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Friuli-Venezia-Giulia - Vinaioli Jermann

Het familiedomein Jermann ligt in het uiterste noordoosten van Italië en wordt begrensd door de Dolomieten, 
Slovenië en de Adriatische Zee. De grond bevat hier veel kalk- en zandsteen. De wijnen uit dit gebied 
kenmerken zich door hun elegantie, zuiverheid, diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit. In 2016 werd 

Silvio Jermann in Rome gekroond tot de meest onderscheidende wijnmaker van Italiaanse witte wijnen. Na lang 
zaaien plukte Silvio eindelijk de vruchten van zijn harde werk én eigenwijsheid. Onweerstaanbare kwaliteit, een 
voortdurende zoektocht naar uitmuntendheid en een zeer groot respect voor moeder aarde. Zomaar enkele 
kenmerken van deze unieke wijnmaker, innovator en visionair. 

1. 2017 WHERE DREAMS HAVE NO END - VENEZIA-GIULIA  NORMAAL € 58,50  VOORVERKOOP € 46,50
Deze wijn werd geboren tijdens de oogst van 1987 en heeft in de loop der jaren verschillende variaties gekend. Tegenwoordig 
heet Jermanns chardonnay weer Where Dreams have no end. Een selectie van de mooiste druiven, waarvan enkel het beste 
sap wordt gebruikt. De wijn kreeg een opvoeding van elf maanden op Frans eiken vaten. Strogeel van kleur en aroma’s van 
zeldzame elegantie. Nuances van rijp geel en exotisch fruit, gesmolten boter en vanille. Een frisse, lang aanhoudende afdronk. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

2. 2017 VINTAGE TUNINA - VENEZIA-GIULIA NORMAAL € 58,50 VOORVERKOOP € 46,50
In de jaren zeventig maakte de jonge Silvio voor het eerst een ‘field blend’. Een experiment dat zeer goed uitpakte. In plaats van 
het assembleren in een later stadium, oogstte en vergistte hij een originele blend van sauvignon, chardonnay, malvasia, ribolla 
gialla en picolit-druiven tegelijkertijd. Vernoemd naar een van Casanova’s geliefden en de bijnaam van een vorige eigenaar van 
het domein Antonia. Een legende van een wijn, die als een van de beste witte wijnen van Italië wordt beschouwd. De neus is 
intens, breed en zeer elegant met tonen van honing en bloemen van het land. De smaak is droog, zacht, goed gebalanceerd 
met buitengewone lengte in de afdronk. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

3. 2017 CAPO MARTINO - VENEZIA-GIULIA NORMAAL € 67,50  VOORVERKOOP € 53,50
Capo Martino ontleent zijn naam aan de heuvel die in 1991 aangekocht werd in het hart van Gorizia; een wijngaard van 7,5 hec-
tare. De inheemse druiven tocai friulano, ribolla gialla, malvasia en picolit komen samen in de door de elementen van de natuur 
geïnspireerde wijn. Vergist en gerijpt in grote Slavonisch eiken vaten gedurende twaalf tot zestien maanden. Elegant, intens 
en complex met tonen van tropisch rijp fruit, hazelnoot, bloesem en met een lichte hint van vanille. Fluweelzacht in de mond.

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

Barolo & Barbaresco - Ceretto

Eind jaren dertig startte Riccardo Ceretto in Alba een klein wijnbedrijfje. In de jaren zestig namen zonen 
Bruno en Marcello, ooit op de cover van The Wine Spectator gepresenteerd als ‘The Barolo Brothers’, de 
zaak over. De zeer hoge kwaliteit van de wijnen bleef niet onopgemerkt en het succes van Ceretto steeg 

naar grote hoogte. De wereldberoemde wijnen Barolo en Barbaresco hebben voor liefhebbers iets magisch, iets 
ontastbaars. Hoewel ook vaak genoeg onbegrepen, kan een glas barbaresco of barolo een onuitwisbare indruk 
achterlaten. In het hart van Piemonte, met zijn beeldschone heuvelachtige landschap vol prachtige wijndorpen, 
is de nebbiolodruif de grote ster. Nergens ter wereld doet deze druif het zo goed als hier. De nebbiolo is zeer 
gevoelig voor de terroir. De expressies en nuances verschillen dan ook per wijngaard. De druif staat bekend 
om zijn krachtige tanninen, die tijd vragen om zachter te worden. Perfecte rijpheid bij het oogsten is dan ook 
cruciaal, iets waar Ceretto absoluut in uitblinkt. 2016 en 2015 gelden als uitstekende jaren in Piëmonte!

4. 2016 BARBARESCO  NORMAAL € 52,95  VOORVERKOOP €  41,90
De klassieke Barbaresco! Een combinatie van wijngaarden van Asili, waar wat jongere stokken aangeplant staan en van het 
laagste deel van Bernadot in Treiso. Met het verbinden van deze terroirs, bereikt de wijn een betere balans. Aan de ene kant is 
er de uitzonderlijke finesse van Asili en aan de andere kant de volheid van de Treiso cru. In het glas komt dit mooi samen. Dat 
resulteert in een prachtige, traditionele wijn, die het gebied perfect weerspiegelt qua structuur en elegantie. Heerlijk bloemig, 
zacht rood fruit en frisse tanninen.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

De mooiste wijnen uit Italië
tegen zeer aantrekkelijke voorverkoopprijzen.

