
1) Bordeaux 2017 heeft veel kwaliteit gebracht. Zoals u eerder 
heeft kunnen lezen was deze kwaliteit niet overal aanwezig, 
of niet in dezelfde mate, maar 2017 heeft toch heel veel 
goede wijnen voortgebracht. Tegelijkertijd hebben sommi-
ge chateaus in 2017 helemaal niets geproduceerd, omdat zij 
hun hele productie aan de hagel verloren, waaronder twee 
van onze kroonjuweeltjes: Château Barberousse en Château 
Corbin. Beide uit Saint-Emilion. 
2) De prijzen zijn aantrekkelijk. Naast het 
selecteren van de juiste kwaliteit, moesten 
we in 2017 ook heel goed naar de prijzen 
kijken. Sommige wijnen kwamen wel de-
gelijk tegen een goede prijs op de markt, 
maar dit gold zeker niet voor alle wijnen. 
Een kleine productie, door de vorst, is voor 
een chateau heel vervelend, maar allicht 
kan een halve opbrengst niet tot een dub-
bele prijs leiden… 
Ook de successen van de verkopen in 2015 en 2016 
betekenen niet dat 2017 klakkeloos tegen dezelfde prijs ver-
kocht kan worden. Per wijn maakten wij zorgvuldige afwe-
gingen, met in ons achterhoofd een belangrijke spelregel: 
‘En Primeur’ kopen moet voor de klant inhouden dat deze 
de wijn tegen de aller-scherpste prijs inkoopt, zonder het 
risico dat dezelfde wijn later goedkoper op de markt komt’!

3) Een jaar dat al sneller plezier zal brengen. Natuurlijk zijn de 
wijnen uit 2015 en 2016 groots, maar tegelijkertijd zijn het 
wijnen die om wat tijd zullen vragen om er optimaal van te 
kunnen genieten. 2017 biedt het voordeel dat de kwalitatief 
uitstekende wijnen wat sneller op dronk zullen zijn. Een jaar 
dat in de meeste kelders van pas komt.
In deze aanbieding vindt u onze 50 favorieten uit de Bordeaux 
Campagne 2017. De lijst was oorspronkelijk nog wat groter, 

maar een aantal wijnen is inmiddels uitver-
kocht. Tegelijkertijd zullen er enkele be-
kende namen ontbreken (los van de niet 
geproduceerde wijnen) waarvan we niet 
achter de prijs-kwaliteitverhouding ston-
den. Deze wijnen hebben we besloten in 
2017 niet in te kopen. Alle wijnen uit deze 
lijst kunnen we dan ook van harte aanbe-
velen. Wij geven de wijnen twee scores. Om 
sommige wijnen konden we vanwege de 

schitterende kwaliteit niet heen. Tegelijkertijd vonden we de 
prijs in lijn met de kwaliteit. Deze wijnen hebben onze selec-
tie gehaald. In het lagere segment zijn enkele zeer geslaag-
de wijnen, die in absolute zin kwalitatief achterblijven bij 
de topwijnen, maar het qua prijs-kwaliteitverhouding juist 
uitstekend doen. Ook deze wijnen haalden onze lijst van 50 
droomwijnen. We geven daarom twee scores per wijn: A/B. 
A voor kwaliteit, B voor prijs-kwaliteit.

50 droomwijnen uit Bordeaux 2017
En drie argumenten waarom u 2017 in moet kopen!

‘Een jaar dat al sneller 
plezier zal brengen.’

Xavier Kat
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Puntensysteem
Naast onze scores vindt u ook die van enkele internationaal 
toonaangevende proevers/ bladen.

OKH Okhuysen - 10/20 kwaliteit & 10/20 prijs-kwaliteit

JS James Suckling - 50/100

DE Decanter - 50/100

WA Wine Advocate - 50/100

NM Neal Martin - 50/100

AG Antonio Galloni - 50/100

RVF Revue du Vins de France - 10/20

Bordeaux/ Graves blanc
Clos des Lunes, Lune d’Argent, Bordeaux

OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17,5 - - 87-89 - - -

Olivier Bernard van Domaine de Chevalier was een van de 
eersten die echt het grote potentieel van de droge witte 
wijnen uit de Sauternes inzag. Zijn prestigieuze project Clos 
des Lunes begint nu internationale erkenning te krijgen. De 
neus is kruidig met vers citrusfruit en kamille. De smaak is 
geconcentreerd met sinaasappelzeste, rijp geel fruit en een 
prachtig frisse zuurgraad die extra lengte geeft. 
Op dronk: tussen 2019 en 2025
€ 14,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 17,95)

Château Chantegrive, Cuvée Caroline, Graves
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/18 - - 89-91 - - -

Château Chantegrive heeft veel last gehad van de vorst. 
Er is dan ook helemaal geen rode wijn gemaakt. Gelukkig 
is er wel een indrukwekkend goede droge witte “Cuvée 
Caroline” gemaakt. De neus is stuivend, met exotisch fruit 
als mango en passievrucht en een hint van bergamot en 
honing. Mondvullend met een ronde textuur en heerlijk 
frisse zuren voor spanning. Een van de beste graves die wij 
kennen en menig Pessac-Léognan achter zich laat!
Op dronk: tussen 2020 en 2025
€ 19,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 28,75)

