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RESTANTEN

Heerlijke wijnen voor scherpe prijzen! Op=Op

Domaine Charles Joguet
Chinon rouge Varennes du Grand Clos

nog 130 flessen

Maison Verget 
Chablis ‘Terres de Pierres’

nog 136 flessen

François Carillon 
Bourgogne Aligoté

nog 69 flessen

Château Haut-Brion
Pessac-Léognan,

1er Grand Cru Classé
nog 78 flessen

Viña Casa Marín
Pinot Noir Litoral,

 San Antonio
nog 57 flessen

Château Mouton Rothschild
Pauillac, 1er Grand Cru Classé

nog 80 flessen



18. 2017 La Goudie rosé, Collioure 
Domaine de La Rectorie, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 22,95 € 29,50

Een ‘eetrosé’ bij uitstek, doet het uitste-
kend bij gerechten als vissoep, salades 
met zeefruit of een tonijnsteak van de 
grill. Krachtige rosé van 100% grenache 
noir. Rijp rood fruit, wilde kruiden en 
een hint van cacao. Complex met een 
rijke, bijna romige textuur. De afdronk 
heeft spanning en iets ziltigs.

 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6 flessen 

De mooiste restanten 
voor onze vaste klanten
Een keer per jaar is het ook bij Okhuysen opruiming om onze kelders weer leeg 
te maken voor de nieuwe oogst. Als vaste klant willen we u daarvan graag laten 
profiteren. Daarom krijgt u nu alvast deze brochure met de mooiste buitenkans-
jes. De gehele opruiming komt pas over een week, op 28 januari 2020, op onze 
website te staan. Wees op tijd, want er zitten weer prachtige wijnen bij dit jaar.

5. 2016 Sauvignon blanc, 
California, Cannonball, 
Verenigde Staten
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 13,50 € 17,50

Licht exotische neus met 
nuances van meloen, bloesem, 
honing, grapefruit en witte 
peper. De smaak is sappig en 
biedt tonen van wit fruit en 
mineralen. 

6. 2013 Riesling Westhofen 
trocken, Rheinhessen 
Weingut Katharina 
Wechsler, Duitsland
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 15,25 € 19,50

Deels op hout opgevoed, wat 
voor riesling vrij uitzonderlijk 
is, maar Wechsler slaagt erin 
hierdoor de wijn een prachtige 
complexiteit mee te geven.

8. 2016 Le Hu-Boyau,
Savennières sec, Château 
d’Epiré, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 15,90 € 20,50

Een prachtige chenin met 
concentratie en rijkdom en 
tegelijk delicaat, mild en 
verfijnd. Fruit, walnoot en 
een subtiele houttoon. Heerlijk 
frisse afdronk.

3. 2017 Chardonnay, 
Walker Bay, Kruger Family 
Wines, Zuid-Afrika
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 13,25 € 16,90

Johan Kruger is beroemd om 
zijn chardonnays. Expressieve 
wijn met minerale tonen en 
een hint van geel fruit. Mooie 
vettige structuur, tegelijk 
prachtig fris.

2. 2018 Sauvignon blanc, 
Jumilla, Hoffman, Spanje
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 6,30 € 7,25

Een opmerkelijke sauvignon 
uit Spanje met een heerlijke, 
expressieve stijl. In de neus 
aroma’s van bloemen, tropisch 
fruit en iets van honing.

1. 2018 Sauvignon, Pays 
d’Oc, Domaine Terres 
Noires, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 5,75 € 6,75

Lekker stuivend met tonen 
van vers gemaaid gras. Frui-
tig, strak droog met een hint 
van citrus en appel. Mooi in 
balans en fris.

4. 2017 Bourgogne blanc 
‘Grand Elevage’, Maison 
Verget, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 13,45 € 17,10

Prachtige bourgogne van 
Guffens, met een heerlijk rijpe 
neus. Je ruikt peer, perzik 
en iets getoasts. Sappig, rijk, 
mooi geconcentreerd en fris.

7. 2016 Mâcon-Pierreclos
Maison Verget, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 15,25 € 19,70 

Een van de mooiste stukjes 
van de Mâconnais, waar 
Guffens meesterlijke wijnen 
maakt. Prachtige spanning, 
frisse fruittonen en prachtige 
zuren. Top-bourgogne!

