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2017 (rouge) en 2018 (blanc)
La qualité est au rendez-vous!

A
ls we de berichtgeving over de Rhônejaren 2017 en 2018 volgen, is die uitermate positief. Er wordt samen met 
2015 en 2016 gesproken over vier uitzonderlijke jaren op rij. Dit beamen wij enerzijds graag, maar anderzijds 
ontbreekt het hier wel aan enkele belangrijke nuances. De jaren 17 en 18 kenden namelijk serieuze uitdagingen, 
die lokaal zelfs voor problemen zorgden. De aard van de uitdagingen verschilde tussen de jaren, maar 

eveneens tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het gebied. En daar waar de uitdagingen groot zijn, spelen het 
vakmanschap en de inzet van de wijnmakers vaak een doorslaggevende rol. Dat wij in de Rhône met stuk voor stuk 
topwijnmakers werken, is deze jaren de grootste garantie voor geweldige wijnen! Want topwijnen zijn er gemaakt!

2017 liet zich kenmerken door extreme 
weersomstandigheden. 
In heel Frankrijk was het de kleinste oogst sinds het jaar 1945 
en ook de Rhônevallei kreeg hier mee te maken. Een milde 
en droge winter werd gevolgd door een droge lente. De bloei 
kwam vroeger dan normaal op gang, precies op het moment 
dat de temperatuur flink zakte. De kou zorgde voor coulure 
(een slechte vruchtzetting), waar met name viognier (denk 
aan Condrieu) en grenache (denk aan de gehele zuidelijke 
Rhône) gevoelig voor zijn. De syrah in het noorden had hier 
gelukkig weinig last van, maar werd lokaal getroffen door 
hagel en vorst. De zomer was verder zeer droog en zonnig, 
wat de rendementen verder verlaagde, doordat de besjes 
klein waren. De oogst was zeer vroeg. Producenten als 
Clape en Chave hadden met de syrah last van millerandage 
(ongelijke rijping van druiven in dezelfde tros), waardoor er 
zorgvuldig moest worden geselecteerd. Ook dit verlaagde de 
rendementen verder.

Fabrice Gripa vertelt dat ondanks 
de grote rijpheid van de druiven, 
de balans opmerkelijk goed was 
door toedoen van een opvallende 
ziltigheid in de wijnen. Om de 
frisheid te behouden, moest er niet 
alleen vroeger geoogst worden, 
maar moest er ook goed opgelet worden tijdens de vinificatie; 
over-extractie moest worden vermeden.

Alexandre Favier (wijnmaker van Chante Cigale) is vooral 
lyrisch over het jaar, dat hij typeert als een ‘best of’ van de 
jaren 2010,’15 en ’16; meer diepte dan ’16, evenwichtiger 
dan ’15 en eleganter dan ’10. “Het probleem was de coulure, 
waardoor we minder grenache hebben, maar tegelijkertijd 
zorgde de lage productie voor een prachtige concentratie in 
de druiven, met een opmerkelijke aromatische expressie.”

2018 kende z’n geheel eigen uitdagingen;  
une année jalouse! 
Terwijl op sommige plekken gejuicht en gejubeld wordt 
vanwege én de hoge kwaliteit én de uitstekende volumes, 
werd er op andere plekken bijna niets geoogst door toedoen 
van de meeldauw. Met name de bio-boeren in het zuiden 
werden zwaar getroffen. 

De winter was zacht en vochtig en ook tijdens het voorjaar 
regende het meer. Tijdens de bloei lag de temperatuur hoog 

en viel er plaatselijk zo veel regen dat boeren het land niet 
op konden om de wijnranken te beschermen tegen de snel 
om zich heen slaande meeldauw. Onze vrienden van Oratoire 
Saint-Martin in Cairanne verloren daardoor maar liefst 80% 
van hun oogst! Maar op andere plekken bracht 2018 juist 
fantastische volumes. André Perret uit Condrieu spreekt van 
zijn beste oogst ooit! Na het natte voorjaar brak er een lange 
periode van zonnig en warm weer aan. Rondom de oogst 
was het prachtig zomerweer. De oogst was opnieuw vroeg, 
omdat de rijpheid opeens zeer snel kwam. Boeren moesten 
hier goed op anticiperen en tijdig oogsten, om geen logge, 
overrijpe wijnen te krijgen. 

Fabrice Gripa is zeer te spreken over de kwaliteit van zijn 
witte wijnen in 2018. Ook bij hem was het volume klein, maar 
de frisheid en de balans in de wijnen is geweldig.

Alexandre Favier noemt 2018 het jaar van de terroir en van 
de wijnmaker. De meeldauw had een grote impact. Terwijl 

de rode wijnen meer aan de elegante en 
lichtere kant van het spectrum zitten, is 
zijn wit juist prachtig gevuld, expressief 
en aromatisch. Groots wit!

