
Voorinschrijving tot
31 december 2019
Uw voordelen bij deze exclusieve 
voorinschrijving:

• Kortingen tot ruim € 48,00 per doos
• Per 24 flessen een magnum  

ter waarde van € 31,50 cadeau
• Gratis levering aan huis vanaf 24 flessen
Levering vanaf  februari 2020

Tijdelijke voorinschrijvingsprijzen:
2018 Côtes du Rhône
Xavier Vignon
20 dozen (240 flessen) à € 7,95  10 magnums 
16 dozen  (192 flessen)  à € 8,50  8 magnums
12 dozen  (144 flessen)  à € 8,90  6 magnums
  8 dozen  (96 flessen)  à € 9,25  4 magnums
  4 dozen  (48 flessen)  à € 9,60  2 magnums
  2 dozen  (24 flessen)  à € 9,95  1 magnum
  1 doos    (12 flessen)  à € 10,20

Normale prijs per fles: € 11,95

Profiteer van de maximale korting  
door samen met familie en vrienden
te bestellen!

Okhuysen
Extra

Voorinschrijving november 2019
De voorinschrijving is geopend tot 31 december 
2019. Uw reservering is definitief na betaling van 
de factuur. De wijnen worden geleverd vanaf begin 
februari 2020; houd hier a.u.b. rekening mee bij het 
aangeven van uw leverdatum.

Okhuysen Extra
November 2019

Copyright
Wijnkoperij Okhuysen 

Concept & vormgeving
XDialogue

Voorwaarden
Hoe te bestellen
Per bestelformulier: zenden in bijgesloten envelop
Per telefoon: 023-5312240
Per e-mail: vineus@okhuysen.nl
Per website: okhuysen.nl

Prijzen
Deze zijn strikt netto en incl. BTW. 

Factuur
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur 
van deze voorinschrijving vooraf. Deze factuur is tevens de 
officiële bevestiging van uw aankoop. Zodra uw betaling door 
ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Betaling 
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Per bank: ING Bank te Haarlem NL56INGB 0670813958.

Te bestellen aantallen
Uitsluitend per verpakkingseenheid (zie bestelformulier).
Franco levering
• Binnen Nederland vanaf 24 flessen.
• In België vanaf een factuurwaarde van minimaal  

€ 350,- per zending.

Looptijd voorinschrijving
Zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 31 december 2019.

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.

Levering
Vanaf begin februari 2020. Op uw factuur vindt u een
voorstel voor levering, dit kan uiteraard naar uw
persoonlijke voorkeur worden aangepast.  
De genoemde prijzen en voordelen gelden onder de gestelde 
voorwaarden van één factuuradres en één afleveradres.

Ophalen bestelling
Dit kan vanaf begin februari 2020 uitsluitend op de
Küpperswe g van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 
uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Adres, kantoor en expeditie
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem

MAGNUM CADEAU ! 
BIJ IEDERE 24 FLESSEN

vineus@okhuysen.nl  • 023 - 5312240

De 2018 Côtes du Rhône – gemaakt van grenache, mourvèdre en syrah afkomstig van zeer oude 
stokken – biedt een heerlijk zwoel parfum, met zoetige fruittonen en fijne kruiden. De smaak 
is prachtig rijk, mooi compact, heeft donkere fruittonen, fluweelzachte tanninen en een frisse, 
kruidige afdronk. Een schitterende wijn die ook dit jaar weer vele fans zal hebben. Heerlijk bij 
stoofschotels, rood vlees, harde kazen of een pizza uit de houtoven.

Côtes du Rhône
met grote allure!



Naar de Côtes du Rhône van Xavier 
Vignon wordt alweer reikhalzend 
uitgekeken. Het aanbod voor 

deze wijn doen wij net als bij de 
Montlobre slechts één keer per jaar 
en is inmiddels al bijna even gewild. 
Door een mooi volume in te kopen, 
vooruit te betalen en het bottelen 
en afhalen van de wijn efficiënt op 
elkaar af te stemmen, lukt het ons 
om een zeer goede korting met de 
producent af te spreken. En daar laten 
we onze klanten van meeprofiteren.  
De Côtes du Rhône van Xavier Vignon 
is zodoende een uitmuntende wijn 
voor een fantastische prijs!

