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Wat een feest!

Al na enkele weken moesten wij de inschrijving sluiten omdat zich toen al 1600 mensen 

hadden aangemeld. Deze aantallen lieten de chefkoks, de producenten, alle mede-

werkers, maar toch vooral ook de verantwoordelijke mensen van het Landgoed zelf even 

schrikken. Tot ons grote geluk was iedereen bereid om er alles aan te doen om deze dag 

tot een onvergetelijke happening te maken. De nodige bijeenkomsten en besprekingen 

gingen aan 1 juli vooraf om deze stroom aan mensen een feestelijke dag op het Land-

goed te kunnen bezorgen. Alle beschikbare ruimtes werden ingezet, een grote ‘culitent’ 

werd neergezet en de drie sterrenchefs kregen ondersteuning van een uitgebreide 

brigade koks. Ook vonden wij Schmidt Zeevis, Hesseling Vlees en het Vlaamsch Brood-

huys bereid om u uitgebreid te laten genieten van hun producten. De proeftafels werden 

opgesierd met ruim 200 verschillende wijnen, veelal begeleid met mooie verhalen door 

de eigen producenten. Dit alles resulteerde in een ongekend mooie dag die alle verwach-

tingen heeft overtroffen, met dank aan de fantastische inzet en kunde van een ieder en 

uw enorme enthousiasme dat u niet onder stoelen of banken stak. De zich openende 

wolkenhemel, met zonnestralen voor pijpenstelen, was de slagroom op de taart. 

Wat een feest!

Díe mensen die er nog geen genoeg van hebben of nog niet de kans hebben gehad

om aan een van onze activiteiten deel te nemen, verwijs ik graag naar onze website:

www.140jaarokhuysen.nl. Op het programma staan nog diverse (kleine) thema-

proeverijen in de kelder van onze historische winkel en ook van het Jubileummenu

in het Amstel Hotel kunt u tot en met oktober nog gebruik maken, niet te missen voor 

iedere liefhebber van culinaire hoogstandjes.

Tot slot bedanken wij graag al onze trouwe klanten voor de hartverwarmende reacties 

die wij de laatste maanden mochten ontvangen. Voor ons en ons team is dit een teken 

dat we de goede weg bewandelen en het motiveert ons allen om dat nog vele jaren met 

dezelfde inzet en passie voort te zetten.

Xavier & Louis Kat

P.S.:  Voor bezoekers van de Openfl essendag op Duin & Kruidberg geldt dat zij

tot 1 augustus a.s. van de aanbiedingsprijzen gebruik kunnen maken.
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6-7  Jonge aanplant in Châteauneuf-du-Pape zorgt

voor een stuivende witte en een fruitvolle rode wijn 

van het Domaine Chante Cigale.

Rosé voor alledag
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door de week, aan tafel of als aperitief.
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Dit zijn de visitekaartjes van Okhuysen.

Wijnig Nieuws
30-31  Wijnnieuws van uiteenlopende aard.

Mousseux
Achter  Een zeer bijzondere 

Crémant de Bourgogne rosé.

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 aftrap van het lustrumjaar is

in  middels met volle overtuiging gegeven. 

Een aantal feestelijkheden ligt alweer 

achter ons. Onze Vinée Vineuse ‘jubileum-

editie’ bleek een schot in de roos. 

De reacties waren overweldigend, 

met ondermeer een grote interesse voor 

onze prachtige jubileum wijnen,

die gelukkig voorlopig nog te koop zijn 

(zie pag. 16 en 17). Ook was er een ware 

hoos aan inschrijvingen op onze Open-

fl essendag op landgoed Duin& Kruidberg. 



Proefpakket Elzas
U kunt deze zes topwijnen ook als proefpakket bestellen.

U ontvangt dan van iedere wijn één fl es.