Ch. Latour-Martillac, Pessac-Léognan Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17 91-92 91 - - - -

Vorig jaar kochten wij voor het eerst in jaren weer de witte 
Château Latour-Martillac. Ook in dit voor witte Bordeaux 
grote jaar, was het weer een van de meest opvallende witte 
wijnen op de Union de Grands Crus des Bordeaux proe-
verij in Pessac-Léognan. De neus is stuivend en heerlijk 
bessig met verse kruiden. Mooi geconcentreerd met een 
mollige textuur door de rijping sur lie. De afdronk is lang, 
met een aangenaam fris bittertje dat extra spanning geeft.
Op dronk: tussen 2020 en 2026
€ 33,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 52,50)

Côtes de Bordeaux
Château Lescalle, Bordeaux Supérieur

OKH JS DE WA NM AG RVF

14,5/17,5 - - - - - -

Een ‘kleine’ Bordeaux als deze kan je in absolute zin 
moeilijk een hogere score geven, maar op het gebied van 
prijs/prestatie scoort hij uitzonderlijk! De wijngaarden van 
Château Lescalle liggen bij Macau, dicht tegen Margaux 
aan. Château Lescalle heeft een uitstekende prestatie gele-
verd in 2017. Een zuivere en klassieke Bordeaux Supérieur! 
De assemblage bestaat uit 70% merlot, 20% cabernet-sau-
vignon en 10% petit verdot. De neus biedt rijp rood fruit, 
cacao en specerijen. De tanninen zijn fijn en mooi rond, 
gevolgd door een afdronk met lengte. 
Op dronk: tussen 2020 en 2024
€ 8,60 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 10,70)

Ch. Clos Chaumont, Côtes de Bordeaux Cadillac
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,/17,5 - - - - - -

Vorig jaar zomer overleed Pieter Verbeek, de eigenaar 
van Château Clos Chaumont en grote drijfveer achter de 
buitengewoon hoge kwaliteit die deze wijn elk jaar laat 
zien. Zijn kinderen, Pieter jr. en Ineke hebben het chateau 
overgenomen en zijn vastberaden om de droom van hun 
vader voort te laten bestaan. Het oenologisch advies wordt 
gedaan door Hubert de Boüard de Laforest van Château 
l’Angélus, Saint-Emilion - 1er Grand Cru Classé A. Heerlijk 
fris en expressief op de neus, met rijp zwart fruit als kersen 
en bramen. Een fluwelen tanninestructuur met wederom 
fraîcheur en rijp fruit. Ondanks het uitdagende groeisei-
zoen en de kleine kwantiteit wist de kwaliteit ons met veel 
overtuiging te verrassen!
Op dronk: tussen 2020 en 2026
€ 15,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 21,90) 

Médoc/ Haut-Médoc/ Moulis
Château Maurac, Haut-Médoc Cru Bourgeois

OKH JS DE WA NM AG RVF

15/17 - - - - - -

Net iets ten noorden van Saint-Estèphe en niet ver van 
Saint-Seurin-de-Cadourne ligt Château Maurac. In de 
wijngaard staat veel merlot aangeplant. Dit geeft de wijn 
een toegankelijk karakter. De assemblage in 2017 bestaat 
voor 55% uit merlot en voor 45% uit cabernet-sauvignon. 
Een heerlijk expressieve neus met aardbeien, laurier en ge-
roosterde koffieboontjes. De smaak is elegant en met een 
subtiele toets van het eikenhout. Een fijn gestructureerde 
en mooi zuivere haut-médoc!
Op dronk: tussen 2020 en 2026
€ 12,70 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 16,40)

Clos de May, Haut-Médoc Cru Bourgeois 
OKH JS DE WA NM AG RVF

15+/17 - - - - - -

Vlakbij Château Maucamps, op een steenworp afstand van 
de appellation Margaux, ligt de aparte wijngaard van Clos 
de May. De bodem is een combinatie van kiezel en blauwe 
klei. Deze bodem is uitermate geschikt voor topkwaliteit 
merlot. Een elegante Clos de May in 2017 met zwoel rijp 
fruit, als blauwe bessen en kersen, en iets van laurier. De 
smaak is mooi fris met wederom het rijpe fruit voor vulling. 
Een toegankelijke en toch spannende typisch bordelaise 
merlot!
Op dronk: tussen 2020 en 2026
€ 13,30 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 16,50)

Ch. Maucamps, Haut-Médoc Cru Bourgeois
OKH JS DE WA NM AG RVF

16+/18 - - - - - -

Op Château Maucamps weet de familie Tessandier een 
heerlijk soepele, harmonieuze en toegankelijke stijl haut-
médoc te maken. 60% cabernet-sauvignon, 30% merlot en 
maar liefst 10% petit verdot. De neus is zuiver en kruidig 
met zwarte bessen. Een elegant middenpalet met sappig 
rijp rood fruit, gevolgd door een afdronk met intensiteit, 
waarbij ook de rijpe tanninen zich laten zien. Een wijn met 
een uitstekend potentieel!
Op dronk: tussen 2022 en 2030+
€ 15,90 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 20,50)

Château Potensac, Médoc
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17,5 - - 88-90 - - -

