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Wat een feest!

Daarnaast vonden er in onze kelder aan de Gierstraat al twee mooie proeverijen

plaats met de thema’s Champagne & Mousserend en Bourgogne Blanc. 

Heeft u deze proeverijen gemist, dan niet getreurd, want u kunt zich nog opgeven voor 

de proeverijen van zaterdag 6 oktober en 10 november aanstaande met de thema’s 

Bordeaux en Rhône. Inschrijven kan via de speciale website www.140jaarokhuysen.nl  

of per telefoon 023-5312240.

Naast al deze verrukkelijke jubileumactiviteiten werkten wij natuurlijk gewoon door.

Zo werden er boeiende nieuwe inkopen gedaan, waarvan wij de ‘Tandem’ van 

Alain Graillot (pagina 6 & 7) en Château de Fontenille (pagina. 16 & 17)

in deze Vinée Vineuse aan u presenteren. En passant verbouwden wij onze kantoren 

en ontvangstruimte op de Küppersweg, namen wij vier nieuwe krachten aan en  

gingen een samenwerking aan met NRC Handelsblad, waarbij wij wijnaanbiedingen

samenstellen voor hun lezers. Is dit nog niet genoeg, in november van dit jaar

organiseren wij een ‘Proeven tussen de stellingen’ (zie pagina 22), een uiterst 

functionele proeverij, waar u in alle rust uw wijnen voor het winterseizoen

of als aanvulling van uw kelder kunt proeven, selecteren en inkopen tegen 

aantrekkelijke aanbiedingsprijzen. 

Ten slotte brengen wij binnen het kader van onze jubileumactiviteiten graag nogmaals 

het Okhuysenmenu in restaurant La Rive onder uw aandacht. Meer over dit zéér

bijzondere menu vindt u in onze rubriek ‘Wijnig Nieuws’ (pagina 22 & 23).  

De reacties van de deelnemers aan dit menu zijn tot nu toe overweldigend.

Al met al een nu al onvergetelijk jaar!

Xavier & Louis Kat
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Château Lescalle
4-5 Een Bordeaux Supérieur – op de rand 

 van Margaux – van topkwaliteit.

Een bijzondere ‘Syrah’ uit Marokko
6-7  De beroemde wijnmaker Alain Graillot uit Crozes- 

Hermitage ging de uitdaging aan om in Marokko  

een zinnenstrelende wijn van 100% syrah te maken.

Terroirs de Chablis
8-9  Jean-Marie Guffens van Verget maakte een 

fantastische Chablis van deze bijzondere terroir.

Uitzonderlijk Italiaans
10-11 Twee streken, twee smaken en twee maal 

 pure klasse: Villa Terlina en Fonterutoli

140 jaar Okhuysen
12-13   Bijzondere jubileumwijnen ter gelegenheid van 

onze 140ste verjaardag: Saint-Véran van Domaine  

des Deux Roches en Château Sipian.

 

Tavel Rosé
14  De Tavel van Domaine de la Mordorée geldt als 

 een van de allerbeste rosés van Frankrijk.

Saint-Chinian
15  Alain Jougla werkt al 25 jaar met Okhuysen.  

Zijn Cuvée Classique is een verrukkelijk glas,  

nu in een nieuw jasje als ‘Initiale’.

Château de Fontenille
16-17  Hoe kleine wijnen uit Bordeaux groot kunnen zijn, 

bewijst Stéphane Defraine uit de Entre-Deux-Mers.

Bret Brothers, drie maal Pouilly
18-19 Jean-Guillaume en Jean-Philippe Bret zijn  

 specialisten in de Mâconnais. Zij presenteren u  

 drie fantastische Pouilly’s.

Huiswijnen
20-21  Zuiver gemaakte wijnen met een uitstekende verhouding 

prijs-kwaliteit. Dit zijn de visitekaartjes van Okhuysen.

Wijnig Nieuws
22-23  Wijnnieuws van uiteenlopende aard,

 waaronder de uitslag van de blindproeverij 

 op Landgoed Duin & Kruidberg.

Cava
Achter  Het zéér succesvolle Spaanse Zeta maakt 

een Cava van topniveau!

hoe te bestellen?

Bestellen via bestelformulier. 
Zend dit in bijgesloten envelop naar:  
Antwoordnummer 480, 2000 wc  Haarlem

 T  023  531 22 40
 F 023  532 48 15
 E vineus@okhuysen.nl 

Inhoud
De zomer ligt alweer achter ons,  

het jaar vliegt voorbij. De afgelopen 

maanden zaten vol met heerlijke  

evenementen ter ere van het  

Okhuysen-jubileum, met als absoluut 

hoogtepunt het Openflessenfeest 

van 1 juli op Landgoed Duin & Kruidberg. 

Een kort verslag van deze proeverij kunt 

u vinden in onze rubriek ‘Wijnig Nieuws’  

op de pagina’s 22 en 23. 



B O R D E AU X B O R D E AU X

Op een steenworp van Margaux

De eigenaars, de familie Tessandier, komen oorspronkelijk 

uit Bordeaux, alwaar zij aan de rand van Macau, een dorp gelegen

aan de zuidkant van de appellation Margaux, eind negentiende eeuw

het pittoreske Château Lescalle lieten bouwen. De crisisjaren aan het 

begin van de twintigste eeuw brachten de familie Tessandier in fi nanciële

problemen, die hen naar Le Havre deden verhuizen, waar zij een 

reusachtige scheepswerf opzetten, die geweldig liep. Met het nieuw 

vergaarde fortuin trok men weer naar Bordeaux om zich opnieuw met 

Château Lescalle te gaan bemoeien. Andere Châteaux werden aangekocht, 

zoals Maucamps en Piche Leibre. In het begin van de jaren tachtig werd de

toen nog jonge oenoloog Claude Gaudin aangesteld als technisch directeur

van de verschillende Châteaux. Claude vormde een team van jonge wijnmakers

om zich heen, met wie hij ook andere châteaux begon te adviseren. 

Maucamps en Lescalle bleven hun troetelkindjes.

Vanaf het jaar 2003 werd er op Château Lescalle gekozen voor een 

andere aanpak. Zo kwam er in de assemblage wat meer merlot (65%), 

die het hier goed doet op de kleigronden rond het Château. 