9. 2016 Terres Nouvelles 
blanc, Côtes du Roussillon
La Préceptorie, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 17,50 € 22,10

Prachtig rijke wijn gemaakt 
van grenache gris opgevoed 
op eiken vaten. Frisse, leven-
dige smaak met rijp fruit, een 
brede structuur en iets ziltig in 
de lange afdronk.

14. 2016 Lauzina rouge, 
Corbières, Château Beau-
regard Mirouze, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 11,95 € 14,90

Gemaakt van 70% syrah en 
30% grenache, vol diep-
gang en souplesse. Garrigue, 
kruiden, rijp rood fruit en een 
pepertje. Krachtig en intens. 

15. 2017 Año Cero, 
Cabernet-Sauvignon, 
Altocedro, Argentinië
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 12,50 € 15,90

Een Mendoza cabernet-
sauvignon uit de Ucco Valley, 
waar de wijngaarden op 
grote hoogte liggen! Prachtig 
geconcentreerd, veel rijp fruit 
en verrukkelijk fris.

13. 2017 Cabernet 
Sauvignon, Vin de Pays 
d’Oc, Domaine 
Dupont-Fahn, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 10,75 € 13,25

Expressieve geuren van 
braam, zwarte kersen en 
iets laurier. De smaak is vol, 
smeuïg en fris eindigend in 
een lange, zuivere afdronk.

11. 2016 Las Retamas Del 
Regajal, Madrid, Viñas de 
El Regajal, Spanje
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 9,20 € 12,10

De smaak is heerlijk zwoel, 
met verleidelijke fruittonen en 
een aantrekkelijke frisheid. De 
afdronk is lang met soepele, 
smeuïge tanninen.

Bestel direct via 023-5312240 of mail@okhuysen.nl

10. 2015 Hommage au 
Musicien Saint-Saëns, 
Pays d’Oc, Domaine de la 
Gineste, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 5,75 € 6,95

Merlot, aangevuld met een 
klein deel cabernet-sauvignon. 
Donker rood fruit, laurier en 
kruiden. Zacht, soepel en toch 
ook lekker wat pit.

12. 2016 Bordeaux 
Supérieur, Château 
Barreyre, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: € 9,50 € 11,70

Afkomstig van oude wijn-
gaarden vlak bij Margaux 
(50 - 70 jaar oude stokken). 
Rijk en zacht met donker 
fruit en een lange afdronk.

Rosé

Rood

Wit
Een selectie van witte wijnen onder de € 20,-

Een selectie van rode wijnen onder de € 15,-

16. 2018 Le Rosé de Chevalier, 
Domaine de Chevalier, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 10,95 € 14,25

Bij Bordeaux denk je misschien niet 
meteen aan rosé, maar laat je eens 
verrassen door dit prachtexemplaar van 
Chevalier. Kruidig, met rood fruit als 
frambozen en bessen. Geconcentreerd, 
verfijnd en fris. Deze rosé heeft de klasse 
van Bordeaux en geeft een verleidelijke 
knipoog naar de Provence.

17. 2016 Picaro Clarete rosé,
Ribera del Duero, Dominio del 
Águila, Spanje 
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 19,90 € 24,90

Door Decanter verkozen tot beste rosé 
van Spanje (96 punten)! De rijping op 
hout zorgt voor een mooie diepgang en 
complexiteit. Rijp rood fruit, bloemen en 
een vleugje specerijen, cacao en vanille. 
De afdronk is intens en bezit een prach-
tige frisheid.

Exclusieve rosés onder de € 25,-



35. 2016 Rully 1er Cru 
Champs Cloux, Domaine 
Michel Briday
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 24,75 € 31,50

Een hint van hout en kruiden 
geeft deze pinot noir com-
plexiteit. Vol van smaak en de 
elegante tanninen zorgen voor 
een fris, charmant karakter.

42. 2013 Pauillac, 5me 
Grand Cru Classé, Ch.
Grand-Puy-Lacoste
Op dronk: nu tot 2028
Nu per fles: € 49,00 € 65,90

Een klassieke pauillac met 
concentratie en elegantie, rijp 
cassisfruit, licht geroosterde 
tonen van het eikenhout en 
krachtige, maar mooi ronde 
tanninen.

41. 2015 Le Saint-Estèphe 
de Montrose, Château 
Montrose
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: € 26,90 € 35,95

Een fijn, bloemig parfum met 
tonen van frambozen, viooltjes 
en specerijen. Ronde, smeuïge 
smaak met een heerlijk rijp, 
donker fruit en zachte 
tanninen.