Jean-Louis Chave is in dit stadium nog 
terughoudend over 2018, maar in zijn 
ogen is het potentieel een zeer goed 
jaar. “We moesten wel onverwacht vroeg 

oogsten dit jaar. Terwijl we normaal vaak wat later oogsten 
dan de rest, waren we nu een van de eersten. De rijpheid 
kwam opeens heel snel en langer wachten had geen zin. Voor 
de kwaliteit was dit de juiste keuze.”

2017 en 2018 hebben dus prachtige wijnen voortgebracht, 
maar soms in slechts kleine hoeveelheden. Sommige wijnen 
konden hierdoor ook niet worden gemaakt. Deze zult u 
missen in ons aanbod. 
De wijnen van Domaine Jean-Louis Chave en Domaine 
Auguste Clape ontbreken vanwege de schaarste in hun 
geheel in dit aanbod. Bij interesse in deze wijnen, kunt u 
contact met ons opnemen.

Alles bij elkaar is het wederom een schitterend Rhône-
aanbod, inclusief de wijnen van ons nieuwe tophuis Domaine 
Georges Vernay, dat wij met trots aan u presenteren!

Xavier Kat

De Rhône behoort tot onze favoriete gebieden, zowel voor rood als voor wit. Wanneer je bij Okhuysen werkt, komt de 
liefde voor deze streek vanzelf. Oud-directeur Louis Kat kende de streek op zijn duimpje en wist in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw de meeste topproducenten aan zich te binden. Ons assortiment hier is dan ook jaloersmakend 

mooi! En sinds kort zelfs nog iets mooier… Domaine Georges Vernay was op zoek naar een nieuwe importeur in Nederland 
en Christine Vernay en haar man Paul Amsellem hadden maar één wens: deel uitmaken van het assortiment van Okhuysen. 
Toch wel eervol als een domein met drie sterren in de groene jaargids van La Revue du Vin de France je zo benadert. Wij 
hoefden er in ieder geval niet lang over na te denken… Heel graag natuurlijk. Kijk voor zijn wijnen op pagina 5.

Noordelijke Rhône
De noordelijke Rhône loopt van ongeveer 
Vienne tot Valence, waar de wijngaarden 
zich op een lange, smalle strook langs 
de westkant van de rivier bevinden (zie 
plaatje hiernaast). De enige uitzondering 
is de iconische Hermitage; deze berg en 
het gebied eromheen liggen aan de oost-
kant van de Rhône. De winters zijn er koud 
en guur met een regelmatig opstekende 
kille wind, en de zomers warm. De bodem 
bestaat uit voornamelijk graniet. De syrah 
voelt zich onder deze omstandigheden als 
een vis in het water en is meteen ook de 
enige rode druif die hier wordt verbouwd. 

Domaine 
René Rostaing

Domaine 
André Perret

Domaine 
Bernard Gripa

Domaine 
Auguste Clape

Domaine 
Jean-Louis Chave

Domaine 
Alain Graillot

Domaine
Georges Vernay

Een uniek assortiment

“2017 is mijn lieveling
van dit decennium!”

  - Alexandre Favier
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Domaine René Rostaing - Côte-Rôtie

René Rostaing, een markante man die ook wel ‘het mysterie van Côte-Rôtie’ 
wordt genoemd, nam eind jaren tachtig het stokje op het domein over van 
Albert Dervieux, zijn schoonvader. Met zijn tomeloze energie zette hij het 

werk voort met een nieuwe, frisse blik. De kelder onderging een metamorfose 
met nieuwe apparatuur en ook werd geïnvesteerd in nieuwe percelen. Inmiddels 
heeft zoon Pierre het domein van zijn vader overgenomen. En ook Pierre bewijst 
over de juiste genen te beschikken, want de laatste oogstjaren zijn fenomenaal 
te noemen. De wijnen van Rostaing worden, ook internationaal, gezien als de 
absolute top van Côte-Rôtie. 

 

 
1.  2018 CONDRIEU LA BONNETTE NORMAAL  € 66,25 VOORVERKOOP € 49,50
Condrieu ligt net ten zuiden van Côte-Rôtie. De wijngaard La Bonnette heeft een bodem van graniet, die de wijn veel 
mineraliteit geeft. Een schitterende condrieu die een lange opvoeding ‘sur lie’ (geen hout) kreeg, met spanning, complexiteit 
en perfecte zuren.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

2.  2017 CÔTE-RÔTIE AMPODIUM NORMAAL  € 66,25 VOORVERKOOP € 49,50
Een zeer indrukwekkende en genuanceerde wijn, met een gepeperd donker fruit, zwarte olijven, mineralen en bloemen. Mooie 
concentratie, een sappige zuurgraad, fijne tanninen, zwoel donker fruit en een elegante afdronk.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

3.  2017 CÔTE-RÔTIE LA LANDONNE NORMAAL  € 134,50 VOORVERKOOP € 100,00
Tijdens de proeverij de mooiste wijn die we proefden. Enerzijds super verfijnd, anderzijds krachtig. Donker kersenfruit en 
zwarte bessen, mineralen, bloemen, witte peper, specerijen, indrukwekkende tanninen en mooie zuren in een lange afdronk.