Daarnaast werd 30% van de assemblage ingevuld met cabernet-sauvignon 

en cabernet-franc. En om het geheel af te maken – dat snufje zout – 

werd er nog eens 5% van een fantastische kwaliteit petit-verdot 

aan toegevoegd. Deze druif geeft de wijn net iets extra pit en spanning. 

De grootste verandering betreft echter de opvoeding van de wijn. 

Werd Lescalle voorheen gedurende 12 maanden opgevoed op gebruikte vaten, 

afkomstig van Château Maucamps, tegenwoordig kiest men ervoor 

om een deel van de wijn op nieuw eikenhouten vaten te laten rijpen, 

terwijl een ander deel op tank blijft. De wijn wint hiermee aan frisheid 

en precisie, tegelijkertijd geeft het nieuwe hout net dat beetje extra...

2004 Château Lescalle
Macau, Bordeaux Supérieur

Het oogstjaar 2004 valt op door zijn frisse karakter en de mooie balans 

tussen rijpheid en zuren. Gelukkig heeft de Lescalle geen last van te forse 

tanninestructuren – een gevaar dat in dat oogstjaar op de loer lag – 

want Claude Gaudin probeert hier juist een toegankelijke wijn te maken 

en ging dus tijdens de weking van de druiven niet te ver in de extractie. 

Het eindresultaat is dan ook verrukkelijk.

Proefnotitie: De neus biedt een heerlijk parfum van rode kersen, aardbeien, 

peper, kreupelhout en iets vanille. De smaakaanzet is fris en wordt gevolgd 

door een rijp rood fruit, met ook kruiden, iets laurier en aanwezige, 

maar vriendelijke tanninen.

Schenkadvies: Een heerlijke wijn voor aan tafel, bijvoorbeeld bij lamsvlees, 

tournedos, entrecôte of eend.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs: 
bij 12 fl essen: € 8,95 per fl es
bij 24 fl essen: € 8,25 per fl es
bij 36 fl essen: € 7,55 per fl es 
(normale prijs: € 9,95)
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Deze ‘superieure’ wijn is een goed voorbeeld hoe prachtig 
rode Bordeaux kan smaken. Château Lescalle is voor de echte 
Bordeaux-liefhebber dan ook een zeer gewilde wijn. Hij smaakt 
groots, stelt nooit teleur en heeft een vriendelijke prijs. 
Bordeaux op z’n best!



N O O R D -A F R I K A N O O R D -A F R I K A

De levensvreugde van Alain is aanstekelijk. Dit geldt niet alleen voor zijn liefde voor

mooie wijnen en lekker eten, maar ook voor zijn favoriete sporten als skiën en zeilen 

en zijn passie voor reizen. Als hij over dit soort dingen met je praat, beginnen zijn ogen 

te fonkelen. Toen wij op een avond na het proeven op zijn domein nog even wat aten in 

het prima restaurantje Rive Gauche in Tain l’Hermitage, vertelde hij vol enthousiasme 

hoe hij net weer uit Marokko terug was gekomen. Enkele jaren geleden had hij tijdens een 

fi etstocht door Marokko de uit Bordeaux afkomstige Fransman Jacques Poulain ontmoet. 

Deze was daar al vele jaren als adviserend oenoloog bezig bij het wijnbedrijf Thalvin. 

Jacques vertelde Alain over de bijzondere wijngaarden in het westen van Marokko ter 

hoogte van de plaats Rommani, zo’n veertig kilometer uit de kust, waarvan hij

vermoedde dat de syrahdruif het er meer dan uitstekend zou doen. Graillot, die 

nieuwsgierig was geworden, liet zich overhalen om er een kijkje te nemen.

Unieke wijngaard
Bij aankomst ontdekte Alain Graillot een fantastische bodem van kleiafzettingen

en kalk, die hem inderdaad sterk aan bepaalde gronden in Crozes-Hermitage 

deed denken. Bovendien was het een ‘koude’ grond, die niet te veel warmte afgeeft 

aan de stokken, wat een groot voordeel is in deze toch al warme omgeving. 

Daarnaast zag hij nog enkele andere belangrijke ingrediënten voor het maken 

van grote wijnen op basis van de syrah: de soort bodem, die in staat is om waterreserves 

goed vast te houden; de invloed van de zee, die voor verkoeling en neerslag zorgt

en ten slotte de hoogte waarop de wijngaarden liggen (450 meter), die koele 

nachten waarborgt. Het warme klimaat en de relatieve droogte houden bovendien 

ziektes uit de wijngaard. Alain was dan ook zéér enthousiast over de plek. Hij besloot 

Jacques te adviseren bij het aanleggen van een wijngaard met 100% syrah. Ook daarna 

bleef Alain actief betrokken bij dit project met adviezen over het werk in de wijngaard 

– waarbij werd gekozen voor een organische aanpak – het selecteren van de Franse 

eikenhouten vaten en het bepalen van de assemblages.

Na dit toch wel zéér interessante verhaal van Alain, besloten wij die avond 

om de volgende ochtend in alle vroegte opnieuw bij Graillot langs te gaan. 

Hij had in zijn kelder namelijk een monsterfl es liggen van de eerste oogst, die hij ons 

best wilde laten proeven. Gezamenlijk proefden wij de volgende ochtend voor dag 

en dauw deze bijzondere Syrah du Maroc 2005. Het was een geweldige ervaring!

En eindelijk is het nu zover: het allereerste oogstjaar van dit dynamische duo

is in Haarlem aangekomen en draagt de toepasselijke naam Tandem. Een bijzondere Syrah uit Marokko

2005 Tandem
Syrah du Maroc

De syrah werd perfect rijp geoogst, waarbij de frisheid in de druif goed behouden

bleef en de suikerwaarden niet te hoog opliepen – het alcoholpercentage in de wijn 

bleef daardoor relatief laag (13). De trossen werden volledig ontsteeld, waarna de

druiven een korte weking ondergingen. 60% van de assemblage werd vervolgens op 

eikenhouten barriques opgevoed. De rest kreeg zijn opvoeding op cementen cuves.

Proefnotitie: De wijn heeft een intens donkere kleur, tegen paars aan. De geur is heerlijk 

aromatisch en doet denken aan rijpe bramen en zwarte bessen met ook iets peper en 

laurier. De smaak zit barstensvol rijp fruit, heeft een prachtige frisse zetting, met iets 

aardse tonen, mooie zachte tanninen, een perfecte balans en veel lengte. Verrukkelijk!