Gemaakt door de familie Delon, die ook verantwoordelijk 
is voor de wijnen van Château Léoville-Las-Cases. 
Absoluut één van de verrassingen van dit oogstjaar! Een 
expressieve, zuivere neus met heerlijk rijpe zwarte bessen 
en een toets van eikenhout. Een mooie structuur met 
ronde en soepele tanninen en een goede balans door de 
frisse zuren.
Op dronk: tussen 2020 en 2032
€ 24,75 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 39,50)

Ch. Cantemerle, Haut-Médoc 5me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17 - - 89-91 88-90 89-92 -

Helaas heeft een deel van de wijngaarden van Cantemerle 
vorstschade opgelopen. Gelukkig heeft dit de kwaliteit niet 
aangetast. Een uitstekende klassieke Haut-Médoc gemaakt 
van 70% cabernet-sauvignon, 25% merlot en 5% petit 
verdot. Een mooie, slanke stijl met cassis en door de petit 
verdot wat cacao en specerijen. Uitstekende tanninen en 
veel lengte in de afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2030
€ 28,75 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 46,00)

Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/17,5 91-92 - 87-89 90-92 89-91 -

Net ten noorden van Saint-Estèphe ligt Château Sociando-
Mallet, gelegen op een hoge kiezelbank en met uitzicht op 
de Gironde. Dit uitzonderlijk mooie terroir zorgt voor een 
zeer constante kwaliteit. Door de perfecte ligging, dicht bij 
de temperende Gironde, heeft dit chateau geen last gehad 
van de verwoestende lentevorst eind april. Een rijpe neus 
met bramenfruit, specerijen en wat toast. In de smaak mooi 
fris cassisfruit, iets laurier en een fijne tanninestructuur. 
Op dronk: tussen 2020 en 2037
€ 31,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 48,00)

Château Poujeaux, Moulis
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17 - - - - 88-91 -

Château Poujeaux behoort zonder twijfel bij de beste 
chateaus van de appellation. Dankzij uitstekende terroirs 
maakt Poujeaux altijd wijnen van een zeer hoge kwaliteit. 
Een wat onorthodoxe assemblage in 2017 met 62% caber-
net-sauvignon, 25% merlot en maar liefst 13% petit verdot, 
die perfect uitrijpte in de goede nazomer. Een expressieve 
wijn met kruidig fruit, cacao en iets kruidnagel in de neus. 
Een elegante wijn met structuur en fijne zuren die zorgen 
voor een goed bewaarpotentieel.
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 29,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 49,00)

Margaux
Château du Tertre, 5me Grand Cru Classé

OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17,5 91-92 91 89-91 89-91 90-92 -

Alexander van Beek, directeur van Château Giscours en 
Château du Tertre, vertelde ons dat de rendementen laag 
waren op Château du Tertre vanwege de vorst. Het warme 
weer van begin september heeft de druiven de juiste rijp-
heid gegeven. 75% cabernet-sauvignon, 10% merlot, 10% 
cabernet franc en 5% petit verdot. Heerlijk peperig en iets 
aards met rijp rood fruit. Rijpe tanninen en frisse zuren 
zorgen voor een sappige afdronk met veel fruit.
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 40,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 64,50)

Ch. Malescot Saint-Exupéry, 3me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/17- - - 91-93 91-93 89-91 -

De afgelopen jaren heeft Château Malescot Saint-Exupéry 
veel indruk gemaakt. Ook in 2017 wordt de weg omhoog 
doorgezet door de familie Zuger en is er een prachtige 
margaux gemaakt. Rijpheid en heerlijk expressief en florale 
tonen in de neus. We proeven rood en zwart fruit, iets 
aards en voor het oogstjaar ferme tanninen. De afdronk is 
lang met een subtiele zilte toets.  
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 49,90 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 79,00)
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Château d’Issan, 3me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17,5 93-94 94 90-92 90-92 89-92 -

Château d’Issan ligt dicht bij de Gironde. De ommuurde 
wijngaard die bij het imposante chateau ligt heeft dan ook 
helemaal geen last gehad van de vorst. 65% cabernet-
sauvignon en 35% merlot. Een heerlijk klassieke margaux 
met potloodslijpsel, zwarte bessen en iets van specerijen 
op de neus. Een frisse en elegante stijl met fijne tanninen, 
cacao en wederom zwarte bessen. De afdronk is zuiver en 
houdt lang aan.
Op dronk: tussen 2024 en 2037+
€ 59,90 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 90,50)

Château Giscours, 3me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/16,5 92-93 93 90-92 90-92 - 16,5

Ondanks dat vooral de percelen die gebruikt worden voor 
de tweede wijn last hebben gehad van de vorst, is er ook 
20% minder gemaakt van de grand vin. De assemblage be-
staat uit 71% cabernet-sauvignon, 24% merlot en 5% petit 
verdot. Ingetogen en gebalanceerd, goed gestructureerd 
met sappige fijne zuren, mooi rijp fruit en gevolgd door 
een prachtige lengte.   
Op dronk: tussen 2023 en 2040
€ 59,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 93,50)

