expressief karakter, heerlijk rood fruit en fijne 
tanninen. Pure klasse! 

 Op dronk: tussen 2022 en 2025

28. 2017 ALOXE-CORTON 1ER CRU LES FOURNIÈRES NORMAAL € 64,95 VOORVERKOOP € 49,95
Deze premier cru ligt net onder de grand cru Corton. Dit oogstjaar laat veel kracht en complexiteit zien met zwart fruit, laurier 
en zoethout. De afdronk is lang en mondvullend en geeft zwoele tanninen. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2029

29. 2017 CORTON GRAND CRU NORMAAL € 103,50 VOORVERKOOP € 79,50
De neus is zwoel met diep donker fruit als kersen en cassis en subtiel wat specerijen. De smaak is voluptueus en biedt mooie 
rijpe en krachtige tanninen, gevolgd door een overweldigende lengte in de afdronk!

 Op dronk: tussen 2023 en 2035

30. 2017 CORTON-BRESSANDES GRAND CRU NORMAAL € 103,50 VOORVERKOOP € 79,50
De druiven voor deze Corton-Bressandes komen van een mooi gelegen perceel halverwege de heuvel. De wijn is nu al 
complex en heeft een bedwelmende neus vol rood fruit, wilde kruiden en met subtiele florale tonen. De smaak is intens en 
mooi fris en in de lange afdronk vinden we opnieuw het rode fruit. 

 Op dronk: tussen 2023 en 2035

Domaine Tollot-Beaut - Côte de Beaune 

Hoewel Tollot-Beaut in ongeveer het onbekendste wijndorp van de hele 
Côte de Beaune ligt, heeft het een grote reputatie. Chorey-lès-Beaune 
ligt als enige appellation aan de oostzijde van de Route Nationale 74. 

De meeste mensen die denken iets van Bourgogne af te weten, kijken daar 
alleen naar de westkant van de weg, want dáár vind je de allergrootste namen. 
Bovendien is de appellatie Chorey met 154 hectaren ook een van de kleinste 
van Beaune. Een grote naam in dit kleine gebied is echter Tollot-Beaut, niet in 
de laatste plaats omdat de familie tot de eerste behoorde – sinds 1921 – die 
wijnen op het domein zelf bottelde. Het huidige gezicht van het domein is 
Nathalie Tollot, maar er lopen meer Tollots rond in de wijngaarden en de kelders. 
Ook oom Jacques, vader Alain en de neven Jean-Paul en Olivier werken op dit 
familiedomein. Dankzij de ervaring van de oudere generatie en de ambitie van de 
jongere worden hier wijnen gemaakt die tot de top van de Bourgogne behoren. 
Ze worden geroemd om hun zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

21. 2017 BOURGOGNE BLANC NORMAAL € 26,90 VOORVERKOOP € 20,75
In de neus roomboter, iets karamel en toast. De smaak is mooi fris en tegelijk ook romig met een mollige textuur en rijp geel 
fruit. Dit is meer dan wat je mag verwachten van een goede witte bourgogne! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2023

22. 2017 CORTON-CHARLEMAGNE NORMAAL € 145,00 VOORVERKOOP € 111,00
Een diepe kleurintensiteit met een subtiele groene schittering door zijn jeugd. De smaak is intens en krachtig en biedt toast, 
confituur van abrikozen, iets honing en kamille. De smaak is nu al complex en rijk en heeft wederom het rijpe steenfruit 
en mooie frisse zuren voor een lange afdronk. De familie Tollot heeft zichzelf overtroffen met de klasse van hun Corton-
Charlemagne in dit oogstjaar!

 Op dronk: tussen 2022 en 2030+

23. 2017 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL € 26,90 VOORVERKOOP € 20,75
De oude stokken die het fruit geven voor deze Bourgogne rouge, geven kleine trossen met geconcentreerd fruit. De neus is 
expressief en kruidig en heeft heerlijk rijp donker fruit. De smaak is mooi fris en biedt frambozen, zoethout en iets aards. Een 
verrukkelijke rode bourgogne waarvan elke slok doet verlangen naar de volgende!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

24. 2017 CHOREY-LES-BEAUNE NORMAAL € 32,50 VOORVERKOOP € 24,95
Natalie Tollot is terecht trots op haar Chorey-Les-Beaune! Naast de toegankelijkheid die deze wijn laat zien is er ook diepgang 
met sappig kersenfruit, laurier en steranijs. De afdronk is intens en laat het uitstekende potentieel goed zien.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

25. 2017 ALOXE-CORTON  NORMAAL € 49,50 VOORVERKOOP € 37,95
Het krachtige karakter van Aloxe-Corton is duidelijk in deze wijn te ruiken en te proeven met donker fruit, bloesem en een iets 
rokerige toets. Het hout is mooi geïntegreerd en ondersteunt de wijn. Een lange en intense afdronk met wederom het donkere 
fruit.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

“De regen van eind augustus 
kwam precies toen het nodig was.”
- Nathalie Tollot

Nathalie Tollot
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37. 2017 POMMARD NORMAAL € 54,20 VOORVERKOOP € 41,75
Het perceel waar de Pommard vandaan komt heeft een zeer kalkrijke bodem op een hoogte van 300 meter met een 
oostzuidoostelijke expositie. Een wijn met veel kleurintensiteit. Wat ingetogen op de neus met subtiel wat donker fruit en 
specerijen. Een volle smaak met een mooie tanninestructuur en veel lengte.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

38. 2017 VOSNE-ROMANÉE ‘LES CHALANDINS’ NORMAAL € 82,80 VOORVERKOOP € 63,95
Het perceel ‘Les Chalandins’ ligt tegen Vougeot aan. Een grote wijn met een rijke geur van zoete kersen, specerijen en 
donkere chocolade. De smaak is intens met weelderig zwart fruit en zwoele tanninen. Het toonbeeld van de klassewijnen die 
dit prestigieuze dorp voortbrengt! 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

39. 2017 MARANGES 1ER CRU LE CROIX MOINES NORMAAL € 37,30 VOORVERKOOP € 28,75
De zeventig jaar oude stokken geven een krachtige wijn met veel precisie. Klein rood fruit op de neus met een hint van kaneel. 
In de smaak bramen en mooie, zachte tanninen. Een uitstekende lengte op de afdronk. Zeer goed! 