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,75 per fl es (normaal € 11,25 ) O
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De liefhebbers van de syrahdruif – en dan met name

van die uit de Noordelijke Rhône – kennen hem allemaal, 

Alain Graillot uit Crozes-Hermitage. Deze befaamde 

wijnmaker weet namelijk als geen ander hoe de syrah 

in zijn puurste en schoonste vorm te presenteren. 

Alain Graillot



B O U R G O G N E  B O U R G O G N E  

De hele wereld drinkt Chablis en op de wijnkaart van restaurants

met een beetje allure staat altijd deze witte wijn. Toch heeft de wijnstreek 

Chablis maar een bescheiden 4300 hectare wijngaard, die gelegen zijn 

in het noordelijkste deel van de Bourgogne rond het gelijknamige stadje. 

Wat maakt Chablis nu zo bijzonder? Het is de lichte groen-gele kleur, 

de grote fi nesse in het bouquet, de volheid in de smaak en de levendige, 

fi jn droge afdronk. De kalkhoudende gronden van Chablis en de edele druif 

chardonnay zijn verantwoordelijk voor dit prachtige product.

Je hebt Chablis en Chablis
Er zijn heel veel soorten en stijlen Chablis en nog veel meer etiketten. 

De appellation kent vier soorten Chablis: Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er Cru 

en Chablis Grand Cru. Zoals bij alle wijnen speelt de ligging van de wijngaard 

een grote rol en natuurlijk de wijnmaker. Een van de allergrootste, of liever 

allerbeste wijnmakers van Chablis is de Belg Jean-Marie Guffens. Met zijn 

Verget specialiseerde hij zich de laatste jaren steeds meer in Chablis. 

Wat hij maakt, is ‘echte’ Chablis en die begint steeds zeldzamer te worden.

Precies zoals in de Côte d’Or en de Mâconnais werkt hij ook in Chablis met 

geselecteerde wijnboeren. Onder toezicht van Verget worden de wijngaarden 

onderhouden, de druiven geplukt en daarna persoonlijk door Guffens gevinifi eerd. 

De resultaten zijn verbluffend en volgens deskundigen maakt hij momenteel 

de hoogst gewaardeerde wijnen uit dit beroemde wijngebied.      

Terroirs de Chablis
Een van de heerlijkste Chablis-wijnen van Verget is een speciale assemblage 

van druiven die groeien op de zuidhelling, vlak bij het stadje Chablis, tegen 

de premier cru-akkers aan. De stijl van deze bijzondere cuvée is karaktervol 

en tevens imponerend. In het voor Chablis uitstekende jaar 2004 selecteerde 

Guffens voor deze wijn wat perswijn van enkele 1er Crus en Grands Crus. 

Het resultaat: een waaier van heerlijkheden, die zijn verrassende selectie bevestigt.

2004 Chablis
Terroirs de Chablis

Proefnotitie: De wijn is helder en groen-geel van kleur. De neus is fl oraal 

met frisse tonen en een heel lichte toets van hout. De smaak is krachtig

en karaktervol met een goede concentratie, iets amandel en een aantrekkelijk 

fris bittertje. Een echt grote Chablis, met prachtige zuren en een fi jne, 

droge fi nale.

Schenkadvies: Natuurlijk aan tafel, bij gepocheerde, 

gebakken of gegrilde vis, en vanzelfsprekend bij schelp- 

en schaaldieren zoals oesters.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs:
bij 12 fl essen: € 15,45 per fl es
bij 24 fl essen: € 14,50 per fl es
bij 36 fl essen: € 13,75 per fl es
(normale prijs € 17,50)  
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Chablis van topniveau

De bekendste ‘merkwijn’ van Frankrijk is ongetwijfeld Chablis. 

Iedereen, wijnliefhebber of niet, kent deze wijn, die ook wel 

‘oesterwater’ als bijnaam heeft. Het zinnetje “doet u maar een 

Chablis-tje, ober”, geeft aan hoe groot het (blinde) vertrouwen

in Chablis is. 



I T A L I Ë I T A L I Ë
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2003 Barbera d’Asti Gradale
Villa Terlina

In het Asti-gebied bij het plaatsje Angliano Terme 

ligt het wijndomein van Paolo Alliata. 

Hij studeerde af als landbouwkundig ingenieur 

in Florence, volgde een oenologische opleiding 

in Bordeaux en leerde topwijnen maken op 

Château Canon-la-Gaffelière in Saint-Emilion. 

In 1996 ging hij terug naar Italië en kocht zijn 

Villa Terlina. De eerste oogst (1997) was meteen 

een groot succes. Inmiddels is zijn Barbera d’Asti, 

afkomstig van de slechts uit vier hectare bestaande 

wijngaard Gradale, een veelgeprezen wijn. 

Met name het topjaar 2003 is verrukkelijk.

Proefnotitie: Prachtige, rijpe neus met tonen van zoet fruit 

als bessen, frambozen en bramen. De aanzet van de smaak 

is vol en rijk met opnieuw fruit en zachte tanninen. 

Grote wijn met een lange, intense afdronk.

Schenkadvies: bij mooie vleesgerechten en rijke pasta’s.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,50 per fl es (normaal € 14,25)  

2004 Chianti Classico
Fonterutoli

Over de wijnen van het wijndomein Fonterutoli

informeerden wij u al vele malen. De familie 

Mazzei zwaait hier al sinds 1435 de scepter en 

in de achttiende eeuw was het Philippo Mazzei, 

die voor zijn vriend Thomas Jefferson de eerste 

wijngaard van Virginia aanlegde. Wijnmakers dus 

met een rijke historie. De meest bekende wijn 

van dit domein is de Chianti Classico, die hier wordt 

gemaakt van 100% sangiovese en die een rijping 

van twaalf maanden ondergaat op eiken vaten, 

afkomstig uit Frankrijk.

Proefnotitie: Dieprode kleur. Het parfum is geconcentreerd 

met tonen van bramen, zwarte bessen, iets laurier en een 

lichte toets van hout. De structuur van de smaak is stevig 

en smeuïg met mooie, rijpe tanninen in de fi nale.