In de hele wijnwereld zien we veranderingen. Indruk maken met krachtpatserwijnen, verkregen uit zeer rijpe 
druiven, door lange wekingen en veel (nieuw) hout, is niet meer de standaard. De echte grote wijnen komen 
namelijk niet van een bepaalde druif en worden ook niet in een kelder gemaakt, maar komen van een bijzon-

dere plek; een unieke terroir die de wijn zijn persoonlijkheid geeft. Iets wat zich niet laat imiteren. Wijnland Italië 
beschikt over unieke plekken waar wijnen met een grote persoonlijkheid worden gemaakt, zowel in wit als in 
rood. Italië weet dit inmiddels. Voelde het zich kort geleden nog ondergeschikt aan buurland Frankrijk, inmiddels 
barst het van het zelfvertrouwen. En terecht! 
De Italiaanse topwijnen zijn gewilder dan ooit en daarmee ook schaarser. Voor ons een goede reden om deze 
kanjers aan te bieden in een prachtig voorverkoopaanbod. Zodat u ze veilig kunt stellen voor uw kelder om later 
op een mooi moment van te genieten!

Xavier Kat

‘’That day I thought: 
I make a wine as I imagine it.’’ 
- Silvio Jermann  
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8. 2015 BAROLO BRUNATE  NORMAAL € 122,00  VOORVERKOOP € 97,50
Brunate is een van de beste wijngaarden van La Morra en werd altijd beschouwd als het ijkpunt voor de hele appellatie. Het is 
een wijngebied met meerdere wijngaarden, het perceel wordt gescheiden door de steden Barolo en La Morra. De mergelgrond 
is rijk aan mineralen en kenmerkt zich door de fossielen. Een prachtig zachte barolo met een grote complexiteit, zwoele fruitto-
nen, herfstblad, kreupelhout, iets aards, vijgen, pruimen, rijpe tanninen en veel lengte. Een barolo met veel charme!

 Op dronk: tussen 2025 en 2035+

9. 2015 BAROLO PRAPÒ  NORMAAL € 122,00  VOORVERKOOP € 97,50
Deze wijngaard, gelegen halverwege het gehucht Baudana en het dorp Serralunga d’Alba, heeft zonder twijfel de beste zonex-
positie van de wijngaarden aan de oostkant van de stad. Hij ligt op een hoogte tussen de 270 en 380 meter, met een bodem 
vol slib en klei. In combinatie met de ligging zorgt dit voor een zeldzame sappigheid. Ceretto’s wijnstokken zijn hier in de jaren 
zeventig aangeplant. De wijn biedt tonen van rood fruit, specerijen en een hint van pruim. Goed in balans met de frisse zuren. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2032

10. 2015 BAROLO BUSSIA  NORMAAL € 122,00  VOORVERKOOP € 97,50
Ceretto bezit een klein perceel in het hart van Bussia Soprana: een van de eerste wijngaarden die een cru-status kreeg. Ook is 
hij biologisch gecertificeerd en wordt hij biologisch-dynamisch bewerkt. De wijn is op een indrukwekkende wijze vol en zacht, 
met een lange afdronk en een prachtige zuurgraad. Hij weerspiegelt duidelijk het microklimaat en de terroir, zoals de grote 
klassiekers die hier gemaakt worden. Aards, met aan de basis kreupelhout, bittere sinaasappel en rode bloemen. Indien jong 
gedronken erg fascinerend vanwege de aromatische tonen, maar dankzij de hoogwaardige tanninen in het bezit van een enorm 
bewaarpotentieel.

 Op dronk: tussen 2025 en 2037+

11. 2015 BAROLO BRICCO ROCCHE  NORMAAL € 195,00  VOORVERKOOP € 155,00
Deze wijngaard in Castiglione Falletto is de kleinste geografische vermelding binnen het gebied Barolo en bestaat uit slechts 
iets meer dan een hectare. Het vertegenwoordigt het meest prestigieuze gedeelte van wat ooit La Serra heette en ligt tussen 
de Villero en de Rocche di Castiglione. Het hele perceel is eigendom van de Ceretto-familie. De wijngaard bevindt zich op een 
perfecte hoogte, 350 tot 370 meter boven de zeespiegel, met zonexpositie van zuidoost naar zuidwest. De bodem van zand, 
slib en klei en de geografische ligging versterken de ideale omstandigheden. De Bricco Rocche is een wijn met veel subtiliteit, 
maar ook complexiteit en kracht. Kenmerkend zijn de geur van bloemen, mineralen, leer, kreupelhout, truffel, cacao en pruimen, 
daarnaast perfect rijpe tanninen en een grote lengte.