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

40. 2017 SANTENAY 1ER CRU CLOS ROUSSEAU NORMAAL € 43,20 VOORVERKOOP € 33,25
De premier cru Clos Rousseau ligt ten oosten van het dorp Santenay. De stokken zijn zeventig jaar oud. De weelderige stijl in 
combinatie met de complexiteit, fraîcheur en lengte in de kruidige afdronk, maken deze wijn onweerstaanbaar.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

41. 2017 VOLNAY 1ER CRU LES LURETS NORMAAL € 68,50 VOORVERKOOP € 52,75
Voor een deel van de wijn vindt er een vergisting plaats met hele trossen. Dit geeft de wijn veel finesse en mooie frisse 
tanninen met bite en een goede structuur. Het karakter van volnay komt ook schitterend op de voorgrond met zwoel rood fruit 
en een zeer fijne elegantie.

 Op dronk: tussen 2021 en 2030

42. 2017 VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU LES SUCHOTS NORMAAL € 169,70 VOORVERKOOP € 129,90
De mooiste premier cru die Carel ons te bieden heeft! Les Suchots ligt tussen de grand cru’s Richebourg en Romanée Saint-
Vivant. De neus heeft rijp donker fruit, specerijen en cacao. Een intense kracht met diepgang en fluwelen tanninen!

 Op dronk: tussen 2022 en 2030+

43. 2017 CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU NORMAAL € 204,90 VOORVERKOOP € 157,50
De Charmes-Chambertin doet zijn naam eer aan met een neus van verleidelijke rijpe kersen, kruidnagel en steranijs. Ook in de 
smaak komen de kersen terug met prachtige tanninen en een adembenemende lengte!

 Op dronk: tussen 2023 en 2035+

44. 2017 CHAMBERTIN GRAND CRU NORMAAL € 365,50 VOORVERKOOP € 279,00
Een van de beroemdste grand cru’s van de Bourgogne en paradepaardjes van Camille Giroud. Wat ingetogen op de neus 
met subtiele aardse tonen en rood fruit. De smaak is zeer geconcentreerd, met stevige, maar fijne tanninen voor een immens 
potentieel. De afdronk is zuiver, groots en meeslepend!

 Op dronk: tussen 2023 en 2040

Maison Camille Giroud - Côte de Beaune

Een wijnhuis met een Hollands tintje. Carel Voorhuis, een Fransman met 
Nederlandse roots, nam in 2016 het stokje over van wijnmaker David Croix 
die zich volledig op zijn eigen domein ging richten (Domaine des Croix, zie 

hierna). Carel zet het goede werk van David voort en is net als zijn voorganger 
zeer ambitieus en kundig. Het Bourgogne-huis werd in 1865 opgericht door 
Camille Giroud. Naast het gebruik van eigen wijngaarden, kocht het huis ook wijn 
van andere wijnboeren die vervolgens in de kelders van Giroud werd opgevoed. 
De flessen kwamen pas op de markt als ze op dronk kwamen. De kelders van 
Giroud puilden dan ook uit van de grote oude wijnen. Dat veranderde allemaal 
met de komst van David Croix begin 2000. De focus werd verlegd van het 
opkopen van wijn naar het kopen van druiven en most en daarmee ook naar 
het wijnmaken. In navolging van Croix, bleef Voorhuis trouw aan het biologisch 
verantwoord wijngaardbeheer. 

31. 2017 BOURGOGNE BLANC NORMAAL € 23,20 VOORVERKOOP € 17,90
Deze Bourgogne blanc is een assemblage van chardonnaydruiven uit Meursault, Chassagne-Montrachet, Hautes-Côtes 
de Beaune en Mâcon. Een veelbelovende neus met boter, brioche en perzik. De smaak is mooi fris en sappig en in de 
verrukkelijke afdronk een aangename rondeur.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

32. 2017 MERCUREY BLANC NORMAAL € 30,10 VOORVERKOOP € 23,25
De druiven komen van een wijngaard ‘Les Mussiaux’ in het zuiden van Mercurey van stokken van meer dan vijftig jaar oud. De 
bodem bevat veel kalk wat de wijn precisie en fraîcheur geeft. Een mooie slanke chardonnay met mineraliteit en een prachtige 
lengte!

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

33. 2017 AUXEY-DURESSES BLANC NORMAAL € 36,10 VOORVERKOOP € 27,90
Afkomstig van twee verschillende percelen vrij dicht tegen Meursault aan. De wijngaarden liggen op bijna 300 meter hoogte. 
De neus is floraal en heerlijk toegankelijk. De smaak is fris en kruidig, gevolgd door een afdronk met pit en een zilte minerale 
toets.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

34. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU LES VERGERS NORMAAL € 97,50 VOORVERKOOP € 74,95
‘Les Vergers’ ligt wat hoger op de heuvel aan de kant van Saint-Aubin en Puligny-Montrachet. Een verleidelijke wijn met 
voluptueus rijp geel fruit, vanille en een hint van exotisch fruit. De smaak is geconcentreerd en heeft een rijke textuur. De 
afdronk is gelaagd en gebalanceerd. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

35. 2017 CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU NORMAAL € 173,90 VOORVERKOOP € 133,00
Carel heeft voor zijn Corton-Charlemagne beschikking over twee percelen aan weerszijden van de heuvel. Een complexe 
neus vol zwoel rijp fruit, als abrikozen en perziken, met iets van roomboter en brioche. De smaak is intens en biedt veel sap, 
structuur en rijkdom. De afdronk is krachtig en heeft een schitterende zilte toets.