Schenkadvies: Bij vlees- en wildgerechten, ook bij schaap 

en lam en onze Goudse.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 14,75 per fl es (normaal € 16,95) 

Heeft Frankrijk zijn magistrale witte en rode Bourgognes en zijn imponerende 

Grands Crus uit Bordeaux, Italië heeft zijn aristocratische wijnen uit Piemonte en de 

vele vineuze heerlijkheden uit Toscane. En als wij het dan hebben over deze twee wijnstreken, 

dan kiezen wij vanzelfsprekend voor de Chianti Classico van Fonterutoli en de Barbera d’Asti 

van Villa Terlina. Twee streken, twee smaken en twee maal pure klasse.

Twee aristocraten 



Bij aankoop van 24 fl essen 
of meer van één of beide
jubileumwijnen ontvangt u
van ons als bijzonder cadeau 
een kristallen ‘Okhuysenkaraf’ 
ter waarde van € 39,00.

Voor onze Cuvées Anniversaires hanteren wij 
al een gratis bezorging bij aankoop van 12 fl essen.
Zie ook onze speciale website: www.140jaarokhuysen.nl

2005 Château Sipian, 
Cuvée Anniversaire

Proefnotitie: De wijn is diep paarsrood van kleur. Op de neus

vinden we een mooi expressief donker fruit van rijpe bramen en 

zwarte kersen en ook iets vanille en vers brood. De aanzet van de 

wijn geeft een frisse en elegante smaak, gevolgd door een uit stekende 

fruitconcentratie met tonen van zwart fruit, een goede vette struc-

tuur, een mooi evenwicht en fl uwelige elegante tanninen. De afdronk 

is intens en lang.

Schenkadvies: Prachtig bij lamsvlees, eend en alle rode vleessoorten, 

maar bijvoorbeeld ook bij wildgerechten.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015

Speciale prijs per doos van 6 fl essen: € 75,00
Speciale prijs per 12 fl essen of meer: € 140,00
(ook in combinatie met Saint-Véran les Rives de Longsault)

2006 Saint-Véran, les Rives de Longsault, 
Cuvée Anniversaire

Proefnotitie: Het parfum biedt een geur van rijpe fruittonen

als suikermeloen en perzik, iets van honing en hazelnoot. 

De smaak is rijk, met een aangenaam frisse en zuivere aanzet, 

een uitstekende concentratie, rijpe fruittonen, een goed evenwicht en 

een lange, elegante fi nale. De mineraliteit in de wijn zal zich 

in de loop der jaren verder ontwikkelen. 

Schenkadvies: Heerlijk bij vettere vissoorten, geserveerd

met een rijkere saus, maar ook bij vis van de grill, kreeft of 

bijvoorbeeld bij gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per doos van 6 fl essen: € 75,00
Speciale prijs per 12 fl essen of meer: € 140,00
(ook in combinatie met Château Sipian)

Prachtige klassiekers uit Bordeaux en de Bourgogne
Een bijzonder aanbod ter ere van onze 140ste verjaardag!

Kristallen karaf cadeau!

J U B I L E U M W I J N E N J U B I L E U M W I J N E N
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C Ô T E S  D U  R H Ô N E S A I N T- C H I N I A N

Met 90 punten de beste rosé van Tavel

De klimatologische en geologische omstandigheden 

zijn hier ideaal voor het maken van goede wijnen. 

Het noordelijke deel van Saint-Chinian kent een 

leisteenachtige bodem terwijl de zuidkant meer uit 

leem en kalk bestaat. De mediterrane invloeden zorgen 

voor warmte, de Atlantische voor regen en de Cevennen

beschermen de wijngaarden tegen koude noordenwinden. 

Jougla maakt verschillende stijlen Saint-Chinian.

Wij kozen voor zijn rouge Cuvée Classique 

van het jaar 2005, een wijn die het expressieve karakter

van de streek het meest weergeeft. De druiven komen

dan ook van wijngaarden uit zowel het noordelijke

als het zuidelijke deel van de appellation.

2005 Saint-Chinian
Initiale

Deze cuvée werd gemaakt van vijf verschillende

druivenrassen, te weten: grenache, carignan, syrah, 

mourvèdre en cinsault. De druiven werden apart 

gevinifi eerd in moderne inoxtanks op een temperatuur 

tussen 28 en 30 graden Celsius. Vervolgens maakte

Jougla zijn assemblage en rijpte zijn ‘cuvée classique’ 

op grote foeders.

Proefnotitie: Dieprood is de kleur. De neus zit barstensvol 

rood en zwart fruit, is kruidig met tonen van leer en tabak 

en presenteert ook iets elegants. De smaak is heel rijk en 

smeuïg met zachte, ronde tanninen en opnieuw veel fruit.

Een heerlijk glas!!

Schenkadvies: Bij allerlei mediterrane gerechten, 

gestoofd vlees en smeuïge kazen.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,25 per fl es (normaal € 8,50)

Exact vijfentwintig jaar werken wij al samen met 

Alain en Jocelyne Jougla uit het kleine plaatsje 

Prades-sur-Vernazobres in Saint-Chinian.

In het voorjaar van 1982 trokken wij door het wijngebied

Saint-Chinian en bezochten vele domeinen, waaronder

het Domaine Jougla. In september 1982 schreven wij Alain: 

“Après une grande dégustation à l’aveugle en Hollande 

nous avons choisi pour votre vin, pour nous le meilleur

Saint-Chinian d’appellation.” En dat vinden we nog steeds!

2006 Rosé Tavel
Cuvée La Dame Rousse

Deze unieke rosé is gemaakt van zes druivenrassen. 

De grenache is de belangrijkste met 60%, daarna

de cinsault, de mourvèdre en de syrah met ieder 

10% en vervolgens de druiven bourboulenc en 

clairette met ieder 5%. De gemiddelde leeftijd van

de stokken is veertig jaar. De met de hand geplukte

druiven ondergingen eerst een koude weking 

gedurende 48 uur en werden vervolgens pneumatisch

geperst. Daarna volgde de gisting op een temperatuur

van 18 graden en rijpte de wijn enkele maanden

op cuve. Het uiteindelijke resultaat: een TOPWIJN!