 Op dronk: tussen 2022 en 2036  

4.  2017 CÔTE-RÔTIE CÔTE BLONDE NORMAAL  € 146,00 VOORVERKOOP € 109,50
Een iconische wijn met veel power, maar daaronder ligt altijd die subtiliteit en klasse van Côte-Rôtie. Rijp donker fruit, 
specerijen, kruiden, viooltjes, verfrissende zuren en prachtig rijpe tanninen.

 Op dronk: tussen 2022 en 2036+

5.  2017 CÔTE-RÔTIE CÔTE-BRUNE  NORMAAL  € 225,00 VOORVERKOOP € 169,00
Een wijn met een enorme lengte en diepgang, prachtig geconcentreerd met rijpe, donkere fruittonen, iets rozenblad, zoetige 
tanninen, een rokerige mineraliteit, mooie gelaagdheid en elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2023 en 2038+

Domaine Georges Vernay - Condrieu 

Enkele wijnen van dit domein hebben een mythische status. Zij behoren tot 
de absolute top van de noordelijke Rhône. Toen wij zelf de wijnen opnieuw 
allemaal proefden, werd bevestigd wat we eigenlijk al wisten: alles wat 

hier wordt gemaakt is schitterend! Kenmerkend voor de stijl van de wijnen is dat 
ze heel harmonisch zijn, prachtig in balans, met veel verfijning en complexiteit. 
Alhoewel condrieu soms nogal uitbundig en rijk kan zijn, is de stijl van Vernay 
eerder mineraal en elegant, terwijl de viognierdruif wel zeer herkenbaar blijft. 
De côte-rôtie’s bieden dezelfde verfijning, met tegelijkertijd spanning en 
concentratie. Met de komst van Georges Vernay voegen we een droomdomein 
toe aan ons assortiment!

 
 
6.  2018 CONDRIEU LES TERRASSES DE L’EMPIRE  NORMAAL  € 72,90 VOORVERKOOP € 54,90
Assemblage van verschillende percelen hoog op de coteaux. Vergisting op foudre en opvoeding op barrique. Prachtig slank, 
mooie concentratie, tonen van witte perzik en peer, een schitterende mineraliteit en een grote lengte.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

7.  2018 CONDRIEU LES CHAILLÉES DE L’ENFER NORMAAL  € 108,00 VOORVERKOOP € 81,50
Uit het hart van de appellation met een bodem van verweerd graniet. Gevinifieerd en opgevoed op barriques gedurende 
achttien maanden. Een indrukwekkend rijke condrieu, prachtig zuiver, zeer complex, met tonen van wit en geel fruit, 
hazelnoot, bloemen, honing en mineralen. De lengte lijkt oneindig. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2024 of na 2030 tot 2036+

8.  2018 CONDRIEU COTEAU DE VERNON NORMAAL  € 141,00 VOORVERKOOP € 105,00
Een monumentale wijn, afkomstig van de eerste wijngaard in Condrieu, nu tachtig jaar oud. Een wijn vol spanning en 
complexiteit. Citrusfruit, steenfruit, honing, een ziltige mineraliteit, een prachtige balans en een lange zuivere afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026 of na 2030 tot 2036+

9.  2017 CÔTE-RÔTIE BLONDE DU SEIGNEUR NORMAAL  € 79,50 VOORVERKOOP € 59,95
Drie percelen, waar naast syrah ook 5% viognier staat aangeplant, die naar de traditie van Côte-Rôtie in de assemblage 
gebruikt wordt. Een neus van donker fruit, bloemen, mineralen en een dropje. Prachtig elegant en harmonisch, met fijne 
tanninen. 

 Op dronk: tussen 2023 en 2032

10  2017 CÔTE-RÔTIE MAISON ROUGE NORMAAL  € 145,00 VOORVERKOOP € 109,00
Vijftig tot tachtig jaar oude stokken. 24 maanden op eiken vaten opgevoed. Maison Rouge staat voor rijpheid, gulheid en 
een opvallende elegantie. Een geur van rijp zwart fruit, spicy, peper, laurier, kreupelhout en tabak. Mooi complex, zoetig fruit, 
zachte tanninen en een luchtige frisheid.