 Op dronk: tussen 2025 en 2040+ 

Barbera d’Asti - Azienda Agricola Villa Terlina

Ten noorden van Barolo en Barbaresco in Piemonte vinden we de schitterend gelegen wijngaarden van 
Paolo Alliata. In de buurt van Asti staat zijn domein Villa Terlina met de wijngaarden Gradale en Monsicuro. 
Deze zeven hectare, aangeplant met barberastokken van vijftig tot negentig jaar oud, worden sinds 2005 

biologisch-dynamisch bewerkt. Het was Paolo’s wens om geconcentreerde wijnen te maken, die zich zouden 
kunnen meten met de grote cru’s uit Bordeaux, waar hij zijn oenologische opleiding volbracht. Dat dit hem 
gelukt is, kunnen wij slechts beamen. Een uitzonderlijke terroir, een ideale ligging in de vorm van een natuurlijk 
amfitheater en een zeer kundig en bevlogen wijnmaker, zijn de ultieme randvoorwaarden voor het maken van 
grote wijnen.

12. 2016 GRADALE - BARBERA D’ASTI  NORMAAL € 18,25  VOORVERKOOP € 14,50
De wijnstokken van deze wijngaard zijn gemiddeld vijftig jaar oud. Bij de oogst worden de druiven streng geselecteerd. Na een 
zorgvuldige, traditionele vinificatie, rijpt de wijn zo’n tweeënhalf jaar op eikenhouten vaten. Het resultaat is een schitterende bar-
bera, met een uitbundige geur van kersen, bramen, specerijen, bloemen en cacao. De smaak biedt een prachtige concentratie 
van donker en kruidig fruit, rijpe tanninen en een heerlijk frisse, lange finale.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024+

13. 2016 MONSICURO - BARBERA D’ASTI  NORMAAL € 31,25  VOORVERKOOP € 24,90
Gemaakt van druiven van een bijzondere wijngaard die al in 1928 werd aangeplant. De wijn wordt alleen in de beste jaren en in 
gelimiteerde oplage geproduceerd. De 2016 Monsicuro is nu nog wat jong en gesloten, maar je ervaart het enorme potentieel. 
Een geur van zwarte bessen, bramen, mineralen, kruiden, een sigarenkistje en cacao. In de mond een enorme complexiteit, 
concentratie, zwart fruit, iets van menthol en prachtige zuren in de lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2022 en 2028+

5. 2016 BARBARESCO BERNADOT NORMAAL € 105,00  VOORVERKOOP € 83,50
Deze prachtige wijngaard, gelegen onder het dorp Treiso, wordt al meer dan een eeuw als een van de beste van heel Barba-
resco beschouwd. De wijngaard is ingesloten door een natuurlijk amfitheater dat een warmer microklimaat creëert. Ceretto 
bewerkt Bernadot biodynamisch, waardoor er jaar na jaar steeds expressievere wijnen uit voortkomen. Een wijn met prachtig 
rijp fruit, van kersen en bosaardbeitjes, met een floraal karakter, ronde tanninen en een gulle afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2030

6. 2016 BARBARESCO ASILI  NORMAAL € 161,70 VOORVERKOOP € 129,00
Asili staat symbool voor de grootsheid van Barbaresco; finesse, kracht en overrompelende elegantie. De wijngaarden van Ce-
retto bevinden zich in het mooiste gedeelte van Asili, het ‘dak’ (bricco) van de heuvel. De druiven van dit perceel worden sinds 
de jaren ‘70 apart gevinifieerd voor deze prachtige Barbaresco Asili. Schitterende complexiteit, met geuren van bloemen, rijp 
donker fruit en specerijen. Krachtige smaak, maar ook verfijnd en zeer mooi in balans. 

 Op dronk: tussen 2022 en 2033

7. 2015 BAROLO  NORMAAL € 58,50  VOORVERKOOP € 46,50
2015 was een ontzettend goed jaar voor Barolo. Een selectie druiven van de Bricco Rocche- en Brunate-wijngaarden komt 
samen in deze klassieker, die dit jaar een bijzonder hoog niveau haalt. De wijn rijpte twaalf maanden op kleine barriques en 
vervolgens nog eens twaalf maanden op grote houten foeders. De wijn heeft een heerlijke frisse en bloemige expressie, met 
tonen van klein rood en zwart fruit en iets aards. De tanninen zijn perfect rijp en de afdronk lang.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028+

Cannubi wijngaarden in Barolo
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17. 2016 MONTAPERTO CRU - CHIANTI CLASSICO NORMAAL € 39,50  VOORVERKOOP € 31,50
De wijn heeft een bloemig en fruitrijk karakter, met veel expressie, mooie zuren en veel finesse, frisheid en elegantie. De bui-
tengewone terroir van Montaperto komt prachtig naar voren! De hoger gelegen (370 meter) wijngaard kent een koeler microkli-
maat en profiteert van een zeer arme en stenige bodem. De wijn werd op grote vaten vergist en vijftien maanden op barriques 
opgevoed. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025+

18. 2016 DO UT DES - TOSCANA NORMAAL € 36,90  VOORVERKOOP € 29,50
De Do ut Des (voor wat, hoort wat) is een assemblage van merlot, sangiovese en cabernet-sauvignon afkomstig van een wijn-
gaard gelegen op driehonderd meter hoogte en met een hoge plantdichtheid. Na een zorgvuldige vinificatie rijpte de wijn acht-
tien maanden op eikenhouten vaten. Een spannende balans tussen rijp fruit als bramen, zwarte kersen, bosbessen en pruimen 
en zoete specerijen als kaneel en vanille. In de neus tonen van gemalen koffie, karamel, zoethout en tabak. In de levendige, 
lange afdronk fluweelzachte tanninen.

