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Toen wij in mei 2016 onze Bour-
gogneproducenten bezochten 
stond het huilen hen nader dan 

het lachen. Een enorm hevige vorst 
op 27 april had grote delen van de 
streek zwaar getroffen. De eerste 
reactie van François Carillon was 
dat hij wellicht helemaal geen wijn 
zou kunnen maken dat jaar. Ook op 
andere plekken hoorden wij soort-
gelijke geluiden. Iedere appellatie 
heeft forse verliezen moeten incas-
seren. Van sommige wijngaarden is 
inderdaad geen fles geproduceerd, 
of moesten percelen worden geas-
sembleerd om tot enkele vaatjes 
te komen. Gemiddeld ligt de pro-
ductie zo’n 25% lager dan normaal, 
maar juist in de wat hoger gelegen 
topwijngaarden zijn de verliezen dit 
jaar groot. Sommige van onze boe-
ren verloren meer dan 60%!

Gelukkig werd de soep minder heet 
gegeten dan hij werd opgediend. 
Een sterk gereduceerde oogst zegt 
immers niet veel over de kwaliteit van 
een jaar en die pakte voor iedereen 
gelukkigerwijs heel goed uit. Dit 
betekent dat wij alsnog een kwalitatief 
zeer mooi aanbod hebben kunnen 
samenstellen.

De natuur maakt nederig
De Bourgogne loopt nu al jaren 
gebogen onder het juk van de natuur, 
met grote verliezen door toedoen 
van vorst en hagel. Tegelijkertijd is de 

belangstelling voor de wijnen uit dit 
klassieke wijngebied groter dan ooit. 
Met als gevolg grote schaarste. Gelukkig 
blijven onze vaste producenten ons 
trouw, ook al zijn de hoeveelheden die 
ons worden toebedeeld kleiner. Voor 
u als liefhebber is dit het moment om 
in te kopen. Want aan het eind van de 
primeurcampagne zullen veel wijnen tot 
de laatste fles zijn uitverkocht. 

2016 is klein maar fijn
Een moeilijk groeiseizoen van de 
druiven heeft in 2016 gezorgd voor 
een zeer kleine productie. De kwaliteit 
is echter aantrekkelijk, met wijnen met 
opvallend mooie zuren, elegantie en 
veel expressie. De rode wijnen zijn 
zelfs excellent te noemen, met frisse 
fruittonen, een levendige zuurgraad 
en prachtig rijpe tanninen! Het jaar 
begon met een warme winter, gevolgd 
door een koelere maand maart. Eind 
maart kwam het warmere (maar natte) 
weer terug, wat aanhield in april en 
zorgde voor een snelle uitloop van de 
wijngaard. Meeldauw lag op de loer. 
Op 26 april viel er regen, maar in de 
nacht brak de hemel open en was er 
opeens hevige vorst. 
De natte, aangevroren wijngaard – waar 
het ijs als een soort vergrootglas werkte 
– in combinatie met felle zon, zorgde 
in grote delen van de Bourgogne tot 
zeer hevige schade in de wijngaarden. 
Zijn normaal gesproken vooral de lager 
gelegen wijngaarden gevoelig voor de 
vorst, nu werden ook de hoger gelegen 

premier- en grand- cru- wijngaarden hard 
geraakt, doordat de zon hier als eerste 
op de bevroren vruchtjes schijnt. Chablis 
werd daarbovenop in de maand mei 
nog eens getrakteerd op enkele stevige 
hagelbuien, wat de totale productie in 
het gebied halveerde, maar sommige 
wijngaarden zelfs helemaal zonder 
druiven achter liet. Natte en moeilijke 
weersomstandigheden hielden aan tot 
in juni. De bloei vond hierdoor pas laat 
plaats, in de tweede helft van juni. In juli 
kwam de zomer uiteindelijk goed op 
gang en hield aan tot in september. De 
druiven wonnen aan rijpheid (zonder dat 
dit in een al te hoog alcoholpercentage 
resulteerde), met behoud van een 
mooie zuurgraad. De oogst vond onder 
ideale omstandigheden plaats in de 
tweede helft van september. Al het 
fruit dat binnen kwam was schoon en 
gezond. Een lastig en klein jaar kende 
alsnog een goed einde.

Xavier Kat

PS Vanwege de beperkte hoeveel
heden bieden wij u de mogelijkheid om 
deze prachtige wijnen ook per fles te 
bestellen! U betaalt hiervoor een meer
prijs van € 1,25 op de voorverkoopprijs.

“Juist de lastige jaren geven 
in de Bourgogne de meest 
interessante wijnen.”

BOURGOGNE 2016: 

Geen kwantiteit, wel kwaliteit
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Domaine Samuel Billaud

Vorig jaar presenteerden wij u voor de eerste keer deze nieuwe aanwinst uit Chablis. En met daverend succes! Helaas 
voor ons maakte Samuel in 2016 maar zeer weinig wijn, maar wel van een fantastische kwaliteit. Om het geheugen 
op te frissen: Samuel is het voormalige gezicht achter het beroemde Domaine Billaud-Simon, dat in 2014 door de 

familie verkocht werd aan Domaine Faiveley. Na lang juridisch getouwtrek heeft hij nu eindelijk vier hectare familiewijngaard 
terug in eigendom. Daarnaast huurt hij enkele wijngaarden. Een kleine, zeer functionele kelder werd gebouwd. Samuel 
werkt met 450 liter vaten in plaats van de standaard 228 liter vaten, voor minder houtinvloed en een beter lie-contact 
(contact met de fijne gistsporen). Zijn opvoedingen zijn lang, zonder toevoeging van sulfiet.