Proefnotitie: Mooie, fi jnroze kleur. Het parfum is heel

fl oraal met tonen van fruit als perzik, maar ook rood 

fruit als frambozen. De aanzet van de smaak is rijk, 

rond en smeuïg met een fi nale van opnieuw dat 

heerlijke fruit.

Schenkadvies: Bij charcuteries, gevogelte, gegrilde 

visjes, vissoep en allerlei mediterrane gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 12,75 per fl es (normaal € 14,50)

De grote man achter dit domein

is Christophe Delorme, die in 1988 

het domein van zijn vader overnam. 

Direct na zijn komst koos hij voor

een andere aanpak. Het gebruik van 

kunstmest en pesticiden was van toen 

af taboe, onkruid mocht weer groeien, 

de stokken werden stringenter 

gesnoeid en de druiven weer met 

de hand geplukt. Sinds zijn komst 

staat La Mordorée aan de top

en is iedere wijn die Christophe 

maakt een verrassing.

Wanneer een rosé jaar in, jaar uit de hoogste waardering krijgt in vooraanstaande bladen 

als The Wine Advocate van Robert Parker, The Wine Spectator, La Revue du Vin de France, 

Der Feinschmecker en Tast van de schrijvers Bettane & Desseauve, dan verdient deze aandacht. 

Het betreft hier de Rosé Tavel van Domaine de la Mordorée.
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Saint-Chinian d’appellation.” En dat vinden we nog steeds!
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Jougla 25 jaar bij Okhuysen



B O R D E AU X

De Belg – toch niet wéér een, horen wij u denken...– Stéphane Defraine vertrok als tiener naar Saint-Emilion

om tijdens de vakantie bij een vriend van zijn vader op het wijnchâteau te werken. Hier ontdekte hij een 

wereld die hij niet kende en waar hij verliefd op werd. Hij besloot nooit meer naar België terug te keren.

Hij liet zich inschrijven aan de faculteit oenologie in Bordeaux, 

waar hij twee jaar studeerde. Hierna liep hij stage bij Château de 

Montfort in Vouvray en werkte bij verschillende châteaux in de 

Médoc en de Entre-Deux-Mers. In 1982 richtte hij een bureau op 

dat aan châteaux oenologische adviezen verstrekte. En zeven jaar 

later lukte het hem zijn grote droom te verwezenlijken: de aankoop 

van Château de Fontenille, een prachtig wijndomein met 35 hectare 

wijngaard op een van de mooiste plekjes van de Entre-Deux-Mers. 

In 1999 verkocht hij zijn adviesbureau om zich voor de volle hon-

derd procent op zijn toen al zéér succesvolle wijndomein te richten.

Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers is het grootste wijngebied van Bordeaux, maar 

tevens een gebied met een zéér rijke historie. Tot in de jaren

tachtig ging het dit wijngebied voor de wind, hierna ging het echter 

faliekant mis. Door het grote succes en het feit dat de vraag groter 

was dan het aanbod, kozen steeds meer boeren voor volume

in plaats van kwaliteit. De wijnen kwamen hierdoor steeds vaker 

voor dumpprijzen in het supermarktcircuit terecht, waarmee de 

goede reputatie van het gebied verloren ging. Veel boeren moeten 

momenteel daarom vechten om te overleven. 

Stéphane is altijd een voorvechter geweest van kwaliteit en een 

strenge wetgeving. Al vele jaren pleit hij voor lagere wettelijk 

vastgelegde rendementen, andere snoeimethoden en modernere 

wijnmaaktechnieken. Was hij aanvankelijk zonder succes, de laatste 

tijd krijgt zijn oproep voor kwaliteit en regulering steeds meer

gehoor, waardoor hij het zelfs tot voorzitter van de appellation 

heeft geschopt en nu zijn grote plannen voor een hernieuwd

Entre-Deux-Mers kan gaan uitvoeren. 

Zelf geeft Defraine al vele jaren het goede voorbeeld. Zijn wijnen 

behoren tot de allermooiste van de appellation en worden bejubeld 

tot ver buiten Bordeaux!

2006 Entre-Deux Mers
Château de Fontenille 

Wij kennen en volgen deze witte wijn van Defraine 

al vele jaren, maar altijd was de wijn al uitverkocht. 

Ditmaal reserveerden wij de wijn op voorhand om niet 

opnieuw achter het net te vissen. Toen wij de proeffl essen 

van de 2006 enkele maanden geleden openden, waren we

wederom zéér verrast. Deze witte wijn is namelijk echt 

onweerstaanbaar lekker. Hij is gemaakt van sauvignon (35%), 

sémillon (30%), muscadelle (20%) en sauvignon gris (15%). 

De druiven ondergingen voor het persen een ‘macération

pelliculaire’ (koude weking) en gistten op lage temperatuur.

Proefnotitie: De geur stuift het glas uit met tonen van citrusfruit, 

perzik en meloen. De smaak heeft een prachtige frisse zetting, 

is heel zuiver, en heeft een brede structuur, rijpe fruittonen, 

uitstekende zuren en veel lengte.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fl es (normaal € 7,60 )

2005 Bordeaux rouge
Château de Fontenille 

In Bordeaux was Defraine een van de allereersten die

begonnen te experimenteren met microbullage, een methode

die werd uitgevonden in Madiran, waarbij mini-belletjes

zuurstof aan de wijn worden toegevoegd om de tanninen

te verzachten en de wijn ‘vriendelijker’ te maken. Pas vele jaren 

later begonnen ook veel Cru Classés deze methode te gebruiken. 

Overigens past Defraine deze techniek alleen toe in jaren dat

dit nodig is. Voor rood gebruikt hij de druiven merlot (50%), 

cabernet-franc (30%) en cabernet-sauvignon (20%). De helft 

van de wijn wordt opgevoed op eikenhouten vaten, de andere

helft op roestvrijstalen vaten.

Proefnotitie: De wijn heeft een mooie geur van kleine rode vruchtjes, 

iets laurier, specerijen en een klein beetje vanille. De smaak is zacht

en sappig, met fl uwelige tanninen, rood fruit, iets van bessen en 

heeft een mooie, harmonische structuur.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,50 per fl es (normaal € 7,60)

Droomwijnen uit Bordeaux
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Stéphane is altijd een voorvechter geweest van kwaliteit en een strenge wetgeving



Proefpakket 3 x Pouilly
U kunt deze drie wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van iedere soort twee fl essen.