32. 2017 Chablis ‘Terres de 
Pierres’, Maison Verget
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 17,95 € 23,55

Heerlijk fruitig met tonen van 
groene appel, peer en honing. 
Slank, mooi geconcentreerd, 
iets vettige structuur, bezit 
wat citrusfruit en prachtige, 
harmonieuze zuren.

38. 2015 Fronsac, Château 
de la Huste
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 13,75 € 17,75

De kalkrijke kleibodem met 
een ondergrond van zand 
geeft complexe en expressieve 
wijnen met zowel finesse als 
kracht. Levendig fruit en 
florale tonen.

34. 2016 Viré-Clessé ‘Sous 
Les Plantes’, Bret Brothers
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 21,50 € 27,95

Stokken van 55 jaar oud. 
Natuurlijk 100% chardon-
nay, geheel op barriques op-
gevoed. Frisse en rijpe tonen, 
een aangenaam vetje en frisse 
zuren. Prachtig!

40. 2014 Pessac-Léognan 
rouge, Château Le Sartre
Op dronk: nu tot 2027
Nu per fles: € 17,90 € 23,25

Expressieve, kruidige aroma’s, 
bramen en wat zoethout. 
Mooi geconcentreerde smaak, 
toegankelijk, met een goede 
structuur en frisse zuren. 

36. 2011 Nuits-Saint-
Georges, Domaine David 
Duband
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 45,50 € 59,50

Typische, krachtige expressie 
van nuits-saint-georges, met 
levendig fruit, rode bloemen, 
mineralen en een prachtige 
diepgang met dank aan de 50 
jaar oude stokken.

31. 2016 Bourgogne 
Aligoté, François Carillon
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 16,95 € 21,30

Bourgogne is de bakermat 
van chardonnay, maar 
vergeet aligoté niet! Het hout 
prachtig geïntegreerd, de 
smaak romig met sappig geel 
fruit en mooie zuren. 

33. 2017 Pouilly-Fuissé 
‘Vieilles Vignes’, Deux 
Roches
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 20,90 € 24,95

Mooie intensiteit met tonen 
van rijpe perzik, suikerme-
loen, bloesem, iets van vanille, 
een lichte toast en verkwik-
kende zuren. Gulle, uitbun-
dige prachtwijn! 

37. 2015 Lalande-de-Po-
merol, Château de Bel-Air
Op dronk: nu tot 2026
Nu per fles: € 18,95 € 24,95

Wijngaarden en kelder werden 
in 2011 flink onder handen 
genomen en de kwaliteit schoot 
omhoog. Vol met gul, rijprood 
fruit, kruidig en harmonisch. 

39. 2011 Côtes de Bor-
deaux Cadillac, Château 
Clos Chaumont
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: € 16,25 € 21,40

Een buitengewoon domein! De 
wijn is complex, met aroma’s 
van rijp fruit, specerijen, wat 
leertonen en cacao. Mooi ge-
concentreerde en elegante wijn. 

Spanje en Italië 

Bourgogne 

Bordeaux 
Prestigieuze namen voor buitengewone prijzenHet lekkerste wit en rood uit Spanje en Italië

De mooiste bourgondische buitenkansjes 

Nieuwe Wereld
Topselectie bijzondere wijnen buiten Europa

29. 2013 Monsicuro, 
Barbera d’Asti, Azienda 
Agricola Villa Terlina, Italië
Op dronk: nu tot 2029
Nu per fles: € 22,90 € 29,90

Mooie bewaarwijn die vanaf 
nu alleen nog maar beter 
wordt. Mooie complexiteit, 
concentratie, zwart fruit, iets 
van menthol en prachtige 
zuren in de afdronk.

27. 2016 Relatione 
Dolcetto, Dogliani, Azienda 
Agricola Gillardi, Italië
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 7,90 € 9,95

De zomer van 2016 maakte 
de dolcetto rijp en perfect in 
balans. Sappige smaak met 
tonen van zwarte bes, kers, 
viooltjes en verse kruiden. 

24. 2013 Othello, Napa 
Valley, Othello Wine 
Cellars, Verenigde Staten
Op dronk: nu tot 2025+
Nu per fles: € 37,50 € 49,50

Een waanzinnige bordeaux-
stijl-wijn uit Californië van de 
beroemde Christian Moueix. 
Rood en zwart fruit, tonen 
van zwarte peper, laurier en 
wat cacao.