1. 2016 CHABLIS ‘LES GRANDS TERROIRS’ NORMAAL €  25,90 VOORVERKOOP € 20,50
Twee van de drie gebruikelijke percelen konden gebruikt worden; wijngaarden met een prachtige ligging en oude stokken. 
Harmonieus en zuiver, met een mooie, vettige structuur en frisse afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2025

2. 2016 CHABLIS 1ER CRU LES VAILLONS ‘VIEILLES VIGNES’ NORMAAL €  36,50 VOORVERKOOP € 28,95
Gelegen op de linker oever van de Serein. De stokken zijn zeventig jaar oud. Samuel voedt de wijn voor 100% op cuve op. 
Prachtig zuiver, met een mooie fruitexpressie, iets zwoel en een lange, frisse finale.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2027

3. 2016 CHABLIS 1ER CRU ‘MONT DE MILIEU’ NORMAAL €  37,95 VOORVERKOOP € 30,40
Percelen op drie niveaus met stokken van 35, 75 en 80 jaar oud. 20% werd opgevoed op barriques. Complexe geur van honing, 
bloesem, mineralen en wit fruit. Mooie concentratie en lengte.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2028

4. 2016 CHABLIS 1ER CRU ‘MONTÉE DE TONNERRE’ NORMAAL €  42,50 VOORVERKOOP € 34,00
Ook deze wijn werd voor 20% op barriques opgevoed. Prachtig mineraal, met frisse fruittonen. Mooi slank, maar ook rijk en 
schitterend geconcentreerd. De afdronk is lang en ziltig.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2030+

5. 2016 CHABLIS GRAND CRU ‘LES CLOS’ NORMAAL €  97,50 VOORVERKOOP € 78,00
Een indrukwekkende grand cru! De wijn is heel krachtig en bezit een grote complexiteit. Rijpe fruittonen harmoniëren prachtig 
met een ziltige mineraliteit en schitterende zuren in een eindeloos lange afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2035
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13. 2016 MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES BROC NORMAAL €  77,50 VOORVERKOOP € 62,00
De wijn Les Broc bestaat uit vier premiers crus: Blanchards, Ruchots, Ormes en Cheseaux. Een uitstekende wijn, met een slanke 
structuur, donker fruit, gedroogd vlees, mineralen en goed in balans. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2030

14. 2016 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU AUX THOREY NORMAAL €  82,50 VOORVERKOOP € 66,00
Een magnifieke premier cru met een uitzonderlijke balans tussen rijpe, gulle en zoetige fruittonen en een bijna delicate frisheid. 
Vol mineraliteit, bloemen en elegante zuren. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2030

Domaine David Duband

Duband is een van de supersterren uit de Côte de Nuits van dit moment. David nam in 1991 op jonge leeftijd het 
familiedomein over. In eerste instantie koos hij net als zijn generatiegenoten voor het maken van wijnen met intensiteit 
en kracht, maar in 2008 koos hij de weg van de verfijning en sindsdien maakt hij genuanceerde en evenwichtige 

wijnen vol ‘terroirexpressie’. Zo is hij overgegaan op het (gedeeltelijk) vergisten van hele trossen in plaats van te werken met 
ontsteelde druiven, hetgeen de wijnen meer frisheid en levendigheid geeft. In de groene jaargids van La Revue du Vin de 
France behoort Duband tot het elitegezelschap van driesterrendomeinen. In 2016 was de oogst heel klein. In Nuits-Saint-
Georges maakte hij maar 20% van het normale volume.

6. 2016 BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS BLANC NORMAAL €  27,95 VOORVERKOOP € 22,40
Duband maakt vrijwel alleen rood, maar ook deze overheerlijke witte Hautes Côtes de Nuits, geurend naar perzik, gele appel en 
witte bloemen, met een rijke structuur en een ziltige afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2025

7. 2016 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL €  22,50 VOORVERKOOP € 17,95
Van wijngaarden in Morey St. Denis en Chambolle Musigny met 45 jaar oude stokken wordt een prachtig elegante en frisse 
bourgogne gemaakt, vol sappig fruit en met een grote finesse.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2024

8. 2016 BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS - LOUIS AUGUSTE NORMAAL €  27,50 VOORVERKOOP € 21,95
Een van de mooiste wijngaarden uit de Hautes Côtes, met stokken van vijftig jaar oud. Een aantrekkelijke neus van rijp, zoetig 
klein rood en zwart fruit. Mooie tanninen, zwoel, maar elegant en soepel.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2025

9. 2016 NUITS-SAINT-GEORGES NORMAAL €  56,50 VOORVERKOOP € 45,20
Typische, krachtige expressie van Nuits-Saint-Georges, met levendig fruit, rode bloemen, mineralen en een prachtige diepgang 
met dank aan de vijftig jaar oude stokken.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2026

10. 2016 GEVREY-CHAMBERTIN NORMAAL €  61,90 VOORVERKOOP € 49,60
Een prachtige wijngaard met 65 jaar oude stokken, ten noorden van Gevrey. Een mooie slanke wijn, met een frisse mineraliteit, 
donker fruit, iets van laurier en frisse zuren.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2026

11. 2016 CHAMBOLLE-MUSIGNY NORMAAL €  68,50 VOORVERKOOP € 54,80
Een prachtige frisse en elegante wijn, met een heerlijke expressie van rijp rood fruit, als frambozen en bosaardbeien en ook iets 
cacao. Mooi harmonieus, fijne tanninen en sappige zuren.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2028

12. 2016 VOSNE-ROMANÉE NORMAAL €  68,90 VOORVERKOOP € 55,20
Gemaakt van 80% hele trossen pinot noir en veertien maanden opgevoed op barriques. Een gulle wijn met het typische donkere 
kersenfruit van Vosne, een volle, romige structuur en fluwelige tanninen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2027