 Op dronk: tussen 2020 en 2028

Montalcino - Castiglion del Bosco

Toscane is een regio waarvan het landschap niet alleen altijd blijft fascineren, maar die ook onderdak biedt 
aan enkele excellente wijnstreken. In het zuidwesten vinden we Brunello di Montalcino, misschien wel 
de meest aansprekende streek. Hier huist Castiglion del Bosco, waar in evenwicht en met respect voor 

de natuur wijnen worden gemaakt die het huis belichamen. Bosco (hout) rondom het Castiglion (ommuurde 
kasteel) is het domein van herten, wilde zwijnen, fazanten… en van sangiovese. Castiglion del Bosco is de 
laatste jaren uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers, mede dankzij de hoge waarderingen in de 
internationale pers. Het doel van wijnmaker Nicolò d’Afflitto en oenologe Cecilia Leoneschi: wijnen van de 
hoogste kwaliteit maken, die een perfecte reflectie vormen van de bijzondere terroir. Het schitterende landgoed 
bestaat uit maar liefst tweeduizend hectare van met name bos. 62 hectare is aangeplant met wijnstokken, op 
een rotsachtige, arme bodem, ideaal voor de productie van kwalitatief hoogstaande, gestructureerde wijnen.

19. 2016 ROSSO DI MONTALCINO VIGNETO GAUGGIOLE  NORMAAL € 32,50  VOORVERKOOP € 27,90
Montalcino heeft een van de droogste en warmste microklimaten van Toscane. Een ideale omgeving voor de sangiovesedruif. 
Het kleine broertje van de brunello wordt in het geval van Del Bosco volledig gemaakt van druiven uit de DOCG Brunello, af-
komstig van de wijngaard ‘Gauggiole’. Deze ligt op zo’n 250 meter hoogte met een expositie op het zuidwesten. Deze Rosso 
heeft in de neus het sangiovese-kenmerkende kersenfruit en verder pruimen, iets van leer en tabak. In de mond is hij rond en 
smeuïg. Dankzij een frisse mineraliteit en tonen van rode bloemen is de finale levendig en elegant.

 Op dronk: tussen 2020 en 2023

Amarone della Valpolicella - Palazzo Maffei

Palazzo Maffei van de familie Cottini ligt op een van de mooiste plekjes in de Illasivallei, ten oosten van 
Verona, op zo’n vierhonderd meter hoogte. Het unieke microklimaat, de ligging en het laag-rendement-
beleid in de wijngaarden zorgen voor druiven van de hoogste kwaliteit. Valpolicella, onderdeel van het 

wijndistrict Veneto, onderscheidt zich hier in haar uitmuntende kwaliteit. Voor de amarone worden de lokale 
druiven corvina, molinara en rondinella in oktober geoogst, om vervolgens vier maanden in te drogen op 
matten. Zo concentreert de suiker zich in de druiven. Na een lange vergisting rijpt de wijn nog bijna drie jaar op 
eikenhouten vaten. Ook na botteling rijpt de wijn nog verder door op fles.

14. 2016 AMARONE DELLA VALPOLICELLA  NORMAAL € 31,95  VOORVERKOOP € 24,95
Een prachtige amarone! De speciaal geselecteerde druiven worden in oktober geoogst en vervolgens ingedroogd op matten. 
Pas na vier maanden worden de druiven geperst. Hierna volgt een uitgebreide opvoeding op eikenhouten vaten en een zorg-
vuldige rijping op fles in de kelders van het domein. Complex, maar ingetogen. Harmonieus, uitgebalanceerd, krachtig, aroma’s 
van kersen, rozijnen en kruiden. Eindigend in een opvallend mooie, frisse afdronk. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

Abruzzen - Azienda Agricola Torre Raone

Abruzzo, ook wel de Abruzzen, ligt aan de oostkust halverwege de Italiaanse laars, ingeklemd tussen de 
Adriatische Zee en de Apennijnen. Het is een ruig gebied met veel bossen en steile bergen, waar zelfs 
nog wilde beren leven. De wijnen uit dit gebied bieden originaliteit, authenticiteit en bovenal kwaliteit. 

Een groeiende groep zeer goede wijnmakers timmert hier de laatste jaren flink aan de weg. Hieronder bevinden 
zich ook de vrienden Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio van Torre Raone. Op hun domein wordt biologisch 
gewerkt. De lokale montepulcianodruif vervult hier een hoofdrol. Op de zonnige heuvels vinden de druiven op 
zo’n 350 meter hoogte de perfecte condities om te rijpen.