Château Rauzan Ségla, 2me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

18/16,5 94-95 - - 92-94 90-93 -

Deze deuxième grand cru classé heeft zich nadrukkelijk 
gevestigd tussen de ‘superseconds’. Het modehuis Chanel 
heeft flink geïnvesteerd in de wijngaarden en kelder. Sinds 
wijnmaker Nicolas Audebert aan het roer staat is de stijl 
verfijnder geworden en met nog meer precisie. Een expres-
sieve en bijna florale neus met cassis en zwarte peper. Nu 
al complex met ragfijne zuren, sappig rood fruit en stevige, 
maar mooi gepolijste tanninen. Château Rauzan Ségla 
maakt een immense indruk in 2017, ondanks de moeilijk-
heden in de appellation!
Op dronk: tussen 2023 en 2036+
€ 74,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 118,50)

Saint-Julien
Château Lalande-Borie

OKH JS DE WA NM AG RVF

16/16,5 - - - 89-91 90-92 -

Deze ‘kleine Ducru-Beaucaillou’ hoort bij de verrassingen 
van 2017! Gemaakt van 66% merlot, aangevuld met 34% 
cabernet-sauvignon en een jaar opgevoed op Frans eiken-
houten vaten (waarvan 30% nieuw). Een zeer verleidelijke 
saint-julien met rijp zwart fruit en toast in de neus. Sappig 
fruit, een mooie fraîcheur en een iets aardse toon. 
Verrukkelijk!
Op dronk: tussen 2021 en 2030
€ 28,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 41,95)

Château Talbot, 4me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/16,5 - - - 90-92 88-91 -

Deze gereputeerde Cru Classé is altijd een van de favorie-
ten vanwege zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en 
klassieke stijl Saint-Julien. In 2017 bestaat de assemblage 
uit 66% cabernet-sauvignon, 28% merlot en 4% petit ver-
dot. We ruiken zwart en rood fruit, met iets van sigarenta-
bak en vanille door het hout. Zuiver en elegant met rijpheid 
en een goede structuur voor een groot bewaarpotentieel!
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 53,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 85,00)

Château Saint-Pierre, 4me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17+/16,5 - - 91-93 92-94 92-95 -

Château Saint-Pierre bezit een geweldig terroir en is de 
grote broer van Château Gloria, beide in handen van 
Domaines Martin. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw lukte het Louis Kat om deze cru classé bij de oude 
eigenaar exclusief voor Nederland te importeren. Nog 
steeds proeven wij dit chateau met speciale aandacht. 73% 
cabernet-sauvignon, 20% merlot en 7% cabernet franc. Iets 
ingetogen in de neus, maar met een heerlijke geur van 
cederhout, toast en bramen. Een fijne tanninestructuur en 
mooie frisse zuren zorgen voor een uitstekend potentieel.
Op dronk: tussen 2022 en 2040+
€ 54,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 86,50)

Château Léoville Barton, 2me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/17 94-95 95 91-93+ 93-95 93-96 17,75

Anthony Barton staat bekend om zijn klassieke stijl saint-
julien en altijd aantrekkelijke prijzen voor de klasse die zijn 
wijnen laten zien. De assemblage bestaat uit maar liefst 
93% cabernet-sauvignon, aangevuld met 7% merlot. De 
neus is zuiver en expressief met zwarte bessen en ceder-
hout. In de smaak komt het rijpe cassisfruit terug met spe-
cerijen en kracht. De afdronk is lang en maakt veel indruk. 
Groots! 
Op dronk: tussen 2024 en 2042
€ 75,00 per fles bij afname van 6 flessen. (normaal € 118,50)

Château Beychevelle, 4me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

18/16,5 - - 90-92 - - -

De proeverij Saint-Julien voor de Union de Grands Crus 
de Bordeaux werd gehouden op het impossante Beyche-
velle, waar de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd. De 
wijngaarden liggen vlakbij de Gironde en de wijnstokken 
hebben geen last gehad van de vorst in april 2017. Een 
kruidige neus met zwarte bessen, specerijen en cederhout. 
Mooie elegante structuur met een subtiele aardse toon. De 
afdronk is lang en zuiver met een aangename fraîcheur.    
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 74,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 119,00)

Pauillac
Château La Fleur Peyrabon, Cru Bourgeois

OKH JS DE WA NM AG RVF

16/17- - - - - - -

Al jaren een vaste waarde in onze voorverkoop Bordeaux 
en niet voor niets. De kwaliteit is hier hoog en zeer con-
stant. Ook in 2017 is er op Château La Fleur Peyrabon weer 
een echte pauillac gemaakt. Deze wijn heeft vulling, struc-
tuur en heerlijk zwart fruit als bramen en kersen.
Op dronk: tussen 2020 en 2031
€ 24,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 40,00)

Ch. Haut-Bages Libéral, 5me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/16,5 94-95 - - - - -

Château Haut-Bages Libéral heeft zijn terroirs op een hoge 
kiezelbank dicht bij de Gironde, pal naast Château Pichon 
Longueville Comtesse en Château Latour. Tegenwoordig 
wordt er biologisch-dynamisch gewerkt in de wijngaarden. 
De kwaliteitsverbetering viel ons de laatste jaren al op. Een 
elegante pauillac met heerlijke frisse zwarte bessen, iets 
laurier en specerijen in de neus. De tanninen zijn ragfijn en 
mooi gepolijst, maar met voldoende grip voor een goed 
bewaarpotentieel. 
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 39,75 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 63,00)