Speciale prijs: € 123,00 (normaal € 136,60)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

B O U R G O G N E B O U R G O G N E

Jean-Phi (33) en Jean-Gui (31) zijn jong,

ambitieus en trots op de Mâconnais. Het kleine 

gebied rondom Fuissé brengt hun een grote variatie 

aan terroirs en daarmee een grote verscheidenheid 

aan wijnen. Al hun wijnen hebben echter

één belangrijke overeenkomst: 

ze zijn grandioos!

2005 Pouilly-Fuissé, 
Cuvée ‘Terres de Fuissé’

Deze op 350 meter hoogte en op het zuiden 

gelegen Climat, van een halve hectare, heeft 

een ondergrond van zéér kalkrijke klei en 

geldt als een van de beste terroirs van Fuissé. 

De wijnstokken hebben een leeftijd van 

gemiddeld vijftig jaar en groeien direct 

onder de majestueuze rots van Vergisson.

De wijnen van deze wijngaard zijn rijk, 

rijp en uiterst mineraal.

Proefnotitie: De geur is mineraal en 

bloemig, met fruittonen van perzik en 

mango. De wijn heeft een volle, rijke 

smaak, met een heerlijk rijp fruit, een 

lichte toast van hout, mineralen en 

prachtige zuren. Zowel rijk als elegant. 

Prachtig in balans!

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 20,25 per fl es(normaal € 22,90 )

2005 Pouilly-Loché, 
Climat ‘Les Mûres’

Volgens de beide broers is dit een van 

de interessantste terroirs van de streek. 

Deze Climat van nog geen halve hectare 

omvang heeft een rode ijzerhoudende bodem

van klei en kalksteen en ligt op het oosten op

250 meter hoogte. De wijnen van deze wijn -

gaard bezitten veel lengte, zijn krachtig en

zéér mineraal.

Proefnotitie: Opvallende mineraliteit

in de neus, met tonen van witte 

bloemen en witte fruitsoorten als

peer en meloen. In de mond heeft de 

wijn een mooie structuur, een rijp ge-

concentreerd fruit, aangename bitters 

en prachtige frisse zuren met een mooi 

geïntegreerd hout.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 22,50 per fl es (normaal € 25,50)

2005 Pouilly-Vinzelles, 
Cuvée ‘Les Remparts’

De druiven voor deze wijn zijn eigenlijk afkomstig 

van de Climat Les Longeays. Omdat Jean-Gui 

en Jean-Phi van hun eigen domein La Soufran-

dière al een wijn op de markt brengen onder die 

‘climat-naam’, was er een probleempje. Dat werd 

opgelost toen zij er achter kwamen dat voor 

deze akker ook de naam van het Climat Les 

Remparts kon worden gebruikt. Hij ligt op 

het zuidoosten en de stokken zijn ongeveer 

35 jaar oud. De grond is diep, rijk aan ijzer, 

deels met stenen en kalkrijke klei. De 

wijnen zijn rijp, rond, breed en complex.

Proefnotitie: Op de neus vinden we een 

heerlijk fruit van perzik, abrikoos, meloen, 

iets honing en brioche. De smaak is sappig 

en rond, met mooie rijpe fruittonen, aan-

gename zuren, een lichte toast van hout 

en een uitstekende lengte. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 17,50 per fl es (normaal € 19,90)

Toen Jean-Guillaume en Jean-Philippe ons in het voorjaar van 2001 

overdonderden met hun enthousiaste verhalen, gingen wij direct 

op hun uitnodiging in om snel bij ze langs te komen en hun eerste 

oogstjaar van het vat te proeven. Alles klopte: hun opleiding, hun 

werkervaring en referenties, hun verhaal over het ‘in leven houden’ 

van de bodem, de oude stokken, de lage rendementen en lange, 

ongeforceerde opvoedingen. Alles. Nadat we geproefd hadden, 

waren we alleen maar nog enthousiaster. Zozeer, dat we zelfs 

afspraken hun wijnen vooruit te betalen, zodat zij hun leverancier 

van de eikenhouten vaten op tijd konden betalen. Dat we hier nooit 

spijt van hebben gekregen, zult u begrijpen, want hun fantastische 

wijnen vinden gretig aftrek.

Drie maal Pouilly van de Bret Brothers Wijnschrijfster Jancis Robinson:
“Côte d’Or Quality at Mâconnais prices!”
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Eerst de wijngaard!
Ieder bezoek dat je aan de broertjes brengt, begint in de 

wijngaard. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat een per-

fecte druif de basis vormt voor een grote wijn. En om die 

druif perfect te krijgen, moet er hard worden gewerkt in de 

wijngaard, met als doel de bodem zo gezond en levendig 

mogelijk te houden en de natuurlijke rendementen van de 

wijnstokken laag te houden. Ook wijzen ze graag op de gro-

te verscheidenheid van terroirs en de invloed die dit heeft 

op de wijnen. Zo kan het, dat in een serie van ruim twintig 

wijnen die zij maken er niet een hetzelfde smaakt, terwijl 

zij met iedere wijn eigenlijk hetzelfde doen. Ter illustratie 

hiervan deze drie ‘Pouilly’s’, waarvan de wijngaarden op

een steenworp afstand van elkaar liggen. Alle drie hebben 

ze hun eigen appellation en hun eigen ‘climat’ en bovenal 

hun eigen karakter. Vinifi catie & opvoeding:

De druiven worden met de hand geplukt en vervoerd

in kleine bakjes. De hele trossen worden direct, maar 

langzaam geperst, de vinifi catie en opvoeding vinden in

zijn geheel op eikenhouten vaten van 228 liter plaats.

De rijping duurt gemiddeld elf maanden, afhankelijk van

hoe de wijn zich op het fust ontwikkelt. 



De ‘Top Tien’ van wijnen voor alledag
H U I S W I J N E N H U I S W I J N E N

Onze visitekaartjes mogen natuurlijk ook in 

deze “Vinée Vineuse” niet ontbreken. Een selectie 

van drie witte wijnen, vijf rode en twee rosés.

Wat ons betreft de huidige TOP TIEN van Okhuysen.

2006 Lalanne Vin de Pays de 
Côtes de Gascogne
Domaine Lalanne 

Alain Lalanne maakt al vele jaren ongekend 

geurige en pure wijnen door de druiven 

eerst een koude weking te laten ondergaan. 