 Op dronk: tussen 2022 en 2028

36. 2017 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL € 22,30 VOORVERKOOP € 16,95
Deze Bourgogne rouge is een assemblage van druiven uit de Côte Chalonnaise, Côte de Beaune en Côte de Nuits. Een fijne 
fruitexpressie en mooi elegant met ook in de smaak sappig rood fruit en kruidige, ronde tanninen. Heerlijk!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

“In het begin leek 2017 soms wat vulling te missen, 
maar de wijnen zijn tijdens de opvoeding enorm gegroeid.”
- Carel Voorhuis

Oude voorraad in de kelders van Camille Giroud
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Domaine François Carillon - Côte de Beaune

Domaine Louis Carillon stamt uit 1611 en was tot voor kort altijd in handen 
van dezelfde familie. Echter, enkele jaren geleden besloten François en 
zijn broer Jacques wegens een verschil van inzicht het domein te splitsen. 

François voelde zich bevrijd en kon eindelijk invulling geven aan zijn ambities. 
De wijngaarden in Puligny-Montrachet beslaan vandaag de dag meer dan 16 
hectare, waarvan het overgrote deel (90%) met chardonnay is beplant en de rest 
met pinot noir en aligoté. Omdat ook de kelders van het oude familiedomein 
werden gesplitst, besloot François tot een flinke verbouwing van de gebouwen in 
het centrum van Puligny. Dit werd onlangs afgerond en biedt hem veel comfort. 
François Carillon wordt geroemd om de elegantie en precisie van zijn wijnen en 
zijn behoefte om zichzelf te blijven verbeteren. Ondersteund door een dynamisch, 
klein team zet hij de werkzaamheden op het domein met evenveel toewijding en 
perfectie als altijd voort, maar inmiddels is hij ook begonnen om zijn knowhow en 
liefde voor het vak over te dragen aan zijn vier kinderen. 

53. 2017 BOURGOGNE BLANC NORMAAL € 29,10 VOORVERKOOP € 22,50
Een combinatie van druiven uit Meursault en Puligny-Montrachet die zijn opgevoed op grote eikenhouten vaten. De neus 
is spannend en heeft minerale tonen en iets van boter. De smaak is romig en elegant, heeft mooie frisse zuren en een 
schitterende lengte! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

54. 2017 SAINT-AUBIN BLANC 1ER CRU MURGERS DES DENTS DE CHIEN NORMAAL € 65,90 VOORVERKOOP € 50,75
Saint-Aubin is hét alternatief voor de kostbare wijnen uit Chassagne en Puligny. Zeker deze premier cru van hoog niveau! 
Zwoel geel fruit als abrikozen en perziken, iets vanille en toast. Geconcentreerd met fijne zuren en een afdronk waar het rijpe 
gele fruit in terugkomt.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

55. 2017 PULIGNY-MONTRACHET NORMAAL € 73,30 VOORVERKOOP € 56,50
François laat zijn grote kennis en kunde zien met deze Puligny-Montrachet. Dit is de stijl chardonnay waar andere wijnmakers 
van dromen en wat witte bourgogne uniek maakt. Boter, bloemen, mineraal en zuiver met een romige textuur en frisse finale.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

56. 2017 PULIGNY-MONTRACHET ‘LES ENSEIGNIÈRES’ NORMAAL € 83,50 VOORVERKOOP € 64,50
Een premier cru met een grote reputatie, niet in de laatste plaats vanwege zijn ideale ligging direct onder Batard-Montrachet. 
Een grote intensiteit, levendige zuren, tonen van geel en wit fruit, iets amandel, brioche, alles prachtig in balans en met een 
prachtige lengte.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

57. 2017 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAMPS GAIN NORMAAL € 103,70 VOORVERKOOP € 79,95
Met twee hectare het grootste perceel van Carillon, verticaal gelegen van hoog naar laag met daardoor veel 
bodemverschillen, wat bijdraagt aan de grote complexiteit. Dit wordt verder geaccentueerd door de verschillende maten van 
houten vaten die Carillon gebruikt. Prachtig zoetig geel fruit, mooi geconcentreerd en heerlijk zuren. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

58. 2017 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES FOLATIÈRES NORMAAL € 118,90 VOORVERKOOP € 91,50
Voor Carillon heeft Les Folatières het niveau van een grand cru. De wijngaard ligt net ten noorden van en op dezelfde hoogte 
als Chevalier-Montrachet. Een wijn die altijd wat tijd nodig heeft. Prachtige intensiteit, mineralen, witte bloemen, rijp geel en 
wit fruit, complex en een grote lengte.

 Op dronk: tussen 2022 en 2031

Domaine des Croix - Côte de Beaune 

Na gedurende meerdere jaren bij Maison Camille Giroud de boel op orde te 
hebben gebracht en het huis weer succesvol te hebben gemaakt, besloot 
David in 2005 voor zichzelf te beginnen. In eerste instantie deed hij beide 

domeinen naast elkaar, maar uiteindelijk besloot hij alle tijd en energie in zijn eigen 
domein te steken. Zeker ook omdat hij de kans had om het domein met de aankoop 
van enkele topwijngaarden verder te vergroten. Voor David waren het spannende 
tijden en het zat hem niet meteen mee. Hij had te kampen met een paar heel kleine 
oogsten, met 2016 als absoluut dieptepunt. Gelukkig maakt 2017 heel veel goed! 
Het aanvankelijk koude voorjaar ging over in een goede zomer. De mooie zomer 
resulteerde in een van de vroegste oogsten ooit in de Bourgogne. Ook met de 
kwaliteit en het volume was het dik in orde, dus eindelijk een meevaller voor David!  