Speciale prijs: € 86,50 (normaal € 98,10)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk) O
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2005 Pinot Réserve
Deze Pinot is een assemblage van verschillende pinot-druiven 

zoals: de pinot blanc (40%), de pinot auxerrois (50%) en de

pinot noir (10%). Dirler koos heel bewust voor een dergelijke

samenstelling, want de pinot blanc zorgt voor frisheid, de pinot 

noir voor fruit en de auxerrois voor smeuïgheid en kruidigheid.

Proefnotitie: een goed parfum met het fruit van meloen, iets mango 

en ook tonen van rood fruit. De aanzet van de smaak is mooi fris

en sappig, met licht aromatische tonen. De afdronk is smeuïg

en mild met een fris en sappig zuurtje.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 

€ 8,35 per fl es (normaal € 9,60)

2005 Riesling Bollenberg
De laatste jaren vallen wij steeds vaker op de Riesling van de

‘lieux –dit’ Bollenberg. Dirler plantte hier vooral de riesling aan 

omdat een deel van deze Bollenberg-heuvel rijk is aan kalk en juist 

dit type bodem ideaal is voor deze druif. Het resultaat in 2005 

is schitterend.

Proefnotitie: de neus bezit een mooi fruit, iets bloemigs en nootach-

tigs. De smaak is prachtig met licht minerale tonen, is heel levendig 

met sappige zuren. Een echte charmeur met een opvallende frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 11,30 per fl es (normaal € 12,95)

2005  “un très grand millésime”

Vlak na de oogst, zo medio november, 

stuurt Jean Pierre Dirler ons altijd

een briefje met de eerste indrukken

van het nieuwste oogstjaar.

Letterlijk schreef hij ons: “nous avons 

fait une petite récolte 2005, mais

excellente en qualité. Nous pensons 

qu’il s’agit d’un très grand millésime”.

Midden jaren negentig al koos Jean-Pierre Dirler voor 

een zo natuurlijk mogelijke wijnbouw. Toen zijn zoon enkele 

jaren geleden mede-eigenaar werd en het aantal wijngaar-

den door zijn huwelijk met Ludivine Cadé werd uitgebreid 

tot bijna achttien hectare, kozen zij voor een volledig bio-

dynamische aanpak. Met deze wijze van werken ontstond 

na enkele jaren intensieve arbeid – Dirler werkt nog met 

een paard voor de ploeg – een natuurlijk evenwicht in de 

wijngaarden. Dit leidde tot zuivere en kerngezonde druiven 

die de basis vormen voor wijnen van absolute topkwaliteit. 

Zoon Jean bezit dezelfde passie als zijn vader en wordt

momenteel terecht gezien als een der talentvolste

vignerons van de Elzas. Onder de kop « Les stars 

de demain » plaatst ook La Revue du Vin de France

de jonge Jean Dirler bij de top van de Elzas.

2005 Pinot Gris Réserve
Zoals u wellicht weet, heette deze wijn vroeger Tokay Pinot Gris. 

De naam Tokay is sinds 2004 voorbehouden aan de Tokay-wijnen 

uit Hongarije. Niet getreurd want de smaak van de wijn is niet 

veranderd en de verantwoordelijke druif is en blijft de pinot gris.

Proefnotitie: een verrukkelijk aromatisch parfum met tonen van 

laat geoogste druiven (‘vendange tardive’), geel fruit en bloeiende 

voorjaarsheesters. De smaakaanzet is heel rijk, met een honingachtig 

zoetje, maar toch heel fris. Een prachtige, rijke witte wijn.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 13,95 per fl es (normaal € 16,50)

2005 Gewürztraminer Bux
Op grond van de ligging van de akker Bux en zijn prachtige smaak 

zou deze Bux wat ons betreft tot de grands crus gerekend mogen 

worden. Dat hij deze kwalifi catie niet heeft, vinden wij niet erg, 

want het komt de prijs ten goede. De gewürztraminer rijpte in 2005 

voorbeeldig en leverde wijnen op met een buitengewone fi nesse.

Proefnotitie: elegante, licht aromatische, fl orale neus. 