15. 2015 SAN ZOPITO - MONTEPULCIANO D’ABRUZZO  NORMAAL € 21,50  VOORVERKOOP € 16,95
De naam van de wijn verwijst naar een jonge martelaar die slachtoffer werd van de christenvervolgingen en die voorspellende 
gaven zou bezitten over komende oogsten. De wijn is gemaakt van druiven die met veel rijpheid werden geoogst. Het sap rijpt 
twaalf maanden op Frans eiken vaten. Een variëteit aan intense geuren stijgt op uit het glas; van kruiden als salie en rozemarijn, 
tot zoethout, peper, bramen, bessen en balsamico. Zachte smaak met veel rondeur. Verder komt de smaak overeen met de 
aroma’s, is vrij intens en compact, mooi in balans met de elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030+

Chianti Classico - Carpineta Fontalpino

Carpineta Fontalpino is sinds de jaren zestig in handen van de Cresti-familie. Maar er zijn aanwijzingen 
dat er al vanaf begin 1800 wijn wordt verbouwd. De boerderij ligt in het hart van Toscane, dicht bij het 
prachtige Siena, in het historische Montaperti. De familie werkt biologisch en probeert het landschap 

en de tradities onaangeroerd te houden. Hun grond bestaat uit ongeveer 28 hectare aan sangiovese, merlot, 
cabernet-sauvignon en andere, meer experimentele druivensoorten zoals petit verdot, en alicante. De 
werkgebieden zijn Chianti Classico (19 hectare) en Chianti Colli Senesi (12 hectare). Er worden drie verschillende 
chianti classico’s gemaakt: een assemblage van drie wijngaarden en de cru’s (wijnen van één enkele wijngaard) 
Dofana en Montaperto. Op het domein van broer en zus Cresti staan de wijngaarden centraal. Om die reden 
stopten zij met het maken van een ‘riserva’ en gingen ze over op een wijngaardselectie, waarbij de lengte van 
de opvoeding wordt afgestemd op de authenticiteit die ze in de wijn zoeken. In de kelder wordt gezocht naar 
een maximale expressie van de terroir, elegantie, puurheid en balans.

16. 2016 DOFANA CRU - CHIANTI CLASSICO  NORMAAL € 39,50  VOORVERKOOP € 31,50
De bodem van Dofana is rijk aan klei en geeft een koel en rijk karakter aan de wijn, die veel structuur heeft. De wijngaard telt 
zes hectare, waarvan er drie voor deze cru gebruikt worden. Een excellente sangiovese, met tonen van rijp fruit en aanwezige 
maar mooi rijpe tanninen. In de mond uitbundige smaken van donker fruit en in de afdronk iets van vanille, kreupelhout en tabak. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025+
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Isola dei Nuraghi (Sardinië) -  Agripunica

Agricola Punica (beter bekend als Agripunica) is een samenwerking van Tenuta San Guido (super Tuscan 
Sassicaia!), Cantina di Santadi op Sardinië en de legendarische Toscaanse oenoloog Giacomo Tachis. 
Het was Tachis die voor het eerst de match zag tussen Sardinië en de carignanodruif (carignan) en de 

anderen overtuigde om een fantastische carignano-wijn te maken. Het in 2002 opgerichte Agripunica kocht een 
wijngaard, verdeeld in de twee percelen Barrua en Narcao. Het is gelegen in het zuidwesten van Sardinië, in een 
gebied dat bekendstaat als ‘Basso Sulcis’. De carignano voelt zich hier in de warmte en droogte prima thuis en 
ook de vele zonuren vindt hij heerlijk. Volgens Tachis is het met name de lichtintensiteit die het hem hier doet. 
Elders aangeplant zouden de druiven veel te snel rijpen, maar door de regulerende zeebries blijft de temperatuur 
gematigd. Een ambitieus project dat een doorslaand succes werd!

22. 2016 MONTESSU - ISOLA DEI NURAGHI  NORMAAL € 21,50  VOORVERKOOP € 16,75
De grond van de wijngaarden bestaat uit bruine aarde, een mix van klei en kalksteen. Deze carignano wordt geassembleerd 
met kleine delen syrah, merlot, cabernet-sauvignon en cabernet franc. Alle druiven worden met de hand geoogst en individueel 
gevinifieerd. Hierna volgt de assemblage en rijpt de wijn twaalf maanden op Franse eikenhouten vaten. Donker fruit als zwarte 
kersen, bramen, bessen en pruimen, met ook iets van leer, cacao en kreupelhout in de neus. De smaak is prachtig zwoel, met 
vol, geconcentreerd fruit, een aangename kruidigheid, zachte tanninen en eindigt in een elegante afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

23. 2014 BARRUA - ISOLA DEI NURAGHI  NORMAAL € 41,50  VOORVERKOOP € 31,95
Carignano, aangevuld met een kleine hoeveelheid merlot en cabernet-sauvignon. Ook deze werden individueel geoogst en gevini-
fieerd. De kwaliteit van de carignano-druif is uitmuntend in het Sulcis-gebied, niet alleen qua kleur, maar ook in de balans tussen de 
zachte tanninen, de elegante zuurgraad en souplesse. Complexe geuren van rijp rood fruit (veel zwarte kers), specerijen en tonen 
van zoethout. Na achttien maanden rijping op oud Frans eiken vaten, rijpt de wijn nog twaalf maanden na botteling. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2029

