
Stéphane Aladame wordt 
door Decanter genoemd 

als een wijnmaker om in de 
gaten te houden! Stéphane 
neemt er een glaasje op.

VOORVERKOOP BOURGOGNE 2019
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Hoe 2019 uiteindelijk een 
memorabel oogstjaar werd

EIND GOED 
AL GOED
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Een jaar met 
alles erop en 
eraan!

et als in Bordeaux produceert de Bourgo-
gne met de oogsten van 2018, 2019 en 
2020 drie topjaren op een rij. Allemaal 
met hun eigen kenmerken overigens. 

2020 ligt voorlopig in de kelder en wij richten ons in 
deze voorverkoop op 2019, een jaar dat uw aandacht 
volop verdient!

Nathalie Tollot van Domaine Tollot-Beaut vertelt dat 
het jaar werd gekenmerkt door een zachte winter, met 
een vroege uitloop van de wijngaard tot gevolg, met 
alle risico’s van dien. Vorst in de eerste helft van april 
richt de nodige schade aan. Deze wordt het meest 
gevoeld, in de Mâconnais, waar meer dan 50% van 
de productie verloren gaat. De Côte d’Or en Chablis 
kennen ook vorstschade, maar deze is gelukkig min-
der hevig en raakt vooral de laag gelegen wijngaarden. 
Op Tollot-Beaut verliezen ze 50% van de Bourgogne 
Blanc. Marc Bachelet van Domaine Bachelet-Monnot 
vertelt dat het koele en natte voorjaar heeft gezorgd 
voor een langzamere en enigszins gespreide bloei. 
De vruchtzetting was hierdoor minder regelmatig en 

resulteerde op veel plekken in pitloze, kleine bessen. 
Hetgeen uiteindelijk leidt tot een lagere opbrengst, 
maar met een uitstekende concentratie. Nathalie 
Tollot: “Vanaf 12 juni liepen de temperaturen op, 
waardoor de bloei onder goede omstandigheden 
eindigde. Vanaf 24 juni werd het heel heet en zes 
juli werden we getroffen door hagel in Savigny en 
Chorey.” Op de nationale feestdag, 14 juli, hagelt het 
na een nieuwe periode van grote warmte wederom. 
Dit keer is het Corton dat wordt geraakt. Philippe 
Colin van het gelijknamige domein: “De warme zomer 
zorgde er in eerste instantie voor dat de wijngaard 
goed groeide, maar de droogte leidde er begin 
augustus toe dat de rijping blokkeerde. Gelukkig viel 
er half augustus precies voldoende regen om de wijn-
gaard weer energie te geven en de rijping op gang 
te brengen. Hierna hadden we mooi weer tot aan de 
oogst, die onder perfecte omstandigheden plaats-
vond.” Nathalie Tollot: “Veel producenten waren 
net als wij opgetogen dat de uiteindelijke balans in 
de druiven zo goed was, ondanks de droogte en de 
warmte. Het resultaat is een heel rijk jaar, maar door 
de concentratie van niet alleen suikers, maar ook 
zuren, is de balans perfect en hebben de wijnen een 
prachtige frisheid.” David Duband: “Belangrijker dan 
de droogte en de hoge zomertemperaturen was dat 
de regen precies op het goede moment viel; dat was 
de sleutel tot het succes in 2019! We zagen het niet 
aankomen, maar inmiddels durven we te zeggen dat 
2019 bij de grote Bourgognejaren zal horen.”

Totdat de regen kwam, 
smaakte iedere druif 
hetzelfde

Samuel Billaud

Domaine 
de Mia

Michel 
Briday

Stéphane Aladame

Bret Brothers

La Soufrandière

David Duband

Côte de 
Beaune

Côte de 
Nuits

MÂCONNAIS

CÔTE CHALONNAISE

CHABLIS

Bachelet-Monnot
Philippe Colin

Camille
GiroudFrançois Carillon

Tollot-Beaut
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Samuel Billaud's
wijnen zijn 
krachtig, 

geconcentreerd 
en zuiver.

9. Chablis Grand Cru Les Clos 
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2038
Bij doos van 6: €77,50 per fles €99,75
De grootste van de grand cru's, qua areaal, maar ook 
in faam. Witte bloemen, steengruis, foelie en rijp wit en 
geel fruit. Geconcentreerd, boordevol gekonfijt fruit en 
frisse minerale tonen. Samuel maakt een wijn met een 
rijke textuur en grote gelaagdheid die tijd nodig heeft om 
tot een adembenemende grootsheid te komen.   

4. Chablis 1er Cru Fourneaux
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2030
Bij doos van 6: €28,95 per fles €37,50
Deze kleine 1er cru wijngaard ligt bij Fleys. De naam 
refereert aan de warme ligging. Expressief met rijp wit
en geel fruit en iets van geroosterde tonen. In de smaak 
een vleug roomboter, kruiden en frisheid voor balans. 
Een lange afdronk vol complexiteit.  

8. Chablis Grand Cru Valmur 
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2038
Bij doos van 6: €73,95 per fles €94,95
De Grand Cru Valmur is door de kleirijke bodem en 
beschutte ligging altijd wat meer ingetogen, maar bezit 
een immense kracht. Tonen van hooi, kamperfoelie en 
grapefruit. De smaak is intens met een botertje, rode 
appels en wederom het frisse citrusfruit. Een weelderige, 
zuivere en haast eindeloze afdronk. Groots! 

2. Chablis 'Les Grands Terroirs'
WIT / Op dronk: tussen nu en 2028
Bij doos van 6: €18,75 per fles €24,25
Dit is wat je mag verwachten van goede chablis met een 
neus vol citrusfruit, iets aards, vergruisd steen en witte 
bloemen. De smaak is geconcentreerd en vol spanning en 
heeft een romige textuur en wederom het frisse citrusfruit 
op de lange afdronk. 

6. Chablis 
1er Cru Séchet Vieilles Vignes
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2034
Bij doos van 6: €30,95 per fles €39,75
Deze 1er cru is onderdeel van Vaillons en ligt op het 
hoogste punt met een goede drainage en uitstekende 
expositie. Direct gelaagd met tonen van grapefruit, ci-
troenmelisse en brioche. Krachtig en iets wat aards met 
een stenige koele lengte op de afdronk.  

3. Chablis 
1er Cru Les Vaillons 'Vieilles Vignes'
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030
Bij doos van 6: €28,95 per fles €37,50
De oude stokken geven concentratie, balans en diepte. 
Slank en fris in de aanzet met groene appels, kamille 
en iets van roomboter. Nu al mooi gelaagd en rijk met 
lengte en een spannend bittertje van sinaasappelschil in 
de lange finale. 

7. Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2035
Bij doos van 6: €33,75 per fles €43,50 
Deze gereputeerde 1er cru heeft de expositie van de 
grand cru's. Kracht en intensiteit met tonen van ka-
mille, citroengras en perzik. De smaak is mondvullend, 
uitgebalanceerd en vol spanning en biedt verse boter, 
witte bloemen en geroosterde hazelnoot. Pure klasse. 

1. Petit Chablis 'Sur les Clos'
WIT / Op dronk: tussen nu en 2026
Bij doos van 6: €13,95 per fles €17,95
De ligging van dit perceel is schitterend en de wijn heeft 
een klasse die de bescheiden herkomst ver overstijgt. 
Kruidig en fris met minerale tonen van natte stenen, 
citroenschil en peer. De smaak is slank, bezit rijp wit 
fruit en een zilte toets op de afdronk. 