De aanzet van de smaak is weelderig, met tonen van noten, 

wat honing en een mooie frisheid. Heerlijke, licht exotische fi nale

met goede frisse zuren. Wat een wijn! 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 13,25 per fl es (normaal € 15,25)

 E L Z A S

◂ De Grands Crus

Het wijndomein van Dirler bestaat momenteel uit in 

totaal 18,2 hectare wijngaard, waarvan niet minder 

dan 42% de status van Grand Cru heeft. Dirler is 

een gerenommeerd wijndomein, waarvan de beste 

wijngaarden gelegen zijn op beroemde grand

cru-akkers als Saering, Spiegel, Kessler en Kitterlé, 

die alle gesitueerd zijn tussen de dorpen Bergholtz 

en Guebwiller. We kozen deze keer voor twee van

de mooiste crus.

2005 Riesling Grand Cru Spiegel
De Spiegel-wijngaard ligt deels op het zuiden, deels op het

zuidoosten. De zuidelijke kant heeft een steenachtige bodem

waar de riesling zich thuis voelt. De grond van de zuidoostkant

is zwaarder en geschikter voor de gewürztraminer.

Proefnotitie: indrukwekkende neus met mooie, frisse fruittonen. 

De smaak is heel rijp, met een lichte ‘vendange tardive-achtige’ smaak 

en een lange, expressieve fi nale. Een wijn vol fi nesse en elegantie.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 19,35 per fl es (normaal € 21,90)

2005 Gewürztraminer Grand Cru Kitterlé
De bovenlaag van de akker Kitterlé bestaat ter hoogte van

Guebwiller vooral uit vulkanische grond. De gewürztraminer

die op deze akker is aangeplant, presenteert een buitengewone 

smaak, die bijna ‘fumé-achtig’ overkomt.

Proefnotitie: zeer rijke, vette neus met prachtige fl orale tonen

van pioenroos en vruchten. De smaak is krachtig en heeft tegelijk

een heel rijk en mineraal karakter. Een zeer grote wijn met veel

expressie in de fi nale. Top!

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 19,35 per fl es (normaal € 21,90)
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C Ô T E S  D U  R H Ô N E C Ô T E S  D U  R H Ô N E

Wanneer wij over Châteauneuf-du-Pape spreken, wordt meestal 

de rode wijn bedoeld. Toch wordt in dit bekende wijngebied op 

bescheiden schaal ook een buitengewone witte ‘Châteauneuf’ 

gemaakt. Het was Christian Favier, die eind jaren zeventig, 

toen hij Chante Cigale van zijn schoonvader Noël Sabon overnam, 

enkele wijngaarden heraanplantte met witte rassen, omdat zijn 

droom was eens een prachtige witte Châteauneuf-du-Pape

te maken. Deze droom is uitgekomen, want bijna tien jaar later 

werd zowel de rode als de witte Châteauneuf-du-Pape van Domaine 

Chante Cigale van het oogstjaar 1989 uitgeroepen tot de beste van 

de gehele appellation. “La cigale a chanté deux fois” was indertijd 

de opvallende kop in de ‘Vaucluse Matin’ en sindsdien importeert 

Okhuysen de rode en de witte Châteauneuf-du-Pape.

Superwijn van jonge aanplant

Jaarlijks bezoeken wij in het vroege voorjaar Domaine Chante 

Cigale om het jongste oogstjaar te proeven. Deze keer werd 

gestart met een eenvoudige witte en rode wijn, gemaakt van 

jonge wijnstokken. Alexandre Favier, de huidige wijnmaker, 

wilde graag onze mening weten over deze ’petits vins’.

Hij vertelde dat deze wijnen normaal ‘en vrac’ worden verkocht

aan de plaatselijke Cave Coopérative, maar dat hij het eigenlijk 

zonde vond om dit te doen vanwege de uitstekende kwaliteit van 

beide wijnen. Wij proefden deze jonge-aanplant-wijnen en waren 

zo geïmponeerd door de kwaliteit dat wij op voorhand alles 

reserveerden wat beschikbaar was.