Montepulciano - Cantina Avignonesi

Vernoemd naar de oprichters van het landgoed, de familie Avignonesi, heeft het wijnhuis inmiddels een hele 
ontwikkeling ondergaan. In 2009 nam Virginie Saverys het domein over van de familie Falvo en sindsdien 
is het weer enorm in ontwikkeling. Ook zorgde Virginie ervoor dat Avignonesi koploper werd in biologisch-

dynamische wijnbouw in Italië. Er wordt met zeer veel respect voor het ecosysteem, de medewerkers en de 
uiteindelijke consument gewerkt, om zo uniek en authentiek mogelijke wijnen te maken. In de kelder wordt ook 
minimaal ingegrepen en duurzaamheid is hier de sleutel tot succes. Het wijnhuis ligt net buiten het rustige dorpje 
Valiano di Montepulciano, ten zuidoosten van Siena. Het bestaat uit negen wijngaarden, een villa, een kapel en 
de historische wijnkelders. Het rijke wijnbouwgebied rondom Montepulciano was vooral in het tijdperk van de 
renaissance het onderwerp van heibel tussen de vorsten van Siena en Florence. De wijn kreeg een grote reputatie 
omdat hij vooral gedronken werd door de rijke adel, en kreeg daarom de bijnaam ‘Vino Nobile di Montepulciano’.

24. 2016 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO NORMAAL € 25,90  VOORVERKOOP € 20,50 
De wijn is gemaakt van sangiovesedruiven en onderstreept de evenwichtige en harmonieuze eigenschappen van zijn terroir. 
Lekkere body, zachte tanninen en een karakteristieke smaak. Heerlijk om jong te drinken, maar met een mooi bewaarpotentieel. 
Intense aroma’s van rijp, rood fruit, zoals pruim, granaatappel en perzik, zoete specerijen en mediterrane kruiden. In de mond 
is de wijn goed in balans, met veel sap en een eindeloze afdronk.

 Op dronk: tussen nu tot 2025

25. 2016 EL GRASSO - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  NORMAAL € 42,50  VOORVERKOOP € 33,90
De kleigrond met een dunne kalklaag fungeert als een waterreserve die precies de juiste hoeveelheid aan de wijngaarden vrij-
geeft. In deze magische omgeving komt de smaak van sangiovese tot leven. Gemaakt van druiven van verschillende percelen, 
elk met hun eigen nuance. Ze worden wel op dezelfde manier gevinifieerd, om vervolgens in harmonie samen te komen. El 
Grasso is een frisse en toch weelderige wijn met mediterrane hints van kersen en rood fruit vergezeld door alfalfa- en muntto-
nen. De afdronk is heerlijk zwoel.  

 Op dronk: tussen 2022 en 2030+

26. 2016 LA BANDITELLA - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  NORMAAL € 42,50  VOORVERKOOP € 33,90
De wijn afkomstig van de wijngaard La Banditella is fris, elegant en verkwikkend. Levendige aroma’s van vers fruit, wilde aard-
beien en rode bessen, verweven met geuren van muskus en citrusbloesem. In de mond fruitig, gestructureerd en een lange en 
sappige afdronk. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

20. 2014 BRUNELLO DI MONTALCINO  NORMAAL € 51,90  VOORVERKOOP € 39,90
Gemaakt van sangiovese van de prachtige Capanna en Campo del Drago wijngaarden, uniek in Montalcino wat betreft terroir 
en ligging. Alleen de beste percelen en de mooiste druiven werden geselecteerd. Een lange opvoeding en flesrijping worden 
volgens de DOCG-voorschriften toegepast. Klassieke brunello-aroma’s van mooi rijp donker kersenfruit, viooltjes, tabak en 
specerijen. De wijn is complex, harmonieus, geconcentreerd en bezit een prachtige levendige frisheid. 

 Op dronk: tussen 2022 en 202

Maremma - Tenuta Prima Pietra

In het Toscaanse kustgebied Maremma ligt het zeer bijzondere domein Prima Pietra. De omstandigheden 
zijn hier zeer interessant voor wijnbouw; met een bodem rijk aan klei en gabbro: een rotsachtig gesteente. 
De grond is diep met voldoende waterreserves, en zo dicht bij zee is het klimaat er ideaal voor wijnbouw. 

Het domein werkt biologisch; chemische middelen zijn uit den boze. Niet dat biologisch werken het doel op 
zich is bij Prima Pietra, maar een van de middelen om het noodzakelijke evenwicht te bereiken voor een 
natuurlijke wijngaard. Per wijnstok wordt bekeken wat de beste bewerking is. Dankzij deze verregaande manier 
van wijnbouw zijn de druiven nog meer in balans en brengen authentieke wijnen voort, die een weerspiegeling 
zijn van oogst en terroir. 