5. Chablis 1er Cru Mont de Milieu
WIT / Op dronk: tussen nu en 2032
Bij doos van 6: €30,95 per fles €39,75 
De prachtige expositie van deze grote 1er cru geeft rijke 
wijnen met veel fruitintensiteit en rijkdom. Op de neus 
perzik, nectarine en witte peper. De volle smaak en rijke 
textuur bieden een mooi evenwicht met de frisse zuren op 
de lange complexe afdronk.  

Een lot uit de loterij
 
De beste producenten in Chablis zijn 
waarschijnlijk Raveneau en Dauvissat, 
tot voor kort direct gevolgd door 
Billaud-Simon. Van deze laatste waren 
wij al jaren fan, en wij waren dan ook 
alert toen we vernamen dat het domein 
was verkocht en de grote man achter de 
wijnen, Samuel Billaud, was weggegaan. 
Samuel startte voor zichzelf en kon wat 
van zijn oorspronkelijke wijngaarden 
in bezit houden. Hij ging op zoek naar 
nieuwe importeurs waarbij hij in Neder-
land voor Okhuysen koos. Een lot uit 
de loterij. De internationale pers keek 
enkele jaren de kat uit de boom, maar is 
inmiddels ook overtuigd: Billaud wordt 
ook door hen inmiddels geplaatst bij de 
absolute top van Chablis!
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David Duband
vinifieert met 
lichte hand.

Door zijn aanpak 
behoort hij tot de 
grote wijnmakers 
uit de Côte de 

Nuits.

De filosoof
 

Naar onze bescheiden mening is David Duband een groot wijnmaker. Op het ge-
bied van rode wijn een van de besten uit de Bourgogne. Hij noemt zichzelf een luie 
wijnmaker, maar dat is een manier om aan te geven dat hij in de kelder de wijnen zo 
veel mogelijk met rust laat. Het werk zit hem vooral in het oogsten van perfect rijpe 
druiven en het afstemmen van de vinificatie op de kwaliteit van de druiven. David 
zoekt altijd naar een natuurlijke balans en een maximale expressie van het terroir. 
Dat betekent dat hij niet te veel extraheert, maar juist met lichte hand vinifieert. 
De houten vaten die voor de opvoeding worden gebruikt, geven slechts beperkt 
aromastoffen af, en worden vooral gebruikt voor de micro-oxidatie van de wijnen. 
Door tijdens de alcoholische gisting en de weking veel met hele trossen te werken 
in plaats van ontsteelde druiven, bezitten de wijnen doorgaans meer frisheid en 
net wat minder alcohol. Juist in het warme 2019 zorgde dit voor een schitterende 
balans tussen kracht, rijpheid, frisheid en elegantie. 

10. Coteaux Bourguignons blanc
WIT / Op dronk: tussen nu en 2026
Bij doos van 6: €15,25 per fles €19,50
Een heerlijke witte wijn van de hand van David met ex-
pressief wit fruit als peer en perzik. De smaak is fris en 
elegant en bezit een prachtige lengte door de frisse zuren 
wederom het witte fruit en een vleug je boter.  

14. Côtes de Nuits-Villages
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030
Bij doos van 6: €26,95 per fles €34,50 
Deze wijn wordt deels op houten vaten opgevoed. Heer-
lijk expressief donker fruit, zwarte peper en laurier. Een 
serieuze structuur en rijpe tannines met pit, ingepakt in 
zwoel rijp donker fruit. 

16. Nuits-Saint-Georges
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €45,50 per fles €58,50
De signatuur van David is duidelijk bij deze stoere 
Nuits-Saint-Georges. De wijn heeft veel kleurintensiteit 
en rijpe krachtige tanninen. Donker fruit als bramen en 
zwarte bessen met zwoele specerijen en een mooie frisse 
lange afdronk.

18. Chambolle-Musigny
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035
Bij doos van 6: €57,50 per fles €73,95 
De oude stokken geven kleine trossen met geconcentreerde 
druifjes. Laurier en kruidnagel met rijp bosfruit en iets 
van herfstbladeren. Plezierig sappig en fris met evengoed 
veel complexiteit, structuur, lengte en potentie. 

12. Bourgogne rouge
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028
Bij doos van 6: €18,95 per fles 24,50
Gemaakt van oudere stokken uit een aantal van de 
beroemdste communes. Deels vergist met hele trossen. Dit 
is een heerlijke sappige pinot noir met aardse tonen, rood 
fruit als bessen en kersen, iets van leer. Zeer elegant en 
toegankelijk.

11. Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 
– Louis Auguste
WIT / Op dronk: tussen nu en 2026
Bij doos van 6: €23,50 per fles €29,95
Chardonnay aangeplant bij het domein in Chevannes. 
Een opvoeding op houten vaten. Florale tonen iets van 
toast, kweepeer en abrikoos. Sappig met frisse tonen, 
de verleidelijke rondeur van chardonnay en een mooie 
lengte. Heerlijk! 

15. Morey-Saint-Denis
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032
Bij doos van 6: €45,50 per fles €58,50
Deze village is altijd een van onze favorieten. Het weet 
toegankelijkheid aan spanning en diepgang te koppelen. 
Een florale neus met bessen en frambozen. Sappig en ele-
gant met fijne ronde tanninen en een mooie gelaagdheid 
met subtiel wat specerijen en toast. 

17. Gevrey-Chambertin
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035
Bij doos van 6: €49,95 per fles €63,95
De kracht en precisie van deze Gevrey-Chambertin zijn 
exemplarisch voor de herkomst. Een mooie donkere kleur 
en tonen van blauwe bessen, bramen en iets van kruid-
nagel en kaneel. Complex met rondeur en zachte zwoele 
tanninen met kracht. Indrukwekkend! 

19. Vosne-Romanée 
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 3036
Bij doos van 6: €57,50 per fles €73,95
Deze village brengt een van de de meest gewilde rode 
wijnen ter wereld voort. Het onderscheidende karakter 
treedt geweldig op de voorgrond. Groots en krachtig, 
maar met een zeer verfijnd karakter vol rode en zwarte 
bessen, leer, subtiele aardse tonen en specerijen. Zwoele 
tanninen en frisheid geven evenwicht en lengte. 

13. Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Louis 
Auguste rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €23,50 per fles 29,95
De wijngaard ligt vlakbij het dorp Chevannes. Deze 
wijn uit Hautes Côtes de Nuits blijft verrassen door zijn 
geweldige prijs – kwaliteit verhouding. Aards met rood 
fruit en kruidig met een fijne tanninestructuur, zwarte 
peper, een mooie frisheid en goede lengte. 
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“Belangrijker dan de droogte en 
warmte was dat de regen precies 

op het goede moment viel; dat was 
de sleutel tot het succes in 2019!"

Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers
Echezeaux Grand Cru
Charmes-Chambertin Grand Cru
Latricières-Chambertin Grand Cru

6 flessen millésime 2019
€875,00 1.125,00

21. Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2036
Bij doos van 6: €66,50 per fles €84,95
David excelleert met de soms strenge wijnen uit Nuits-
Saint-Georges. Deze 1er cru wordt tot de top van de 
streek gerekend. Donker en krachtig met zwarte bessen, 
leer en kruidkoek. Een prachtige structuur met stevige, 
rijpe taninnen. Puur met een grote precisie! 

23. Echezeaux Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2040
Prijs op aanvraag, zéér beperkt
De zeventig jaar oude stokken van het piepkleine perceel 
dat David in handen heeft op deze vermaarde grand 
cru, geven een wijn van grote klasse met rijpe bosvruch-
ten, subtiele aardse tonen en geroosterde specerijen.   

20. Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2036
Bij doos van 6: €66,50 per fles €84,95
Een elegante wijn met een mooie, lichte elegante kleurin-
tensiteit en weelderige neus met blauwe bessen, pruimen 
en kaneel. Geconcentreerd en evengoed mooi fris met een 
speelse lichtvoetigheid. Wederom het zwoele rode fruit op 
de lange complexe afdronk. Groots!

22. Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2036
Bij doos van 6: €104,90 per fles €134,50
Les Sentiers ligt tegen de grens van Morey-Saint-Denis 
en onder de grand cru Bonnes Mares. In 2019 is de 
wijn indrukwekkend complex en uitgebalanceerd met 
zwart en rood fruit, specerijen en een zeer verfijnde 
tanninestructuur eindigend in een lange finale.  

24. Clos Vougeot Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2040
Prijs op aanvraag, zéér beperkt
David heeft een klein perceel hoger op de helling gelegen 
vlak bij het beroemde château. Een gestructureerde 
en krachtige wijn met veel kleur. In eerste instantie 
wat ingetogen, maar de wijn laat veel potentieel zien 
met fijne rijpe tanninen, zwarte en blauwe bessen en 
specerijen. De complexiteit en lengte op de afdronk zijn 
fascinerend. 

25. Charmes-Chambertin Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2028 en 2040+ 
Prijs op aanvraag, zéér beperkt
Naast het feit dat dit een geweldig ‘climat’ is, beschikt 
David ook over stokken die bijna honderd jaar oud zijn. 
Direct complex en groots. Verschillende lagen met intens 
fruit, aardse tonen, truffel, zwarte peper en kruidnagel. 
Een zeer fijne en krachtige tanninestructuur. Dit belooft 
groots te worden!

Diversiteit van 
pinot noir
Deze edele druif 
brengt wijnen 
voort van het 
allerhoogste 
niveau, mits hij 
staat aangeplant 
op de juiste 
bodem en in het 
juiste klimaat. 
Bovendien is 
pinot noir een 
antenne van het 
terroir; de kleinste
verschillen wor-
den doorvertaald 
naar de druif 
en daarmee 
naar de wijn. Dit 
maakt dat de 
Bourgogne, met 
al z'n perceeltjes, 
met verschillen-
de bodempro-
fielen en microkli-
maatjes met 
slechts één druif 
voor rood, zoveel 
verscheidenheid 
weet te bieden.

Caisse Collection David Duband

 – David Duband



Een geliefd adres
 
Tollot-Beaut is niet een domein dat de spotlights opzoekt, dat is ook niet nodig. Het domein heeft 
namelijk een grote, trouwe klandizie en verkoopt jaarlijks in korte tijd uit. We moeten het dan ook 
doen met wat ons wordt toebedeeld. De kracht van het domein, los van de lange historie, is dat er 
altijd voor kwaliteit wordt gekozen, terwijl ze zich niet laten verleiden tot grote prijsverhogingen, die 
elders in de Bourgogne aan de orde van de dag zijn. Jaren geleden prijsde het Engelse tijdschrift 
Decanter Tollot-Beaut als een van de domeinen met de beste prijs-kwaliteitverhouding van de Bour-
gogne en dit is sindsdien alleen maar verder verbeterd. Niet in de laatste plaats omdat de altijd al zeer 
hoge kwaliteit de laatste jaren verder is toegenomen. Want hoewel de wijnen nog altijd dat aantrek-
kelijke sappige, gulle karakter bezitten, is de verfijning verder toegenomen. Dit komt onder andere 
doordat er minder met nieuwe houten vaten wordt gewerkt en men ook hier meer zoekt naar ter-
roir-expressie. Laten de wijnen van dit domein zich doorgaans in hun jeugd al mooi drinken, ook het 
bewaren wordt hier echt beloond. 
6  Okhuysen Voorverkoop Bourgogne
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Domaine 
Tollot-Beaut

de wijnen bezit-
ten nog altijd dat 

gulle karakter, 
maar winnen 
aan verfijning.
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“Vanaf 12 juni liepen 
de temperaturen op, 

waardoor de bloei onder 
goede omstandigheden 

eindigde."

26. Corton-Charlemagne 
WIT / Op dronk: tussen 2025 en 2034
Bij doos van 6: €115,00 per fles €146,00
Een grootse en meeslepende Corton-Charlemagne met 
heerlijk gul fruit van rijpe abrikozen, witte bloemen en 
geroosterde hazelnoten. De smaak is complex en biedt 
verse roomboter, brioche en iets van honing. De lange 
finale is evenwichtig en geeft frisheid, en wederom het 
ingemaakte gele fruit. Harmonieus en verleidelijk!

28. Chorey-lès-Beaune
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030
Bij doos van 6: €25,75 per fles €32,75
Dit is de wijn waar Domaine Tollot-Beaut zijn betrouw-
bare reputatie mee heeft opgebouwd. Elegant met een 
mooie tanninestructuur en gul en speels rijp rood fruit. 
In 2019 biedt het ook nog eens kracht en concentratie, 
terwijl de wijn heel toegankelijk en mooi fris blijft.   

30. Aloxe-Corton
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2032
Bij doos van 6: €38,95 per fles €49,50
Tollot-Beaut weet altijd het terroir te vangen en op de 
voorgrond te krijgen. Hun Aloxe-Corton is daar een 
prachtig voorbeeld van met kracht, zwart fruit en sub-
tiele aardse tonen. De smaak biedt concentratie wederom 
het fruit en mooi geïntegreerd eikenhout.  

33. Corton-Bressandes Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2028 en 2040
Bij doos van 6: €81,50 per fles €103,50
Deze Corton-Bressandes is altijd net even wat guller 
en zachter dan de ‘Le Corton’ van Tollot-Beaut. Pure 
klasse met rood fruit, pruimen en zwoele specerijen. Een 
fijne tanninestructuur met kracht en rijpheid. Sappige 
frisse zuren geven extra ruggengraat en lengte. 

27. Bourgogne rouge
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028
Bij doos van 6: €21,50 per fles €26,90
Deze verrukkelijke Bourgogne rouge biedt in 2019 veel 
kracht en ook souplesse. Sappig donker fruit met kersen 
en bramen. De zwoele tanninen en mooie frisse zuren 
zorgen voor balans. De afdronk houdt lang aan. 

29. Savigny-Champ-Chevrey 
1er Cru (Monopole)
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €37,95 per fles €48,50
Champ-Chevrey is een onderdeel van de 1er cru 
Aux Fournaux dat volledig in bezit is van Tollot-
Beaut. Deze wijn heeft altijd een fijne elegantie en een 
expressief karakter. Oogstjaar 2019 geeft extra kracht 
en concentratie. Een tanninestructuur met precisie en 
rijpheid. Mooi frisse zuren en lengte. 

31. Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2034
Bij doos van 6: €51,50 per fles €65,00
Deze 1er cru ligt net onder de grand cru Corton. 
Kruidig met tonen van zwarte bessen, bramen en prui-
men. Stevige, rijpe tanninen en ook in de smaak het 
gulle fruit. De finale is mooi gelaagd en fris.  

32. Corton Grand Cru
ROOD / Op dronk: tussen 2028 en 2040
Bij doos van 6: €81,50 per fles €103,50
Het is opvallend dat deze grand cru nog altijd een goede 
prijs-kwaliteitverhouding biedt. De vraag blijft onver-
minderd groot. Diep donker fruit van kersen en bramen, 
iets van kruidnagel en kaneel. De lange afdronk biedt 
een waaier aan impressies. Indrukwekkend!  