2006 Genestière blanc 
Chante Cigale, Vin de Table

Voor de witte wijn gebruikte Chante Cigale de druiven roussanne 

(70%) en clairette (30%), die eerst een koude weking ondergingen 

om zoveel mogelijk fruit en frisheid aan de schil te onttrekken. 

Het resultaat mag er wezen!

Proefnotitie: De kleur is mooi helder groen-geel. Het parfum is 

fl oraal en stuivend met prachtige tonen van groen en geel fruit. 

De smaak is verfi jnd en fris met goede zuren in de fi nale. Een zalig

en origineel glas!

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief, aan tafel bij een visje, salade

en zomerse lunch.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs per doos van 6:

€ 6,75 per fl es (normaal € 7,75)

2006 Genestière rouge 
Chante Cigale, Vin de Table

Favier maakte deze wijn van jonge stokken grenache (60%), 

tempranillo (35%) en een beetje carignan(5%). Hij vinifi eerde

de druiven puur op het fruit en op frisheid. Het resultaat is 

verbluffend goed.

Proefnotitie: Mooie dieprode kleur. De geur is bedwelmend 

en zit barstensvol rood fruit met tonen van aardbei, frambozen en 

zwarte bessen. In de smaak keert dit fruit terug en harmonieert 

prachtig met licht kruidige tonen.

Schenkadvies: Zomers rood op ieder uur van de dag. 

Licht gekoeld schenken.

Op dronk: tussen nu en najaar 2009.

Speciale prijs per doos van 6:

€ 6,75 per fl es (normaal € 7,75)

Domaine Chante Cigale is al vele jaren een bekend wijndomein welks naam in vakkringen met respect

wordt uitgesproken. Het was in 1979 dat de toen zeer bekende wijnmaker Paul Avril ons Chante Cigale

tipte als sterk opkomend domein met een hoge kwaliteit Châteauneuf-du-Pape. Onze eerste aankoop

hier betrof het oogstjaar 1978 (een topwijn uit een topjaar) en er zouden nog vele oogstjaren volgen.

Bijzondere ‘Vins de tables’ uit Châteauneuf-du-Pape

“La cigale a chanté deux fois”

Xavier Kat en Alexandre Favier Het dorp Châteauneuf-du-Pape



O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

9

O
kh

u
ys

en
 V

in
ée

 V
in

eu
se

8

R O S É W I J N E N R O S É W I J N E N

2006 l’Orangerie de Pennautier Rosé
Vin de Pays de Cité de Carcassonne

Genomineerd door het blad Proefschrift voor de titel 

van beste rosé van het jaar! Het klimaat van Carcassonne

is ideaal om typisch Zuid-Franse druivenrassen als syrah, 

grenache en cinsault te laten rijpen, zonder dat ze 

zware wijnen geven. De wijn werd gemaakt van een blend

van het eerst vrijgekomen sap van deze drie druivenrassen.

Proefnotitie: de neus is mooi ingetogen, met tonen van 

klein rood fruit en bloemen. De smaak is elegant en levendig, 

met een mooie rondeur, sappig fruit en frisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: prima als aperitief, bij lichtere visgerechten

 of een zomerse salade.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 4,65 per fl es (normaal € 5,50)

2006 Terres Noires Syrah Rosé
Vin de Pays d’Oc

Het Zuid-Franse bedrijf Delta Domaines, waaronder ook

het bekende Domaine du Bosc valt, is verantwoordelijk voor

de voortreffelijke wijnen van Terres Noires. Deze serie

wijnen maakt men van druiven van eigen wijngaarden en is

een zo puur mogelijke expressie van het gebruikte druivenras. 

Delta Domaines slaagt hier jaar in jaar uit uitstekend in! 

Proefnotitie: het fruit van de syrahdruif heeft een heerlijk bessig

en pittig karakter, met ook iets van een pepertje. De smaak is vol 

sappig fruit, met tonen van kersen en zwarte bessen. 

