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Bourgogne 2018: 
Een oogstjaar dat het 
mythische 1947 naar 
de kroon kan steken?

-Decanter
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Subliem!

Xavier Kat en 
Jean-Guillaume 
Bret in Vergisson.

Zo mytisch als de oogst van 1947?

Dat vroeg Tim Atkin zich af in Decanter Magazine vooraf-
gaand aan de jaarlijkse wijnveiling van het Hospice de 

Beaune. Met hoge verwachtingen reisden we in het voorjaar 
van 2019 af naar de Bourgogne om zelf de proef op de som 
te nemen. Wat wij proefden stemde ons zeer blij. 2018 lijkt 

inderdaad de hoge verwachtingen waar te maken!  

p deze jaarlijkse inkoopreis proef-
den wij zoals gewoonlijk van het 
vat; wijnen die voor het grootste 
deel klaar waren met hun tweede, 

melkzure vergisting en zich goed lieten beoor-
delen. Al onze producenten waren stuk voor 
stuk lyrisch over het jaar, maar tijdens de 
gesprekken bleek ook dat dit niet geheel vanzelf 
kwam. Zowel in de wijngaard als in de kelder 
waren er belangrijke keuzes te maken, die 
doorslaggevend waren voor de kwaliteit. Bo-
vendien waren er de nodige verschillen tussen 
appellations en zelfs binnen appellations. Het 
uiteindelijke resultaat is dat de gemiddelde 
kwaliteit van de witte wijnen zeer hoog is, met 
veel charme en een goed bewaarpotentieel. Bij 
de rode wijnen is er meer variatie (in kwali-
teit), maar tegelijkertijd zijn de grote wijnen 
ook echt héél groot, uitmuntend zelfs! Wat de 
producenten extra blij maakt, is dat 2018 naast 
een jaar van grote kwaliteit ook een jaar van 
volume is. Een gelukkige paradox die maar 
zelden voorkomt.

Het jaar begon nat en mild. Terwijl de regen 
zeer welkom was, waren de hoge temperaturen 

minder gewenst. De wijngaard heeft in de win-
ter een koude periode nodig om de wijnstok 
tot rust te brengen. Die kwam in februari. 
Vervolgens was het wederom nat en zacht. Wa-
tervoorraden werden goed aangevuld wat een 
belangrijkesleutel bleek voor het latere succes. 
April was zeer warm en de wijngaard liep snel 
uit, waarmee de angst voor voorjaarsvorst weer 
toenam. Gelukkig kwam die niet. In mei liepen 
met name in de Côte d’Or (het centrale deel
van de Bourgogne) de temperaturen hoog op, 
gekoppeld aan neerslag. Dit leidde tot aan-
vallen van meeldauw, maar de schade bleef 
beperkt. Hierna bleef het relatief warm en 
zonnig, met van tijd tot tijd een klein buitje. In 
juli hagelde het twee keer in de omgeving van 
Nuits-St-Georges, waar een aantal boeren last 
van had, maar in omvang bleef het gelukkig 
beperkt. De zomer bleef warm en zonnig en 
een vroege oogst diende zich aan. Het juiste 
moment van oogsten werd een essentiële 
beslissing, maar was voor veel boeren of, beter 
gezegd, voor veel wijngaarden verschillend. 
Afhankelijk van de waterreserves in de bodem, 
de leeftijd van de stokken, het bladoppervlak
van de planten, de gebruikte klonen, de ligging 
ten opzichte van de zon etc. etc. Op sommige 
percelen liep het suikergehalte in de druiven 
hoog op, of bouwden de zuren snel af, terwijl
de fenolische rijpheid (van de pitjes en de 
schillen) er dan nog niet was. De timing was 
vaak heel precies en de oogsttroepen moesten 
steeds in de aanslag staan om snel te oogsten. 
Vanwege de warmte tijdens de oogst was het 
ook belangrijk om dit zo vroeg mogelijk op de 
dag te doen, en de druiven bij binnenkomst 
in de kelder terug te koelen om oxidatie te 
voorkomen. 

Kortom, zowel een jaar van de wijngaard als 
van de kelder. Boeren die alle zaakjes voor el-
kaar hadden en de juiste beslissingen maakten 
en konden maken, werden uiteindelijk beloond 
met sublieme wijnen!
–Xavier Kat
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Wat de producenten extra 
blij maakt, is dat 2018 naast 
een jaar van grote kwaliteit 
ook een jaar van volume is. Samuel Billaud

Chablis

4. 2018 Chablis 1er Cru Mont de Milieu  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €28,95 per fles €37,90
Een ideaal gelegen wijngaard met een schitterende 
kalkgrond. Een wijn met enerzijds een gulle, rijpe 
stijl, met geel fruit en licht tropisch, anderzijds 
typisch chablis, met een mooie kalkexpressie, 
steenfruit en energieke zuren. 

8. 2018 Chablis Grand Cru Les Clos  
WIT / Op dronk: tussen 2025 en 2035+
Bij doos van 6: €72,50 per fles €95,00
Een indrukwekkende cru, waar Billaud slechts een 
kleine hoeveelheid van produceert. Op de neus iets 
van witte perzik, gele pruim en groene appel. De 
smaak is super geconcentreerd en krachtig, maar 
tegelijkertijd verfijnd.

2. 2018 Chablis ‘Les Grands Terroirs’  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €18,75 per fles €23,95
Indrukwekkend voor zijn prijs. Druiven afkomstig 
van drie prachtige percelen, met deels tachtig jaar 
oude stokken. Ragfijn, mineraal, rijk, tonen van 
wit fruit, citrusfruit, brioche, vanille, elegante zuren 
en veel lengte.
   

6. 2018 Chablis Grand Cru Valmur  
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2033+
Bij doos van 6: €69,00 per fles €91,00
Een prachtig perceel met zestig jaar oude stokken, 
waar een intense en krachtige wijn vanaf komt. 
Bloemig en stenig, met daarnaast prachtige rijpe 
fruittonen, een indrukwekkende concentratie en een 
grote lengte.

3. 2018 Chablis 1er Cru Les Vaillons 
‘Vieilles Vignes’  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €27,50 per fles €35,90
De oude stokken zorgen voor een schitterende 
intensiteit, met tegelijkertijd een heerlijke frisheid 
en zuiverheid. Aangename tonen van verse boter, 
brioche, citrusfruit, steenfruit, honing en witte 
bloemen. Ziltig en lang. 

7. 2018 Chablis Grand Cru Vaudésir  
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2033+
Bij doos van 6: €69,00 per fles €91,00
Twee terroirs, waarvan een warm en de ander koel, 
die samen een prachtige balans bezitten. Iets slan-
ker dan de Valmur, maar met eenzelfde intensiteit. 
Heerlijke fruittonen, mineralen, bloemen en een 
lange ziltige afdronk.

1. 2018 Petit Chablis ‘Sur les Clos’
WIT / Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €13,90 per fles €17,90
Waar een ‘kleine’ chablis groot in kan zijn! 
Prachtig typisch, stenig karakter met een grote 
dosis citrusfruit en groene appel, mooie, fijne zuren, 
levendig, harmonieus, met een aangenaam vetje en 
een uitstekende lengte.

5. 2018 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030+
Bij doos van 6: €32,50 per fles €42,50
Een opnieuw indrukwekkende wijn, met een iets 
koelere expressie dan de Mont de Milieu. Schitte-
rende concentratie, citrusfruit, steenvruchten, 

Samuel Billaud’s
wijnen zijn krachtig, 
geconcentreerd en 

zeer zuiver. 