Résèrve de la Comtesse (2e wijn)  
Château Pichon-Longueville Comtesse

OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/17 92-93 92 - 90-92 - -
Deze charmante tweede wijn van Château Pichon-Longue-
ville Comtesse heeft klasse. 60% cabernet-sauvignon, 36% 
merlot, 2% cabernet franc en 2% petit verdot. Het hoge 
percentage merlot zorgt voor een voluptueuze en toegan-
kelijke stijl met rijp fruit. De balans is uitmuntend met fijne 
frisse zuren en een lange afdronk met een iets zilte toon. 
Geweldige prijs–kwaliteit!
Op dronk: tussen 2021 en 2030+
€ 41,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 65,90)

Château d’Armailhac, 5me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

16,5/16,5 93-94 91 90-92 - - -

Eigendom van de familie de Rothschild van Château Mou-
ton Rothschild. 68% cabernet-sauvignon, 22% merlot, 7% 
cabernet franc en 3% petit verdot. Een opulente Château 
d’Armailhac in 2017 met een expressieve neus van cacao, 
zoethout en kersen. De smaak is mooi slank met frisse tan-
ninen en een hint van het eikenhout. De afdronk is zuiver 
en biedt lengte. Uitstekend!   
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 45,60 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 70,90)

Château Duhart-Milon, 4me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/16 90-91 94 - - - -

Château Duhart-Milon is eigendom van Domaines Barons 
de Rothschild (Lafite). De precisie en klasse straalt van deze 
wijn af. 76% cabernet-sauvignon en 24% merlot. De neus 
is zuiver met potloodslijpsel, sigarentabak en rijpe zwarte 
bessen. Iets introvert en mooi elegant met fluwelen tanni-
nen en fijne zuren. Zeer gebalanceerd en mooi 
geconcentreerd!
Op dronk: tussen 2022 en 2037
€ 69,75 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 107,90)

Ch. Grand-Puy-Lacoste, 5me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/16,5 92-93 94 - 91-93 90-93 -

François-Xavier Borie maakt altijd een pauillac in optima 
forma. Het chateau is gelegen op een puy (glooiïng) niet 
ver van de Gironde. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 
chateau geen problemen heeft gehad tijdens de vorst. 
Een klassieke assemblage van 80% cabernet-sauvignon en 
20% merlot. Wat ingetogen op de neus, met bramen en 
een hint van toast en sigarentabak. Geconcentreerd met 
stevige tanninen, iets mint en zwarte bessen. De afdronk is 
lang, aards en met een schitterende fraîcheur!   
Op dronk: tussen 2023 en 2040
€ 74,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 118,50)

Ch. Pichon Longueville Comtesse, 2me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

18,5/17- 95-96 94 94-96 93-95 92-95 -

De wijngaarden die iets verder van de Gironde gelegen 
zijn hebben last gehad van de vorst. De beste wijngaarden 
voor deze grand vin, dicht bij de Gironde, hebben gelukkig 
nergens last van gehad. Zonder twijfel een van de mooiste 
wijnen van het jaar. Dit is geen krachtpatser, maar pure 
klasse, met balans en finesse. Ingetogen met rijp cassisfruit, 
zuiver met een zilte toets en een afdronk met een haast 
oneindige lengte, waarin de fijne tanninen en een romige 
textuur opvallen. Schitterend!
Op dronk: tussen 2024 en 2040+
€ 127,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 200,00)

Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

19-/17 97-98 96 97-99 94-96 92-95 18,25

Het legendarische Château Mouton Rothschild heeft met 
90% een buitengewoon hoog percentage cabernet-sauvig-
non. Daarnaast is 9% merlot gebruikt en 1% petit verdot. 
De neus verraadt het hoge percentage cabernet-sauvignon 
met cassis, bramen en een hint van potloodslijpsel, daar-
naast toast en specerijen door het eikenhout. De wijn is 
krachtig, harmonieus en heeft stevige, maar zeer verfijnde 
tanninen voor een groot bewaarpotentieel!    
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 479,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 790,00)
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Saint-Estèphe
Château Haut-Marbuzet

OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/17,5 90-91 - - 89-91 89-92 -

Château Haut-Marbuzet is een echte Okhuysen klassieker. 
Wij importeren dit chateau al sinds 1976 zonder een jaar 
over te slaan! Dat is vooral de verdienste van het chateau, 
want ieder jaar worden hier verrukkelijke wijnen gemaakt 
op het niveau van een grand cru classé. In de wijngaard 
staat een hoog percentage merlot aangeplant. Dit geeft 
de wijnen van Haut-Marbuzet een zeer verleidelijk karakter. 
De familie Duboscq heeft weer een goede prestatie gele-
verd in 2017 met rijpheid, donker fruit en het onmiskenbare 
geraffineerde houtgebruik waar Henri Duboscq in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw furore mee maakte. Lengte, 
structuur en balans door een fijne zuurgraad maken dit 
weer een van de beste kopen van het jaar!
Op dronk: tussen 2021 en 2035
€ 39,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 56,50)

Château Calon Ségur, 3me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/16,5 94-95 94 92-94 92-94 90-93 -

Het statige Château Calon Ségur wordt momenteel volle-
dig gerenoveerd. Er is flink geïnvesteerd in de vatenkelder 
en de vinificatieapparatuur. Deze wijn is het voorbeeld voor 
de nieuwe moderne stijl Bordeaux. Een technische bena-
dering, met zachte extracties en niet te lange inwekingen 
van de schillen en de pitten, geeft een florale en expres-
sieve saint-estèphe met rijp rood fruit, zwoele tanninen en 
fraîcheur. Harmonieus en gebalanceerd!
Op dronk: tussen 2024 en 2040
€ 85,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 134,50)