 Op dronk tussen 2025 en 2035 

NIEUW DOMEIN!
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Domaine Bernard Gripa - Saint-Joseph 

Een ander vooraanstaand domein met wie wij al weer bijna veertig jaar 
mogen samenwerken, is Domaine Bernard Gripa. Een begrip in Saint-
Joseph, met enkele van de allermooiste wijngaarden in dit uitgestrekte 

herkomstgebied. Bovendien bezit Gripa enkel prachtige percelen in de meest 
zuidelijke appellation van de Rhône Septentrional, Saint-Péray. Nu Bernard zelf 
wat op leeftijd is, heeft zijn zoon Fabrice de leiding overgenomen, maar zijn vader 
springt zo nu en dan nog bij. Wij vielen decennia terug voor de elegante stijl van 
zijn witte wijnen en de fluwelige structuur van de rode. Vandaag de dag houden 
wij, en velen met ons, nog steeds van de goddelijke wijnen van dit bijzondere 
familiedomein. 

 
 
16.  2018 SAINT-PERAY LES PINS NORMAAL  € 27,50 VOORVERKOOP € 20,95
De wijn bestaat uit 80% marsanne en 20% roussanne, waarvan 70% een opvoeding op eikenhouten barriques krijgt. Een 
aantrekkelijk parfum van meloen, abrikoos, honing en brioche. Een mond vol sappig fruit en bloemigheid. Heerlijk!

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

17.  2018 SAINT-JOSEPH BLANC NORMAAL  € 33,90 VOORVERKOOP € 25,50
Een soortgelijke assemblage als de Saint-Péray, maar de bodem bestaat hier uit graniet en niet uit kalk. De wijn bezit iets 
meer kracht en mineraliteit, met tonen van geel fruit, bloemen, amandel en kruiden. 

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

18.  2018 SAINT-PERAY LES FIGUIERS NORMAAL  € 35,50 VOORVERKOOP € 26,90
Een grootse wijn! 60% roussanne van tachtig jaar oude stokken, aangevuld met marsanne. Heerlijk zwoele fruittonen, met 
honing en bloesem, geconcentreerd en perfect in balans, met een minerale ondertoon.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

19.  2018 SAINT-JOSEPH BLANC LE BERCEAU NORMAAL  € 53,00 VOORVERKOOP € 39,75
Het is geen hermitage, maar het komt in de buurt! Een van de allermooiste wijngaarden van het herkomstgebied, met 
negentig jaar oude stokken. 100% marsanne. Complex, breed, zwoel, verleidelijk fruit, lengte en frisheid. Top!

 Op dronk: tussen 2022 en 2028

20. 2017 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL  € 33,90 VOORVERKOOP € 25,50
Een bijzondere assemblage van 100% syrah afkomstig van vijftien verschillende percelen, rondom Mauves, met stokken van 
30 tot 55 jaar oud. Sappig, donker fruit, met iets van zwarte olijf, een pepertje en zachte, zwoele tanninen.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

21. 2017 SAINT-JOSEPH ROUGE LE BERCEAU NORMAAL  € 63,50 VOORVERKOOP € 47,95
Een schitterende wijn van de oudste wijngaard van het domein. Een florale neus, een pepertje, zwarte kersen en laurier.  
Een zwoele smaakaanzet, met donker fruit, kruiden, rijpe tanninen en een frisse, harmonieuze afdronk.

 Op dronk: tussen 2023 en 2032

Domaine André Perret - Condrieu

De buitengewoon kundige en gepassioneerde wijnmaker André Perret 
raakte op jonge leeftijd in de ban van wijn en had maar één wens: het 
maken van condrieu. Hij erfde begin jaren tachtig van de vorige eeuw 

een halve hectare wijngaard en verder wat percelen met fruitbomen en een 
paar geiten. De bomen en geiten werden ingeruild voor twee toppercelen op 
de steile hellingen boven het dorp. Ook kocht hij nog enkele wijngaarden in 
het nabijgelegen Saint-Joseph voor het maken van vooral rode wijn. Getipt 
door Gerard Chave kwamen wij al vroeg in contact met de goedlachse André. 
Inmiddels beslaat het domein tien hectare en is het een van de grote namen in 
de streek.

 
 
11.  2018 CONDRIEU NORMAAL  € 47,90 VOORVERKOOP € 35,95
Deze rijke, intense wijn werd deels op cuve en deels op eikenhout opgevoed. De neus is uitbundig en geurt naar witte perzik, 
rijpe abrikozen, lychee, honing en vers brood. Het mondgevoel is zalvend, met een grote concentratie.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

12.  2018 CONDRIEU CLOS CHANSON NORMAAL  € 61,50 VOORVERKOOP € 46,50
Een prachtige ommuurde wijngaard met oude stokken en een bodem van graniet en kleisporen. Een schitterende wijn, met 
meer complexiteit, ook door zijn houtopvoeding. Rijk, rijp, steenfruit, brioche, amandel en een ziltige frisheid in de lange 
afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2026

13.  2018 CONDRIEU CHÉRY NORMAAL  € 61,50 VOORVERKOOP € 46,50
Volgens Perret de steilste wijngaard van Condrieu en met een perfecte ligging. Hier wordt een uitzonderlijke wijn gemaakt, die 
zowel veel rijkdom bezit, als fris en elegant is. Abrikoos, perzik, acacia, honing, mineralen en amandel. Perfect in balans.