2016 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers
Een prachtige wijngaard, die gelegen is gelegen net onder de Grand Cru Bonnes 
Mares. Een wijn met een grote gelaagdheid en complexiteit.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2028

2016 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc
Een assemblage van vier premiers crus: Blanchards, Ruchots, Ormes en 
Cheseaux. Een serieuze wijn met zowel kracht als souplesse.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2030

2016 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey
Een bijzondere, iets a-typische premier cru uit Nuits-Saint-Georges, vanwege het 
gulle en vriendelijke karakter.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2030

2016 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Proces
Een prachtige op het zuiden gelegen wijngaard die een rijpe en volle stijl wijn 
voortbrengt, met ook een elegant, bloemig en mineraal karakter.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2032

2016 Echezeaux Grand Cru
Een vermaarde cru van tachtig jaar oude stokken. Overrompelend mooi,  
met een romige en intense structuur en complex zoetig fruit.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2035

2016 Charmes-Chambertin Grand Cru
De stokken zijn hier gemiddeld negentig jaar oud en brengen een wijn voort met 
een grote intensiteit, schitterend floraal, en met een lange, zuivere afdronk.
Rood (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2023 en 2035+

Voorverkoop

€ 715,00
€ 849,00

UNIEKE ‘MISE-KIST’ VAN HET DOMEIN 
MET ZES ZEER SCHAARSE TOPWIJNEN:
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Domaine des Croix

Het zit topwijnmaker David Croix niet mee. Sinds hij Giroud heeft verlaten en zijn eigen domein is gestart, maakt 
hij alleen maar kleine oogsten mee. 2016 was het dieptepunt tot dit moment. Hij maakte slechts een klein beetje 
Beaune 1er cru Bressandes. Van de andere premier-cru-wijngaarden had hij te weinig om ze apart te bottelen en als 

gevolg waarvan hij ze assembleerde tot ‘Beaune premier cru’. Tijdens ons laatste bezoek was duidelijk dat hij het er moeilijk 
mee had. Tegelijkertijd is David zeer tevreden over de kwaliteit. De wijnen zijn wat lichter van structuur, maar zeer verfijnd 
en harmonieus.

24. 2016 BEAUNE 1ER CRU BRESSANDES NORMAAL €  56,50 VOORVERKOOP € 45,20
Bressandes was enigszins beschermd tegen de vorst, waardoor hij deze stijlvolle wijn kon maken. De geur is floraal, met donker 
fruit en iets laurier. Mooie structuur, frisse tanninen en veel lengte.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2028

25. 2016 BEAUNE 1ER CRU  NORMAAL €  70,50 VOORVERKOOP € 56,25
Door de vorst was de productie zo klein, dat David zich gedwongen zag de verschillende premier cru’s met elkaar te assembleren. 
Het resultaat is verbluffend mooi! Heerlijk sap, zwoel zwart en rood fruit, viooltjes en mineralen, alles prachtig in harmonie.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2028

26. 2016 CORTON LES GRÈVES GRAND CRU NORMAAL €  109,00 VOORVERKOOP € 87,00
De zestig jaar oude stokken op een rotsachtige bodem gaven rijpe kleine bessen, met dikke schilletjes. De wijn maakt indruk! 
Donker fruit, tabak, bloemen, specerijen, luchtig, maar krachtig.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2030

Domaine Tollot-Beaut

Rondom Beaune kregen de producenten de laatste jaren de grootste klappen te verduren. Ook in 2016. De familie 
Tollot, bekend om zijn zuivere en elegante wijnen, stuurde ons zelfs een bericht met het verzoek om dit jaar geen 
bezoekers langs het domein te sturen; er was te weinig wijn. Gelukkig kregen we toch nog wat toebedeeld; klein, 

maar heel fijn!

16. 2016 BOURGOGNE BLANC NORMAAL €  26,90 VOORVERKOOP € 21,60
Prachtige frisse fruittonen, met iets citrus, groene appel, perzik en een lichte toast van het eiken. In de smaak mooi rijp, 
geconcentreerd fruit, frisse zuren en een aangenaam bittertje.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

17. 2016 CORTON-CHARLEMAGNE NORMAAL €  146,50 VOORVERKOOP € 117,00
Zijn de grote witte wijnen aan de zuidkant van Beaune heel uitbundig, Corton-Charlemagne ten noorden van de stad is meer 
gereserveerd. Rijk en voornaam, met een prachtige kalkexpressie.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2021 en 2030

18. 2016 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL €  26,90 VOORVERKOOP € 21,60
De wijngaarden zijn gemiddeld veertig jaar oud en de wijn wordt op (deels nieuwe) barriques opgevoed. Mooie, pure expressie 
van pinot noir, vol van smaak, mooi rijp fruit en iets boers.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2023

19. 2016 CHOREY-LES-BEAUNE NORMAAL €  33,50 VOORVERKOOP € 26,80
Een assemblage van verschillende percelen werd achttien maanden op eiken opgevoed. Heerlijke zoetige fruittonen, mooi floraal 
en mineraal, met harmonieuze, elegante zuren.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2025

20. 2016 ALOXE-CORTON  NORMAAL €  49,50 VOORVERKOOP € 39,60
Een krachtige en complexe bourgogne die boven het village-niveau uitsteekt. Achttien maanden op deels nieuw eiken opgevoed. 
Rijpe kersen, viooltjes, aardse aroma’s en specerijen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2026

21. 2016 ALOXE-CORTON 1ER CRU LES FOURNIÈRES NORMAAL €  64,95 VOORVERKOOP € 52,00
Les Fournières ligt net onder de Grand Cru Corton met een ligging op het zuidoosten. Florale en minerale geur. 
Aanwezige, maar elegante tanninen, zwart fruit, specerijen en veel lengte. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2029