Proefnotitie: Een heerlijke, sappige wijn met 

een parfum van exotisch fruit, goede zuren en 

een frisse, verfi jnd droge afdronk. Heerlijk als 

aperitief of bij een salade.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 3,95 per fl es (normaal € 4,65)

2006 Colagon, Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Voor velen is dit de lekkerste witte wijn 

van Okhuysen. Oordeelt u zelf! 

2006 was voor Rueda een spectaculair

jaar, met wijnen vol fruit en frisheid!

Proefnotitie: Een stuivend parfum vol

exotisch fris fruit als citrus en ananas. 

De smaak is rijp en rijk, met heerlijk 

sappige en verkwikkend frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,80 per fl es (normaal € 5,65)

2006 Synera rosado
Cataluñya

Bodegas Masies d’Avinyó uit het kleine 

DO-gebied Pla de Bages maakt van jonge 

aanplant cabernet-sauvignon een voorbeel-

dig smakende rosé. Een koude weking van 

de druif en een gisting op lage temperatuur 

zorgen voor een explosie van fris fruit.

Proefnotitie: De kleur is licht roodroze. 

Het parfum biedt een explosief fruit van 

frambozen, aardbeien en rode bessen. 

In de smaak keert het fruit terug, met

lichte tonen van frisse perendrup.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 4,20 per fl es (normaal € 4,95)

2006 Amant Novillo
Bodegas Toresanas

Deze jonge Toro-wijn werd volledig op

fruit gemaakt en kwam gedurende de 

gehele vinifi catie en opvoeding dan ook 

geen spaander hout tegen. 

Proefnotitie: De wijn heeft een uitbundige 

geur van rood fruit en zwarte bessen. 

De smaakaanzet is levendig en fris, gevolgd 

door een sensatie van rijp fruit en kruiden. 

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,10 per fl es (normaal € 5,95 )

2006 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit heel kleine broertje van Mas de

Daumas Gassac won afgelopen jaar 

terecht het Proefschrift Wijnconcours

als beste rode wijn in zijn prijsklasse. 

Proefnotitie: De neus is verleidelijk met iets 

van zwarte bessen en Provençaalse kruiden. 

De smaak is krachtig met mooi fruit en 

lichtkruidige tonen. 

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,60 per fl es (normaal € 5,40)

2005 Hommage au 
Musicien Saint-Saëns
Domaine de la Gineste

Henri Fabre Luce maakt al jaren een

fantastische Merlot tegen een zéér 

aantrekkelijke prijs. Het geheim: een heel 

klein beetje houtopgevoede Cabernet 

wordt toegevoegd aan de Merlot.

Proefnotitie: Een prachtige, pure wijn vol 

zwart en rood fruit, iets laurier en licht aardse 

tonen. De wijn is rijp en vol en bezit mooie 

harmonieuze zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 4,90 per fl es (normaal € 5,75)

2005/2006 Vin de Pays de
Vaucluse, Mon Petit Pétrus
Domaine du Pesquier

Volgens eigenaar Guy Boutière uit 

Gigondas is dit een ideale assemblage

van de druiven syrah en merlot. 

De merlot is hier niet toegestaan, 

vandaar zijn geuzennaam ‘petit Pétrus’.

Proefnotitie: De wijn ruikt naar zwarte 

bessen, rijpe bramen, iets tabak en 

wat leer. De smaak is rijk, mooi kruidig 

en opnieuw proeft u dat mooie fruit.

Op dronk: tussen nu en 2008/2009 

Speciale prijs bij doos van 12 :
€ 5,35 per fl es (normaal € 6,25)

2004 Bacasis Crianza
Pla de Bages

Een heerlijke wijn uit het noorden

van Spanje met een Bordelais trekje 

vanwege de gebruikte druiven 

cabernet-sauvignon en merlot. 

Proefnotitie: Een soepele rode wijn met 

tonen van bessen, cederhout, laurier, een 

beetje vanille en een stevige, karaktervolle 

fi nale. Heerlijk bij pasta’s en vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,40 per fl es (normaal € 6,30)

Speciale korting
Bij aankoop van 60 fl essen 

huiswijn of meer: 5% 
Bij aankoop van 120 fl essen

 of meer: 10%

Om aan de gewenste aantallen

te komen, kunt u onze Top Tien wijnen

in combinatie bestellen.

Koop samen met vrienden
 voor de hoogste korting!

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,10 per fl es (normaal € 5,95 )

€ 4,90 per fl es (normaal € 5,75)
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2006 Chardonnay 
l’Orangerie de Pennautier 
Vin de Pays d’Oc

Dankzij de kalkrijke terroir en de 

relatief hoge ligging van de wijngaarden 

is men op l’Orangerie de Pennautier in 

staat een buitengewoon mooie

Chardonnay te maken.

Proefnotitie: Ook het oogstjaar 2006 

gaf een wijn met een prachtige balans 

tussen rijpheid en frisheid. Hij proeft rijk 

met tonen van zuidvruchten en meloen,

is licht vettig en bezit veel frisheid. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,20 per fl es (normaal € 5,95)

2006 Huerta del Rey rosado
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja

Ieder jaar opnieuw is dit een van de 

populairste rosés van Nederland. 

De druiven tempranillo en garnacha

weken slechts kort en worden op lage

temperatuur gevinifi eerd. Top!

Proefnotitie: De neus is stuivend en 

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde 

explosieve, is sappig en vol rijp rood fruit 

met in de fi nale heerlijke zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,60 per fl es (normaal € 6,50)



Ter viering van het 140-jarig bestaan van zowel het Amstel Hotel als Wijnkoperij Okhuysen 

werd door Executive Chef Edwin Kats een bijzonder en niet te missen (!) menu gecreëerd. 

Door Xavier & Louis Kat werden, in nauw overleg met La Rive’s sommelier Ted Bunnik, 

bijpassende wijnen geselecteerd. Het Jubileummenu staat momenteel in het teken van

het najaar. Voor meer informatie over dit menu kijkt u op onze speciale website 

www.140jaarokhuysen.nl.

Vele Okhuysen-relaties gingen u reeds voor en waren wildenthousiast. Reserveert u snel, want 

het aantal plaatsen is helaas beperkt en het menu geldt slechts tot 31 oktober van dit jaar. 