De wijn is heel zuiver en bezit een lekkere frisse afdronk. 

Schenkadvies: uitstekend als aperitief, maar ook

 bij salades, barbecue, pizza of pasta.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 4,55 per fl es (normaal € 5,40)

2006 Guilhem Rosé
Vin de Pays de l’Hérault

De Guilhem-serie van de familie Guibert van het beroemde Mas 

de Daumas Gassac is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in 

Nederland. De wijnen wonnen reeds vele prijzen en kennen als 

huiswijn een groot succes in diverse restaurants. Daarnaast maakt 

het team van Samuel Guibert met veel zorg een uitstekende rosé 

van druiven afkomstig van de beste wijngaarden uit de Hérault.

Proefnotitie: de wijn heeft een heerlijk rijp fruit van bessen en rode 

vruchtjes. Hij bezit een aantrekkelijke kruidigheid, heeft verkwikkende 

zuren en een heel klein zoetje in de afdronk. Gevaarlijk lekker!

Schenkadvies: verrukkelijk als aperitief, 

maar ook bij de barbecue of een pastagerecht

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 4,55 per fl es (normaal € 5,40)

Rosé voor alledag

Rosé wordt gelukkig weer gezien als 

wijn en is met name in de zomer niet 

zozeer een alternatief voor wit, als 

wel voor rode wijn. Net als witte en 

rode wijn, bestaat ook rosé in vele 

soorten, stijlen en prijzen. ‘Doe mij 

2006 Huerta del Rey Rosado
Vino de la Tierra de Castilla Y Léon

Ook dit jaar genomineerd door het blad Proefschrift

voor de titel van beste rosé van het jaar! Het grote geheim

van deze rosado is, dat hij nog altijd ieder jaar wat beter

wordt, waardoor hij nooit gaat vervelen. Antonio Sanz is 

dan ook een meester in het componeren van wijnen met

enerzijds pure fruittonen en anderzijds frisheid en elegantie.

Proefnotitie: de neus is stuivend, met geuren van aardbeien, 

frambozen en zwarte bessen. De smaak heeft datzelfde explosieve, is 

sappig en vol rijp rood fruit, met in de fi nale heerlijk verfrissende zuren.

Schenkadvies: breed inzetbaar. Heerlijk als aperitief, maar ook

bij salades, gegrilld vlees en pasta.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:

€ 5,60 per fl es (normaal € 6,50)

2006 Domaine des Jougla Rosé
Saint-Chinian

In het prachtige bosrijke achterland van de Middellandse zee

ligt niet ver van de stad Bézier het kleine familiedomein

van Jougla. Het domein geldt als een van de beste 

van de streek. De Jougla’s maken hier dan ook al

vier eeuwen met enorm veel passie en kunde wijn 

en lijken dat voorlopig te blijven doen. 

Proefnotitie: de druiven syrah, mourvèdre, grenache en cinsault 

geven hier een intense, frisse en kruidige wijn. De neus zit vol 

rode vruchtjes als aardbeien en frambozen en is lekker kruidig. 

De smaak is vol en pittig, met een uitstekende frisheid.

Schenkadvies: lekker bij salades, wit vlees, 

vettere vissoorten en gekruide gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12:

€ 7,10 per fl es (normaal € 8,25)

2006 Zoé Rosé, La Préceptorie de Centernach
Vin de Pays de Côtes Catalanes

Vincent Legrand is de grondlegger van dit prachtige domein in 

het achterland van de Roussillon. Zijn streven is om topwijnen te 

maken in dit tamelijk onontgonnen gebied. Hij begreep echter dat 

het presenteren van een serie uitmuntende basiswijnen tegen een 

kleine prijs de beste manier was om mensen met zijn wijnen kennis 

te laten maken. Ons advies: dit moet u proeven! 