Geliefd en geprezen!

Samuel, telg uit een wijnmakersfamilie, heeft in Chablis enkele jaloersmakende wijngaarden, 
die hij na een jarenlange juridische strijd terug kon kopen van de nieuwe eigenaar. Zo begon 

hij zijn eigen kleinschalige nieuwe domein en wist zich – zoals verwacht – al snel bij de top van 
Chablis scharen. In The Wine Advocate ontvangen de wijnen zeer hoge scores en inmiddels mag 
hij zijn tweede ster koesteren in de prestigieuze groene jaargids van La Revue du Vin de France! 

2018 was voor Samuel een dankbaar jaar. Over de hele breedte van zijn assortiment is de 
kwaliteit uitmuntend en eindelijk ook in behoorlijke volumes.
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groene appel, honing, bloesem, zuiver, slank en veel 
lengte. Een grootse 2018.



De aanvoerder

Met de vele verschillende percelen die David onder zijn hoede heeft, was het in 2018 hard werken 
en heel goed opletten. Hij zoekt altijd naar de perfecte rijpheid en die kwam in sommige gevallen 
snel dit jaar. Uiteindelijk was David extreem gelukkig met het resultaat en kon hij wijnen maken 

zoals hij ze het liefst heeft: met veel finesse en terroir-expressie. Door veel te vergisten met hele 
trossen (grappe entière) kregen de wijnen de benodigde frisheid en levendigheid. Van zijn 

Bourgogne rouge tot aan de grand cru’s waren de wijnen indrukwekkend, altijd getypeerd door 
een perfecte rijpheid in combinatie met een bijna luchtige elegantie en een perfecte balans. 

David 
Duband

Hautes-Côtes de Nuits
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“2018 is een expressief 
en flatteus jaar, dat al in 
zijn jeugd aantrekkelijk 

zal zijn, terwijl we op de 
2015 en 2016 nog even 
moeten zullen wachten.”

– David Duband 

9. 2018 Bourgogne rouge   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €18,90 per fles €24,50
De druiven komen uit Gevrey-Chambertin en 
Chambolle-Musigny. Een zeer zuivere wijn, met 
een expressief fruit op de neus, met een zachte krui-
digheid. Zwoel en sappig in de smaak, met elegante 
tanninen en een pittige afdronk.

15. 2018 Vosne-Romanée   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029
Bij doos van 6: €56,50 per fles €73,95
Deze verleidelijke village brengt altijd gulle en 
fruit-intense wijnen voort. In de neus impressies van 
framboos, amarene-kers, zwarte bes, cacao en wat 
vanille. Bijna romig in de mond, met sensueel fruit.

10. 2018 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits – 
Louis Auguste 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €22,95 per fles €29,95
De prachtige wijngaard ligt vlakbij het domein en 
staat garant voor uitstekende wijnen. De 2018 is 
prachtig! De neus is kruidig, met specerijen en een 
zoetig fruit. De smaak is mooi vol en rijp, lekker 
pittig en heeft zoetige tanninen.

16. 2018 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032
Bij doos van 6: €65,00 per fles €84,95

12. 2018 Morey-Saint-Denis   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028  
Bij doos van 6: €45,00 per fles €58,50
Een prachtige villages-wijn met veel elegantie en 
heel zuiver. Het fruit is zwoel en sappig, biedt een 
aantrekkelijke kruidigheid, specerijen, iets van 
vanille en chocola. De tanninen zijn fluwelig zacht 
en tegelijkertijd mooi fris.

18. 2018 Chambolle-Musigny 
1er Cru Les Sentiers  
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033
Bij doos van 6: €99,50 per fles €134,50
Deze premier cru ligt direct onder de grand 
cru-wijngaard Bonnes Mares, tegen Morey-Saint-
Denis aan. Een gulle, intense wijn, met rijp donker 
fruit, iets aards, florale tonen, specerijen, zoete tan-
ninen en elegante zuren.

13. 2018 Nuits-Saint-Georges   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028 
Bij doos van 6: €45,00 per fles €58,50
Doorgaans een wat strengere wijn, maar in het 
oogstjaar 2018 perfect rijp en toegankelijk, zonder 
aan karakter te verliezen. Donker fruit van bessen 
en kersen, specerijen, fijne tanninen, rode bloemen 
en een lange, frisse afdronk.

19. 2018 Echezeaux Grand Cru   
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2040
Bij doos van 6: €169,00 per fles €222,50
Een zeer gerenommeerde grand cru uit 
Vosne-Romanée & Flagey-Echézeaux. Een schit-
terende, complexe wijn, zowel krachtig als luchtig, 
bloemig en mineraal, met spicy rood en zwart fruit, 
iets van cacao en een prachtige lengte.

14. 2018 Gevrey-Chambertin   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028  
Bij doos van 6: €49,00 per fles €63,95
Een zeer complete wijn, met een aantrekkelijk 
donker fruit en een zekere bloemigheid. De smaak 
is mooi gestructureerd, elegant en biedt zwoele, 
donkere fruittonen, iets van kruidnagel, cacao en 
kaneel.

20. 2018 Charmes-Chambertin Grand Cru 
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2040+
Bij doos van 6: €195,00 per fles €255,00
Duband beschikt hier over een prachtig stukje 
wijngaard met oude stokken, die een wijn voort-
brengt waar je aan blijft ruiken en van blijft proe-
ven. Zowel compact als luchtig, vol fruitsmaken, 
mineraal, bloemig en oneindig lang. Ongekende 
klasse!

11. 2018 Côtes de Nuits-Villages   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €26,50 per fles €34,50
De druiven voor deze wijnen komen uit de om-
geving van Gevrey-Chambertin en geven een wijn 
met een heerlijk zacht, zwoel, rood fruit, met iets 
van rode bloemen, zoethout, mineralen, licht aardse 
tonen en een mooie balans.

17. 2018 Nuits-Saint-Georges 
1er Cru Aux Thorey  
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032  
Bij doos van 6: €65,00 per fles €84,95
Een schitterend gelegen wijngaard net ten noord-
westen van het stadje Nuits-Saint-Georges, waar 
de druiven doorgaans perfect rijpen. De wijn is 
krachtig en intens, complex, met donker cassisfruit 
en uitstekende zuren.
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David Duband
heeft zich inmid-
dels genesteld bij 

de grote namen uit 
de Côte de Nuits.

Een voortreffelijke wijn met een mooie complex-
iteit. Altijd heel zuiver, kruidig en met iets aards. 
In 2018 opvallend gul en mooi geconcentreerd, 
met een expressief donker fruit, zoetige, elegante 
tanninen, zeer mooi in balans en veel lengte. Een 
van onze favorieten!

Echezeaux Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2040
Charmes-Chambertin Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2040+
Latricières-Chambertin Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2045+
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033

2018 Caisse Collection 
6 bouteilles millésime 2018: 
€850,00 €1.110,00



Tollot-
Beaut

Chorey-lès-Beaune 

22. 2018 Corton-Charlemagne   
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2032+ 
Bij doos van 6: €110,00 per fles €145,00
Corton-Charlemagne brengt in deze warme jaren 
prachtige wijnen voort, met intensiteit en bewaar-
potentieel. We ruiken abrikozen, honing, kamille en 
wat toast. De smaak is complex, met rijp steenfruit 
en frisse zuren. Top!