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

14. 2017 SAINT-JOSEPH ROUGE NORMAAL  € 23,50 VOORVERKOOP € 17,90
De druiven komen van dertig jaar oude stokken, aangeplant op een wat lichtere grond, en geven een hoogstaande, slanke 
syrah. Twaalf maanden op eikenhout opgevoed. Tonen van zwart fruit, viooltjes, laurier, peper en zwarte olijven. 

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

15.  2017 SAINT-JOSEPH ROUGE LES GRISIÈRES NORMAAL  € 34,50 VOORVERKOOP € 25,90
Qua stijl en ligging is deze wijngaard meer Côte-Rôtie dan Saint-Joseph en dat proef je terug in de wijn, die naast een 
prachtige diepgang ook mooi gelaagd is en over een schitterende mineraliteit en frisheid beschikt. Uitmuntend!

 Op dronk: tussen 2022 en 2028
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Zuidelijke Rhône
De zuidelijke Rhône verschilt enorm van de noordelijke: het landschap, de dorpjes, de 
wijnen, dit is een heel ander gebied en daarom maken we ook op dat vlak onderscheid. 
Het zuidelijke deel loopt van net onder Valence (dus waar het noordelijke deel ophoudt) 
tot voorbij Avignon. De steile wijngaarden direct aan de rivier van het noorden, maken 
hier plaats voor een weidser, heuvelachtig landschap dat meer mediterraan aandoet. 
Het is hier warmer, maar met ook een koude oprukkende wind: de Mistral. Naast de 
syrah groeien hier ook grenache en mourvèdre voor rood, ook wel afgekort tot GSM en 
voor wit biedt het de thuishaven van bourboulenc, clairette, ugni blanc, grenache blanc, 
roussanne, marsanne en viognier. 

Domaine Alain Graillot - Crozes-Hermitage

Alain besloot midden jaren 80 van de vorige eeuw om wijnmaker te worden, 
en wat zijn wij nog steeds blij met deze beslissing! Wederom was het 
Gérard Chave die ons deze beste man tipte, en de rest is geschiedenis. 

De wijngaarden van Hermitage waren te kostbaar en daarmee onbereikbaar, 
maar nabij Tain-l’Hermitage kon Alain wel enkele zeer goede percelen Crozes-
Hermitage kopen. In de loop der jaren werden het domein en de kelders vergroot. 
Er wordt hier op traditionele manier wijn gemaakt, waarbij het gebruik van nieuwe 
eiken vaten wordt vermeden en er veel aandacht is voor de assemblage van de 
vaten. Alain kijkt zelf nog een beetje mee, maar zoons Maxime en Antoine hebben 
het heft inmiddels stevig in handen en zijn beide gepassioneerde wijnmakers. Zij 
kiezen voor het maken van zo puur mogelijke wijnen, die een afspiegeling zijn 
van zowel wijngaard als oogstjaar. 

22. 2018 CROZES-HERMITAGE BLANC NORMAAL  € 25,50 VOORVERKOOP € 18,95
Verrukkelijk wit van 80% marsanne en 20% roussanne, waarvan 50% opgevoed op eiken vaten van 600 liter, 50% op cuve. 
Om het frisse, elegante karakter in de wijn te behouden, vindt er geen melkzure gisting plaats. Heerlijk perzikfruit, bloesem, 
honing en een mooie structuur.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

23.  2017 CROZES-HERMITAGE ROUGE NORMAAL  € 25,50 VOORVERKOOP € 18,95
De druiven worden bij Graillot nooit ontsteeld - de hele trossen vergisten - wat zorgt voor levendige wijnen vol spanning. Mooi 
puur fruit van zwarte bessen, laurier en peper, goed verweven hout en elegante zuren. Heerlijk!