Proefnotitie: de geur is verrukkelijk, met tonen van rood fruit als 

frambozen en bosaardbeitjes, maar ook iets van citrus en kruiden. 

In de smaak vinden we een geconcentreerd en sappig fruit, mooie frisse 

zuren en een toets van vanille.

Schenkadvies: breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij de barbecue of bij tapa’s.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 7,50 per fl es (normaal € 8,70)

maar een glas rosé’ is dan ook even 

ongenuanceerd als het vragen naar 

zomaar een glas wit of rood. 

Dit neemt natuurlijk niet weg dat een 

rosé best ongecompliceerd lekker 

mag zijn, bij voorkeur in het zonnetje!
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R O S É W I J N E N R O S É W I J N E N

2006 Abadal Rosado
Pla de Bages

Genomineerd door het blad Proefschrift voor de titel van beste 

rosé van het jaar! Deze rosado werd gemaakt van 100% cabernet-

sauvignon, een druif die het hier in het hoger gelegen achterland 

van Barcelona uitstekend doet. De vroeg geoogste druiven 

ondergingen een koele weking. Het eerst vrijgekomen sap uit de 

druiven werd vervolgens gebruikt voor deze rosé. Het resultaat is 

een geconcentreerde en pittige rosé.

Proefnotitie: de neus bezit een mooi fruit van aardbeien

 en kersen en aangenaam kruidige tonen. In de mond vinden we 

prachtig geconcentreerd fruit, een licht vettige structuur

 en een frisse, kruidige afdronk.

Schenkadvies: bij wit vlees, vette vissoorten, pasta en rijstgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 7,30 per fl es (normaal € 8,50)

2006 La Bouderry Rosé
Côtes de Provence

Het is natuurlijk geen ‘La Bernarde’, maar dit ‘kleine broertje’is 

overduidelijk wel familie! De gebruikte druiven syrah, cinsault, 

grenache en mourvèdre zijn typisch voor het hier heersende 

mediterrane klimaat. Ze komen van wijngaarden die tegen het 

Massif des Maures aan liggen. De druiven worden apart geoogst 

en daarna gevinifi eerd op het Domaine La Bernarde, waar ook de 

uiteindelijke assemblage plaatsvindt.

Proefnotitie: de kleur is zalmroze, met een nuance van oranje.

Het parfum is heel fl oraal, met licht kruidige tonen en rode vruchtjes. 

De smaak is verfi jnd en goed voorzien van wit fruit en prachtige zuren.

Schenkadvies: prima als aperitief, maar ook bij een visje en 

Provençaalse gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 6,95 per fl es (normaal € 8,10)

2006 Rosé d’une Nuit, Domaine du Deffends
Coteaux Varois

Na het overlijden van Jacques de Lanversin zetten

zijn vrouw Suzel en de kinderen het prachtige wijndomein voort. 

Naast hun vermaarde Clos de la Truffi ère maken zij ook

 een zeer mooie Rosé d’une Nuit van de druiven grenache

en cinsault en die een opvallende frisheid bezit.

Proefnotitie: de weking duurde een kort nachtje, vandaar de

lichtroze kleur. De neus is fris en zuiver, met rood fruit, fi jne kruiden

en iets citrus. De smaak is elegant met prachtige zuren 

en een zalige fraîcheur in de afdronk.

Schenkadvies: prachtig als aperitief en passend bij

schelp- en schaaldieren en visgerechten.

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 8,20 per fl es (normaal € 9,50)

Rosé voor  de z o ndag

Naast de rosé’s voor alledag, waarbij 

de aanwezigheid van zon vaak de 

voornaamste reden is om de fl es 

open te trekken (of open te draaien), 

bestaan er ook rosé’s met een 

duidelijk complexer karakter. 