26. 2018 Aloxe-Corton     
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €37,50 per fles €49,50
Aloxe bezit altijd meer kracht, maar de 2018 is 
mooi rijp en totaal niet streng. We ruiken een don-
ker kersenfruit, iets van peper en cacao. In de mond 
is de aanzet sappig en zwoel, mooi intens, gevolgd 
door elegante zuren.

23. 2018 Bourgogne rouge   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €20,50 per fles €26,50
De oude stokken die worden gebruikt voor deze 
wijn geven kleine, compacte trossen, met geconcen-
treerd fruit. Expressief, kruidig, mooi donker fruit, 
met iets van frambozen, zoethout, ook wat aards en 
lekker sappig.

25. 2018 Savigny-Champ-Chevrey
1er Cru (Monopole)  
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027 
Bij doos van 6: €37,00 per fles €48,50
Met één eigenaar mag deze cru een monopole 
heten. Het is altijd een wijn met veel verfijning, 
zonder in te boeten aan structuur. Expressief fruit, 
floraal, veel sap, fluwelen tanninen, fijne zuren en 
een mooie kruidigheid.

27.2018 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2030 
Bij doos van 6: €49,00 per fles €64,95
Prachtig gelegen perceel, net onder de grand cru 
Corton. Nog iets ingetogen op de neus, maar we 
onderscheiden donker, bessig fruit, florale tonen en 
iets gepeperds. De smaak is intens, heeft complex, 
donker fruit en fijne zuren.

21. 2018 Bourgogne blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €20,50 per fles €26,50
Immer een sterke en geliefde wijn van het domein. 
Mooie tonen van citrusfruit, abrikoos en appel op 
de neus, met ook iets van brioche en verse boter. De 
smaak is prima geconcentreerd, heeft mooie zuren 
en een aangename toast.

29. 2018 Corton-Bressandes Grand Cru  
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2038
Bij doos van 6: €79,00 per fles €102,50
De wijn heeft een bedwelmende neus, van ama-
rene-kersen, bramen, specerijen, toast en cacao. De 
smaak is intens en zuiver, met fluwelige tanninen, 
rode bloemen, donker fruit en mooie zuren. 

30. 2018 Corton Grand Cru   
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2039
Bij doos van 6: €79,00 per fles €102,50 
Ook de rode corton is een kanjer met een groot 
bewaarpotentieel. De neus biedt massa’s donker 
fruit als zwarte kersen en cassisfruit, ook iets van 
vanille, cacao en specerijen. De smaak is breed en 
krachtig en heeft verfijnde tanninen.

28. 2018 Beaune-Clos-du-Roi   
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €50,50 per fles €67,50
Deze koninklijke wijngaard bracht een heerlijke, ex-
pressieve wijn voort, met niet alleen elegantie, maar 
ook goed gestructureerd fruit, een zwoel karakter, 
rijpe tanninen en een aangename kruidigheid.

24. 2018 Chorey-lès-Beaune   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €25,00 per fles €32,50
Een aangename, pittige wijn met een kruidig 

De stille kracht

De appellation Chorey-lès-Beaune is met 154 hectare een 
van de kleinste van Beaune. Een grote naam in dit kleine 
gebied is Tollot-Beaut, niet in de laatste plaats omdat de 

familie tot de eerste domeinen behoorde – sinds 1921 – die 
wijnen op het domein zelf bottelde. Het huidige gezicht 
van het domein is Nathalie Tollot, maar er lopen meer 
Tollots rond in de wijngaarden en de kelders. Ook haar 
oom Jacques, vader Alain en de neven Jean-Paul en 

Olivier werken op dit familiedomein. De combinatie van 
de ervaring van de oudere generatie en de ambitie van de 
jongere zorgt ervoor dat hier wijnen worden gemaakt die 

tot de top van de Bourgogne behoren.
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Tollot-Beaut’s
wijnen worden 

gewaardeerd om 
hun zeer aantrek-

kelijke prijs-kwaliteit-
verhouding. 

(rechts) Nathalie 
Tollot en Cedric 

Gigant

donker fruit en iets gepeperds. De smaak biedt een 
zoetige aanzet, met smeuïg fruit, gevolgd door rijpe 
tanninen en frisse zuren. Alles mooi in balans.

De volhouder

Na als talentvolle jonge hond meerdere jaren bij Maison Camille Giroud de boel op orde te 
hebben gebracht en het huis weer succesvol te hebben gemaakt, besloot David Croix in 2005 

voor zichzelf te beginnen. In eerste instantie deed hij beide domeinen naast elkaar, maar 
uiteindelijk besloot hij alle tijd en energie in zijn eigen domein te steken. Zeker ook omdat hij 
de kans had om het domein met de aankoop van enkele topwijngaarden verder uit te breiden. 
Voor David waren het spannende tijden en het zat hem niet meteen mee. Hij had te kampen 

met een paar heel kleine oogsten, met 2016 als absoluut dieptepunt. Gelukkig kende de 
Bourgogne in 2018 eindelijk een kwantitatief goed en kwalitatief groots jaar. Daar was 

iedereen, maar zeker David Croix wel aan toe!
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37. 2018 Corton Les Grèves Grand Cru  
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035
Bij doos van 6: €89,00 per fles €116,90
Een grootse grand cru gemaakt van zestig jaar 
oude stokken. Prachtig complexe neus, floraal, rood 
en zwart fruit, iets aards, cacao en specerijen. De 
smaak is vol en krachtig met rijpe fruittonen, veel 
lengte en frisheid. Groots!

34. 2018 Beaune 1er Cru Cent Vignes  
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €28,95 per fles €37,70
De kalkrijke bodem geeft elegante wijnen, terwijl 

32. 2018 Bourgogne rouge   
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2026 
Bij doos van 6: €22,50 per fles €28,90
Een assemblage van verschillende percelen in 
Savigny-les-Beaune en Beaune. De perfect rijpe 
druiven werden met zachte hand gevinifieerd om 
het expressieve fruit optimaal te bewaren en een 
elegante, harmonieuze wijn te maken.

36. 2018 Beaune 1er Cru Les Grèves  
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €55,00 per fles €72,90
Grèves, gelegen in het hart van de appellation, 
brengt misschien wel de mooiste wijnen uit Beaune 
voort, met veel power en diepgang. Intens donker 
fruit, zeer expressief, licht aards, levendig en 
gelaagd. Jong, maar veelbelovend! 

33. 2018 Beaune    
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027 
Bij doos van 6: €22,50 per fles €28,90
Een assemblage van vier wijngaarden, die samen 
een geweldige wijn voortbrengen die ver boven zijn 
herkomst uitstijgt. Een mooie intensiteit, rijpe tonen 
van rode vruchtjes, floraal, mineraal, zuiver en 
elegant, zeer harmonieus.

35. 2018 Beaune 1er Cru Bressandes
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €45,00 per fles €59,70
Deze hoger gelegen, steile wijngaard geeft gestruc-
tureerde en complexe wijnen. De neus is expressief, 
heeft kleine rode en zwarte vruchtjes en specerijen, 
iets bloemigs, zeer fijne tanninen en een mooie 
balans. Prachtig!