Adres InterContinental Amstel Amsterdam: Professor Tulpplein 1, 1018 GX Amsterdam

Inclusief:

Champagne-aperitief, Wijnarrangement, 
Koffi e/thee & friandises
€ 140,00 per persoon

Reserveren via InterContinental Amstel 
Amsterdam La Rive per telefoon op: 

020-520 32 64, 
via e-mail: evert.groot@ihg.com

of via onze speciale website:
www.140jaarokhuysen.nl

Bij uw reservering dient u expliciet 
aan te geven dat u gebruik wilt maken

 van het Okhuysen Jubileummenu. 
Per lunch en diner is een beperkt aantal 

tafels voor dit menu gereserveerd.
Looptijd t/m 31 oktober 2007.

Vijfgangen 
Jubileummenu

Uw laatste kans om te genieten van het Okhuysen
Jubileummenu in Restaurant La Rive van het Amstel Hotel!

\

W I J N I G  N I E U W S W I J N I G  N I E U W S

Een fantastisch feest
op Landgoed
Duin & Kruidberg
Op 1 juli vierden wij met vele relaties – 

maar liefst 1600 geregistreerde bezoekers – 

onze 140ste verjaardag. Na een zéér natte

voor bereiding, waarbij het maar niet leek te 

willen ophouden met regenen brak op zondag-

middag vlak na het middaguur de hemel open 

en werden wij getracteerd op een stralende dag. 

Ruim 200 wijnen stonden op de proeftafels, waarvan vele werden ingeschonken 

en toegelicht door de dertig aanwezige topproducenten. Het feest werd compleet 

gemaakt door de sublieme medewerking van onze chef-koks Alain Alders

(Restaurant De Vrienden van Jacob), Jacob Jan Boerma (Restaurant de Leest)

en Robert Kranenborg (Restaurant Le Cirque), onze vleesspecialist Hesseling, 

onze geweldige visboer Schmidt Zeevis, het Vlaamsch Broodhuijs en niet te 

vergeten Betty en Martin Koster van onze kaasspecialist l’Amuse. Een groot woord 

van dank gaat ook uit naar de heren Klein Schiphorst en Opten van Landgoed Duin 

& Kruidberg, die de regie op het landgoed uitstekend in handen hadden. Al met al 

was het een geweldige dag vol blije mensen, die ons nog lang bij zal blijven!

Resultaat blindproeverij
Traditiegetrouw was er tijdens deze 

Openfl essendag op Duin & Kruidberg 

ook een blindproeverij. In totaal

deden er deze keer 320 proevers aan de 

zware proeve van bekwaamheid mee. 

Dat proeven een kunst is, bleek uit het 

zéér geringe aantal goede proevers, vijf 

in totaal. Naast eeu-

wige roem hebben 

zij inmiddels als be-

loning een heerlijke 

magnum van ons 

ontvangen. 

Nogmaals profi ciat!

De winnaars:
De heer J. Hoekwater, Wassenaar

Mevrouw Paula Jans, Enkhuizen

De heer Jeroen Oethof, Utrecht

De heer Godfried Schölvinck, Haarlem

De heer E. de Wijn, Vlaardingen
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Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november organiseren wij een

overzichtsproeverij in onze magazijnen aan de Küppersweg 

in de Waarderpolder te Haarlem. Tijdens deze dagen kunt u

een grote verscheidenheid aan wijnen proeven, selecteren

en bestellen.

Op de proeftafels
De volgende streken/landen kunt u onder andere tussen

de stellingen op de proeftafels terugvinden: 

Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Languedoc-Roussillon,

Italië, Spanje, Nieuw-Zeeland

Inschrijven
Inschrijven kan per e-mail: verkoop@okhuysen.nl, 

per telefoon: 023-5312240 of natuurlijk via het bestelformulier.

U kunt zich voor de volgende sessies inschrijven:

Proefsessies:
vrijdag 2 november: 

middagsessie van 13:00 uur tot 17:30 uur 

zaterdag 3 november: 

Ochtendsessie  van 10:00 uur tot 13:00 uur 

zaterdag 3 november:

Middagsessie van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Tijdens alle sessies zullen voldoende mensen van Okhuysen

aan wezig zijn om u persoonlijk van advies te dienen. 

U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname.

Inschrijvingen zullen behandeld worden naar volgorde 

van binnenkomst. Toegang is gratis.

De lijst met te proeven wijnen zal medio oktober op onze site 

www.okhuysen.nl worden gepubliceerd.

uitnodiging voor 2 en 3 november
Proeven tussen de stellingen 

Selecteer en bestel uw wijnen tijdens onze grote overzichtsproeverij, maak gebruik van de
speciale aanbiedingsprijzen en ontvang bij aankoop van iedere 48 fl essen een magnum cadeau. 
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S PA N J E

Zeldzaam fi jne 
belletjes

Het Zeta-verhaal kent u? 

Vier talentvolle wijnmakers 

besloten hun krachten te 

bundelen. Ieder van hen moest

een karakteristieke wijn maken

van lokale druiven uit haar of 

zijn regio. De Spaanse pers stond

vol over dit initiatief en al snel 

sloten enkele andere jonge 

wijnmakers uit andere streken zich 

bij hen aan. Ze kozen voor een 

gezamenlijke marketing en hun 

handelsnaam werd ‘ZETA’. 

Naast stille wijnen uit Rueda, 

Cataluña, Castillia y León, Navarra 

en Alicante maken zij ook een 

verrukkelijke Cava, afkomstig 

uit Penedès.

Elegant sappig fruit
Op traditionele wijze, met een 

rijpingsperiode van minimaal 

12 maanden op fl es, werd een 

schitterende Cava gemaakt van de 

originele druiven xarello, parellada 

en viura. Een verrukkelijke assemblage, 

waarbij het frisse fruit de boventoon voert. 

Zeer elegante, mooi lichte mousseux, met 

heel fi jne belletjes. Bijzonder verrassend!!

Schenkadvies: Natuurlijk heerlijk 

als aperitief, maar ook bij schaal- en 

schelpdieren.

Op dronk: tussen nu en 2009

Zeta Cava Brut Reserva
Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,55 per fl es (normaal € 10,90) 