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

24. 2016 CROZES-HERMITAGE ROUGE LA GUIRAUDE NORMAAL  € 40,95  VOORVERKOOP € 30,95
De vermaarde topcuvée van het domein krijgt tegenwoordig een langere rijping op vat en op fles, voordat hij op de markt 
komt. Vandaar dat wij u hier de 2016 aanbieden. Gemaakt van een selectie vaten wijn, dat meer volume en kracht bezit. 
Prachtige balans tussen het rijpe fruit en de levendige zuren, verder iets van tabak en specerijen.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

Domaine 
des Escaravailles

Domaine 
du Pesquier

Domaine 
Chante Cigale

Domaine 
de la Mordorée

Domaine 
Raspail-Ay

Domaine 
Oratoire Saint-Martin
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Domaine Raspail-Ay - Gigondas

Naast Domaine du Pesquier wisten we in Gigondas ook Domaine 
Raspail-Ay aan ons te binden. Raspail verwijst naar het chateau waar 
voormalig eigenaar François Ay vroeger woonde. Zijn zoon Dominique 

nam het werk op het domein over, die zich inmiddels op zijn beurt ook weer door 
zijn eigen kinderen geholpen weet. De selectie van de druiven is hier zeer streng 
- want volgens Ay de basis van iedere grote wijn -, de vinificatie traditioneel: 
lange weking, langzame vergisting en lange rijping (12 maanden op foudres en 
12 maanden op barriques). Een proces dat tot een wijn van uitzonderlijke klasse 
leidt, maar helaas wel met een beperkte oplage. Ook met de 2017 weet de familie 
Ay weer een wijn van allure neer te zetten; zwoel, rijk en gestructureerd.

 
 
27. 2017 GIGONDAS NORMAAL  € 24,75 VOORVERKOOP € 18,50
De assemblage bevat iets meer syrah dan anders, maar wordt nog altijd gedomineerd door grenache. De gedreven 
Dominique was streng bij de selectie van de druiven en dat wierp zijn vruchten af! Rijpe zwarte kersen, fijne kruiden, een 
sappige structuur, zoetige tanninen, mooi geconcentreerd en een levendige afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2027

Domaine du Pesquier - Gigondas

Door het aanhoudende succes van de Vin de Pays de Vaucluse, dit jaar 
wederom bekroond tot Proefschrifts Wijn van het Jaar, zou je bijna 
vergeten dat dit huis zijn roem vooral dankt aan de cru’s uit Gigondas en 

Vacqueyras. De familie Boutière is er graag bescheiden over, maar hun wijnen 
zijn dat zeker niet. Deze zijn namelijk van uitzonderlijk niveau. De vinificatie is 
klassiek te noemen, met een lange rijping op grote eikenhouten foudres. Ook 
worden de druiven niet ontsteeld, maar met hele trossen vergist, wat de wijnen 
extra energie, frisheid en balans geeft. Met recht een topdomein uit de zuidelijke 
Rhône. 

 
 
 
25. 2017 VACQUEYRAS NORMAAL  € 17,95 VOORVERKOOP € 14,25
Vanwege de coulure is in de assemblage van deze kleine, hooggelegen wijngaard de dominantie van de grenache wat 
minder groot, ten gunste van de syrah. Mooi bessig, donker fruit, licht gepeperd, iets van laurier, een goede frisheid en een 
uitstekende concentratie.

 Op dronk: tussen 2021 en 2026

26. 2017 GIGONDAS NORMAAL  € 20,50 VOORVERKOOP € 16,25
De wijn is een assemblage van verschillende wijngaarden rondom het domein en op de coteaux. De assemblage is dominant 
grenache, aangevuld met syrah en mourvèdre. Heerlijk rijp rood en zwart fruit, bosgrond, kreupelhout en zoetige tanninen.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027
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Domaine des Escaravailles - Rasteau 

Rasteau verwierf in eerste instantie vooral bekendheid met vin doux naturel, 
een versterkte (portachtige) wijn die in 1944 een cru-status kreeg. Maar 
sinds 2010 mogen ook stille rode wijnen met dezelfde herkomstbenaming 

gemaakt worden, en dat brengt ons naar het zeer vooraanstaande Domaine 
des Escaravailles. Wijnmaker Gilles Ferran maakt hier namelijk prachtige 
droge wijnen (en ook een beetje zoete wijn). Zijn cuvée La Ponce, een van de 
topwijnen uit de zuidelijk Rhône, zette Escaravailles definitief op de kaart. Naast 
oude stokken grenache bestaan de steile coteaux nog uit aanplant van syrah, 
mourvèdre, carignan en cinsault. Dit jaar kunnen we iets meer wijnen aanbieden 
van dit prachtige domein!

 
 
30. 2017 RASTEAU ROUGE  NORMAAL  € 12,90 VOORVERKOOP € 9,95
Een basiswijn direct van zeer hoog niveau, gemaakt van grenache en syrah. De wijn geurt naar rijp donker fruit van bramen 
en kersen, laurier, kreupelhout en specerijen. De smaak zit vol rijp sap, met prachtige soepele tanninen en eindigt in een frisse 
finale.