31. 2018 Corton Charlemagne Grand Cru 
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €117,00 per fles €154,00
David bezit hier een perceel dat gelegen is op het 
westen en altijd kleine, goudkleurige bessen geeft, 
met een grote concentratie. De wijn die hij hier mee 
maakt is intens en mineraal, met citrusachtig fruit 
en een perfecte balans.

Domaine 
des Croix

Beaune

het warme jaar de wijn een mooie vulling en struc-
tuur geeft. Zoetige neus van rood fruit, wat kaneel 
en chocola. Sappig en zwoel in de smaak, maar 
tegelijkertijd elegant en slank.

Domaine des 
Croix vulde in 2018 
eindelijk eens zijn 
kelder, met een 

zowel kwalitatief als 
genereus jaar.



De gedroomde opvolger

Carel Voorhuis, een getalenteerd wijnmaker van Nederlandse komaf, nam in 2016 het stokje over 
van David Croix. Carel zette het goede werk voort, maar gebruikte tevens zijn eigen ervaring en 
contacten om het huis een volgende fase in mee te nemen. Zo voegde hij aan het assortiment van 
vermaarde cru’s enkele zeer interessante villages-wijnen toe, die het assortiment in prijs wat meer 
toegankelijk maken. Giroud werd in 1865 opgericht door Camille Giroud. Naast het gebruik van 

eigen wijngaarden, kocht het huis ook wijn van andere wijnboeren die vervolgens in de kelders 
van Giroud werd opgevoed. Met de komst van David Croix begin 2000 verlegde het huis de focus 
van het kopen van wijn naar het kopen van druiven en most en daarmee ook naar het wijnma-

ken. In navolging van Croix bleef Voorhuis trouw aan het biologisch verantwoord wijngaardbeheer.

Camille Giroud
Beaune

42.2018 Auxey-Duresses blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026 
Bij doos van 6: €27,90 per fles €36,50

39. 2018 Mercurey blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €23,95 per fles €30,95
Mercurey ligt in het noorden van de Côte Chalon-
naise, net onder Chalon. De wijngaarden liggen 
hoger en bezitten een kalkrijke bodem. De wijn is 
expressief en mineraal, heeft tonen van citrusfruit, 
groene appel en geel fruit.

40. 2018 Saint-Romain ‘Sous le Château’ 
blanc 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €27,00 per fles €35,50
Saint-Romain ligt ten zuidwesten van Beaune, 
wordt omringd door heuvels en is hoger gelegen. De 
bodem is stenig en kalkrijk en geeft wijnen met een 
grote aromatische expressie en tevens veel elegantie. 
Zeer goed!

41. 2018 Ladoix blanc    
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €27,90 per fles €36,50
Ladois is het meest noordelijk dorp van de Côte 
d’Or en ligt direct ten zuiden van Dijon. De wijn-
gaard die Giroud gebruikt, heeft 40 jaar oude stok-
ken, op een kalkrijke grond. Een prachtige zuivere 
wijn, mooi slank en met een heerlijk fruit.

38. 2018 Bourgogne blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €18,25 per fles €23,50
De druiven voor deze heerlijke bourgogne komen 
uit Puligny-Montrachet, de Côte de Beaune en de 
Mâconnais. De wijn presenteert een heerlijk sappig 
fruit, een lichte ziltigheid, mooie concentratie en een 
lichte toast.
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48. 2018 Pommard    
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €43,90 per fles €57,50
Pommard en Volnay presteerden in 2018 uitzon-
derlijk goed en gaven rijpe, gestructureerde wijnen. 
Deze fantastische pommard presenteert een donker, 
kruidig fruit, met licht aardse tonen, mooie tanni-
nen en lengte.

43. 2018 Meursault ‘Les Vireuils’   
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €49,00 per fles €63,95
Een 35 jaar oud perceel, Les Vireuils Dessous, gele-
gen op het noordoosten met een wat diepere grond, 
vol stenen. De wijn heeft een wat koelere, minerale 
expressie. Hij is zowel slank als rijk en bezit een 
uitstekende structuur.

49. 2018 Volnay 1er Cru Les Lurets  
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2031
Bij doos van 6: €52,00 per fles €68,50
Een prachtige gelegen wijngaard in het zuiden van 
Volnay. Door deels hele trossen te vergisten, behield 
de wijn een aantrekkelijk fris karakter. Rijp rood 

45. 2018 Marsannay ‘Les Longeroies’  
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €27,00 per fles €34,95
Een altijd verrukkelijke wijn met een gul karakter. 
Marsannay ligt in het noorden van de Côte de 
Nuits en les Longeroies heeft een gevarieerde bodem 
met kalk, klei en stenen. Opulent fruit, zoetige 
tanninen en harmonieus.

51. 2018 Vosne-Romanée ‘Les Chalandins’ 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032  
Bij doos van 6: €64,00 per fles €83,90
Een uitstekende wijngaard in de commune van 
Flagey-Echezeaux in de lieu-dit Les Chalandins, 
buurman van de grand cru Clos de Vougeot. Een 
heerlijke wijn vol gul donker fruit, met fluwelige 
tanninen, mooi geconcentreerd en krachtig.

46. 2018 Santenay 1er Cru Clos Rousseau 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028 
Bij doos van 6: €33,90 per fles €44,30
Giroud beschikt op deze 1er cru over een perceel 
met zeventig jaar oude stokken, op een bodem van 
kalkhoudende klei. De wijn is mooi kruidig, met 
zachte, zoetige tanninen, een goede fruitexpressie en 
een elegante frisse afdronk. 

52. 2018 Clos Vougeot Grand Cru  
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2040+ 
Bij doos van 6: €179,00 per fles €233,50
Een indrukwekkende wijn! Clos Vougeot kent met 
zijn grote oppervlak veel stijlverschillen. Het vijftig 
jaar oude perceel ‘Le Petit Maupertuis’ biedt zowel 
kracht en intensiteit als bloemigheid en mineraliteit. 
Mooie complexe wijn!

47. 2018 Nuits-Saint-Georges   
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029 
Bij doos van 6: €43,00 per fles €56,40
Zeer geslaagd in 2018! De vijftig jaar oude stokken 
op een kalkstenen bodem geven een wijn met 
volume, grip en kersenfruit, maar tevens iets ele-
gants, mooi gestructureerde tanninen en een goede 
frisheid.

53. 2018 Charmes-Chambertin Grand Cru 
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2040+ 
Bij doos van 6: €186,00 per fles €244,50
Een grote cru met een verleidelijk, opulent fruit, 
maar daaronder een grote complexiteit en gelaagd-
heid. Bloemen, mineralen, specerijen, peper, iets 
aards, animaal, prachtig in balans en met veel 
lengte. Groots en indrukwekkend!

44. 2018 Bourgogne rouge   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2025  
Bij doos van 6: €17,50 per fles €22,50
Carel zoekt bij deze wijn naar verfijning en fruit-
expressie. De assemblage is gemaakt van druiven 
uit Givry, Volnay en Premeaux-Prissey. De wijn is 
sappig, licht kruidig, zuiver en elegant met zwoele 
fruittonen. Heerlijk! 

50. 2018 Gevrey-Chambertin ‘Les Crais’  
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028  
Bij doos van 6: €45,00 per fles €59,70
Deze wijn van de lieu-dit Les Crais presteerde 
opvallend goed tijdens onze proeverij van het vat. 
Hij is gul en breed in de aanzet, met een heerlijk 
kersenfruit, en vervolgens slank en genuanceerd, 
met uitstekende tanninen. Zeer goed!
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Camille Giroud
stond bekend om 
zijn echte bewaar-
wijnen. De huidige 

wijnen komen 
sneller tot wasdom.