 – Nathalie Tollot
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Een huis dat imponeert
 

Met het aanstellen enkele jaren geleden van Carel Voorhuis – na het vertrek van 
David Croix – heeft het historische Camille Giroud wederom een topwijnmaker 
binnen de muren om aan de grote ambities van het huis invulling te geven. Voorhuis 
studeerde diergeneeskunde in Nederland toen hij ontdekte dat hij wijnstokken en 
druiven aantrekkelijker vond dan koeien en schapen. Hij stapte over naar een studie 
oenologie in de Bourgogne en raakte in de ban van de grote verscheidenheid aan 
terroirs in de streek. Bij Giroud kan hij werken met een groot aantal verschillende 
villages en cru’s, voor hem de essentie van de streek. Carel onderhoudt veel contact 
met de grondeigenaren, om maximale controle te hebben over de kwaliteit van de 
druiven, met een focus op een biologische aanpak. In de kelder werkt hij traditio-
neel, waarbij hij per individuele wijn de vinificatie aanpast qua wel of niet ontstelen 
van de druiven, de duur en intensiteit van de weking en de lengte van de opvoe-
ding. Alles is hier maatwerk, wat leidt tot bourgognes van topniveau.  
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Camille Giroud
stond voorheen 
bekend om zijn 
echte bewaar-
wijnen. Tegen-
woordig zijn de 
wijnen al jonger 

prachtig op 
dronk. 

34. Bourgogne blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €18,50 per fles €23,50
De druiven voor deze bourgogne blanc komen uit 
Puligny-Montrachet, de Côte de Beaune en de Mâcon-
nais. De wijn heeft een bloemige neus, met ook iets van 
appel en perzik. In de smaak een heerlijk sappig fruit, 
met een mooie concentratie en een lichte toast.

38. Meursault blanc Les Vireuils
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €50,90 per fles €64,50
Een 35 jaar oud perceel, Les Vireuils Dessous, gelegen 
op het noordoosten met een wat diepere grond, vol 
stenen. De wijn heeft een rijke neus, met exotische fruit-
tonen en een mooie minerale expressie. Hij is prachtig 
rijk, zonder aan spanning in te leveren.

40. Marsannay 'Les Longeroies'
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €27,90 per fles €35,90
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. Een gulle neus van zwarte kersen en rode 
bloemen, sappige tanninen en harmonieus.

42. Pommard
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2030
Bij doos van 6: €45,90 per fles €57,50
35 jaar oude stokken op een kalkrijke bodem, gelegen 

36. Ladoix blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €29,90 per fles €37,90
Ladoix, het meest noordelijke dorp van de Côte d’Or, 
ligt direct ten zuiden van Dijon. De wijngaard die 
Giroud gebruikt, heeft veertig jaar oude stokken, op een 
kalkrijke grond. Een prachtige zuivere wijn, met een 
mooie intensiteit, iets van bloesem, meloen en geel fruit.

35. Mercurey blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €24,90 per fles €31,25
Mercurey ligt in het noorden van de Côte Chalonnaise, 
net onder Chalon. De wijngaarden zijn hier wat hoger 
gelegen en bezitten een kalkrijke bodem. De wijn is 
expressief en mineraal, bezit een mooie vulling, tonen 
van citrusfruit, groene appel en geel fruit.

39. Bourgogne rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €18,50 per fles €23,50
De regionale wijngaarden liggen lager en hebben een 
diepere bodem, maar profiteren van eenzelfde bovenlaag 
en hetzelfde klimaat. De assemblage van druiven uit 
Givry, Volnay en Premeaux-Prissey geeft een sappige, 
licht kruidige wijn met zwoele fruittonen. 

41. Volnay
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €41,90 per fles €52,50
De druiven voor deze wijn komen van de lieux-dits Les 
Lurets en Cros Martin, aan de zuidkant van Volnay, 
net onder de premier cru’s. De aarde is hier bruin, met 
een kalkbodem hier direct onder. Zacht rood fruit, licht 
aards, fijne tanninen.

37. Saint-Romain blanc 
'Sous le Château'
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €29,90 per fles €37,90
Saint-Romain ligt ten zuidwesten van Beaune, wordt 
omringd door heuvels en is hoger gelegen. De bodem is 
hier stenig en kalkrijk en geeft wijnen met een grote aro-
matische expressie en tevens veel elegantie. Zeer geslaagd 
in het warmere jaar 2019!
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44. Vosne-Romanée 'Les Chalandins'
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035
Bij doos van 6: €68,90 per fles €86,50
Jaarlijks een geliefde wijn, vanwege gul kersenfruit en 
fluwelige tanninen. De uitstekende wijngaard ligt in de 
commune van Flagey-Echezeaux in de lieu-dit Les Cha-
landins, buurman van de grand cru Clos de Vougeot. 
2019 is indrukwekkend!

45. Santenay rouge 
1er Cru Clos Rousseau
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2031
Bij doos van 6: €35,90 per fles €45,90
De druiven voor deze wijn komen van ruim zeventig 
jaar oude stokken en staan aangeplant op een bodem van 
kalkrijke klei. De wijn bezit een prachtige concentratie, 
met een heerlijk zwoel, kruidig rood en zwart fruit. De 
tanninen zijn elegant en fris.

47. Volnay 1er Cru Les Lurets
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2035
Bij doos van 6: €57,90 per fles €72,90
Een uitstekend gelegen stenige wijngaard in het zuiden 
van Volnay. Door hele trossen te vergisten (met de 
steeltjes) behield de wijn, ondanks de droogte, voldoende 
frisheid en energie. Zowel rijk en gul als fris en elegant. 
Zeer goed!

48. Gevrey-Chambertin 
1er Cru Lavaut Saint-Jacques
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2038
Bij doos van 6: €97,90 per fles €123,50
Lavaut (of Lavaux) Saint-Jacques behoort tot de 
mooiste wijngaarden van Gevrey. Onder invloed van de 
Combe de Lavaux is het hier iets koeler. De wijn biedt 
altijd veel verfijning, met een geraffineerd rood fruit en 
specerijen. Tegelijkertijd bezit hij veel kracht. 

43. Gevrey-Chambertin 
'Les Crais'
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €49,90 per fles €63,50
Tijdens onze proeverij kwam deze wijn er wederom zeer 
goed uit. Een wijn met zowel breedte als diepte. Een 
combinatie van rood en zwart fruit, iets vlezig en aards 
op de neus. In de mond wederom iets aards, met zoetige 
tanninen en een goede lengte.

46. Beaune 1er Cru Les Avaux
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2036
Bij doos van 6: €46,90 per fles €59,90
Een indrukwekkende wijn in 2019. De diepere, koelere 
kleigrond was goed bestand tegen de droogte. De neus 
is floraal, bezit tonen van bessen en zwarte kersen. De 
smaak is krachtig, biedt een uitbundig fruit, krachtige 
tanninen en veel lengte.

De kelders van 
Camille Giroud
Een ware 
schatkelder voor 
wijnliefhebbers. 
De familie Giroud 
had de filosofie 
om slechts een 
deel van de wijn 
jong op de markt 
te brengen. De 
rest werd in de 
grote onder-
grondse kelders 
opgeslagen en 
pas op de markt 
gebracht als een 
wijn op dronk 
kwam. Omdat 
Giroud tot aan 
de jaren 2000 
echte bewaarwij-
nen maakte, met 
lange opvoedin-
gen, kon dit 
decennia duren. 
Nog altijd liggen 
er hier prachtige 
oude flessen te 
wachten op de 
verkoop.