45. 2017 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL € 27,80 VOORVERKOOP € 21,50
Voor zijn Bourgogne rouge heeft David een assemblage gemaakt van druiven uit de appellations Savigny-Les-Beaune en 
Beaune. De neus is rustiek met mooie aardse tonen en frambozen. De wijn heeft vulling, lengte en elegantie in de afdronk. 
Heerlijk! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

46. 2017 BEAUNE NORMAAL € 35,50 VOORVERKOOP € 37,25
Alles wat je mag verwachten van een goede beaune met expressief rood fruit, subtiele florale tonen en iets cacao. De smaak 
is mooi fris en bezit kruidige tanninen en veel lengte.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

47. 2017 BEAUNE 1ER CRU CENT VIGNES NORMAAL € 45,40 VOORVERKOOP € 34,95
Deze grotere premier cru heeft een bodem met zand en wat kalk. De wijn is licht gestructureerd met mooie florale tonen en 
heerlijk sappig fruit.  

 Op dronk: tussen 2022 en 2028 

48. 2017 BEAUNE 1ER CRU LES TUVILAINS NORMAAL € 53,10 VOORVERKOOP € 40,90
Het eerste oogstjaar voor David van deze premier cru. De wijngaard ligt aan de oostzijde van de stad Beaune. David is erg 
trots op zijn perceel met tachtig jaar oude stokken. De geur heeft subtiele aardse tonen en een mooie kruidigheid. De smaak 
is elegant en tegelijk geconcentreerd en zuiver. De lengte in de afdronk is indrukwekkend! 

 Op dronk: tussen 2022 en 2028

49. 2017 BEAUNE 1ER CRU BRESSANDES NORMAAL € 55,30 VOORVERKOOP € 42,50
Deze gereputeerde premier cru heeft een relatief steile helling en geeft wijnen met structuur. De neus is expressief en geeft 
anijs, herfstbladeren en aardbeien. Mooie structuur, frisse tanninen en lange finale! 

 Op dronk: tussen 2023 en 2029

50. 2017 BEAUNE 1ER CRU PERTUISOTS NORMAAL € 59,70 VOORVERKOOP € 45,95
Pertuisots ligt halverwege de heuvel aan de kant van Pommard. Mooi rijp fruit, vulling met zwoele tanninen en frisse zuren 
voor balans. De afdronk is complex en heeft tonen van laurier en wederom het rijpe fruit. 

 Op dronk: tussen 2023 en 2028

51. 2017 BEAUNE 1ER CRU LES GRÈVES NORMAAL € 68,50 VOORVERKOOP € 52,75
Les Grèves is het neusje van de zalm van Beaune. Dit is het hart van de appellatie die de krachtigste wijnen voortbrengt. De 
neus is direct intens en biedt overdadig rijp donker fruit, iets aardse tonen en aardbeien. De smaak is gestructureerd en heeft 
tonen van leer. Een jeugdige wijn met veel potentieel. Groots!

 Op dronk: tussen 2023 en 2030

52. 2017 CORTON LES GRÈVES GRAND CRU NORMAAL € 108,10 VOORVERKOOP € 82,90
Deze grand cru heeft zestig jaar oude stokken. Een zeer complexe wijn met veel kracht en concentratie. Wat ingetogen, maar 
laat een groot potentieel zien met rijp rood fruit, stevige, maar fijne tanninen en een haast eindeloze afdronk met balans, 
mineraliteit en verfijning!

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

“2017 is een jaar met veel frisheid en finesse; 
een groots jaar!”
- François Carillon
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64. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU EN REMILLY NORMAAL € 79,30 VOORVERKOOP € 60,95
En Remilly is een kleine bijzondere wijngaard gelegen in de linker bovenhoek van Chevalier-Montrachet. De bodem is 
complex en heeft dezelfde samenstelling als Chevalier, maar is minder diep. Een schitterende, complexe wijn, met een 
uitbundig karakter en zowel kracht als elegantie.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

65. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU LES CHENEVOTTES NORMAAL € 79,30 VOORVERKOOP € 60,95
Een tachtig jaar oude wijngaard met een wat diepere en rotsige kleigrond, die een wijn voortbrengt met een ziltig, spicy 
karakter. Een breed gestructureerde wijn, met een prachtige concentratie, gul, zoetig fruit en verkwikkende zuren. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

66. 2017 CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU NORMAAL € 388,60 VOORVERKOOP € 299,00
Een van de meest gewilde witte wijnen uit de Bourgogne. Een wijn met een indrukwekkende structuur en concentratie, met 
een uitmuntende balans tussen weelderigheid en elegantie. Een wijn die tijd nodig heeft om tot volle wasdom te komen, maar 
het wachten wordt beloond!

 Op dronk: tussen 2026 en 2035 

67. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE LES CHÊNES NORMAAL € 34,70 VOORVERKOOP € 26,75
De akker Les Chênes ligt in het hart van Chassagne. Colin is streng voor de stokken en houdt de rendementen hier laag om 
zodoende de juiste concentratie en rijpheid te krijgen. Een heerlijk glas: enerzijds slank en lenig, maar anderzijds pittig en 
kruidig. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

68. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE 1ER CRU MORGEOT NORMAAL € 52,00 VOORVERKOOP € 39,95
Morgeot heeft een bodem die zich zeer goed leent voor de aanplant van pinot noir. De 2017 heeft een prachtige expressie 
van zwarte bessen, kirsch en iets mintigs. In de smaak is het fruit heerlijk smeuïg en heeft de wijn fluwelige tanninen en een 
mooie intensiteit.