22. 2016 CORTON-BRESSANDES GRAND CRU NORMAAL €  103,50 VOORVERKOOP € 82,80
Gelegen op het midden van de heuvel van Corton, met een ligging op het oosten. Een cru die krachtige wijnen voortbrengt,  
met donker fruit, fijne kruiden, rode bloemen en specerijen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2035

23. 2016 CORTON GRAND CRU NORMAAL €  103,50 VOORVERKOOP € 82,80
De druiven voor deze overweldigende Corton zijn afkomstig van de wijngaard ‘Les Combes’, met een ligging op het zuiden.  
De wijn is intens en geconcentreerd, met een brede structuur, zwarte kersen, mineralen en specerijen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2035

“In 2016 zijn er fantastische 
wijnen gemaakt. Helaas is 
er maar heel weinig van!”
David Croix
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35. 2016 GEVREY-CHAMBERTIN NORMAAL €  58,50 VOORVERKOOP € 46,80
De druiven zijn afkomstig van een goed drainerende bodem vol kiezels. De neus is floraal en mineraal met tonen van rood fruit, 
kruiden en iets aards. De smaak is stevig, heeft frisse zuren en een elegante afdronk.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2028

36. 2016 MOREY-SAINT-DENIS ‘CLOS SOLON’ NORMAAL €  59,90 VOORVERKOOP € 48,00
De zanderige kleigrond van Clos Solon geeft wijnen met een gul karakter. Een zuivere en rijpe stijl morey-saint-denis met wilde 
aardbeien, frambozen en een iets aardse toon. Mooie ronde tanninen en frisse zuren. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2029

37. 2016 VOLNAY 1ER CRU LES LURETS NORMAAL €  672,50 VOORVERKOOP € 58,00
Alleen het hoogste gedeelte van deze wijngaard is geclassificeerd als premier cru en van absoluut topniveau. Complexiteit en 
elegantie met kruidig rood fruit, specerijen en mooie ronde tanninen. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2029

38. 2016 VOSNE-ROMANÉE ‘LES CHALANDINS’ NORMAAL €  82,50 VOORVERKOOP € 66,00
De wijngaard ligt in de commune van Flagey-Echézeaux en grenst aan het lage deel van Clos Vougeot. De bodem bestaat uit 
kalkrijke klei en geeft de wijn zijn gulle, fruitige karakter, met fluwelige tanninen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2022 en 2030+

39. 2016 CORTON LE CLOS DU ROI GRAND CRU NORMAAL €  117,00 VOORVERKOOP € 93,60
Gelegen in de commune Aloxe Corton, bovenaan La Montagne de Corton. De bodem bestaat uit een bruin soort kalksteen en 
brengt wijnen voort met kracht, intensiteit en complexiteit. Indrukwekkend!

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2023 en 2035

40. 2016 CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU NORMAAL €  205,00 VOORVERKOOP € 162,50
Gelegen in het zuidelijk deel van Gevrey-Chambertin, met een ondiepe bruine kalkstenen bodem. Opvallend gul rood fruit,  
met ook bloemen en mineralen, een brede structuur en mooie tanninen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2023 en 2035

41. 2016 CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU NORMAAL €  205,00 VOORVERKOOP € 162,50
De druiven komen van het climat Le Petit Maupertuis dat hoger in deze grote grand cru is gelegen. De stokken zijn ruim  
vijftig jaar oud. Prachtig gestructureerd, complex donker fruit, iets van tabak en specerijen. Zeer indrukwekkend!

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2023 en 2035+

42. 2016 CHAMBERTIN GRAND CRU NORMAAL €  375,00 VOORVERKOOP € 298,50
Een kanjer van een wijn afkomstig van een van de topwijngaarden van de Côte de Nuits. Een wijn die kracht en concentratie 
koppelt aan elegantie en souplesse, mooi floraal, complex fruit en veel lengte.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2024 en 2040

Maison Camille Giroud

De uit Nederland afkomstige Carel Voorhuis (voorheen Domaine d’Ardhuy) nam in 2016 bij Giroud het stokje over 
van David Croix. Carel zet inmiddels het goede werk van David voort en is net als zijn voorganger zeer ambitieus. 
Ondanks het feit dat Giroud enkele eigen wijngaarden bezit, moet het huis vooral gezien worden als een ‘boutique 

négociant’: een koper van druiven en most, die in eigen kelder de wijnen vinifieert en opvoedt. Bij Giroud gebeurt dit op het 
allerhoogste niveau. Het huis is officieel biologisch gecertificeerd. 

27. 2016 BOURGOGNE BLANC NORMAAL €  22,75 VOORVERKOOP € 17,95
De druiven werden geselecteerd op de Clos de la Combe bij Puligny, Montrachet en in de Mâconnais. Mooi rijp wit en geel fruit, 
citrusfruit en brioche. Romig en fris. Heerlijk!

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2023

28. 2016 AUXEY-DURESSES BLANC NORMAAL €  34,95 VOORVERKOOP € 28,00
Druiven afkomstig van twee kalkrijke percelen grenzend aan Meursault. De stokken zijn veertig jaar oud. Heerlijk fris karakter, met 
elegante zuren, rijp geel fruit en een intense, evenwichtige afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

29. 2016 CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU NORMAAL €  165,00 VOORVERKOOP € 129,00
Gemaakt van druiven van drie percelen, met drie expressies. Een geweldige wijn met een prachtige mineraliteit, veel grip 
(tanninen), zoetig geel fruit, specerijen, schitterende zuren en veel lengte.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2021 en 2028

30. 2016 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL €  21,75 VOORVERKOOP € 17,40
Een heerlijke assemblage van druiven uit Givry, Volnay en Prémeaux-Prissey. Een buitengewoon fris en fruitig karakter, in harmonie 
met aardse en meer minerale tonen. Très pinot!