 Op dronk: tussen 2020 en 2024

31. 2017 RASTEAU ROUGE LES COTEAUX NORMAAL  € 13,90 VOORVERKOOP € 10,95
Een prachtige cuvée gemaakt van grenache van hooggelegen wijngaarden en syrah. Het parfum is expressief, met een zoetig 
donker fruit en specerijen. De smaak is mooi geconcentreerd en biedt opnieuw donker fruit en een minerale frisheid.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

32. 2017 RASTEAU ROUGE LA PONCE NORMAAL  € 17,95 VOORVERKOOP € 13,95
Een veel geprezen wijn, een parel uit de Rhône, die de appellation ver ontstijgt! Gemaakt van druiven van oude stokken van 
hooggelegen wijngaarden. Een assemblage van grenache en syrah. Mooie complexiteit, intense geur en smaak, floraal en fris.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

33. 2017 RASTEAU ROUGE HÉRITAGE 1924 NORMAAL  € 30,90 VOORVERKOOP € 23,25
Een zeer kleine productie van een 95 jaar oude wijngaard, 100% grenache. Een heerlijk zwoele en kruidige wijn, vol sappig 
donker fruit, met zoetige tanninen, specerijen, herfstbos en een prachtige intensiteit.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

Domaine Oratoire Saint-Martin - Cairanne

In de zuidelijke Rhône zijn de broers Frédéric en François Alary de drijvende 
kracht achter het succes van Domaine Oratoire Saint-Martin. Bij het kapelletje 
van Saint-Martin liggen de wijngaarden op de steile coteaux. Deze zijn al 

eeuwen in het bezit van de familie. Het land wordt met de grootste aandacht op 
biologisch-dynamische wijze bewerkt. De wijnstokken hebben een zeer hoge 
gemiddelde leeftijd, boven de tachtig jaar. De natuurlijke rendementen liggen 
hierdoor zeer laag, wat in de hoge kwaliteit van de wijnen is terug te proeven. In 
2017 zorgde de coulure voor een zeer kleine oogst van met name de grenache, 
terwijl in 2018 de meeldauw flink huis hield. Hierdoor werd de beroemde witte 
Haut-Coustias tot ons verdriet niet gemaakt. Gelukkig zijn de rode wijnen uit 
2017 van een zeer hoog niveau.

 
28. 2017 CAIRANNE ROUGE LES DOUYES NORMAAL  € 24,50 VOORVERKOOP € 18,25
110 jaar oude stokken (!), die maar heel weinig druifjes geven. Dit oogstjaar meer mourvèdre (60%) dan grenache in de 
assemblage, met een opvoeding op grote houten foudres. Niet geklaard en ongefilterd gebotteld. Prachtig donker fruit, 
zoethout, laurier, specerijen, fijne zuren en veel lengte.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

29. 2017 CAIRANNE ROUGE HAUT-COUSTIAS NORMAAL  € 25,50 VOORVERKOOP € 18,95
Zeventig jaar oude stokken op een wijngaard met een rotsachtige bodem, vooral mourvèdre (70%), aangevuld met syrah 
en grenache, 24 maanden opgevoed op eikenhouten foudres. Een gulle wijn, met donker fruit, specerijen, kreupelhout, rijpe 
tanninen en elegante zuren.

 Op dronk: tussen 2022 en 2030
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Domaine de la Mordorée - Tavel

In Tavel, gelegen tussen Châteauneuf-du-Pape en Avignon, gescheiden door 
de Rhône, ligt het familiedomein Domaine de la Mordorée. Door Robert 
Parker opgenomen in zijn boek over de beste wijndomeinen ter wereld. 

Na het overlijden van de wijnmaker Christophe Delorme, namen zijn vrouw 
Madeleine en dochter Ambre in 2016 zijn levenswerk samen met het team over. 
Een hele grote uitdaging, om zo’n klus aan te gaan zonder de bezielende leiding 
van Christophe, maar de wil was zo groot, dat het ze is gelukt. Ambre lijkt over 
dezelfde bijzondere kwaliteiten te beschikken als haar vader. De wijnen zijn mede 
hierdoor nog even geweldig als voorheen, getuige ook de zeer hoge scores in de 
internationale wijnpers. De werkwijze is biologisch-dynamisch, maar vooral de 
passie voor het vak leidt tot unieke wijnen, vol karakter. 

 
36. 2018 LIRAC BLANC LA REINE DES BOIS NORMAAL  € 26,50 VOORVERKOOP € 19,90
Een prachtig jaar voor wit bij Mordorée, vol aromatische expressie, concentratie en elegantie. Gemaakt van grenache, 
clairette, viognier en nog zeven andere druivensoorten, deels opgevoed op eiken. Geel fruit, bloemen, levendig, verfijnd. 
Prachtig!