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

Domaine Philippe Colin - Côte de Beaune

Domaine Philippe Colin ontstond in 2004 toen Philippe het familiedomein 
Colin-Deléger verliet om zijn eigen weg te volgen. Ook hier werd het 
domein gesplitst en werden de wijngaarden eerlijk verdeeld tussen 

Philippe en zijn broer Bruno. De laatste (top-)wijngaarden werden onlangs door 
hun ouders overgedragen. Hij heeft nu de beschikking over 11 hectare wijngaard 
rond het dorp Chassagne-Montrachet. Hij is ontzettend gepassioneerd en 
gebrand op het leveren van topkwaliteit. Dit resulteert in wijnen van maar liefst 28 
verschillende appellaties, waarvan sommige in zeer kleine oplage geproduceerd 
worden en ook niet in elk oogstjaar. Philippe’s missie: de diversiteit en rijkdom 
van de verschillende terroirs laten ontdekken. De witte wijnen uit Chassagne-
Montrachet, één van de beroemdste wijndorpen uit de Côte d’Or, worden ook wel 
het witte goud uit de Bourgogne genoemd. Wat kunnen we nog meer zeggen? 

59. 2017 BOURGOGNE CHARDONNAY NORMAAL € 22,30 VOORVERKOOP € 17,25
Deze Bourgogne van hoog niveau wordt gemaakt van druiven afkomstig van twee percelen; een in Chassagne en een in 
Saint-Aubin. Een mooi gestructureerde en elegante wijn, met aantrekkelijke fruittonen, een vettige structuur en mooie zuren.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

60. 2017 SAINT-AUBIN BLANC 1ER CRU LES COMBES NORMAAL € 47,00 VOORVERKOOP € 35,95
Wanneer u deze wijn proeft, begrijpt u direct zijn immense populariteit. Een wijn met een prachtige complexiteit, intensiteit, 
mineraliteit, balans en lengte. Een ideaal gelegen wijngaard, direct naast de premier cru Les Vergers in Chassagne-
Montrachet.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

61. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC NORMAAL € 54,50 VOORVERKOOP € 41,95
Vermaard is deze Chassagne ‘Village’ van Colin, die jaarlijks uitblinkt door zijn perfecte balans tussen rijpheid, elegantie en 
complexiteit. Gemaakt van vijftien percelen, waarvan de ene helft aan de kant van Puligny en de andere helft aan de kant van 
Santenay ligt. Subliem!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

62. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU LES VERGERS NORMAAL € 76,70 VOORVERKOOP € 59,00
Deze prachtig, rijke premier cru heeft een iets diepere grond met wat meer klei in de bodem. Verger is hierdoor wat ronder en 
krachtiger. De wijn heeft een uitbundige neus van abrikoos, citrusfruit, brioche en verse boter. De smaak is intens, mooi rond 
en heeft een lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

63. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU CHAUMÉES NORMAAL € 76,70 VOORVERKOOP € 59,00
Clos Saint Abdon - het mooiste stukje van Chaumées - is een wijngaard met een ondiepe grond, dicht op de moederrots, 
rijk aan kalksteen. De wijn heeft een ziltige mineraliteit in combinatie met een zoetig fruit en een lichte toast. De smaak is 
geconcentreerd en biedt sappige fruittonen en een pittige afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

“Een topjaar voor rood én wit,  dat zich laat kenmerken
 door een perfecte balans.”
- Philippe Colin

Philippe Colin (l.) en Xavier Kat
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77. 2017 MARANGES ROUGE 1ER CRU LA FUSSIÈRE NORMAAL € 32,20 VOORVERKOOP € 24,90
Een vrij steil perceel met een kalkrijke kleigrond en vijftig jaar oude stokken. De stijl is bloemig en mineraal, biedt een zoetig 
rood en zwart fruit en heerlijk frisse zuren, en is bovendien spicy en kruidig.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

78. 2017 SANTENAY ROUGE ‘LES CHARMES’ NORMAAL € 32,20 VOORVERKOOP € 24,90
Een zestig jaar oude wijngaard in het zuiden van Santenay. Een wijn met een floraal karakter, met een heerlijk kersenfruit, 
kern, mooie tanninen, mineralen en frisse zuren.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

Domaine Bachelet-Monnot - Côte de Beaune

De broers Alexandre en Marc Bachelet zijn nog maar dertigers, maar maken 
al sinds 2005 de wijnen op Bachelet-Monnot. Doordat hun grootvader bij 
zijn eigen kinderen grote problemen met betrekking tot de toekomst van 

de familiewijngaarden voorzag, besloot hij ze direct aan zijn kleinzoons over te 
dragen. Deze waren nog zeer jong, maar met hulp van hun vader wisten ze de 
wijnwereld te verbazen met de kwaliteit van hun wijnen, die sindsdien alleen maar 
is toegenomen. Ze werken zeer nauwkeurig en zijn ontzettend vakbekwaam. Tel 
hier de beste percelen van de Bourgogne bij op, en een succes is geboren.