Château Montrose, 2me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

18,5/17+ 96-97 96 96-98 94-96 92-95 17,5

Château Montrose is spectaculair mooi gelegen op een 
hoge kiezelbank met uitzicht over de Gironde. Dit terroir 
zorgde ervoor dat er geen problemen zijn geweest met de 
vorst. Cabernet-sauvignon is heer en meester in de assem-
blage met 76%, gevolgd door 20% merlot, 3% cabernet 
franc en 1% petit verdot. Na de grote prestatie in 2015 
en 2016 wordt de lijn zonder moeite doorgezet met een 
prachtige 2017. Groots, krachtig en complex met rijpheid 
en rondeur. De balans is schitterend met mooie zuren en 
krachtige fijne tanninen. Groots!
Op dronk: tussen 2024 en 2045
€ 135,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 213,50)

Château Cos d’Estournel, 2me Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/16,5 97-98 - 97-100 94-96 92-95 -

De wijngaarden van Château Cos d’Estournel liggen op 
de rand van Pauillac, tegen Château Lafite Rothschild aan. 
In recente jaren heeft er achter de beroemde exotische 
façade van het chateau een indrukwekkende renovatie van 
de wijnkelder plaats gehad. De stijl van Cos d’Estournel 
is krachtig met een neus vol zwoel donker fruit, toast en 
zoethout. De wijn is rijk gestructureerd met prachtig rijpe 
tanninen, wederom het donkere fruit van bramen en ker-
sen. De afdronk is lang en maakt veel indruk!
Op dronk: tussen 2025 en 2040
€ 149,90 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 229,00)

Pessac-Léognan Rouge
Domaine de Chevalier, Graves Cru Classé

OKH JS DE WA NM AG RVF

18/17,5 93-94 - 93-95 92-94 - -

Ondanks alle voorzorgen heeft een deel van de wijngaar-
den, in het voor vorst gevoelige Pessac-Léognan, schade 
opgelopen tijdens de vorst eind april. Het geproduceerde 
volume is hierdoor beperkt, maar de kwaliteit is wederom 
groots! Een combinatie van 70% cabernet-sauvignon, 25% 
merlot en 5% petit verdot. De neus heeft duidelijk dat rijpe 
cabernet, met cassis en potloodslijpsel. Mooi geconcen-
treerd met rijpe tanninen en wederom zwarte bessen. De 
afdronk is lang en intens met een fijne fraîcheur.
Op dronk: tussen 2022 en 2037
€ 59,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 94,75)

Château Haut-Bailly
OKH JS DE WA NM AG RVF

18,5/16,5 94-95 95 94-96 92-94 93-96 17,75

Château Haut-Bailly heeft zich onder leiding van Véronique 
Sanders zeer nadrukkelijk bij de beste wijnen uit Pessac-
Léognan en geheel Bordeaux gevestigd. De rendementen 
zijn laag door de vorst, maar de kwaliteit is indrukwekkend 
goed. De aanzet is floraal, elegant en met expressief rood 
fruit. De smaak biedt concentratie, zuiverheid, wederom 
het rode fruit en prachtig fijne tanninen. De afdronk is lang 
en complex. 
Op dronk: tussen 2024 en 2042
€ 102,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 161,00)

Château Haut-Brion
OKH JS DE WA NM AG RVF

19+/17 95-96 97 95-97 94-96 93-96 17,75

Château Haut-Brion wordt gedomineerd door merlot met 
53%, aangevuld met 40,7% cabernet-sauvignon en 6,3% 
cabernet franc. De neus is iets aards met zwart fruit en 
zoethout. De smaak is door de jeugd en immense structuur 
wat ingetogen maar laat subtiel wat donker fruit zien en 
specerijen. De afdronk is lang en nu al prachtig complex.
Op dronk: tussen 2025 en 2045+
€ 485,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 790,00)

Saint-Emilion 
Château Fonplégade, Grand Cru Classé

OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/17,5 92-93 92 93-95 92-94 91-94 -

De wijngaarden van Château Fonplégade zijn fantastisch 
gelegen op de zuidelijke, kalkrijke hellingen van Saint-
Emilion. Denise en Stephen Adams kochten het chateau 
in 2003 en investeerden flink in de kelders en wijngaarden. 
Als snel werd er gekozen voor een biologische werkwijze. 
In eerste instantie waren de wijnen in onze ogen te rijp en 
te geconcentreerd, maar sinds kort is de stijl veranderd en 
wordt er steeds meer gezocht naar elegantie, frisheid en 
harmonie. In 2017 is het team van Fonplégade daar, onder 
aanvoering van Eloi Jacob en adviserende oenologen 
Michel Rolland en Stéphane Derenoncourt, uitstekend in 
geslaagd! Een assemblage van 95% merlot en 5% caber-
net franc. Een heerlijk geurende wijn vol donker bosfruit, 
bloemen, tabak, laurier en iets peper. In de smaak vinden 
we complexe aroma’s van fruit en mineralen, een prachtige 
concentratie, elegante tanninen en prachtige, frisse zuren. 
Op dronk: tussen 2022 en 2037
€ 33,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 52,50)