23. 2017 Finca Los Galos 
Petit Verdot, Altocedro, 
Argentinië
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: € 20,90 € 27,25

Prachtwijn van Karim Mussi 
Saffie! Heerlijk vol en leven-
dig, met rijpe, zoete tannin-
en, donker fruit, een zachte 
kruidigheid en een prachtig 
frisse finale.

21. 2013 Pinot Noir Litoral, 
San Antonio, Viña Casa 
Marin, Chili
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 14,95 € 18,90

Uitbundig fruit van aard-
beien, rabarber en rode bessen. 
Elegante smaak met zoetige 
tanninen, een levendige fris-
heid en een kruidige afdronk.

26. 2017 Godeval Cepas 
Vellas blanco, Valdeorras
Bodegas Godeval, Spanje
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 14,95 € 19,25

Geweldige cuvée gemaakt 
van 100% godello van oude 
stokken oftewel ‘cepas vellas’. 
Stuivend, mineraal en een 
overweldigende smaak met 
rijpe en frisse fruittonen.

20. 2017 Año Cero 
Tempranillo, Altocedro, 
Argentinië
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 11,95 € 15,90

Een fantastische mendoza. 
Sappig en boordevol rijp fruit; 
specerijen en kaneel geven ex-
tra complexiteit en zwoelheid, 
gevolgd door een mooie, frisse 
afdronk. 

22. 2015 Syrah ‘Arie’, 
Marlborough, Staete 
Landt, Nieuw-Zeeland
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 16,75 € 20,90

Inspiratiebron voor deze ‘Arie’ 
zijn de grote wijnen uit de 
noordelijke Rhône. Donker 
fruit, laurier, een pepertje, 
elegante tanninen en fijne 
zuren. Top!

30. 2013 Barrua, Isola 
dei Nuraghi, Agripunica, 
Sardinië, Italië
Op dronk: nu tot 2028
Nu per fles: € 29,50 € 39,50

Tenuta San Guido (Sassic-
aia), Cantina di Santadi en 
beroemd oenoloog Giacomo 
Tachis bundelden hun kracht-
en en creëerden deze prachtige, 
smeuïge en intense topwijn. 

25. 2018 Esencia Diviña 
Albariño, Rías Baixas
Adegas Gran Vinum, Spanje
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 9,90 € 12,50

De mooiste albariñowijnen 
komen uit Rías Baixas. De 
wijngaarden van Gran Vinum 
liggen direct aan zee. Prachtige 
fruitintensiteit, sappig, ziltig en 
uitermate fris. 

19. 2014 HdV Chardonnay,
Napa Valley, Hyde de 
Villaine, Verenigde Staten
Op dronk: nu (uit karaf) tot 
2028
Nu per fles: € 56,95 € 73,95

Dit is de stijl chardonnay waar 
iedereen van droomt: romig 
en rond, en een prachtig frisse 
zuurgraad die mineraliteit en 
diepgang geeft. Subliem!

28. 2016 Fiore di Harys, 
Langhe Rosso, Azienda 
Agricola Gillardi, Italië 
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 19,95 € 26,95

Dolcetto en syrah, verder nog 
een deel merlot en cabernet-
sauvignon. Krachtig met 
heerlijk rijp rood fruit, wat 
laurier, rode bloemen, peper en 
kruiden.

 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6 flessen Bestel direct via 023-5312240 of mail@okhuysen.nl

Bordeaux 



48. 2014 Chinon rouge 
‘Les Charmes’, Domaine 
Charles Joguet, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2025
Nu per fles: € 20,90 € 27,50

Een kruidige neus, met tonen 
van zwart fruit en viooltjes. 
De smaak bezit souplesse. 
Tegelijkertijd vol en geconcen-
treerd, met prachtige, slanke 
tanninen. 

59. 2006 Clos du Mar-
quis, Saint-Julien (2e wijn), 
Château Léoville-Las Cases, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2025+
Nu per fles: € 78,50 € 101,50

Een topwijn afkomstig van het 
beroemde Léoville-Las Cases. 
Een krachtige structuur, com-
plexiteit, zwarte bessen, rode 
bloemen en met een elegante 
frisheid.

43. 2018 Chardonnay, 
Vin de France, Verget du 
Sud, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2021
Nu per fles: € 7,25 € 8,95

Mooie aroma’s van bloesem, 
honing, witte en gele vrucht-
en. De smaak is heerlijk 
sappig, heeft een mooie con-
centratie en een schitterende 
afdronk.