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

37. 2017 LIRAC ROUGE LA DAME ROUSSE NORMAAL  € 17,70 VOORVERKOOP € 13,90
Een prachtige lirac gemaakt van grenache en syrah, opgevoed op inoxtanks. Een heerlijk parfum van bosaardbeitjes, pruimen 
en viooltjes, mooi slank in de mond, fruitig en gekruid, met fijne tanninen en een lange, zuivere afdronk.

 Op dronk: tussen 2020 en 2025

38. 2017 LIRAC ROUGE LA REINE DES BOIS NORMAAL  € 26,50 VOORVERKOOP € 19,95
Een indrukwekkende wijn gemaakt van grenache, mourvèdre en syrah, waarvan een klein deel op eiken vaten wordt 
opgevoed. Een indrukwekkend parfum van rood en zwart fruit, bloemen, kruiden en tabak. Prachtige concentratie, rijpe 
fruittonen, zoetige tanninen en een levendige finale.

 Op dronk: tussen 2021 en 2027

39. 2017 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LA DAME VOYAGEUSE NORMAAL  € 44,25  VOORVERKOOP € 33,25
Zeer dominant grenache, aangevuld met syrah, mourvèdre, counoise en vaccarese, waarvan een klein deel op eiken vaten 
wordt opgevoed. Mooi fruit van kersen en aardbeien, viooltjes, laurier en iets van peper. Mooie concentratie, heerlijke 
fruitexpressie en fluwelige tanninen.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

40. 2017 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LA REINE DES BOIS NORMAAL  € 61,50  VOORVERKOOP € 45,90
Al jaren gezien als een van de grootste wijnen uit de zuidelijke Rhône. Gemaakt van oude stokken grenache, mourvèdre, 
syrah en vaccarese, waarvan 20% op eikenhouten vaten wordt opgevoed. Prachtig complex, zwart fruit, kruiden, specerijen 
en rode bloemen. Geconcentreerd, mineraal, rijp en een lange, intense afdronk. Geweldig!

 Op dronk: tussen 2022 en 2030

Domaine Chante Cigale - Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape is uitgegroeid tot een gerenommeerd wijngebied 
met wijnen van grote naam. Wijnschrijver Robert Parker heeft hier in de 
jaren negentig een grote bijdrage aan geleverd. Chante Cigale speelt in het 

gebied een prominente rol. Het domein bezit 42 hectare wijngaarden, die verspreid 
liggen over het gehele herkomstgebied, wat een enorme verscheidenheid aan 
bodems, en daardoor ook aan druiven brengt. Zoveel smaken en geuren, die 
met de souplesse van wijnmaker Alexandre Favier vakkundig geassembleerd 
worden. De wijnstokken zijn oud, zo tussen de dertig en zeventig jaar en de 
wijnen rijk, geconcentreerd en kruidig.

 
 
 
34. 2018 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC L’EXTRAIT NORMAAL  € 49,95  VOORVERKOOP € 37,50
Voor deze top-wit van het domein werden twee percelen geselecteerd; roussanne (80%), grenache blanc, deels op eiken en 
deels op cementen vaten opgevoed. Prachtig rijk, met een geur van honing en steenfruit, complex in de smaak, met een fijne 
ziltigheid.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028

35. 2017 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE NORMAAL  € 28,50 VOORVERKOOP € 21,50
Alexandre besloot streng te selecteren en één mooie assemblage te maken, inclusief de Vieilles Vignes-wijngaarden: 65% 
grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre en 5% cinsault. Rood en zwart fruit, peper, laurier, kreupelhout, mooi elegant en 
prachtig in balans.

 Op dronk: tussen 2021 en 2028



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 31 januari 2020. 

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio 2020.

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een afname per 
verpakkingseenheid van 6 flessen van één soort (tenzij anders aangegeven). De prijzen komen niet 
in aanmerking voor aanvullende kortingen. Om gebruik te kunnen maken van de in deze brochure 
vermelde aanbiedingsprijzen is de datum van ontvangst van uw betaling bepalend. Onder verwijzing 
naar de looptijd van deze aanbieding en de betalings-/reserveringsvoorwaarden (zie hieronder), 
dient uw betaling uiterlijk 14 februari 2020 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.

Proefpakket Rhône 2017/2018
Kennismaken met de legendarische wijnen uit de Rhône? 
Wij stelden een pakket samen van zes voortreffelijke wijnen uit de brochure.

 2017 Côte-Rôtie Ampodium, Domaine René Rostaing

 2017 Saint-Joseph rouge, Domaine André Perret

 2018 Crozes-Hermitage blanc, Domaine Alain Graillot

 2017 Gigondas, Domaine du Pesquier

 2017 Cairanne rouge Les Douyes, Domaine Oratoire Saint-Martin

 2017 Rasteau rouge, Domaine des Escaravailles

Voorverkoopprijs: € 135,00 (normaal € 173,15)