Château Beau-Séjour Bécot, Grand Cru
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17 91-92 - 92-94 91-93 91-94 -

Op de coteaux ten westen van Saint-Emilion ligt Château 
Beau-Séjour Bécot. Werd hier voorheen een wijn gemaakt 
met veel rijpheid en zwoele tonen, de laatste jaren heeft 
de stijl veel aan elegantie en verfijning gewonnen. De 2017 
is prachtig zuiver met rood en zwart fruit en specerijen op 
de neus. Een goede structuur met fijne tanninen, wederom 
het pittige rode fruit, gevolgd door een lange afdronk met 
fraîcheur en balans. 
Op dronk: tussen 2021 en 2033
€ 58,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 92,00) 

Clos la Madeleine, Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17+ - - 88-90 88-90 88-91 -

Voor het eerst bieden wij deze Saint-Emilion - Grand Cru 
Classé, Clos la Madeleine aan! In september 2017 werd dit 
chateau gekocht door de familie Moueix, die ook eigenaar 
is van de prestigieuze buurman Château Bélair-Monange. 
Een wijngaard van slechts 2,3 hectare met een perfecte zui-
delijke expositie op de kalkrijke coteaux van Saint-Emilion. 
De kalkrijke bodem geeft veel precisie en mineraliteit aan 
deze wijn. De neus is expressief en heeft een zweem van 
zoethout, donker fruit en laurier. Een fijne tanninestruc-
tuur, mooie frisse zuren en een immense lengte. Dit kleine 
chateau gaat in de toekomst hoge ogen gooien!
Op dronk: tussen 2021 en 2033
€ 61,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 85,95)

Château La Gaffelière, 1er Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17+ 94-95 - 95-97 90-92 94-97 -

De wijngaarden van Château La Gaffelière liggen deels 
onderaan de coteaux en de beste wijngaarden liggen op 
de coteaux. De wijngaarden onderaan de coteaux hebben 
door de vorst nauwelijks druiven kunnen voortbrengen. 
Deze natuurlijke selectie heeft een geweldige wijn opge-
leverd in 2017. De assemblage bestaat uit 60% merlot en 
40% cabernet franc. De neus heeft intens donker fruit en is 
floraal met subtiele tonen van jasmijn, bergamot en zwarte 
thee. De smaak is krachtig met levendig zwart fruit en een 
schitterende finale met een uitdagend fris bittertje. 
Op dronk: tussen 2023 en 2036
€ 67,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 101,00)

Château Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17 94-95 - 95-97 92-94 93-96 -

De terroir van Château Pavie Macquin ligt op de coteaux 
bij Saint-Emilion tussen Château Pavie en Château Trop-
long Mondot in. Een buitengewoon flamboyante wijn in 
2017 met exotische specerijen, zwarte kersen en prui-
medanten op de neus. Ingemaakt fruit in de smaak, met 
prachtig frisse zuren die, als tegenhanger, zorgen voor veel 
spanning. Uitstekend! 
Op dronk: tussen 2022 en 2036
€ 73,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 115,90)

Ch. Canon-La-Gaffelière, 1er Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/16,5 94-95 - 91-93 - 92-95 -

Château Canon-La-Gaffelière, van Comte Stephan von 
Neipperg, is gelegen op de zuidelijke hellingen van het 
stadje Saint-Emilion. In de wijngaard staat een buitenge-
woon hoog percentage cabernet aangeplant, namelijk 40% 
cabernet franc en 10% cabernet-sauvignon. Von Neipperg 
weet een moderne stijl Saint-Emilion te maken, die vele 
fans kent. In de smaak heerlijk voluptueus donker fruit en 
een toets van eikenhout. De wijn biedt fraîcheur en is uit-
stekend gebalanceerd!
Op dronk: tussen 2021 en 2034
€ 79,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 123,00)

Château Canon, 1er Grand Cru Classé
OKH JS DE WA NM AG RVF

17,5/16,5 94-95 94 94-96 92-94 93-96 -

Ook Château Canon komt uit de stal van modehuis Chanel. 
Al een aantal jaren volgen wij dit chateau met een bijzon-
dere interesse. In de grote oogstjaren 2015 en 2016 wist 
Château Canon een geweldige indruk te maken. Nicolas 
Audebert laat de grote kwaliteit van dit terroir schitteren 
met elegante wijnen die concentratie en een zuivere ter-
roirexpressie laten zien. We ruiken zoethout, bramen en 
laurier. Het eikenhout is mooi geïntegreerd. De smaak 
is geconcerteerd met rijp rood fruit, gevolgd door een 
afdronk met lengte, spanning en fraîcheur. 
Op dronk: tussen 2022 en 2038
€ 93,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal: € 147,50)



Pomerol
L’Hospitalet de Gazin (2e wijn), Château Gazin

OKH JS DE WA NM AG RVF

16/16,5 - - - - - -

Château Gazin ligt op het plateau van Pomerol en heeft 
vermaarde buren als Château Lafleur en Pétrus. Château 
Gazin is in de laatste jaren steeds beter gaan presteren. De 
kwaliteit van dit geweldige terroir wordt steeds evidenter 
voor de precisie en kracht van de wijnen. Deze tweede wijn 
wordt gemaakt van de jongere aanplant. De wijn is op het 
fruit gemaakt en biedt rijp bosfruit en bramen in de neus. 
Een heerlijk ronde textuur met soepele tanninen en een 
fijne elegante afdronk die lang aanhoudt.
Op dronk: tussen 2019 en 2026
€ 31,95 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 48,50)