69. 2017 BOURGOGNE BLANC NORMAAL € 23,40 VOORVERKOOP € 17,95
De druiven zijn afkomstig van een zeer goede wijngaard in Puligny, met vijftig jaar oude stokken. Een levendige, minerale 
neus, mooi rijp en geconcentreerd, met frisse zuren. Heerlijk!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

70. 2017 SANTENAY BLANC NORMAAL € 31,10 VOORVERKOOP € 23,95
Een geliefde wijn vanwege zijn geweldige prijs-kwaliteitverhouding. De kalkrijke bodem geeft een wijn met een bloemig en 
mineraal karakter en veel fraîcheur.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

71. 2017 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC NORMAAL € 50,90 VOORVERKOOP € 39,25
Een aantrekkelijke wijn die voortkomt uit een assemblage van vijf percelen, verspreid over Chassagne. Witte bloemen, 
citrusfruit, hazelnoot, mooi strak en een ziltige afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

72. 2017 MEURSAULT BLANC CLOS DU CROMIN NORMAAL € 57,50 VOORVERKOOP € 44,50
Helaas een klein perceel met een lage productie, met een deel van negentig jaar oude stokken. Een prachtige meursault 
vol spanning. Op de neus citrusfruit, honing, mineralen en iets getoast. De smaak is rijk en geconcentreerd en heeft een 
prachtige mineraliteit in de afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

73 2017 PULIGNY-MONTRACHET NORMAAL € 57,50 VOORVERKOOP € 44,50
Een indrukwekkende villagewijn gemaakt van druiven afkomstig van verschillende wijngaarden, met een groot aandeel oude 
stokken. Mooi elegant, mineraal, veel kern, rijp wit fruit en harmonieus.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

74. 2017 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES REFERTS NORMAAL € 90,50 VOORVERKOOP € 69,50
Van oude stokken, die kleine geconcentreerde druifjes geven. Op de neus mooi rijp fruit, iets toast en bloemen. Prachtig 
geconcentreerde smaak, levendig, opwekkende zuren en ziltig in de afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

75. 2017 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES FOLATIÈRES NORMAAL € 97,10 VOORVERKOOP € 74,50
Een indrukwekkende, complexe wijn vol kracht, maar ook met finesse. Rijp wit fruit en citrusfruit op de neus, met ook iets 
amandel en bloemen. De smaak is breed en gul, met prachtige zuren en een grote lengte.

 Op dronk: tussen 2022 en 2029

76. 2017 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL € 23,40 VOORVERKOOP € 17,95
Een deel van de druiven komt uit Puligny en een deel uit Maranges. Een elegante bourgogne, vol kruidig fruit, met iets aards 
en zachte tanninen, sappige frisse zuren en subtiel toast van het eikenhout. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025
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Domaine Stéphane Aladame - Côte Chalonnaise 

Op 18-jarige leeftijd kreeg Stéphane Aladame de mogelijkheid een klein 
stukje wijngaard te kopen in Montagny. Hij was nog bezig met zijn 
opleiding, maar deze kans mocht hij niet aan zich voorbij laten gaan. 

Na zijn opleiding huurde hij nog een extra stuk grond en breidde steeds wat uit, 
waardoor hij nu over bijna acht hectare beschikt. Hij koos voor een eigen stijl van 
wijn maken en – in tegenstelling tot zijn dorpsgenoten – een biologische aanpak. 
Hij kreeg al snel veel lof, en werd onder andere in La Revue du Vin de France 
geroemd als rijzende ster. De wijnen van Aladame zijn van een zeer hoog niveau 
en bieden een perfect alternatief voor de kostbare wijnen uit de Côte d’Or. In 
2013 trad Stéphanes vrouw Julie, ook afkomstig uit een wijndorp in de buurt van 
Montagny, toe tot het domein.

83. 2017 BOURGOGNE ‘MON BLANC’ NORMAAL € 17,95 VOORVERKOOP € 13,90
Deze wijn wordt gemaakt van druiven uit ‘Le Clou’ bij het dorpje Saint-Clément-sur-Guye in het zuiden van de Côte 
Châlonnaise. Een deel van de wijn wordt opgevoed op kleine eiken vaten. Expressief met fruit als mango en meloen en 
een subtiele hint van vanille. De smaak is mooi slank, biedt frisse zuren en wederom het intense fruit. De afdronk heeft een 
minerale toon die spanning geeft. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

84. 2017 MONTAGNY 1ER CRU ‘LES VIGNES DERRIÈRE’ NORMAAL € 28,95 VOORVERKOOP € 22,25
De kalkrijke klei die deze wijngaard in het zuiden van de appellation heeft, geeft wijnen met een complex karakter. De helft van 
de wijn werd vergist en opgevoed op oudere barriques en de andere helft op betonnen eieren. Rijp wit fruit, brioche en toast 
en een schitterende finale.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

85. 2017 MONTAGNY 1ER CRU ‘LES COÈRES’ NORMAAL € 31,50 VOORVERKOOP € 24,25
Les Coères heeft een bodem met veel klei wat een voluptueuze stijl wijnen voortbrengt. Volledig vergist en opgevoed op 
oudere barrique. Roomboter en vers gebakken brood op de neus met ingemaakte abrikozen. Heerlijk rijk met veel diepgang!

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

Domaine Michel Briday - Côte Chalonnaise

Bij Stéphane Briday zit wijnmaken in het bloed. Op zijn elfde besloot zijn 
vader Michel een familiebedrijf op te richten, een eigen label te starten en 
een trouwe klantenkring op te bouwen. Zijn jeugd volgde het ritme van 

de oogst, met wijnstokken die gesnoeid of geplukt moesten worden. Sindsdien 
is het domein gegroeid van 6 naar 15 hectare wijngaard, waarvan vier hectare 
premier cru. Het terroir is leidend en Stéphane zit dan ook graag met zijn neus 
in de bladeren, want zo zegt hij: wijn wordt gemaakt in de wijngaard. Zijn wijnen 
zijn zuiver, delicaat en goed gestructureerd. Innovatie is het sleutelwoord om zo 
duurzaam mogelijk te werken en de hoogste kwaliteit wijnen te kunnen maken. 
Stéphane Briday behoort tot de generatie wijnmakers die zorgt voor een enorme 
kwaliteitsimpuls in dit deel van de Bourgogne. 