(links) Wijngaarden 
in Beaune, aan de 
voet van Corton.

“Vanwege de warmte 
moesten we heel goed 
opletten om voldoende 
zuurgraad in de druiven 

te behouden.”
                      – Carel Voorhuis 

De druiven komen van twee lieux-dits, gelegen 
tegen Meursault aan. De bodem is kalkrijk en 
stenig en geeft wijnen met elegantie, aantrekkelijke 
fruittonen en een mooie mineraliteit. Mooi gestruc-
tureerd en perfect in balans.

fruit, specerijen, licht kruidig, elegante tanninen en 
een zachte afdronk.
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Al jaren een fenomeen
 

Domaine Louis Carillon stamt uit 1611, van vader op zoon. Enkele jaren geleden besloten 
de broers François en Jacques echter het domein te splitsen. François voelde zich bevrijd 

en kon eindelijk invulling geven aan zijn ambities. De wijngaarden in Puligny-Montrachet 
beslaan meer dan 16 hectare, waarvan het overgrote deel (90%) met chardonnay is beplant 

en de rest met pinot noir en aligoté. Omdat ook de kelders van het oude familiedomein werden 
gesplitst, besloot François tot een flinke verbouwing van de oude gebouwen in het centrum van 

Puligny. François Carillon wordt geroemd om de elegantie en precisie in zijn wijnen. Ondersteund 
door een dynamisch, klein team werkt hij met ontzettend veel toewijding aan het domein en zijn 

wijnen, welke liefde hij inmiddels ook overdraagt aan zijn vier kinderen.

François 
Carillon

Puligny

“Mijn nieuwe kelder had 
niet op een beter moment 
klaar kunnen zijn. Het bood 
ons de mogelijkheid om de 

oogst goed te koelen en 
heel precies te werken.”

– François Carillon 

54. 2018 Bourgogne Aligoté   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024 
Bij doos van 6: €15,50 per fles €19,90
Bijna iedere boer in de Bourgogne maakt ook 
aligoté. Noem het een traditie. Veelal echter is de 
wijn niet interessant. Bij Carillon is dat andere 
koek. Mooi rijp wit fruit en iets van citrus, floraal, 
mineraal, mooie zuren en harmonieus.

60. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Champs Gain  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2030 
Bij doos van 6: €69,00 per fles €92,70
Een perceel met een gevarieerde bodem, wat bij-
draagt aan de complexiteit van de wijn. De wijn 
presenteert een zoetig fruit, met frisse citrustonen en 
steenvruchten, en opvallend goede zuren. Elegantie 
en concentratie gaan hier hand in hand.

55. 2018 Bourgogne blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025 
Bij doos van 6: €19,95 per fles €25,60 
Gemaakt van druiven uit Puligny en Meursault. 
De wijn biedt een heerlijk rijp fruit van citrus, witte 
en gele vruchten, veldbloemen, verse boter, wat 
brioche en vanille. Mooie frisse zetting, met mooie 
zuren en een vette structuur.

61. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Folatières  
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2033  
Bij doos van 6: €82,00 per fles €108,10
Folatières ligt iets noordelijker op dezelfde hoogte 
als Chevalier-Montrachet en wordt gezien als een 
van de beste premier cru’s van Puligny. Prachtige 
intensiteit, complex wit en geel fruit, mineralen, iets 
van toast en schitterende zuren.

57. 2018 Saint-Aubin blanc 
1er Cru Murgers des Dents de Chien  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €54,00 per fles €70,70 
Saint-Aubin is natuurtlijk geen Puligny, maar 
deze 1er cru acteert volledig moeiteloos op dit 
niveau en is spectaculair goed. De wijn is strak, 
stenig en bloemig, maar tegelijkertijd zeer rijk 
en rijp, heeft een complex fruit en mooie zuren. 
Prachtig in balans!

63. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Perrières  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2030
Bij doos van 6: €89,00 per fles €116,90
Perrières deelt zijn naam met de wijngaard in 
Meursault, maar deze grenzen niet aan elkaar. 
Deze puligny geeft meer ingetogen, elegante wijnen, 
met een fantastische ziltige mineraliteit, tonen van 
wit fruit en veldbloemen.

58. 2018 Puligny-Montrachet   
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027  
Bij doos van 6: €49,90 per fles €66,30  
Gemaakt van acht percelen, verspreid gelegen rond 
het dorp. De diversiteit van het terroir draagt bij 
aan de complexiteit. Deze 2018 is prachtig rijp en 
gul, met sappig steenfruit, iets van toast en vanille 
en zuivere zuren.

59. 2018 Puligny-Montrachet 
‘Les Enseignières’   
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2030
Bij doos van 6: €57,00 per fles €75,10
Een cru met een grote reputatie en een prachtige 
ligging direct onder Batard-Montrachet. Een wijn 
met een grote structuur en intensiteit, prachtige 
rijpe fruittonen, harmoniërende zuren, iets ziltigs, 
karamel en een licht toast.

56. 2018 Saint-Aubin blanc   
WIT / Op dronk: tussen     
Bij doos van 6: €33,90 per fles €44,30
De koelere wijngaarden van Saint-Aubin bieden 
in de warmere jaren zeer aantrekkelijke wijnen, 
met spanning en energie. Heerlijke fruittonen van 
citrus, appel en steenvruchten, verkwikkende zuren 
en een vette structuur. 

62. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Combettes  
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2032 
Bij doos van 6: €89,00 per fles €116,90 
Les Combettes grenst aan Meursault Perrières en 
Charmes en bezit datzelfde rijke karakter, zonder 
aan de puligny-kenmerkende mineraliteit en ver-
fijning in te boeten. Een prachtige harmonische, 
rijke en levendige wijn.
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François Carillon 
en zijn broer 

Jacques splitsten 
enkele jaren ge-
leden het fami-
lie-domein Louis 

Carillon.

(boven): Proeven 
van het vat met 
François Carillon.
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Excelleert in en om Chassagne
 

Domaine Philippe Colin ontstond in 2004 toen Philippe het familiedomein Colin-Deléger, 
van zijn vader Michel Colin, verliet om zijn eigen weg te volgen. Zoals zo vaak in de 

Bourgogne werd het oorspronkelijke domein gesplitst en werden de wijngaarden eerlijk verdeeld 
tussen Philippe en zijn broer Bruno. De laatste (top-)wijngaarden werden pas in 2016 door hun 
ouders overgedragen. Philippe heeft nu de beschikking over 11 hectare wijngaard rond het dorp 
Chassagne-Montrachet, waaronder meerdere premier cru’s. Hij is een ontzettend gepassioneerde 
wijnmaker en gebrand op het leveren van topkwaliteit. Zijn missie: de diversiteit en rijkdom van 

de verschillende terroirs laten spreken in zijn wijnen. Alle wijnen worden opgevoed op 
eikenhouten vaten, wat echter op geen enkele wijze de wijnen domineert.

Philippe Colin
Chassagne

“Door vroeg te oogsten hadden we druiven 
met een fantastische zuurbalans, zowel bij 

rood als bij wit. Het bewaarpotentieel is goed 
en wachten zal worden beloond!”