Altijd op zoek naar het beste
Xavier heeft in de loop der jaren een 
enorme reputatie opgebouwd als 
adviserend wijnmaker in met name 
het Rhônegebied. Door zijn successen 
werd hij door steeds meer topdomeinen 
– waaronder enkele grootheden uit 
Châteauneuf-du-Pape – ingehuurd om 
mee te helpen de kwaliteit te verbeteren. 
En ondanks dat dit hem geen windeieren 
heeft gelegd, wilde Vignon toch het liefst 
zijn eigen wijnen maken. In al die jaren 
van adviseren had hij niet alleen een grote 
kennis opgedaan van alle verschillende 
terroirs in de zuidelijke Rhône, maar wist 
hij ook dat er op hele interessante plekken 
jaarlijks zeer hoogwaardige druiven te 
koop zijn. Vaak van zeer gerenommeerde 
producenten. Juist door het kopen van 
druiven is Vignon erg flexibel bij het 
produceren van zijn wijnen, stemt hij dit 

af op de kwaliteit van het oogstjaar maar 
ook op de vraag in de markt. Hij is ervan 
overtuigd dat hij op deze wijze meer 
kwaliteit kan bieden dan wanneer hij 
een eigen domein met wijngaarden had 
gehad.

Vier topjaren op rij!
De zuidelijke Rhône is bezig met een 
unieke reeks; met 2018 produceert de 
streek een vierde topjaar op rij. Met name 
de belangrijke septembermaand bracht 
ideale condities die er voor zorgden dat 
alle percelen in alle rust en met perfecte 
rijpheid konden worden geoogst. Voor het 
team van Vignon ideaal, omdat er ook in 
2018 weer op veel verschillende plekken 
geoogst moest worden. Soms geeft dat 
wat stress, maar dus niet in 2018. Het 
resultaat proeft u die direct terug in de 
Côte du Rhône, die in een woord groots is!

Xavier Vignon
Een schitterend nieuw oogstjaar!

Xavier Vignon

De assemblage van het oogstjaar 2018 bestaat 
voor ongeveer 70% uit grenache, afkomstig 
van 80 jaar oude stokken, 15% uit mourvèdre 

van gemiddeld 60 jaar oude stokken en 15% uit 
syrah van gemiddeld 45 jaar oude stokken. 
In totaal werden de druiven geplukt op meer 
dan zeventig (!) verschillende percelen, met een 
grote variatie aan bodemsoorten, als rolkeien, 
zand, klei en kalksteen. Alle percelen werden 
individueel geoogst en gevinifieerd op een vrij 
lage temperatuur voor een zachte onttrekking 
van smaakstoffen. Waar mogelijk liet Vignon 
verschillende druivensoorten samen met elkaar 
vergisten (co-fermentatie), voor extra aromatische 
complexiteit in de wijn. De opvoeding gebeurde 
in cementen cuves om de puurheid van het 
fruit maximaal te behouden. Het resultaat is 
een heerlijke gulle, kruidige en zwoele wijn met 
het typische karakter van de zuidelijke Rhône, 
maar ook duidelijk de signatuur van de meester-
wijnmaker uit Châteauneuf-du-Pape!
Op dronk: tussen 2020 en 2026

2018 CÔTES DU RHÔNE

“The 2018 Côtes du Rhône offers a 
more seductive, elegant, seamless 
style as well as impressive blackberry 
fruits and pepper garrigue aromas and 
flavors. It’s elegant and medium bodied 
and has a beautiful texture.”
Rating: 88-90/100

Proefnotitie Jeb Dunnuck, wijnjournalist en voormalig 
medewerker van Robert Parker’s Wine Advocate:

Jeb Dunnuck: 

88-90/100