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2024

31. 2016 MARSANNAY ‘LES LONGEROIES’ NORMAAL €  35,90 VOORVERKOOP € 28,80
Gelegen in het uiterste noorden van de Côte de Nuits, met een bodem rijk aan klei, stenen en kalk. De wijn bezit zowel frisse 
minerale tonen als zwoel donker fruit en prachtige tanninen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2026

32. 2016 SANTENAY 1ER CRU CLOS ROUSSEAU NORMAAL €  43,50 VOORVERKOOP € 34,80
Deze Clos is gelegen op het zuidoosten met een kalkrijke kleigrond. De wijnstokken zijn zeventig jaar oud. Mooie bloemige 
expressie, tonen van rood en zwart fruit en verse kruiden.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2026

33. 2016 VOLNAY NORMAAL €  52,50 VOORVERKOOP € 42,00
Van de lieux-dits les Lurets en Cros Martin, met een ligging op het zuidwesten. Een licht kruidige wijn, met tonen van 
bosaardbeitjes, frambozen, cacao en aardse aroma’s.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2025

34. 2016 POMMARD NORMAAL €  53,50 VOORVERKOOP € 42,80
Pommard is de buurman van Volnay en brengt wijnen voort met meer kracht en intensiteit. Een zeer harmonieuze wijn met frisse, 
donkere fruittonen, een mooie concentratie en zoetige tanninen in de finale.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2027
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Domaine Philippe Colin

Philippe Colin was een van de boeren die in 2016 flink werd geraakt door de vorst. Hij maakte maar de helft van het 
gebruikelijke volume. Over de kwaliteit is hij wel zeer te spreken. Colin houdt van elegantie en zoekt een maximale 
expressie van het terroir. Ondanks de kleine productie heeft hij er daarom ook voor gekozen om zijn premier-cru-

wijngaarden niet te assembleren, maar iedere wijngaard, ieder terroir, afzonderlijk te produceren. Middels een koele 
schilweking en opvoeding op grote vaten van 500 liter (geen nieuw hout) krijgt de wijn een pure expressie van het fruit en 
geen smaaktoevoeging van het eiken. Zuivere wijnen, met een prachtige balans! 

48. 2016 BOURGOGNE CHARDONNAY NORMAAL €  22,50 VOORVERKOOP € 17,95
Colin start zijn vergisting van de wijnen op inoxtank op lage temperatuur. Halverwege de gisting gaat de wijn op barriques.  
De wijnen zijn hierdoor expressief en elegant, zoals deze heerlijke Bourgogne blanc.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

49. 2016 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC NORMAAL €  56,50 VOORVERKOOP € 45,20
Een assemblage van verschillende percelen, zowel aan de zijde van Santenay als Puligny. De zijde van Santenay geeft kracht en 
rijkdom en de zijde van Puligny verfijning en complexiteit. Een van onze favorieten.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

50. 2016 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC 1ER CRU LES CHAUMÉES NORMAAL €  77,50 VOORVERKOOP € 62,00
Gelegen aan de noordkant van het dorp, met stenige bodem, die energieke en complexe wijnen voortbrengt. Mooie expressieve 
wijn, geconcentreerd wit fruit, slanke structuur en elegante zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2027

51. 2016 CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU NORMAAL €  375,00 VOORVERKOOP € 298,50
Chevalier-Montrachet ligt boven Le Montrachet, in Puligny. Een grand cru met een machtige concentratie en een uitmuntende 
balans. Heeft tijd nodig zich te openen, maar dan komt een wijn tevoorschijn met een grote gelaagdheid, rijkdom en diepgang.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2024 en 2035

52. 2016 CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE LES CHÊNES NORMAAL €  33,50 VOORVERKOOP € 26,80
Wat opvalt in deze rode wijn van Philippe zijn de slankheid en doordrinkbaarheid, met heerlijk fris en sappig rood fruit, pittige 
kruidigheid en zachte tanninen.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2025

53. 2016 CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE 1ER CRU MORGEOT NORMAAL €  49,95 VOORVERKOOP € 39,00
De premier cru Morgeot is een wijngaard voor de rode wijnen van Chassagne. Gewichtig en krachtig met een stevige tannine-
structuur, maar subliem ingepakt in mooi zoetig zwart kersenfruit en iets van vuursteen. Floraal en prachtig harmonieuze zuren.

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2020 en 2028

Domaine François Carillon

2009 was het laatste oogstjaar dat onder de naam van Louis Carillon op de markt werd gebracht, want broers Jacques 
en François splitste het beroemde familiedomein op. In zeer korte tijd bouwde François een uitmuntende reputatie 
op voor zijn eigen wijnen. Onlangs lukte het hem om enkele schitterende wijngaarden in Puligny aan te kopen van 

de gepensioneerde Roland Maroslavac-Leger. De kelders, gelegen onder de woonhuizen in het centrum van Puligny 
zijn vergroot en verbeterd, waardoor François het inmiddels perfect voor elkaar heeft! De precisie, zuiverheid, kracht en 
intensiteit van zijn wijnen getuigen van perfectionisme.

43. 2016 BOURGOGNE BLANC NORMAAL €  28,90 VOORVERKOOP € 22,95
Met deze bescheiden herkomst bewijst François Carillon zijn klasse. De wijn geurt naar citrus en exotisch fruit, tonen van brioche, 
mineraliteit en fijne frisse zuren. Een wijn met diepgang en spanning!