– Philippe Colin 

66. 2018 Chassagne-Montrachet blanc  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €43,00 per fles €56,90
Een van onze favoriete village-wijnen uit de Côte-
d’Or is de Chassagne van Colin, altijd elegant en 
in balans. We ruiken citrusfruit, appel, wit fruit, 
honing en toast. De smaak is mooi rijp, zuiver en 
elegant met fijn, zoetig fruit.

72.2018 Chevalier-Montrachet Grand Cru 
WIT / Op dronk: tussen 2027 en 2038+   
Bij doos van 6: €330,00 per fles €435,00
De montrachets zijn de bodem van de beroemdste 
witte wijnen ter wereld. Chevalier biedt van hen het 
meest mineraliteit en frisheid. Prachtig geconcen-
treerde wijn, met veel rijkdom, diepgang, complex-
iteit en een grote lengte.

64. 2018 Bourgogne Chardonnay  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €17,50 per fles €22,50
Voor deze wijn gebruikt Colin percelen uit Chas-
sagne en Saint-Aubin. Een heerlijke, elegante wijn, 
sappig en zuiver, met een uitstekende structuur, 
rijpe witte en gele fruittonen, en een ziltige afdronk 
met een kleine toast.

70. 2018 Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Chenevottes  
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €62,00 per fles €81,70
Een tachtig jaar oude wijngaard op een wat diepe 
rotsachtige bodem, met klei, direct onder Vergers. 
Het karakter van de wijn is ziltig en spicy. De wijn 
heeft een brede structuur, met een geconcentreerd 
fruit en een ziltige afdronk.

67. 2018 Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru En Remilly 
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €69,00 per fles €91,50
Een kleine, bijzondere wijngaard, gelegen in de 
noordwesthoek van Chevalier-Montrachet. De bo-
dem is dan ook overeenkomstig, maar iets minder 
diep. Prachtige rijke wijn, uitbundig, met complex 
fruit en harmonieuze zuren.

73. 2018 Chassagne-Montrachet rouge 
‘Les Chênes’  
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €28,50 per fles €36,95
Chassagne is vooral beroemd om zijn witte wijnen, 
maar er wordt ook uitstekend rood gemaakt. Colin 
is een expert! Prachtig rood en zwart fruit, kruidig 
en gepeperd, slank en lenig, met elegante tanninen 
en frisse zuren. 

74. 2018 Chassagne-Montrachet rouge 
1er Cru Morgeot 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030  
Bij doos van 6: €43,00 per fles €56,90
Van Morgeot wordt uitstekend wit gemaakt, maar 
het is ook echt een terroir voor rood. De wijnen 
hebben hier wat meer kracht en rijpheid, met een 
expressief, intens donker fruit, met veel structuur en 
uitstekende tanninen. Pinot noir zoals pinot noir 
hoort te zijn!

65. 2018 Saint-Aubin blanc 
1er Cru Les Combes   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €39,50 per fles €51,95 
De wijnen van de kalkrijke gronden van 
Saint-Aubin winnen door hun frisse, minerale 
karakter aan populariteit; zeker in de warme jaren. 
Intens, mineraal, citrusfruit, steenvruchten, bloemig 
en mooie zuren. Super!

71. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Demoiselles  
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2030 
Bij doos van 6: €109,00 per fles €143,50 
Een piepklein perceel dat Colin onlangs van zijn 
ouders overnam, een lieu-dit in Les Caillerets, tegen 
Chevalier-Montrachet aan. Rijpe steenvruchten, 
schitterende concentratie, munt, ziltig, verse boter, 
karamel, grote lengte. Sublieme wijn met uitstekend 
bewaarpotentieel.

68. 2018 Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Vergers 
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €62,00 per fles €81,70
Deze diepere bodem, met meer klei, geeft altijd een 
volle, krachtige wijn. Een expressieve neus met rijp 
steenfruit, brioche en verse boter. In de smaak is de 
wijn mooi vet, heeft iets ziltigs en wat van karamel.

69. 2018 Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Chaumées ‘Clos Saint Abdon’ 
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €62,00 per fles €81,70
Deze clos is het mooiste stukje van Les Chaumées, 
een ondiepe wijngaard van kalksteen, dicht op de 
moederrots. Een minerale, ziltige wijn, prachtig 
geconcentreerd, met zoetig steenfruit, elegante zuren 
en een schitterende balans.
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Philippe Colin
is een rustige en 
bescheiden wijn-
maker, maar zijn 

wijnen zijn klasse en 
spreken voor zich! 

(boven) Philippe 
Colin



Opperste gedrevenheid

De broers Alexandre en Marc Bachelet zijn nog jong maar kunnen nu al bogen op een grote 
staat van dienst. Via hun grootvader kregen zij de beschikking over enkele prachtige percelen in 
Puligny-Montrachet, waaronder Les Referts, Folatières en Batard, wat hen direct in het centrum 

van de aandacht plaatste. Maar eigenlijk is het interessanter om de broers te beoordelen op de 
ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt en de drive om zich jaar in jaar uit te blijven verbeteren 
en de gekozen richting waar nodig steeds bij te stellen. Juist door deze houding worden hun wijnen 

jaarlijks beter. Het zou overigens jammer zijn om enkel interesse te tonen in de topwijngaarden, 
want juist in de bescheiden appellations als Maranges en Santenay blinken de jongens uit en 

maken ze onderscheidend goede wijnen.

Bachelet-
Monnot

Maranges
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“2018 kende 
meerdere sleutel-
momenten, die 
bij ons geweldig 

hebben uitgepakt. 
Daarmee hebben 

we genereuze 
wijnen gemaakt, 
met tegelijkertijd 

veel terroir-
expressie.”

        – Marc Bachelet 

Bachelet-Monnot
kende in 2005 een 

vliegende start, 
maar is sindsdien 
alleen nog maar 
beter geworden.

(links) Marc en Alex 
Bachelet

79. 2018 Puligny-Montrachet   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €45,00 per fles €59,70
Indrukwekkend is deze puligny, die een assemblage 
is van verschillende percelen, waarvan een groot 
deel bestaat uit oude stokken. De geur biedt rijp wit 
fruit, iets nootachtigs en mineralen. Zoetig fruit in 
de mond, daarnaast zuiver en fris.

82. 2018 Bourgogne rouge   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €18,25 per fles €23,40 
De druiven komen deels uit Puligny en deels uit 
Maranges. Een verrukkelijke wijn, met een kro-
kant fruit als zoete kersen en frambozen, heerlijk 
sappig, kruidig, licht aards, met fijne tanninen, 
sappige zuren en iets van toast.

75. 2018 Bourgogne blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €18,50 per fles €23,80
Een uitstekende bourgogne blanc, gemaakt van 
druiven van een vijftig jaar oude wijngaard in 
Puligny. De wijn heeft een aangenaam vette struc-
tuur, met een goede concentratie, rijp wit en geel 
fruit, prima zuren en een ziltige afdronk. Levendige 
wijn die de appellatie overstijgt.

80. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Referts  
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2029
Bij doos van 6: €72,50 per fles €94,90
Les Referts heeft meer klei in de bodem en geeft 
krachtigere wijnen. De oude stokken van Bachelet 
geven kleine, geconcentreerde druifjes. De wijn is 
prachtig rijk, exotisch en krachtig, maar tegelijker-
tijd elegant.