53. 2016 Bastei GG trock-
en, Nahe, Gut Hermanns-
berg, Duitsland
Op dronk: nu tot 2030
Nu per fles: € 44,00 € 54,50

Deze grosser gewächs riesling 
is een krachtige en intense 
wijn met een prachtige 
mineraliteit, een rijk aroma 
van tropisch fruit en een 
levendige frisheid.

46. 2016 Cairanne rouge 
Les Douyes, Dom. Oratoire 
Saint-Martin, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2027+
Nu per fles: € 17,95 € 23,95

De 110 jaar oude stokken 
grenache (60%) en mour-
vèdre geven weinig, maar 
hele mooie druifjes. Prachtig 
donker fruit, zoethout, laurier, 
specerijen en lengte.

56. 2013 Saint-Julien, 4me 
Grand Cru Classé, Châ-
teau Beychevelle, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2028
Nu per fles: € 59,95 € 81,00

Een kruidige neus met zwarte 
bessen, specerijen en cederhout. 
Mooie, elegante structuur met 
een subtiele aardse toon. De 
afdronk is lang en zuiver.

60. 2013 Saint-Estèphe, 
2me Grand Cru Classé
Château Montrose, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2032
Nu per fles: € 89,25 € 119,00

Château Montrose heeft zich 
weer aangesloten bij de absolute 
top. Precisie, kracht en 
prachtige tanninen! 
Cabernet-sauvignon, merlot en 
een beetje cabernet franc. 

52. 2011 Pinot Noir Viñedo 
Lo Abarca Hills, San Anto-
nio, Viña Casa Marin, Chili
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 27,50 € 36,50

De oceaanwind droogt de 
druiven iets in, waardoor 
de opbrengsten laag zijn en 
de smaakconcentratie hoog. 
Donker fruit, complex en een 
rijke textuur. 

57. 2013 Belle Cousine, 
Napa Valley, Hyde de 
Villaine, Verenigde Staten
Op dronk: nu tot 2030
Nu per fles: € 62,50 € 84,50

Perfectie van de hand van 
Aubert de Villaine! Een florale 
wijn, met donker fruit, iets 
van peper en cacao. 
Fluweelzachte, bijna
‘pomerol-achtige’ tanninen.

49. 2014 Chinon rouge, 
Varennes du Grand Clos, 
Domaine Charles Joguet, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2026+
Nu per fles: € 21,40 € 29,50

Een zeer grote chinon. De 
smaak is intens en krachtig 
en biedt expressief donker 
fruit, kruiden, een prachtige 
complexiteit, frisse tanninen 
en veel lengte.

61. 2011 Pauillac, 1er 
Grand Cru Classé, Château 
Mouton Rothschild, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2035+
Nu per fles: € 511,00 
€ 705,00

Een van de vijf premier cru’s 
uit het klassement van de 
Médoc en daarmee een van 
de beroemdste rode wijnen ter 
wereld. Exclusieve kwaliteit!

44. 2016 Merlot/Syrah, Pays 
des Collines Rhodaniennes
Dom. André Perret, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2022
Nu per fles: € 11,50 € 14,95

Heerlijk expressieve wijn; rijp, 
zwoel rood fruit en een klein 
pepertje. Mooie balans, met 
zachte tanninen, een aan-
gename frisheid en uitstekende 
zuren.

54. 2012 Gevrey-Cham-
bertin, Domaine David 
Duband, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 49,95 € 66,95

De wijngaard ligt in Brochon, 
boven Gevrey, en geeft een 
geweldige stijl wijn. Kruidig 
donker fruit, bloemen en 
specerijen. Fris, mineraal en 
bloemig.

47. 2016 Saumur Cham-
pigny Terres Chaudes, Do-
maine des Roches Neuves, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2025+
Nu per fles: € 18,40 € 24,50

Heerlijk donker fruit en 
iets van bloemen, laurier en 
kruidig cederhout. De smaak 
is geconcentreerd met rijpe 
tanninen en opnieuw verruk-
kelijk zwart fruit.

58. 2006 Pomerol,
Château Nenin, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2025+ 
Nu per fles: € 76,50 € 101,50

Klassieke stijl bordeaux, met 
veel merlot. Heerlijk kruidig, 
mokka, zwarte bessen en zoete 
kersen. Elegant, mooi gestruc-
tureerd en prachtig ronde 
tanninen. 