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

44. 2016 SAINT-AUBIN BLANC 1ER CRU MURGERS DES DENTS DE CHIEN NORMAAL €  65,00 VOORVERKOOP € 49,50
Een prachtige wijngaard, gelegen net boven En Remilly, die profiteert van een zonnige ligging en de koele luchtstromen op deze 
hoogte. Een wijn met veel mineraliteit, levendige zuren, rijpe fruittonen en een rijke afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2023

45. 2016 PULIGNY-MONTRACHET NORMAAL €  72,50 VOORVERKOOP € 57,90
Een village van hoog niveau. Aantrekkelijk rijp wit fruit, met ook iets citrus en geroosterde hazelnoten. De smaak is mooi fris en 
geconcentreerd met perfecte zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

46. 2016 PULIGNY-MONTRACHET ‘LES ENSEIGNÈRES’ NORMAAL €  82,50 VOORVERKOOP € 65,00
Een premier cru met een grote reputatie en perfecte ligging; direct onder de grand cru‘s Bâtard-Montrachet en Bienvenues-
Bâtard-Montrachet. Een harmonieuze wijn met een grote rijkdom, levendig wit en geel fruit, grote lengte en schitterende zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2027

47. 2016 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAMPS GAIN NORMAAL €  103,00 VOORVERKOOP € 82,00
Champ Gain ligt net wat hoger dan Les Folatières (op 360 meter hoogte), tegen Saint-Aubin aan. De stokken zijn meer dan 
vijftig jaar oud. Mooie florale tonen en subtiele toast, een indrukwekkende concentratie, veel spanning en een enorme lengte. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2028
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Domaine Bachelet-Monnot

Iedere keer wanneer ik dit domein bezoek (jaarlijks) hebben de broers Marc en Alexandre Bachelet weer iets veranderd, 
verbeterd. Soms in de wijngaard, soms in de kelder, soms in de ontvangstruimte. In hun zoektocht naar de hoogste 
kwaliteit, proberen zij zichzelf uit te dagen en te verbeteren. De invloed van het hout is sterk verminderd, de zuiverheid 

en precisie zijn sterk toegenomen. De wijngaarden worden duurzaam bewerkt. Ieder jaar ben ik weer onder de indruk van 
de progressie, terwijl de kwaliteit al vele jaren excellent te noemen is. 

54. 2016 BOURGOGNE BLANC NORMAAL €  23,50 VOORVERKOOP € 18,80
De druiven zijn afkomstig van een zeer goede wijngaard in Puligny, met vijftig jaar oude stokken. Deze ‘eenvoudige’ wijn heeft 
een uitstekende concentratie, rijp wit fruit, mineralen en frisse zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

55. 2016 SANTENAY BLANC NORMAAL €  32,50 VOORVERKOOP € 26,00
Een zeer populaire wijn, vanwege zijn uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. De kalkrijke bodem zorgt voor een wijn met 
precisie, fraîcheur, lengte en een mooi floraal karakter. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2023

56. 2016 CHASSAGNE-MONTRACHET NORMAAL €  52,50 VOORVERKOOP € 40,50
Van deze heerlijke wijn werd maar weinig gemaakt (30% van de normale productie). Een geweldige assemblage van vijf percelen, 
verspreid over Chassagne gelegen. Een geur van witte bloemen, wit fruit en wat toast. Mooi geconcentreerd en een lange, fijne 
afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2025

57. 2016 PULIGNY-MONTRACHET NORMAAL €  57,50 VOORVERKOOP € 46,00
De vier wijngaarden met oude aanplant werden door de bewolking beschermd tegen de vorst. Een wijn vol citrusfruit, ziltigheid 
en witte bloemen, met mooie harmonieuze zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2025

58. 2016 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LES FOLATIÈRES NORMAAL €  91,00 VOORVERKOOP € 72,80
De premier cru Les Folatières is een van de meest aansprekende van Puligny. Een wijn met een grote complexiteit, uitbundig,  
met exotisch fruit, mooie zuren en een indrukwekkende gelaagdheid.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2021 en 2028

59. 2016 BOURGOGNE ROUGE NORMAAL €  22,90 VOORVERKOOP € 18,40
Een deel van de druiven komt uit Puligny en een deel uit Maranges. Een heerlijke elegante bourgogne, vol expressief, rijp fruit en 
zachte tanninen, sappige frisse zuren en subtiel toast van het eikenhout. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2019 en 2024

60. 2016 SANTENAY ROUGE ‘LES CHARMES’ NORMAAL €  29,95 VOORVERKOOP € 23,95
Een zestig jaar oude wijngaard in het zuiden van Santenay en net ten oosten van Maranges. Een wijn met veel elegantie,  
zacht rood en zwart fruit, rondeur, soepele tanninen en frisse zuren. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2026

61. 2016 MARANGES ROUGE 1ER CRU LA FUSSIÈRE NORMAAL €  29,95 VOORVERKOOP € 23,95
De wijngaard van de premier cru La Fussière is enigszins steil en heeft een goede expositie op het zuiden en kalkrijke grond.  
Een wijn met diepgang, mineraliteit, structuur, specerijen en rijp, donker fruit. 

 (100% pinot noir) Op dronk: tussen 2021 en 2026
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Domaine Stéphane Aladame

Met de stijgende prijzen in de Côtes d’Or zoeken steeds meer bourgogneliefhebbers hun toevlucht in de Côte 
Châlonnaise, dat hier net ten zuiden van ligt. Een van de absolute toppers uit deze streek is Stéphane Aladame uit 
het dorp Montagny. Stéphane bezit hier enkele prachtige wijngaarden en is een uitermate deskundig wijnmaker.