78. 2018 Meursault blanc Clos du Cromin 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €45,00 per fles €59,70
Net ten noorden van het dorp ligt deze wijngaard. 
De Bachelets hebben hier een klein perceel met 
deels zeer oude stokken, waar een uitstekende wijn 
vandaan komt. Citrusfruit, spanning, mineralen, 
toast, mooi rijk en geconcentreerd.

84. 2018 Santenay rouge ‘Les Charmes’  
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €24,75 per fles €32,20
Een heerlijke wijn gemaakt van een zeventig jaar 
oude wijngaard in het zuiden van Santenay. De 
wijn is prachtig rijp, heeft een iets zwoel karakter, 
maar is tevens elegant en verfijnd, bloemig en mi-
neraal, en met elegante zuren.

76. 2018 Santenay blanc   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €24,75 per fles €32,20
Een heerlijke wijn van een kalkrijke bodem die 
hem een mineraal en elegant karakter geeft. Mooi 
slank, met een licht vettige structuur, iets noot-
achtigs, ziltig, rijpe tonen van wit fruit, bloemig en 
fijne zuren in de afdronk.

81. 2018 Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Folatières  
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030+
Bij doos van 6: €77,50 per fles €101,50
Deze topwijngaard combineert kracht met ver-
fijning. Een complexe neus van citrusvruchten, 
steenfruit, wat brioche, vanille, bloemen en mine-
ralen. De smaak is zeer rijk, breed, intens en mooi 
harmonisch en biedt rijp fruit en prachtige zuren. 
Gulle wijn met uitstekend bewaarpotentieel.

77. 2018 Chassagne-Montrachet blanc  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €39,95 per fles €53,10
Voor deze uitstekende chassagne worden vijf perce-
len, verspreid over de appellation gebruikt. Een 
wijn die opvalt door zijn elegantie en harmonie, 
prachtig geconcentreerd, met een sprankelend fruit 
en een ziltige afdronk. 

83. 2018 Maranges rouge 1er Cru La Fussière 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €24,75 per fles €32,20 
Een mooi gelegen wijngaard, met een kalkrijke bo-
dem en vijftig jaar oude stokken. De wijn heeft een 
pittig donker fruit in de neus, licht gepeperd en iets 
floraal. De smaak is zuiver en slank, heeft opnieuw 
donker fruit en is kruidig.
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Michel Briday
Rully

88. 2018 Rully blanc 1er Cru Gresigny  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €25,75 per fles €33,70 
Dit is de topwijn van het domein; Gresigny is dan 
ook een van de beste cru’s van de appellation. De 
wijn is zeer mineraal en rijk. Hij bezit een prach-
tige concentratie, geel fruit, amandelen, bloesem, iets 
van toast, een vettige structuur en levendige zuren. 
Bovendien zuiver en complex.

86. 2018 Rully blanc    
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €18,95 per fles €24,50
Twee delen rijpten op cuve, een deel op eikenhout, 
waarvan 15% nieuw (hout). Dit geeft de wijn net 
wat extra volume. Zeer aantrekkelijk met rijp fruit, 
mineralen, brioche, verse boter, levendig in de mond 
en een mooie frisheid.

87. 2018 Rully blanc Clos de Remenot 
(Monopole)  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €23,90 per fles € 31,10 
Ten tijde van de invoering van de premier cru’s in 
Rully, bestond deze ommuurde wijngaard nog niet, 
maar hij heeft alle kwaliteiten. Het is een warm 
perceel, maar met een kalkrijke bodem. Het geeft 
een heerlijk rijke wijn, met tevens frisheid en een 
prachtige lengte.

85. 2018 Bouzeron Cuvée Axelle   
WIT / Op dronk: tussen 2020 en 2023
Bij doos van 6: €14,50 per fles €18,20
Bouzeron heef als enige in Frankrijk een AOP voor 
de aligoté-druif. Doorgaans lichte wijnen, maar 
niet hier. Een perfecte wijngaard, oude stokken, lage 
rendementen en een beetje houtopvoeding. Bloesem, 
bloemig, citrus en intens.

89. 2017 Bourgogne Pinot Noir   
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026 
Bij doos van 6: €14,75 per fles €19,00
Stéphane is vermaard om zijn witte wijnen, maar 
zelf maakt hij ook heel graag rood. Soms zijn die 
echter wat rustiek, maar in de warmere jaren zijn 
ze heerlijk sappig en zwoel. Met een pittig, donker 
fruit, zoete tanninen en vol charme.

Michel Briday
wordt al vele jaren 

met tomeloze 
energie en savoir 
faire gerund door 
zoon Stéphane. 

(rechts) Stéphane 
Briday voor zijn 
kelder in Rully.

De zoon van

Stéphane Briday is een van de vrolijkste wijnmakers die ik ken. En er is geen hagelbui of 
nachtvorst waar hij zich door uit het veld laat slaan. Het wijnmaken zit hem als zoon van een 
begenadigd wijnmaker in het bloed. Zijn jeugd volgde het ritme van de oogst, met wijnstokken 

die gesnoeid of geplukt moesten worden. Sindsdien is het domein gegroeid van 6 naar 15 hectare 
wijngaard, waarvan vier hectare premier cru in Rully. Terroir is leidend voor Stéphane en hij 

zit dan ook graag met zijn neus in de bladeren. Zijn wijnen zijn zuiver, delicaat en goed 
gestructureerd. Innovatie is het sleutelwoord om zo duurzaam mogelijk te werken en de hoogste 
kwaliteit wijnen te kunnen maken. Briday behoort tot de generatie wijnmakers die een enorme 

kwaliteitsimpuls aan de Côte Chalonnaise gaf. 
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Stéphane 
Aladame

Montagny

90. 2018 Bourgogne ‘Mon Blanc’   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €13,95 per fles €17,90 
Een verrukkelijke bourgogne voor een bescheiden 
prijs. De wijn heeft wat exotisch fruit in de neus, 
met ook iets van vanille en boter. De smaak biedt 
rijpe fruittonen, een aangenaam vetje, iets ziltigs en 
mooie zuren in de afdronk.

92. 2018 Montagny 1er Cru Les Coères  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €24,30 per fles €31,60
De rijkere bodem vraagt om een volledige opvoe-
ding op eikenhout. Een schitterende, geconcen-
treerde wijn, met citrusfruit op de neus, verse boter, 
brioche en vanille. Mooie mineraliteit in de smaak, 
rijkdom en spanning. 

91. 2018 Montagny 
1er Cru Les Vignes Derrière   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026 
Bij doos van 6: €22,50 per fles €28,90
De kalkrijke kleibodem geeft mooie complexe 

Stephane Aladame
maakt wijnen die 
het verdienen om 
ontdekt te worden, 

vanwege de 
uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.

Een ster in de Chalonnais

De bescheiden Stéphane is een geweldenaar. Hij zit niet met zijn wijngaarden in de Côte d’Or, 
maar ‘slechts’ in het eenvoudige Montagny. Dat hij hier geweldige wijngaarden bezit, waar hij 
het uiterste uithaalt en dus fantastische wijnen maakt, weten wij gelukkig al heel lang en steeds 
meer van onze klanten ontdekken het inmiddels ook. Hier drink je prachtige bourgogne voor 

aantrekkelijke prijzen! Op 18-jarige leeftijd kreeg Stéphane Aladame de mogelijkheid een klein 
stukje wijngaard te kopen in Montagny. Hij studeerde nog, maar deze kans mocht hij niet aan 
zich voorbij laten gaan. Na zijn opleiding huurde hij nog een extra stuk grond en breidde steeds 

wat uit, waardoor hij nu over bijna acht hectare beschikt, die hij biologisch bewerkt.
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wijnen, met zowel rijkdom als elegantie. Een deel 
werd opgevoed op barriques en een deel op kleine 
cementen eieren. Heerlijk rijp, zoetig fruit, mooi 
geconcentreerd, tevens verfijnd en met spanning in 
de lange finale. 