Gevrey-en-Montagne was het eerste dorp dat zijn naam veranderde door zijn 
beroemdste wijngaard als achtervoegsel toe te voegen; Gevrey-Chambertin (1847)

op het oosten en zuidoosten. De neus geurt naar zwarte 
kersen, bosaardbeitjes en iets aardse tonen. De smaak-
aanzet zit vol verleidelijk fruit, gevolgd door krachtige, 
maar rijpe tanninen en fijne zuren. 
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Waar talent en terroir samenkomen
 

Topwijnmaker François Carillon windt er geen doekjes om: 2019 is gered door de 
regen. Voor de regen proefden alle druiven hetzelfde. De combinatie van droogte 
en warmte had de rijping gestopt en er was slechts concentratie van suikers en 
zuren. Dankzij de neerslag kwam de wijngaard weer tot leven en werden de drui-
ven in een hoog tempo perfect rijp. In de kelder was het opletten geblazen want de 
melkzure gisting wilde starten voordat de alcoholische gisting was afgerond. Maar 
uiteindelijk kwam ook dat goed. Het resultaat zijn wijnen met een prachtige rijk-
dom, maar tevens een grote “precisie van het terroir”. 2019 laat niet alleen de kwa-
liteit van de percelen van Carillon zien, maar tevens de hand van de grote meester! 
In 2019 maakte Carillon voor het eerst enkele nieuwe wijnen, van druiven afkomstig 
van percelen van vrienden van de familie. Hierdoor breidt zijn assortiment iets uit 
met wijnen in een wat betaalbaarder segment, terwijl ook hier het kwaliteitsniveau 
zeer hoog is. Voor u en ons een heerlijke aanvulling!
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François 
Carillon

maakte in 2019 
nieuwe wijnen 
afkomstig van 
percelen van 

vrienden van de 
familie.

Rechterhand van François, Thomas Pascale 
is niet alleen in de kelder te vinden.  
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49. Bourgogne Aligoté
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €15,90 per fles €19,95
François benadert zijn Aligoté op dezelfde wijze als zijn 
andere wijnen, met een houtopvoeding van elf maanden, 
wat hem een prachtig bewaarpotentieel geeft. Mooi 
geconcentreerd, met tonen van citrus en groene appel, een 
aangenaam vetje en fijne zuren.

51. Monthélie blanc
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2028
Bij doos van 6: €25,50 per fles €32,50
Een heerlijke nieuwe wijn gemaakt van gekochte drui-
ven. In de neus vinden we steenvruchten, mandarijn en 
een fijn bittertje. De smaak biedt een mooie concentratie, 
met een slanke structuur, tonen van vuursteen en een 
ziltige mineraliteit.

54. Puligny-Montrachet
WIT / Op dronk: tussen 20023 en 2029
Bij doos van 6: €52,50 per fles €66,50
Een villagewijn van een zeer hoog niveau, gemaakt van 
druiven afkomstig van diverse percelen rondom het dorp. 
De neus is uitbundig en biedt citrusfruit, steenvruchten 
en toast. De smaak is intens en rijk, en heeft sappige 
zuren en rijpe fruittonen.

53. Saint-Aubin blanc 
1er Cru Les Castets
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €45,90 per fles €57,50
Een premier cru gelegen boven het dorp, met een vrij 
ondiepe bovenlaag, met daaronder direct de moederrots. 
Een levendige neus, met citrusfruit, vuursteen en veld-
bloemen. De smaak is intens en geconcentreerd, complex 
en in het bezit van een lange afdronk. 

56. Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Champs Gain
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €72,95 per fles €92,95
François bezit hier een perceel van twee hectare met een 
bruine kalkgrond. De druiven rijpen hier altijd net iets 
later. Een prachtige wijn met een neus van citrus en peer 
en iets van brioche. De smaak is mooi mineraal, met 
opnieuw citrusfruit en een pittige finale.

58. Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2034
Bij doos van 6: €84,95 per fles €108,50
Een van de topwijngaarden van Puligny, iets noordelij-
ker gelegen dan Chevalier-Montrachet, maar op dezelf-
de hoogte. Les Folatières is iets minder uitgesproken, 
maar biedt evenwel een enorme kracht en complexiteit, 
met prachtige zuren en harmonie.

50. Bourgogne blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €19,95 per fles €25,75
Deze heerlijke Bourgogne blanc wordt gemaakt van 
druiven afkomstig uit uit de plaatsen Puligny en Meur-
sault. De wijn rijpt elf maanden op zowel kleine als 
grote houten vaten. Hij is prachtig zuiver, met tonen 
van citrus, veldbloemen, kruiden, een rijke structuur en 
een frisse afdronk.

52. Saint-Romain
'Combe Bazin'
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2028
Bij doos van 6: €26,50 per fles €33,50
Een vrij steile en zeer stenige wijngaard die wijnen 
voortbrengt met een prachtige mineraliteit. De geur is 
prachtig rijk en geeft iets van verse boter en brioche, wit 
fruit en bloesem. In de mond is de wijn mooi slank en 
zuiver, heeft fijne zuren en een zilte afdronk.

55. Saint-Aubin blanc 
1er Cru Murgers des Dents de Chien
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €55,95 per fles €70,95
Een uitmuntende wijn van een ongekend hoog niveau, 
die maar weer eens laat zien waar Saint-Aubin toe in 
staat is. Prachtig mineraal, met een grote frisheid, exo-
tisch fruit, rijk en complex, met schitterende zuren in een 
lange afdronk.

57. Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Macherelles
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €74,95 per fles €94,95
Gelegen aan de noordkant, tegen Puligny aan, met een 
kalkrijke en stenige bodem. De neus is rijk, biedt tonen 
van steenvruchten en iets van vuursteen. De smaak is 
intens en krachtig, maar tegelijkertijd zeer verfijnd, en 
heeft een zilte afdronk.

59. Puligny-Montrachet 
1er Cru Les Combettes
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2035
Bij doos van 6: €92,50 per fles €117,50
Een prachtige wijngaard, grenzend aan Meursault 
Perrières. De bodem is kalkrijk en zeer stenig. De wijn 
is zeer krachtig, gul en sappig, en biedt exotisch fruit, 
citrus en iets van brioche. In de smaak breed en gecon-
centreerd, gemaakt om te bewaren.

Het verschil 
tussen Puligny- 
en Chassagne- 
Montrachet
Toen Puligny 
de beroemde
wijngaard 
Montrachet 
aan zijn naam 
toevoegde, was 
Chassagne er als 
de kippen bij om 
dit ook te doen. 
Beide wijndorpen 
delen immers 
dit illustere stuk 
wijngrond. De 
wijngaarden 
van Chassagne 
(zuidelijk) en 
Puligny (noor-
delijk) grenzen 
dan ook aan 
elkaar, op de 
Côte de Beaune. 
Er is vooral 
verwantschap 
tussen beide, 
behalve dat er in 
Chassagne deels 
ook rode wijn 
wordt gemaakt. 
In stijl zijn de ver-
schillen niet heel 
groot en spelen 
er veel factoren 
een rol, maar 
generaliserend 
zijn de wijnen 
uit Puligny iets 
strakker en mine-
raler, terwijl die uit 
Chassagne wat 
guller en ronder 
zijn. De faam van 
beide wijndorpen 
is gigantisch!

François Carillon 
heeft alle reden 
tot lachen.