79. 2017 RULLY BLANC NORMAAL € 24,40 VOORVERKOOP € 18,90
Een derde van de wijn werd opgevoed op barrique, waarvan 15% nieuwe vaten. De rest is opgevoed op cuve. Deze 
opvoeding zorgt ervoor dat de wijn een heerlijke frisheid behoudt. De neus is kruidig en heeft citrusfruit, iets roomboter en 
een hint van toast. De afdronk heeft een heerlijke spanning en lengte. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

80. 2017 RULLY BLANC CLOS DE REMENOT (MONOPOLE) NORMAAL € 28,70 VOORVERKOOP € 21,95
De kleine ommuurde wijngaard Clos de Remenot brengt wijnen voort van premier cru-niveau. De neus is zwoel en heeft rijp 
fruit als perzik en nectarine en een subtiele toets van honing. De smaak heeft rondeur en sappige frisse zuren, gevolgd door 
een complexe afdronk met precisie.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

81. 2017 RULLY BLANC 1ER CRU GRESIGNY NORMAAL € 32,20 VOORVERKOOP € 24,90
Gresigny wordt gerekend tot de beste premier cru’s van de appellation met een perfecte expositie en een bodem met veel 
actieve kalk. Elegant met rijp geel fruit en iets toast. Geconcentreerd met veel sap en romige textuur. De afdronk is lang en 
heeft een fijn bittertje van citroenschil. Schitterend!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

82. 2017 BOURGOGNE PINOT NOIR NORMAAL € 18,10 VOORVERKOOP € 13,90
Naast prachtige witte maakt Stéphane een verrukkelijke, tikje rustieke Bourgogne Pinot Noir. Een expressieve en kruidige wijn 
met een subtiele aardse toets. Boordevol klein rood fruit met sappige zuren. Ongecompliceerd met veel charme!

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

Stéphane AladameStéphane Briday, Xavier Kat, Sandrine Briday
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Bret Brothers (Soufrandière) - Mâconnais

De vrolijke broers Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret zijn eigenaar van 
Domaine La Soufrandière, dat in korte tijd enorm succesvol is geworden, 
zelfs ver buiten Europa. Al bijna vanaf het begin hebben ze ook contracten 

met lokale boeren van wie de broers de druiven kopen, die dan wel volgens 
hun richtlijnen en biologisch moeten werken. In de geest van hun eigen domein 
maken zij van deze druiven wijnen onder het label Bret Brothers. De filosofie 
van de broers is simpel: druiven van topkwaliteit geven wijnen van topkwaliteit. 
Hier ligt dan ook de focus. Zo proberen ze de rendementen op natuurlijke wijze 
laag te houden door de grond zo goed mogelijk te bewerken, zonder gebruik 
van chemische middelen. De oogst wordt - ook bij de percelen die ze niet in 
eigendom hebben - door de eigen plukkers van Domaine La Soufrandière met de 
hand gedaan. De druiven worden verzameld in kleine bakjes om ze gaaf en vers 
te houden en alleen de volledig rijpe druiven worden geplukt. De andere laten ze 
rustig verder rijpen.

Bret Brothers
86. 2017 MÂCON-VILLAGES CUVÉE TERROIRS DU MAÇONNAIS NORMAAL € 19,25 VOORVERKOOP € 14,90
Een assemblage van verschillende herkomsten als Viré-Clessé, Saint-Véran en Pouilly-Fuissé die gedeclasseerd worden tot 
een verrukkelijke Mâcon-Villages met stijl. Sappig wit fruit, hazelnoot en prachtig zuiver. Onweerstaanbaar!

 Op dronk: tussen 2024 en 2035

87. 2017 MÂCON-VILLAGES EPHÉMÈRE NORMAAL € 21,50 VOORVERKOOP € 16,50
Een assemblage van twee verschillende percelen in de dorpen Burgie en Chardonnay met stokken tot wel zeventig jaar oud. 
Toegankelijk met veel fruit, rondeur, structuur en een uitstekende balans!

 Op dronk: tussen 2020 en 2023

88. 2017 VIRÉ-CLESSÉ ‘SOUS LES PLANTES’ NORMAAL € 28,25 VOORVERKOOP € 21,90
‘Sous les Plantes’ is een wijngaard iets ten zuiden van Viré met oude stokken op een kalkrijke kleibodem met leem. De 
jonge wijnen staan bekend om hun kracht en structuur met uitbundige fruitexpressie. Naarmate de wijnen ouderen komt het 
minerale karakter meer op de voorgrond.

 Op dronk: tussen 2020 en 2023

89. 2017 POUILLY-VINZELLES CUVÉE LES REMPARTS NORMAAL € 29,50 VOORVERKOOP € 22,75
Les Remparts is een apart perceel dat onderdeel uitmaakt van Les Longeays. De stokken zijn vijfenveertig jaar oud. Prachtig 
expressief met groene appel, peer en perzik. De smaak heeft concentratie, mooie frisse zuren en een complexe finale!