21. 2016 PRIMA PIETRA - TOSCANA   NORMAAL € 56,50  VOORVERKOOP € 44,90
Als een professioneel team al zijn liefde, passie en energie in één wijn stopt, dan krijg je een Prima Pietra! De hoogte van de 
wijngaarden draagt bij aan een uitgebalanceerde rijping en uiteindelijk een wijn met veel frisheid. De wijngaard is beplant met 
merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc en petit verdot. De druiven worden apart geoogst, gevinifieerd en opgevoed. Ele-
gantie en complexiteit gaan hand in hand, het resultaat van de bijzondere terroir. In de neus tonen van rode bessen, overgaand 
in een delicate kruidigheid. In de mond complex, volle en fluweelzachte tannines en veel lengte. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2030

‘’In de 2014 brunello vind je onze passie en precisie 
terug. Een wijn met spanning, die de finesse en 
elegantie reflecteert van een uitdagend, maar gezond 
jaar. Een brunello van ongekend niveau!’’

- Cecilia Leoneschi 
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Etna (Sicilië) - Santa Maria La Nave  

Op Santa Maria La Nave streeft wijnmaakster Sonia Spadaro Mulone naar behoud van oude wijnstokken 
en eeuwenoude tradities. Zij werkt er enkel met lokale druiven; verkregen uit selecties van stekken van 
pré-druifluis (Phylloxera) stokken, op wijngaarden die niet het makkelijkst te bewerken zijn. Het gebied 

is ruig, veeleisend en bevindt zich op grote hoogte (tussen 800 en 1100 meter hoogte!). De rijke grond is door 
de eeuwen heen beschermd door vulkaanuitbarstingen. De percelen liggen op de steile hellingen van oude 
gedoofde kraters. Er wordt volgens de oude tradities van Etna wijn gemaakt, waarbij alles ‘met lichte hand’ 
gebeurt, gericht op verfijning en expressie. De focus ligt voor 100% op buitengewone wijnen, kostbaar fruit, de 
liefde voor de vulkaan en haar druiven.

34. 2016 MILLESULMARE - SICILIA NORMAAL € 54,50 VOORVERKOOP € 42,90 
Op 1100 meter boven de zeespiegel, op de noordwestelijke helling van de vulkaan, ligt een van de hoogste wijngaarden van Eu-
ropa. Omringd door oude lavastromen, groeit hier de prachtige druif grecanico dorato. Deze wordt gebruikt om de monocépage 
Millesulmare te maken: een wijn van de vulkaan met de geur van de zee. Helder, strogeel van kleur met gouden reflecties. Een 
explosie van aroma’s: appel, witte perzik, ananas en citrus met nuances van vanille, witte peper en een uitgesproken minerali-
teit. De smaak is droog en fris, in balans en eindigt in een aanhoudende finale.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

35. 2016 CALMAROSSA - ETNA NORMAAL € 54,50 VOORVERKOOP € 42,90
Op achthonderd meter boven de zeespiegel, op de zuidoostelijke, extreem steile helling van de vulkaan, staan de wijngaarden 
aangeplant met nerello mascalese en nerello cappuccio. Hier wordt de Calmarossa gemaakt, een authentieke Etna Rosso 
DOC. Verfijnd, rijk aan mineralen en met een vulkanische smaak. Ze werken hier met een laag-rendement-beleid van maximaal 
achthonderd gram fruit per stok. Dit komt neer op minder dan een fles (deze worden genummerd) per wijnstok. De indringende 
geur van rozen en wilde viooltjes combineert mooi met fruitige, kersen- en frambozentonen. Verder wat kaneel- en kreupelhout-
nuances, samen met een hint van grafiet, cacao en zoethout. De smaak is vol en verleidelijk. Bovendien mooi in balans met een 
levendige frisheid en verfijnde tanninen. Een echte smaakuitbarsting! 

 Op dronk: tussen 2020 en 2030

27. 2016 CAPRILE - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  NORMAAL € 42,50  VOORVERKOOP € 33,90
De wijngaard Caprile zorgt voor een elegante en zuivere afspiegeling van sangiovese. Een delicaat, betoverend parfum dat doet 
denken aan kersen, roze peperkorrels en mediterrane kruiden. Warm en verleidelijk, finesse en complexiteit in de mond, samen 
met zijdezachte tanninen en een hemelse, lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

28. 2016 OCEANO - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  NORMAAL € 42,50  VOORVERKOOP € 33,90
Oceano reflecteert een van de meest bijzondere bodems van Avignonesi: de mattaione-klei, die fruitige en goed gestructureer-
de sangiovese laat groeien. Weelderig en speels imponeert Oceano met zijn kracht, charisma en grote intensiteit. Op de neus is 
het boeket rijk en complex: brandewijnkersen en mediterrane kruiden tonen verenigen zich met citrusvruchten, sandelhout en 
bloemtonen. In de mond overweldigt Oceano met een golf van frisheid en warmte, waar de rijpe fruitaroma’s zijn geïntegreerd 
met aardse tonen eindigend in een lang aanhoudende afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2030+

29. 2016 GRIFI - TOSCANA NORMAAL € 46,90  VOORVERKOOP € 37,50 
De Grifi is een complexe wijn die veel expertise vraagt van de wijnmaker. In 2014 kon hij niet gemaakt worden vanwege on-
gunstige klimaatomstandigheden. Een fantastische assemblage waarbij de frisheid van sangiovese perfect samengaat met 
de kracht van de cabernet-sauvignon. Ook zorgt deze samenstelling voor een goed bewaarpotentieel. De assemblage van de 
twee druifsoorten in combinatie met de Toscaanse warmte geeft een uitzonderlijk karakter aan deze wijn. Op de neus onthult hij 
tonen van groene kruiden, leer en tabak. Aangenaam elegant met krachtige tanninen en een sappige, eindeloos lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