'Chef de Cave' 
Thomas Pascale 
voert de "precisie 
van het terroir" 
door in de 
kelder.
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Weet alle nuances van de Bourgogne te vangen
 
Philippe Collin maakt geen bombastische, excentrieke wijnen, maar eerder een elegante stijl, vol nu-
ances, harmonie en complexiteit. Ook dit jaar is de balans in de wijnen opmerkelijk goed, al proeven 
we ook de rijkdom van een jaar waarin suikers en zuren zich in de druiven concentreerden. Om een 
maximale fraîcheur in de wijnen te behouden werd er niet gebatonneerd. De rode wijnen hebben 
ook meer van alles – tanninen, suikers en zuren – en bezitten hierdoor een prachtig bewaarpotentieel. 
Toch zullen de rode wijnen vanwege het verrukkelijke, rijpe rode fruit ook al jong heerlijk drinken.   
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. 

Philippe Collin
verliet in 2004 het 

familiedomein 
Colin-Deléger 
om zijn eigen 

domein te 
starten.
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60. Bourgogne Chardonnay
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €17,95 per fles €22,50
Een geweldige bourgogne blanc, gemaakt van druiven 
afkomstig uit Saint-Aubin en Chassagne. De neus is 
zoetig en geparfumeerd, met zuidvruchten, meloen en 
amandel. De smaak heeft vulling, een mooie frisheid, 
iets van granny smith en fijne zuren.

62. Chassagne-Montrachet blanc
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029 
Bij doos van 6: €44,95 per fles €56,95
De Chassagne van Colin is een village van topniveau. 
Ook in 2019 blinkt hij weer uit in balans en verfijning, 
en tegelijk bezit de wijn ook een aantrekkelijk gul karak-
ter. We ruiken bloesem, honing, amandel en de smaak is 
breed, geconcentreerd en zuiver.

64.  Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Chaumées ‘Clos Abdon’
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2030
Bij doos van 6: €63,95 per fles €81,75
Het mooiste stukje van Chaumées, met een stenige 
ondiepe bodem, dicht op de moederrots, die altijd een ex-
pressieve wijn geeft. In de neus zoetig steenfruit, mine-
ralen en bloemen. In de smaak geconcentreerd, met fijne 
zuren en een mooie balans.

66. Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru En Remilly
WIT / Op dronk: tussen 2025 en 2033
Bij doos van 6: €76,50 per fles €96,50
Een kleine en zeer bijzondere wijngaard, gelegen in 
de noordwesthoek van de Grand Cru Chevalier-Mon-
trachet. De bodem is dan ook overeenkomstig, maar 
iets minder diep. Prachtige rijke wijn, uitbundig, met 
complex fruit en harmonieuze zuren.

68. Chassagne-Montrachet rouge 
Les Chênes
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €29,50 per fles €37,25
De rode Chassagne van Colin is inmiddels een geliefde 
wijn onder de liefhebbers. Colin is dan ook een expert! 
Prachtig gul rood en zwart fruit, met een pepertje, een 
volle structuur, maar tegelijkertijd slank en lenig, met 
elegante tanninen en frisse zuren.

61. Saint-Aubin blanc 1er Cru Les Combes
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €42,50 per fles €54,50
Een wijn die indruk maakt, met een prachtige kalkex-
pressie, citrusfruit, groene appel, iets van honing en 
bloesem. In de smaak mooie zuren, een slanke structuur, 
prachtige concentratie, een ziltige afdronk en een mooie 
lengte.

63. Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Vergers
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2031
Bij doos van 6: €63,95 per fles €81,75
Hier heeft Colin drie percelen. Verger is door zijn die-
pere kleibodem altijd wat rijker en brengt een krachtige 
wijn voort. De neus is expressief en geeft zuidvruchten, 
brioche en verse boter. De smaak is rijk en biedt geel 
fruit, mooie zuren en een ziltige afdronk.

65. Chassagne-Montrachet blanc 
1er Cru Les Chenevottes
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2030
Bij doos van 6: €63,95 per fles €81,75
Een tachtig jaar oude wijngaard op een wat diepe rots-
achtige 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 
lange ziltige afdronk.

67. Chevalier-Montrachet Grand Cru
WIT / Op dronk: tussen 2029 en 2040
Bij doos van 6: €349,00 per fles €447,50
De grand cru geldt als een van de beroemdste wijn-
gaarden ter wereld en Colin mag daar een kleine beetje 
wijn van maken. Chevalier biedt naast rijkdom een 
prachtige mineraliteit en frisheid. Wat een rijkdom, 
diepgang, complexiteit en lengte!

69. Chassagne-Montrachet rouge 
1er Cru Morgeot
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032
Bij doos van 6: €48,50 per fles €61,95
Op Morgeot wordt uitstekend wit gemaakt, maar het is 
ook echt een heel geschikt terroir voor rood. De wijnen 
hebben hier wat meer kracht en rijpheid, met een expres-
sief, intens donker fruit, veel structuur en uitstekende 
tanninen. Prachtig!

Philippe's wijnen 
worden opgevoed in 
eikenhouten vaten, 
wat echter op geen 
enkele wijze de 
wijnen domineert. 

“Gelukkig viel er half 
augustus precies 

voldoende regen. Hierna 
hadden we mooi weer 
tot aan de oogst, die 

onder perfecte omstan-
digheden plaatsvond.”

 – Phillippe Colin
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Bachelet-
Monnot

"De milleran-
dage zorgde voor 

pitloze, kleine 
bessen. Dit leidde 

tot een lagere 
opbrengst, maar 
met een uitste-
kende concen-

tratie." aldus Marc 
Bachelet. 

Opperste gedrevenheid
 
Met de broers Bachelet is het doorgaans lastig afspreken, omdat ze altijd druk zijn. 
Druk in de wijngaard met name, maar ook in de kelder. De heren hebben met 
elkaar gemeen dat ze beiden enorme perfectionisten zijn en daarnaast ontzettend 
leergierig. Continu proberen ze de dingen op het domein te verbeteren en perfec-
tioneren en bij ieder bezoek zijn er weer dingen veranderd, van de grootte van de 
vaten, de duur van de opvoeding, tot de temperatuur van de kelder. Naast de gewel-
dige wijnen die zij maken in de prestigieuze dorpen Puligny en Chassagne, maken 
Marc en Alexandre Bachelet ook voorbeeldige wijnen in Maranges en Santenay.

73. Puligny-Montrachet
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2028
Bij doos van 6: €48,50 per fles €61,90
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.

77. Santenay rouge 'Les Charmes'
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2028
Bij doos van 6: €25,50 per fles €32,50
Een heerlijke wijn gemaakt van een zeventig jaar oude
wijngaard in het zuiden van Santenay. De wijn is prach-
tig rijp, heeft een iets zwoel karakter, maar is tevens 
verfijnd, bloemig en mineraal, en met elegante zuren.

71. Santenay blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €25,95 per fles €33,50
Een heerlijke wijn van een kalkrijke bodem die hem een 
mineraal en elegant karakter geeft. Mooi slank, met 
een licht vettige structuur, rijpe tonen van geel fruit, 
iets nootachtigs, ziltig, bloemig en met fijne zuren in de 
afdronk.

75. Bourgogne rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €18,50 per fles €23,50
Een verrukkelijk sappige en fruitgedreven pinot noir. 
De druiven komen uit Puligny en Maranges. Een 
zalige wijn, met een zwoel fruit van zwarte kersen en 
frambozen, een mooie pepertje, iets aards, met elegante 
tanninen, sappige zuren en iets van toast.

72. Chassagne-Montrachet blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €43,50 per fles €55,50
Voor deze uitstekende chassagne worden vijf percelen 
gebruikt, die verspreid liggen over de appellation. Een 
wijn met een prachtige intensiteit, elegantie en balans, 
zoetige zuidvruchten, fijne zuren en een ziltige afdronk. 