Men in Bret

De vrolijke en gedreven broers Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret veroverden in korte tijd de 
wijnwereld. Ze kwamen uit Parijs, maar waren altijd al ‘jongens van het land’ en het wijndomein 

van hun opa – dat als buitenhuis functioneerde – had een grote aantrekkingskracht op hen. 
Dat ze besloten het domein nieuw leven in te blazen en zelf de wijngaarden ter hand te nemen, 

kwam dan ook niet als een verrassing. Ook kozen ze direct voor een biologisch-dynamische 
aanpak. En daarin gingen ze zelfs nog verder, want ze wilden ook hun buren uit de Mâconnais 
aan het denken zetten en aanmoedigen om gezonder te werken. Bij veel van deze boeren kochten 

ze vervolgens druiven om naast hun eigen domein – La Soufrandière – ook het handelshuisje 
Bret Brothers te starten. Beide bedrijven zijn vanwege de hoge kwaliteit inmiddels zeer succesvol.

Bret Brothers 
La Soufrandière

Pouilly-Vinzelles
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“Een belangrijke eigenschap 
van dit jaar was dat de druiven 
zich telkens weer snel en goed 
konden ontwikkelen tussen de 

warmtegolven in.”
– Jean-Guillaume Bret

93. 2018 Mâcon-Villages Cuvée Terroirs du 
Maçonnais  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024
Bij doos van 6: €15,50 per fles €19,90  
Een assemblage van verschillende villages in de 
Mâconnais. 90% gevinifieerd en opgevoed op inox 
en 10% op eiken. Een stijlvolle wijn met geuren 
van meloen en peer en wat hazelnoot. Mooi zuiver 
en slank en heerlijk sappig fruit.

94. 2018 Mâcon-Chardonnay   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024
Bij doos van 6: €17,25 per fles €22,10
Druiven uit het dorp Chardonnay, van een prach-
tige kalkgrond met ruim dertig jaar oude stokken. 
Een klein deel rijpte op hout. Een heerlijk citrus-
fruit, mineralen, boter, een slanke structuur, zoetige 
fruittonen en frisse zuren.

95. 2018 Viré-Clessé ‘Sous Les Plantes’  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €22,25 per fles €28,70 
Prachtig perceel met 75 jaar oude stokken en een 
wat rijkere bodem. De wijnen hebben hier kracht 
en structuur in hun jeugd en laten met de jaren een 
meer mineraal karakter zien. Mooi levendig, rijp 
fruit en een rijke, ziltige afdronk.

98. 2018 Saint-Véran ‘La Combe Desroches’
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €23,95 per fles €31,10
Een koel terroir gelegen aan de voet van La 
Roche de Vergisson, waar de bodem uit kalkrijke 
klei bestaat. De wijn wordt deels op cuve, deels op 
eikenhout opgevoed. Een geur van citrusfruit, ho-
ning en mineralen. Mooie vulling en frisheid.

97. 2018 Mâcon-Vinzelles 
‘Le Clos de Grand-Père’  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024
Bij doos van 6: €23,95 per fles €31,10 
Onder aan de helling van Pouilly-Vinzelles ligt 
deze wijngaard van de opa van de jongens. Som-
mige stokken zijn meer dan honderd jaar oud. De 
bodem bestaat uit kalkrijke klei. Een rijke wijn, vol 
sappig geel fruit, levendig en met iets van toast.

99. 2018 Saint-Véran ‘La Bonnode’
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026
Bij doos van 6: €27,95 per fles €36,60
Mooie wijngaard onder aan La Roche de Vergisson. 

100. 2018 Pouilly-Vinzelles   
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026 
Bij doos van 6: €26,50 per fles €34,40 
Het kleine Pouilly-Vinzelles werd door de broers op 
de kaart gezet. Een perfect gelegen wijngaard met 
een bodem van kalkrijke klei. Uitbundig fruit, wat 
brioche en boter. Mooie vettige structuur, zoetig 
fruit en een ziltige afdronk.

101. 2018 Pouilly-Vinzelles ‘Les Quarts’  
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029 
Bij doos van 6: €37,50 per fles €49,40
De ‘grand cru’ van Vinzelles, met een rode grond 
van kalkrijke klei en stokken van zo’n tachtig jaar 
oud. De besjes zijn klein en geconcentreerd, wat een 
hele rijke wijn voortbrengt, met minerale tonen en 
veel spanning. Ongekend!

102. 2017 Pouilly-Vinzelles ‘Les Quarts’ – 
Cuvée Millerandée
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2032
Bij doos van 6: €47,00 per fles €61,90 
Zeer schaarse wijn van bijna negentig jaar oude 
stokken die jaarlijks hele lage rendementen met hele 
kleine besjes produceren. Het resultaat is ook hier 
verbluffend! Prachtig rijk en geconcentreerd, met 
een enorme complexiteit en lengte. Hét parade-
paardje van La Soufrandière!

96. 2018 Pouilly-Fuissé ‘La Roche’  
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027
Bij doos van 6: €31,50 per fles €41,00
Een topwijngaard met een kalkrijke bodem, rijk 
aan stenen. Met zijn rijke karakter kreeg de wijn 
een langere opvoeding van 17 maanden op eiken 
vaten. Een levendige wijn met diepgang, spanning 
en complexiteit.

Bret Brothers
was de geuzen-
naam die Jean-
Marie Guffens de 
broers ooit gaf in 
hun stagetijd bij 

hem.

(links) Jean-Guil-
laume Bret, (rechts)
Jean-Philippe Bret 
in de wijngaard in 

Pouilly-Vinzelles.

La Soufrandière
is met twee sterren 

in de jaargids 
van La RVF een 
van de gevierde 
domeinen in de 

Mâconnais.

Bret Brothers

 La Soufrandière 
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De wijn krijgt een lange opvoeding (17 maanden) 
op inox en op eiken vaten en wordt ongefilterd 
gebotteld. Mooi wit en geel fruit en iets van brioche. 
Mooie concentratie, rijk en lang.



De genoemde prijzen zijn de aan-
biedingsprijzen 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. 
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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 verwach-
ting, 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 1 oktober 2020.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2020/ 
begin 2021. 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 an-
ders aangegeven). De prijzen komen 
niet in aanmerking voor aanvullende 
kortingen. Om gebruik te kunnen ma-
ken 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 hieron-
der), dient uw betaling uiterlijk 15 
oktober 2020 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden 
aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstel-
ling 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 fac-
tuur. 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 voor-
dat de wijnen aan u zijn uitgeleverd, 
dan behouden wij ons het recht voor 
deze aan u door te berekenen. Even-
tuele 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 opslagkos-
ten in rekening gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden 
gelaten, zullen op de betreffende fac-
tuur 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 rechts-
wege 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. eige-
naar daartoe, bij aangetekend schrij-
ven 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 gereali-
seerde 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 teniet-
gaan 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 2020

2 huidig tarief over opslagjaar 2020