50. 2016 Les Lezardes, 
Collines Rhodaniennes, 
Dom. René Rostaing, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 22,60 € 29,75

Gemaakt van druiven 
afkomstig van de steile hel-
lingen net buiten het her-
komstgebied Côte-Rôtie. 
Donker fruit, bloemen, peper, 
mooie zuren en slank.

62. 2011 Pessac-Léognan, 
1er Grand Cru Classé, Ch.
Haut-Brion, Frankrijk
Op dronk: nu tot 2040+
Nu per fles: € 511,00 
€ 710,00

Ingetogen kracht met een 
indrukwekkende concentratie, 
complexiteit, precisie, span-
ning en evengoed een prach-
tige elegantie en fijne zuren. 
Ultieme bewaarwijn. 

45. 2017 Tinus Grand 
Blanc, Vin de France, 
Château des Tourettes, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2027
Nu per fles: € 15,60 € 20,55

Groots wit van 100% 
chardonnay. Geel fruit, iets 
van citrus en vuursteen. In 
de smaak rijp fruit, mintige 
tonen en een schitterende 
mineraliteit.

55. 2015 Meursault 1er Cru 
Blagny, Collovray & Terrier, 
Frankrijk
Op dronk: nu tot 2023
Nu per fles: € 52,50 € 69,95

De smaak is geconcentreerd 
en mondvullend en heeft een 
romige textuur. De typeren-
de minerale fraîcheur geeft 
spanning aan de verleidelijke 
en weelderige stijl.

51. 2014 Kirchspiel Riesling 
trocken, Rheinhessen,
Weingut Katharina 
Wechsler, Duitsland
Op dronk: nu tot 2024
Nu per fles: € 23,50 € 29,75

Prachtige rieslingneus met 
minerale tonen, iets kruidigs 
en witte perzik. De smaak is 
intens, vol sap en heeft tonen 
van citrus en prachtige zuren. 

63. 2018 Olio Extra Vergine 
di Oliva, Tenuta San Guido, 
Italië, olijfolie
Nu per fles (750 ml): € 19,95 
€ 24,50

Fenomenaal! De olijven 
komen van vier soorten 
bomen: Leccino, Moraiolo, 
Pendolino en Frantoio. Mooi 
fris, rijp en vol tonen van 
artisjok en gedroogd fruit. 
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Eénmaal 
andermaal...

De laatste flessen van de mooiste wijnen voor zeer scherpe prijzen

 Alle prijzen zijn flesprijzen, aanbiedingen geldig bij aankoop van een doos van 6 flessen Bestel direct via 023-5312240 of mail@okhuysen.nl



Nu bij 
aankoop van 

24 flessen 
1 magnum 

(1,5 liter) 
cadeau.

Voor de tweede keer op rij kreeg onze Vin de 
Pays de Vaucluse van Domaine du Pesquier de 
titel ‘Wijn van het Jaar’ tijdens het Proefschrift 
Wijnconcours. In totaal ontving deze wijn al 
minstens vijf keer deze prestigieuze titel én is 
het een van onze meest geliefde rode wijnen. 
Wat deze wijn zo bijzonder lekker maakt? 
Behalve dat hij met heel veel kunde en liefde 
is gemaakt, bestaat de wijn voor een groot deel 
uit merlot, wat voor deze streek vrij uitzonder-
lijk is. Aangevuld met marselan en syrah is dit 
een onweerstaanbare assemblage.

2018 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
Op dronk: nu tot 2023 (magnum tot 2026)
Nu bij doos van 12: € 6,80 per fles € 7,60

Heerlijk zwoel, met tonen van donker fruit, peper 
en laurier. Fruitig, sappig, met een aangename 
kruidigheid, goede concentratie en een intense 
afdronk. Een wijn om van te houden! 

Gelukkig, 
daar is het 
nieuwe 
oogstjaar! 
Vieren doe je samen. Dus als 
het nieuwe oogstjaar van onze 
‘Wijn van het Jaar’ binnenkomt, 
geven we daar bij een 
bestelling van 24 flessen een 
magnum bij cadeau.

Restanten 2020 | Actie loopt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 15 februari 2020
Wijnkoperij Okhuysen | Küppersweg 19, 2031 EA Haarlem

023- 531 22 40 | vineus@okhuysen.nl | Bekijk de voorwaarden op het bestelformulier en okhuysen.nl