 Op dronk: tussen 2020 en 202

90. 2017 POUILLY-FUISSÉ ‘LE CLOS REYSSIE’ NORMAAL € 38,25 VOORVERKOOP € 29,50
De broers oogsten het fruit van een halve hectare van de beste wijngaard van het dorp Chaintré, met stokken van meer dan 
zestig jaar oud! Op de neus toast, karamel en vanille. De smaak is intens en biedt gekonfijt fruit, minerale tonen en iets ziltigs 
in de lange afdronk! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

91. 2017 POUILLY-FUISSÉ ‘LA ROCHE’ NORMAAL € 38,25 VOORVERKOOP € 29,50
‘La Roche’ refereert aan de mooiste wijngaard van Vergisson, pal onder de beroemde rots. Een bodem met veel kalk. 
Vergisting en opvoeding geschiedt gedurende elf maanden volledig op barrique. De vijftig jaar oude stokken geven een wijn 
met diepgang, kracht, levendigheid, immense spanning en een groot bewaarpotentieel.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

92. 2017 POUILLY-FUISSÉ ‘CHEVRIÈRES’ NORMAAL € 38,25 VOORVERKOOP € 29,50
De zeer oude stokken van ‘Chevrières’, bij het dorp Chaintré, staan op een bodem die rijk is aan ijzeroxide. De kracht en 
intensiteit van deze wijn zijn opvallend! Uitbundig geel fruit, honing en vanille met mooi geïntegreerd hout en een eindeloze 
lengte. Adembenemend mooi! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

93. 2017 POUILLY-FUISSÉ ‘LES CRAYS’ NORMAAL € 38,25 VOORVERKOOP € 29,50
Les Crays bevindt zich onder de Roche de Vergisson, in het verlengde van En Carmentrant, maar op het zuiden gericht. Een 
prachtig gelegen perceel, rijk aan kalksteen. Witte bloemen, citroen, zeer elegant en verfrissend. Een cru uit de Mâconnais! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

Domaine La Soufrandière

94. 2017 MÂCON-VINZELLES ‘LE CLOS DE GRAND-PÈRE’ NORMAAL € 29,75 VOORVERKOOP € 22,95
Het jongere broertje van de Pouilly-Vinzelles komt van een perceel van de opa van de broers. De wijnstokken van gemiddeld 
50 jaar oud staan onderaan de helling van Pouilly-Vinzelles. De wijn is rijk, mooi in balans en heeft elegante, levendige zuren. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

95. 2017 SAINT-VÉRAN ‘LA COMBE DESROCHES’ NORMAAL € 31,25 VOORVERKOOP € 23,95
Deze wijngaard is gelegen aan de voet van de Roche de Vergisson, op de noordelijke heuvel van een prachtige vallei. De 
bodems van mergel en klei hier zijn ideaal voor chardonnay. De druiven bereiken een mooie rijpheid ondanks dit koelere 
klimaat. Citrus, een hint van honing, elegant, rijk en verfrissend.

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

96. 2017 SAINT-VÉRAN ‘LA BONNODE’ NORMAAL € 36,50 VOORVERKOOP € 27,95
La Bonnode is een prachtig perceel van twee hectare, op het oosten gelegen aan de voet van de Roche de Vergisson. De 
wijnstokken groeien beschut waardoor ze makkelijk biologisch te bewerken zijn. Een rijke stijl wijn, geconcentreerd, mineraal 
en mooi wit en geel fruit. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2028

97. 2017 POUILLY-VINZELLES NORMAAL € 33,75 VOORVERKOOP € 25,95
De appellatie Pouilly-Vinzelles bestaat uit slechts 50 hectare wijnstokken; heel weinig in vergelijking met de 750 hectare van 
het nabijgelegen Pouilly-Fuissé. De wijngaard ligt op het zuidoosten, in het middelste gedeelte van de helling, met een bodem 
van klei en kalksteen. Verleidelijke tonen van zoetig fruit, mooie complexiteit en spanning.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

98. 2017 POUILLY-FUISSÉ ‘EN CHATENAY’ NORMAAL € 43,25 VOORVERKOOP € 33,25
Aan de voet van de Roche de Vergisson, groeien op dit oude, op het oosten gerichte perceel perfect uitgebalanceerde 
druiven. Hét kenmerk van deze wijn? Een spanning en textuur die alleen kan komen van rode grond op kalksteen. Expressief 
met zoetig fruit, honing, brioche en een lange afdronk. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

99. 2017 POUILLY-VINZELLES ‘LES LONGEAYS’ NORMAAL € 43,25 VOORVERKOOP € 33,25
Les Longeays ligt op het zuidoosten halverwege de coteaux, waar de grond dieper is. Het karakter van dit perceel 
geeft de druiven hier een vroege rijpheid. Elf maanden op eiken vaten opgevoed en daarna nog zes maanden op tank. 
Geconcentreerd, elegant, complex, met prachtige fruitaroma’s en mineralen. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2029

100. 2017 POUILLY-VINZELLES ‘LES QUARTS’ NORMAAL € 47,50 VOORVERKOOP € 36,50
Les Quarts geldt als een van de mooiste terroirs van de Maconnais; de aarde is zacht, luchtig en geurt naar zoethout. De 
oude chardonnaystokken brengt in combinatie met de levende klei- en kalksteengrond prachtige bewaarwijnen voort. Citrus 
en mineralen in de neus, complex en rijk in de mond: ongekend mooi!

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

101. 2017 POUILLY-VINZELLES ‘LES QUARTS’ - CUVÉE MILLERANDÉE NORMAAL € 61,90 VOORVERKOOP € 47,50
Gemaakt van druiven van ruim tachtig jaar oude stokken die groeien in de topwijngaard Les Quarts. De toevoeging Cuvée 
Millerandée staat voor de druiventrossen waarin zowel grote als kleine druifjes groeien. Een deel van de druifjes is zo klein dat 
de suikers, zuren en aroma’s super geconcentreerd zijn. Het resultaat: een rijke, zwoele, exotische, complexe wijn met een 
prachtige concentratie. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2031

“Sharing your passion gives even more sense to this 
magnificent profession.”
- Jean-Philippe Bret



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 2 november 2019. 

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2019/ begin 2020.

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 17 november 2018 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. 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 2019

De genoemde prijzen zijn de aanbiedingsprijzen per fles bij aankoop van een doos van zes. 
Alle wijnen zijn ook per fles te bestellen, kijk voor deze aanbiedingsprijzen op het bijgevoegde bestelformulier.

Yves van Maren (l.) en Job Joosse
bij Camille Giroud