76. Maranges rouge 1er Cru La Fussière
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2028
Bij doos van 6: €25,50 per fles €32,50
Een ideaal gelegen wijngaard, met een kalkrijke bodem 
en vijftig jaar oude stokken. De wijn heeft een pittig 
donker fruit in de neus, is licht gepeperd en iets floraal. 
De smaak is mooi rijp en zuiver, heeft opnieuw donker 
fruit en is mooi harmonieus.

70. Bourgogne blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €19,25 per fles €24,50
Een zeer aantrekkelijke bourgogne blanc, gemaakt van 
druiven van een vijftig jaar oude wijngaard in Puligny. 
De wijn is heerlijk sappig, bezit een aangenaam vette 
structuur, mooi geconcentreerd, rijp wit en geel fruit, 
prima zuren en een ziltige afdronk.

74. Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2031
Bij doos van 6: €82,50 per fles €104,50
Les Referts heeft naast kalk wat meer klei in de bodem 
en geeft krachtige wijnen. De oude stokken van Bachelet 
geven kleine, geconcentreerde druifjes. De wijn is 
prachtig intens, rijk, exotisch en krachtig, maar met 
behoud van frisheid.
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Michel Briday's
wijnen zijn 

zuiver, delicaat 
en goed 

gestructureerd.
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80. Rully blanc 
Clos de Remenot (Monopole)
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €25,50 per fles €32,50
Een bijzondere clos van hoge kwaliteit. De ligging is iets 

79. Rully blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €19,50 er fles €24,95
Twee delen rijpten op cuve, een deel op eiken, waarvan
15% nieuw hout. Dit geeft de wijn wat extra volume.
Zeer aantrekkelijk met rijp fruit, mineralen, brioche, 
verse boter, levendig in de mond en een mooie frisheid.

78. Bouzeron Cuvée Axelle
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025
Bij doos van 6: €14,50 per fles €18,25
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 
geconcentreerd.

82. Bourgogne Pinot Noir
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €15,25 per fles €19,25
Een heerlijk jaar voor pinot noir bij Briday. De druiven 
werden prachtig rijp en bezitten een zoetig fruit, maar 
behielden tevens een mooie frisheid. Fruit van kersen 
en frambozen, bloemen, een pepertje, licht aards. Mooi 
sappig, zwoel en fris.

81. Rully blanc 1er Cru Gresigny
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €27,50 per fles €34,90
De topwijn van het domein, gemaakt van een van de 
beste cru’s van de appellation. Zeer mineraal en rijk. De 
wijn bezit een prachtige concentratie, geel fruit, aman-
delen, bloesem, toast, een vettige structuur en prachtige 
zuren.

warmer, maar de kalkrijke grond zorgt voor de nodige 
verfijning. Een prachtige rijke stijl, met een geur van 
zuidvruchten, citrusfruit en iets van boter en bloemen. 
Vol van structuur, met een fijn bittertje. 

2019 stemt Stéphane tevreden; de 
kalkrijke klei had door voldoende water-
reserves weinig last van de droogte.

Goedlachs en vooral erg goed
 

Met de stijgende prijzen van de laatste jaren zien we een toegenomen interesse in 
de wijnen uit de ‘kleinere’ appellations, zoals die van de Côte Chalonnaise. Einde-
lijk, zouden we willen zeggen, want hier worden in onze ogen al jaren zeer goede 
wijnen gemaakt. Zeker door voortrekkers als Stéphane Briday in Rully. Stéphane 
is vooral bekend om zijn witte wijnen (waaronder een prachtige Bouzeron), maar 
zeker in een jaar als 2019 zijn de rode wijnen ook het ontdekken meer dan waard. 
Wij vielen als een blok voor zijn betaalbare pinot noir, die een en al vrolijk fruit laat 
zien. Bijna net zo vrolijk als de goedlachse wijnmaker zelf. Het domein van Briday 
beslaat inmiddels vijftien hectare, waaronder vier hectare premier cru. Stéphane is 
een echte wijngaardman en werkt zo duurzaam mogelijk. In de kelder probeert hij 
het gebruik van het hout goed te doceren, om vooral het karakter van het terroir in 
de wijnen te laten spreken. Over het jaar 2019 was hij zeer te spreken; de kalkrijke 
klei had door de goede waterreserves weinig last van de droogte.
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Stéphane 
Aladame

is een van de 
sterren van 
de Côte 

Chalonnaise.

De kleine Stéphane 
maakt in het eenvoudige 
Montagny 'grote wijnen'.

83. Montagny 1er Cru Les Vignes Derrière
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €22,95 per fles €29,50
Een deel werd opgevoed op barriques en een deel op 
kleine cementen eieren. De neus is subtiel en heeft iets van 
steenfruit, amandel en bloesem. In de smaak mooi rijk en 
breed, iets van gele appel, uitstekende zuren en een mooie 
lengte.

84. Montagny 1er Cru Les Coères
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €24,95 per fles €31,90
De rijkere bodem vraagt om een volledige opvoeding op 
eikenhout. Een indrukwekkende wijn, met in de neus 
wit en geel fruit en iets van toast. De smaak is zeer rijk, 
heeft een grote concentratie, prachtige zuren, fijne bitters 
en een grote lengte.

‘A producer to watch’
 

Het bekende Engelse tijdschrift Decanter zette producent Stéphane Aladame in 
haar rapport over het oogstjaar 2019 bij de ‘Top 10 producers to watch’! Natuurlijk 
een fantastische erkenning voor de bescheiden Stéphane, over wie we vorig jaar al 
schreven wat voor geweldenaar deze wijnmaker is. Noem het een onontdekte parel 
uit ons assortiment. Maar iedereen die met zijn wijnen kennis heeft gemaakt, zal 
de ongelooflijke klasse onderkennen. Zeker wanneer we de wijnen enkele jaren 
geduld geven, zijn deze van een ongekende schoonheid. Montagny op zijn mooist! 
Montagny in de Côte Chalonnaise is met iets meer dan 300 hectare een klein 
gebied, waar alleen witte wijn wordt gemaakt. Op 18-jarige leeftijd kreeg Stéphane 
de mogelijkheid hier een klein stukje wijngaard te kopen. 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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Domaine 
de Mia

Is een nieuw do-
mein met elan, 

mede door de rol 
die David Duband 

hier vervult.

Met het aantrekken 
van David Duband als 

wijnmaker maakte Domaine  
de Mia zijn ambities waar

85. Mercurey blanc Les Rochelles
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €25,95 per fles €33,50
Een mergelgrond, rijk aan kalk, waar de druiven altijd 
wat langzamer rijpen. De druiven worden heel lang-
zaam geperst en het sap vergist op eiken. Een prachtige 
slanke wijn, met tonen van wit fruit en bloemen, brioche 
en prachtige, fijne zuren.

86. Mercurey rouge 1er Cru Les Vasées
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €29,95 per fles €37,90
Een klein perceel met een wat diepere bodem vol steen-
tjes. De vergisting geschiedt deels met hele trossen en 
de wijn wordt in zijn geheel op eiken vaten opgevoed. 
Mooi mineraal, met tonen van zwarte vruchtjes, rijpe 
tanninen en prachtig zuiver.