Château Plince
OKH JS DE WA NM AG RVF

16/17- - - 89-91 87-89 87-89 -

Château Plince heeft een prachtige wijn gemaakt in 2017 
met kracht en structuur! De neus is zuiver en iets aards met 
kruidig zwart fruit, laurier en wat toast en vanille door het 
eikenhout. De smaak biedt veel rondeur, krachtige gepo-
lijste tanninen en wederom het zwarte fruit. De afdronk 
heeft lengte en mooie fijne zuren die zorgen voor extra 
spanning!
Op dronk: tussen 2021 en 2030+
€ 37,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 52,50) 

Château La Grave à Pomerol
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/17+ - - 90-92 89-91 88-91 -

Château La Grave à Pomerol is eigendom van Christian 
Moueix. Vandaag de dag een van de grote mannen van 
Pomerol. Zoals de naam al aangeeft is de terroir een pure 
kiezelbodem. De neus is expressief met veel rood fruit en 
iets aards. Dit is een mooie slanke Pomerol met complexi-
teit en een zeer gracieuze stijl!
Op dronk: tussen 2021 en 2032
€ 42,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 58,00)

Château Bourgneuf-Vayron
OKH JS DE WA NM AG RVF

16/17 - - 91-93 87-89 87-89 -

Château Bourgneuf-Vayron ligt op het plateau van Pomerol 
en heeft een bodem van kiezel en klei die rijk is aan ijzer-
oxide. Op deze bodem gedijt de merlotdruif voortreffelijk 
en bereikt hij zijn grootste prestaties. De 2017 heeft kracht 
en is zelfs wat ingetogen. De smaak is zuiver en gecon-
centreerd met subtiele toetsen van eikenhout. De afdronk 
is lang met prachtig fijne zuren en verraadt al wat van de 
complexiteit die met de tijd gaat komen.
Op dronk: tussen 2021 en 2032+
€ 45,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 67,50)

Château Clinet
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/16,5 92-93 - 92-94 92-94 90-93 -

Château Clinet ligt op de rand van het plateau van Pome-
rol en heeft wat vorstschade opgelopen. De neus is inge-
togen, zuiver en elegant. In de mond valt de concentratie 
op, met stevige tanninen, donker fruit en specerijen. Een 
krachtige pomerol die met de tijd zijn klasse zal laten zien!
Op dronk: tussen 2022 en 2037
€ 78,50 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 122,50)

Château Certan de May
OKH JS DE WA NM AG RVF

17/16,5 - - - 89-91 90-93 -

Château Certan de May heeft 5,5 hectare op een van de 
mooiste terroirs van het plateau van Pomerol. Dit terroir 
van klei en kiezel zorgt voor het unieke karakter van Po-
merol: met kracht en structuur, in combinatie met fluwelen 
tanninen en een ronde textuur! 70% merlot, 25% cabernet 
franc en 5% cabernet-sauvignon. De aanzet is kruidig, met 
mooi donker fruit als kersen en bramen. Rijpheid met een 
fijne fraîcheur en een goede tanninestructuur. Klassiek 
pomerol!
Op dronk: tussen 2022 en 2035
€ 119,00 per fles bij afname van 6 flessen (normaal € 169,00)

STANDAARD VOORWAARDEN
Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. Hiervoor verwijzen wij u naar onze 
website: okhuysen.nl/voorwaarden

Okhuysen wijngarantie:
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst 
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn 
om andere redenen niet aan uw verwachting, dan 
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en 
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING 
DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorverkoopprijzen zijn per fles 
inclusief BTW en gebaseerd op een afname per 
verpakkingseenheid van één soort (tenzij anders 
aangegeven). De prijzen komen niet in aanmerking 

voor aanvullende kortingen. Om gebruik te 
kunnen maken van de in deze brochure vermelde 
aanbiedingsprijzen is de datum van ontvangst van 
uw betaling bepalend. Onder verwijzing naar de 
looptijd van deze aanbieding en de betalings-/
reserveringsvoorwaarden (zie hieronder), dient 
uw betaling uiterlijk 14 september 2018 door ons 
ontvangen te zijn. Bij betalingen nadien gelden 
aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u 
de factuur van deze voorverkoop vooraf.
Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van 
uw aankoop. Betaling dient te geschieden binnen 
14 dagen na ontvangst factuur. Per bank: 
ING Bank te Haarlem NL56INGB 0670813958.
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, 
wordt uw reservering definitief.

Looptijd aanbieding:
Zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 31-08-2018.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats vanaf medio 2020.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal gefactureerd 
worden op het moment van uitlevering. Wanneer 
u op het moment van uitlevering van uw wijn deze 
combineert met een reguliere bestelling, waarbij 
u voldoet aan de voorwaarden voor kosteloze 
levering, vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven van accijns 
doorberekend. De wijnen worden pas veraccijnsd 
bij uitlevering. Mochten deze tarieven wijzigen 
voordat de wijnen aan u zijn uitgeleverd, dan 
behouden wij ons het recht voor deze aan u door 
te berekenen. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-
tarief zijn hierop niet van toepassing.