65. 2016 BOURGOGNE ‘MON BLANC’ NORMAAL €  17,95 VOORVERKOOP € 14,25
Bourgogne ‘Mon Blanc’ wordt gemaakt van een perceel uit het dorpje Saint-Clément-sur-Guye, in het zuiden van de Côte 
Chalonnaise. Een mooie, zuivere en slanke wijn, met frisse zuren en een heerlijk speels vetje in de afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

66. 2016 MONTAGNY 1ER CRU ‘LES VIGNES DERRIÈRE’ NORMAAL €  28,95 VOORVERKOOP € 22,95
Een premier cru in het zuiden van de appellatie Montagny met een kalkrijke kleibodem. De helft van deze wijn wordt opgevoed 
op cuve en de andere helft op barriques. Complex met rijp wit fruit, florale tonen en een rijke textuur.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

67. 2016 MONTAGNY 1ER CRU ‘LES COÈRES’ NORMAAL €  31,60 VOORVERKOOP € 25,30
Les Coères geldt als een van de beste cru‘s van Montagny cru. De wijn krijgt een volledige opvoeding op barriques. 
Geconcentreerd, zwoel fruit, brioche en gelaagd met een subtiele mineraliteit. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2025

Domaine Michel Briday

Domaine Briday ligt in het dorpje Rully in het noorden van de Côte Chalonnaise, zo’n tien kilometer ten zuiden van 
Puligny-Montrachet. De sympathieke Stéphane Briday maakt hier, in de voetsporen van zijn vader Michel, excellente 
wijnen. Met zijn prachtige wijngaarden en grote bevlogenheid manifesteert Briday zich steeds meer als een van de 

ware gangmakers van Rully. Helaas werd het domein in 2016 hevig getroffen door de vorst. Zo kon er geen Clos de Remenot 
worden gemaakt en produceerde hij van de andere witte wijnen minder dan 50% van de gebruikelijke hoeveelheid.

62. 2016 RULLY BLANC NORMAAL €  23,25 VOORVERKOOP € 18,60
Een assemblage van vier verschillende percelen met duidelijke verschillen in de bodems. Een mooie frisse, complexe en 
expressieve wijn met citrusfruit, bloesem en roomboter. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

63. 2016 RULLY BLANC 1ER CRU GRESIGNY NORMAAL €  30,90 VOORVERKOOP € 24,80
Stéphane Briday bezit iets meer dan een hectare op deze volprezen premier cru. De stokken zijn bijna zestig jaar oud.  
Een wijn met mineraliteit, spanning en kracht.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

64. 2016 RULLY BLANC 1ER CRU LES CLOUX NORMAAL €  31,50 VOORVERKOOP € 25,20
Een klein perceel van 0,3 hectare, naast kalk rijk aan klei. Een vrij krachtige, volle wijn, fruit van peer en perzik en wat brioche-
brood. Mooi in balans en frisse zuren in een tegelijk zwoele afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024
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Bret Brothers & Domaine la Soufrandière

De wijnen van de Bret Brothers en hun Domaine la Soufrandière zijn onderhand een begrip in de wijnwereld. In 1947 
kocht grootvader Bret het domein in Vinzelles. In 2000 stopten zijn kleinzoons Jean-Philippe en Jean-Guillaume Bret 
met levering aan de lokale coöperatie en startten hun eigen Domaine de la Soufrandière. In korte tijd hebben de 

broers zich gemanifesteerd als een van de topproducenten van de Mâconnais en inmiddels kunnen zij zich ook meten met 
de absolute top van de gehele Bourgogne. Met veel overtuiging wordt er in de wijngaarden gewerkt op een biologisch-
dynamische wijze. Voor hun handelshuis Bret Brothers kopen zij alleen biologisch verbouwde druiven, van geselecteerde 
percelen met oude stokken. Alle druiven worden met de hand geoogst door hun eigen oogstploeg. In 2016 lukt het de 
broers om prachtige nieuwe wijngaarden voor La Soufrandière te kopen in Saint-Véran (“La Bonnode”), Pouilly-Fuissé en 
Vergisson (“En Chatenay”).

68. 2016 MÂCON-VILLAGES EPHÉMÈRE, BRET BROTHERS NORMAAL €  20,95 VOORVERKOOP € 16,80
Een nieuwe wijn, samengesteld uit druiven van twee wijngaarden uit de dorpen Burgy en Saint-Albain. 80% tank, 20% barriques. 
Ziltig, rijp wit fruit als meloen en appel, mooie structuur en evenwichtig.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

69. 2016 VIRÉ-CLESSÉ ‘SOUS LES PLANTES’, BRET BROTHERS NORMAAL €  27,95 VOORVERKOOP € 22,40
Uit het zuiden van Viré-Clessé (bij Clessé) van de wijngaard Sous les Plantes met stokken van minimaal 55 jaar oud.  
100% op barriques opgevoed. Expressieve neus met frisse en rijpe tonen, een aangenaam vetje en frisse zuren. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2022

70. 2016 POUILLY-VINZELLES CUVÉE LES REMPARTS, BRET BROTHERS NORMAAL €  29,50 VOORVERKOOP € 23,60
Cuvée Les Remparts wordt gemaakt van een perceel van Les Longeays, dat geen eigendom is van de broers.  
Groene appel, suikermeloen, bloesem, een mooie concentratie en heerlijk fris. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2023

71. 2016 POUILLY-FUISSÉ ‘LE CLOS REYSSIÉ’, BRET BROTHERS NORMAAL €  37,50 VOORVERKOOP € 29,95
De mooiste wijngaard van Chaintré, gelegen onderaan de coteau, met een bovenlaag van klei op harde kalksteen.  
Een wijn met zowel rijpe, exotische als minerale, frisse tonen. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2024

72. 2016 MÂCON-VINZELLES ‘LE CLOS DE GRAND-PÈRE’, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  28,25 VOORVERKOOP € 22,60
De eerste wijngaard van hun grootvader, gelegen onderaan de helling van Pouilly-Vinzelles op een bodem van kalksteen en 
kleiafzetting. Rijk, rijp, zoetig fruit, heel mooi in balans met elegante, levendige zuren.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2023

73. 2016 POUILLY-VINZELLES NORMAAL €  32,50 VOORVERKOOP € 25,95
Deze verrukkelijke Pouilly-Vinzelles is van heel hoog niveau en erg geliefd. Zeer harmonieus, elegant en ziltig, met een mooie 
complexiteit, zoetige fruittonen, spanning en lengte. Prachtig!