De geboorte van een nieuw domein
 

Je zou geneigd zijn te denken dat in een streek met zoveel historie alle wijngrond 
bekend is en de eigenaren er het maximale uit weten te halen. Kortom, dat er 
vandaag de dag niet veel verandert en er niets meer valt te ontdekken. Voor een 
groot deel klopt dat wel, maar toch gebeuren er ieder jaar onverwachte dingen. 
Neem de eigenaar van enkele prachtige wijngaarden in Mercurey waaronder de 
‘Monopole’ Clos la Marche. De druiven hiervan werden vele jaren verkocht aan 
een handelshuis, dat er een merkwijn voor supermarkten van maakte. In 2006 
werden de eerste stappen gezet tot het verbeteren van de kwaliteit en ging men over 
op biologische wijnbouw. In 2014 werden de ambities verder vormgegeven met 
het aantrekken van David Duband als wijnmaker. Inmiddels zijn de wijnen op het 
gewenste niveau, werd het gloednieuwe Domaine de Mia gecreëerd en kregen we 
van David de mogelijkheid om de distributeur voor Nederland te worden. Noem 
het een buitenkansje. Eentje die we niet aan onze neus voorbij hebben laten gaan!
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Bret Brothers
is het succesvolle 
handelshuis van 
de broers Bret.

Pioniers in de Mâconnais
 
De broers Jean-Philippe en Jean-Guillaume ontmoetten we toen ze nog twintigers 
waren en de wereld wilden verbeteren. Twintig jaar later kunnen we stellen dat de 
Bret Brothers dit ook daadwerkelijk hebben gedaan en hier nog altijd volop mee 
bezig zijn. Het domein van hun opa transformeerden zij naar biodynamisch en daar-
naast stimuleerden ze boeren in de omgeving om hetzelfde te doen. Met tomeloze 
energie wisten ze veel jonge wijnmakers te inspireren, zelfs tot ver buiten de Bour-
gogne. Ondertussen werd het handelshuisje Bret Brothers een even groot succes 
als het domein en lukte het de broers om het eigen domein verder uit te breiden 
met enkele prachtige wijngaarden. De hoge kwaliteit van de wijnen wordt door hen 
streng bewaakt, terwijl er daarnaast wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden 
van werken in zowel wijngaard als kelder. Dit om nog verder te gaan in het zo na-
tuurlijk en duurzaam mogelijk werken. Iets wat wij met veel interesse volgen. Het 
proeven van het oogstjaar 2019 was een feest, met stuk voor stuk grote wijnen.

87. Mâcon-Villages 'Terroirs du Maçonnais'
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2026
Bij doos van 6: €15,95 per fles €19,95
Een assemblage van verschillende villages in de Mâcon-
nais. 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, bloemig en 
heerlijk sappig fruit.

89. Pouilly-Fuissé 'En Carementrant'
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €32,50 per fles €41,25
Een van de mooiste wijngaarden van Pouilly-Fuissé, 
gelegen onder de Roche de Vergisson. De wijn is rijk en 
intens, met een rijpe neus van brioche, steenvruchten en 
hazelnoot. Prachtige geconcentreerd, met mooie zuren en 
zoetig fruit.

88. Pouilly-Fuissé 'Terres de Vergisson'
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2029
Bij doos van 6: €27,50 per fles €34,90
Druiven van rotsachtige bodems, die een mineraal 

Jean-Guillaume en Jean-Philippe (niet op foto) liepen ooit stage bij 
Jean-Marie Guffens die hen de geuzennaam Bret Brothers gaf.

karakter geven. Een expressieve neus van bloemen, verse 
boter, koffie en mineralen. De smaak is prachtig strak, 
bezit schitterende zuren, wit fruit, een bittertje en veel 
lengte.
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La Soufrandière
is het eigen 

domein dat les 
frères Bret over-
namen van hun 

grootvader.
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Jean-Phi & Jean-Gui transfomeerden het 
domein naar biologisch-dynamisch en 
stimuleerden boeren in de omgeving 
hetzelfde te doen.

92. Saint-Véran 
'La Bonnode' Cuvée Ovoïde
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €28,95 per fles €36,75
Een nieuwe cuvee, natuurlijk vergist op een cementen ei, 
gedurende elf maanden, zonder toegevoegd sulfiet, met 
aansluitend een rijping op tank. Intens rijk, geconcen-
treerd, ziltig, levendig geel fruit en prachtig in balans.

91. Pouilly-Vinzelles
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027
Bij doos van 6: €26,95 per fles €34,50
De 2019 is een sublieme wijn van deze perfect gelegen 
wijngaard met een bodem van kalkrijke klei. Een 
prachtig rijp fruit, met iets van honing, brioche en boter. 
Mooie vettige structuur, zoetig fruit en  een ziltige, 
harmonieuze afdronk.

90. Saint-Véran 'La Combe Desroches'
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028
Bij doos van 6: €24,50 per fles €31,25
Een schitterende wijn van een koel terroir gelegen aan 
de voet van La Roche de Vergisson, waar de bodem uit 
kalkrijke klei bestaat. Een geur van rijp geel fruit, bloe-
men, honing en mineralen. Prachtige vulling en frisheid.

95. Pouilly-Vinzelles 'Les Quarts'
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2033
Bij doos van 6: €38,50 per fles €49,50
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!

94. Pouilly-Vinzelles 'Les Longeays'
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2031
Bij doos van 6: €35,50 per fles €45,00
Nog immer een van onze favorieten van dit domein. Een 
wijn die uitblinkt in verfijning en balans en tegelijk-
ertijd een grote power bezit. De neus biedt amandelen, 
bloesem, verse boter en honing, de smaak is elegant en 
geconcentreerd.

93. Pouilly-Fuissé 'Au Vignerais'
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030
Bij doos van 6: €35,50 per fles €45,00
Een nieuwe wijn, van een klein perceeltje op de zuidflank 
van de Roche de Solutré. De druifjes zijn hier klein en 
geconcentreerd. De wijn is zeer mineraal, bezit een brede 
structuur, zoetig steenfruit en een opvallende frisheid.
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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 2021.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2021. We 
nemen contact met u op, zodra de 
wijnen beschikbaar zijn.
 
BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE 
AANBIEDING DE VOLGENDE
VOORWAARDEN
Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per 
fles inclusief BTW. 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 2021 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 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 mo-
ment van uitlevering van uw wijn deze 
combineert met een reguliere bestelling, 
waarbij u voldoet aan de voorwaarden 
voor kosteloze levering, vervallen uiter-
aard 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 kosten voor inop-
slagname in rekening gebracht. Deze 
zijn €18,001 per doos van 6 flessen. 
De wijn kan dan desgewenst geduren-
de 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 €1,002 aan opslagkos-
ten per jaar 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.

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 schade-
vergoeding is verkoper niet gehouden.

1 tarieven inopslagname 2021

2 tarief over opslagjaar 2021

1x wijn nr. 7 (Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre)
1x wijn nr. 15 (Morey-Saint-Denis)
1x wijn nr. 42 (Pommard)
1x wijn nr. 62 (Chassagne-Montrachet blanc)
1x wijn nr. 81 (Rully blanc 1er Cru Gresigny)
1x wijn nr. 87 (Mâcon-Villages 'Terroirs du Maçonnais')

1x wijn nr. 1 (Petit Chablis 'Sur les Clos')
1x wijn nr. 13 (Bourgogne Hautes Côtes de Nuits L.A. rouge)
1x wijn nr. 50 (Bourgogne blanc, Carillon)
1x wijn nr. 70 (Bourgogne blanc, Bachelet-Monnot)
1x wijn nr. 79 (Rully blanc, Briday)
1x wijn nr. 82 (Bourgogne Pinot Noir, Briday)

Proefpakket Villages/1er cru
Ontdekkingsprijs: €213,50 €271,30

Proefpakket Bourgogne
Ontdekkingsprijs: €111,25 €142,35