30. 2016 DESIDERIO - CORTONA NORMAAL € 52,50  VOORVERKOOP € 41,50
Desiderio was een stier die meer dan honderd jaar geleden op de boerderij van Avignonesi in Capezzine woonde. De grootste 
stier van Toscane in die tijd, van het Chiannaras waar traditioneel de Bistecca Fiorentina van wordt gemaakt. Bij Avignonesi was 
de keuze snel gemaakt om deze 100% merlot naar de geliefde stier te vernoemen, als eerbetoon aan de herkomst van de wijn. 
Intens, diep rood van kleur, met een mooie harmonie tussen de zoete, fruitige noten en kracht. Complex rood en zwart bosfruit, 
kruiden, specerijen, mint, koffie en rijpe, fluweelzachte tanninen. Wat een finesse, echt een Super Tuscan!

 Op dronk: tussen 2023 en 2030

31. 2016 IN GRANDI ANNATE - TOSCANA  NORMAAL € 79,80  VOORVERKOOP € 63,50
De In Grandi Annate wordt alleen gemaakt in de beste jaren. De filosofie achter deze wijn is om de beste karaktereigenschappen 
van sangiovese uit Toscane te benadrukken. Een echte bewaarwijn, leg hem neer, wacht en geniet! De wijn biedt tonen van dille, 
zoethout, sigaar en bloemen. De wijn is krachtig, vol fruit, met zijdezachte tanninen en weerspiegelt de karakteristieken van de 
terroir die rijk is aan klei, kalksteen en zand.

 Op dronk: tussen 2023 en 2030+

32. 2016 I POGGETTI DI SOPRA - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO NORMAAL € 75,90 VOORVERKOOP € 59,90
De Alliantie is een groep van zes Vino Nobile-producenten – Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli en Avignonesi 
– die allemaal de passie voor het gebied Montepulciano en de druif sangiovese delen. De zes wijnmakers bundelden hun krach-
ten en maakten speciaal voor dit project elk een 100% sangiovese nobile cru. Het resulteerde in de spectaculaire Poggetto di 
Sopra: een waar eerbetoon aan de terroir. De wijn is elegant met complexe tonen van frambozentaart, kruidnagel en kardemom. 
Wederom zachte tanninen en een lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2024 en 2030

33. 2015 50&50 - ROSSO DI TOSCANE NORMAAL € 112,50 VOORVERKOOP € 89,90
De vriendschap tussen de eigenaren van Avignonesi in Montepulciano en Capannelle in Chianti, zorgde ervoor dat deze bij-
zondere wijn tot stand kwam. Het eerste oogstjaar was 1988: tijdens een etentje begonnen de voormalige eigenaren van de 
twee wijnhuizen hun wijnen te vergelijken, en kwamen met deze uitzonderlijke mix van 50% sangiovese uit Capannelle en 50% 
merlot uit Avignonesi. Een legende in een fles was geboren! Aroma’s van gedroogde cranberries en zwarte kersen vermengen 
zich met geuren van laurier en mediterrane kruiden. De smaak is rijk met tonen van chocola, kruiden en in de lange afdronk een 
hint van balsamico. 

 Op dronk: tussen 2025 en 2032

Regen- en hagelbuien hebben lokaal het oogstjaar 
2016 beïnvloed, dus nauwkeurige selectie in de 
wijngaarden en de kelder was van groot belang.

Een absoluut nieuwe ster 
in ons Italië-assortiment! 

NIEUW
DOMEIN!

Wijnmaakster Sonia Spadaro Mulone
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STANDAARD VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor verwi-
jzen 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 21 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 aange-
geven). 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 hiero-
nder), dient uw betaling uiterlijk 30 november 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 com-
bineert 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 be-
rekenen. 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 pri-
jsstelling van deze wijnen worden aan koper dan wel opslagkosten in rekening 
gebracht. Deze zijn € 12,001 per doos van 6 flessen c.q. € 24,001 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 opslag-
kosten 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 betrok-
ken 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 opslagover-
eenkomst 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

Proef en ontdek!
Wij hebben twee proefpakketten samengesteld om u kennis te laten maken met onze topcru’s uit Italië. 

‘Giro d’Italia’ 
2015 Barolo, Ceretto
2016 Gradale - Barbera d’Asti, Villa Terlina
2016 Amarone della Valpolicella, Palazzo Maffei
2015 San Zopito - Montepulciano d’Abruzzo, Torre Raone
2016 Montessu - Isola dei Nuraghi, Agripunica
2016 Calmarossa – Etna, Santa Maria La Nave

Voorverkoopprijs € 163,00 € 206,20

Toscana 
2016 Dofana cru - Chianti Classico, Fontalpino
2016 Do ut Des - Toscana, Fontalpino
2014 Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco
2016 Prima Pietra - Toscana, Tenuta Prima Pietra
2016 Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi
2016 Grifi - Toscana, Avignonesi

Voorverkoopprijs € 205,00 € 257,60