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2019 en 2025

74. 2016 SAINT-VÉRAN ‘LA BONNODE’, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  36,50 VOORVERKOOP € 29,20
Een perfect gelegen wijngaard aan de voet van de Roche de Vergisson. De wijn krijgt een lange opvoeding op barrique en tank. 
Een heel rijke stijl, met veel concentratie, mineraliteit en geel en wit fruit.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2027

75. 2016 POUILLY-VINZELLES ‘LES LONGEAYS’, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  41,50 VOORVERKOOP € 33,00
De wijn verblijft na zijn vatrijping nog zes maanden op tank en wordt ongefilterd gebotteld. Geconcentreerd, maar elegant,  
met een mooie complexiteit, prachtige fruitaroma’s en mineralen. 

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2020 en 2028

76. 2016 POUILLY-FUISSÉ ‘EN CHATENAY’, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  42,50 VOORVERKOOP € 34,00
Een indrukwekkende nieuwe wijn, die een lange opvoeding kreeg op barriques. Expressief, zoetig fruit, met iets van amandel, 
gele appel, meloen, honing, brioche en met een ziltige, lange afdronk.

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2021 en 2028

77. 2016 POUILLY-VINZELLES ‘LES QUARTS’, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  48,50 VOORVERKOOP € 38,50
Het is bijna onwerkelijk, een dergelijk rijke en complexe stijl bourgogne uit de Mâconnais. Indrukwekkende concentratie en 
complex, maar tegelijkertijd fris, verteerbaar en harmonieus. Een geweldenaar!

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2021 en 2028

78. 2016 POUILLY-VINZELLES ‘LES QUARTS’ - CUVÉE MILLERANDÉE, LA SOUFRANDIÈRE NORMAAL €  61,50 VOORVERKOOP € 49,00
Een zeer bijzondere wijn gemaakt van heel kleine, geconcentreerde druifjes van de ruim tachtig jaar oude stokken van de 
topwijngaard ‘Les Quarts’. De wijn heeft een heel rijk, bijna zwoel, exotisch karakter, met een prachtige concentratie, grote 
complexiteit en mineraliteit. Wonderschoon!

 (100% chardonnay) Op dronk: tussen 2022 en 2030

1918



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.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 3 november 2018. 

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2018/ begin 2019.

Ter aanvulling op de standaard voorwaarden gelden daarnaast de volgende 
bijzondere bepalingen:

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een afname 
per verpakkingseenheid van 6 flessen van één soort (tenzij 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 17 november 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.

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.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WIJNEN IN OPSLAG

In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking voor opslag. Gezien de zéér speciale prijsstelling 
van deze wijnen worden aan koper dan wel opslagkosten in rekening gebracht. Deze 
zijn € 12,001 per doos van 6 flessen c.q. € 24,001 per doos van 12 flessen van één 
soort. De wijn kan dan desgewenst gedurende zes jaar na het jaar van oogst zonder 
verdere kosten voor de koper in opslag worden gehouden. Voor flessen die langer 
in opslag worden gehouden, wordt per fles € 0,552 aan opslagkosten in rekening 
gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden gelaten, zullen op de betreffende factuur 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 rechtswege ontbonden te beschouwen en de 
opgeslagen wijnen direct aan de koper uit te leveren.

Ruiming:
Wijnen die langer dan 10 jaar zijn opgeslagen, die naar de mening van verkoper 
met het oog op de drinkbaarheid niet langer bewaard dienen te worden en die 
niet worden opgevorderd binnen een termijn van 2 maanden nadat de koper c.q. 
eigenaar daartoe, bij aangetekend schrijven aan het bij verkoper laatst bekend 
zijnde adres, is uitgenodigd, kunnen door verkoper worden geruimd zonder dat de 
koper c.q. eigenaar enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Eventueel 
gerealiseerde opbrengsten uit verkoop van deze wijnen zullen onder aftrek van 
gemaakte kosten, zoals achterstallige opslagkosten, notariskosten en kosten 
samenhangend met de ruiming en verkoop, ten behoeve van de koper c.q. eigenaar 
worden gereserveerd.

Aansprakelijkheid:
Wanneer de opgeslagen wijnen tenietgaan door welke oorzaak ook, dan is verkoper 
gehouden de gefactureerde waarde, voor zover voldaan, aan de koper te vergoeden; 
tot verdere schadevergoeding is verkoper niet gehouden.

1 tarieven 2018
2 huidig tarief over opslagjaar 2017

Proefpakket Bourgogne 2016
Om kennis te maken met de mooiste wijnen uit deze voorverkoop, stelden wij een bijzonder 
proefpakket voor u samen. U ontvangt van de volgende wijnen elk één fles

 2016 Chablis 'Les Grands Terroirs', Samuel Billaud

 2016 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits - Louis Auguste, David Duband

 2016 Bourgogne rouge, Camille Giroud

 2016 Bourgogne blanc, François Carillon

 2016 Rully blanc, Domaine Michel Briday

 2016 Pouilly-Vinzelles, La Soufrandière

Voorverkoopprijs: € 129,50 (normaal € 159,80)