2006 Coume Marie Rosé, La Préceptorie de 
Centernach
Côtes du Roussillon

Genomineerd door het blad Proefschrift voor de titel van beste rosé 

van het jaar! Vincent Legrand treedt steeds meer in de voetsporen

van zijn schoonvader Marc Parcé en maakte deze formidabele rosé 

van de druiven grenache noir, carignan en syrah, afkomstig van 

oude stokken van een leisteengrond en een kalkgrond. De wijn werd 

gevinifi eerd deels op grote houten fusten en deels op barriques.

Proefnotitie: de neus is complex, met een heel zuiver bessig fruit, 

iets citrus en vanille. De smaakaanzet is fris, vol rode fruittonen en 

prachtige zuren, met een lichte toast in de afdronk. Nu al heerlijk, 

maar ook probleemloos een tijdje te bewaren. 

Schenkadvies: mooi bij iets kruidige gerechten, 

zowel rood als wit vlees en een stevige vis.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 10,95 per fl es (normaal € 12,60)

2006 Domaine La Bernarde Rosé
Côtes de Provence

Een van de mooiste domeinen uit de Provence is wat ons betreft

La Bernarde. Zowel de rode wijnen als de rosés die hier gemaakt 

worden, blinken uit in elegantie en stijl. De druiven grenache, 

cinsault en mourvèdre vergistten op lage temperatuur. Het resultaat 

is een rosé met een zalmroze kleur en een bijna oranje gloed.

Proefnotitie: de geur is licht kruidig met nuances van klein rood

 fruit als bosaardbeitjes en framboosjes. De smaakaanzet is intens,

met een delicaat fruit, gevolgd door een goede concentratie

en een fantastisch lange fi nale. 

Schenkadvies: verrukkelijk bij Provençaalse visgerechten,

gevogelte of een mooie salade.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 11,20 per fl es (normaal € 12,80)

2006 Pibarnon Rosé
Bandol

Het proeven van een Pibarnon Rosé blijft een feest. De mourvèdre-

druif doet het nergens zo goed als in Bandol en geeft de wijn zijn 

unieke karakter. Eric de Saint-Victor beschikt bovendien over de 

mooiste wijngaarden van de streek en weet hoe hier mee om te gaan!

Proefnotitie: de kleur is oranje-roze. Het parfum is delicaat met rood 

fruit, perzik en iets van koffi e. De smaak is krachtig, maar tegelijk

elegant en verleidelijk. Hij is perfect droog, complex, mooi vet 

en heeft een mooi genuanceerd fruitaroma.

Schenkadvies: dit is een echte eet-rosé. Mooi bij Provençaalse

schotels, kreeft en vele visgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 16,50 per fl es (normaal € 18,70)

Bij deze rosé’s speelt de combinatie 

met eten een belangrijkere rol. 

Deze wijnen strelen de tong en 

zijn vaak ideale begeleiders van de 

mooiste culinaire creaties!



Spannend wit
Vier maal spannend wit van zeer hoog niveau 

Proefpakket 
spannend wit
U kunt deze vier wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt dan 

van iedere soort drie fl essen.

Speciale prijs: € 110,00 

(normaal € 125,25) O
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W I T T E ZOM E RW I J N E N W I T T E  ZOM E RW I J N E N

We weten niet hoe het u 

vergaat in de zomer, maar 

vele wijnliefhebbers – zoals

wij - drinken dan vooral witte 

en rosé wijnen. Dat is dan ook 

de reden dat wij vier zeer mooie 

droge witte wijnen voor u

selecteerden. Het zijn wijnen 

met een zekere dis tinctie, 

die duidelijk uitsteken boven 

het gemiddelde aanbod van 

droge witte wijnen. 

Ze komen uit verschillende 

streken: twee uit Frankrijk 

(Rhône en Bourgogne), 

één uit Spanje (Pla de Bages)

en één uit Nieuw-Zeeland

(Marlborough) en ze zijn

alle vier gemaakt van druiven 

die voor de betreffende

wijnstreek bepalend zijn.

Het mooiste wit 

van Laudun

In het dorp Saint-Victor la Coste woont 

wijnboer Luc Pélaquié. Hij geeft zijn geld 

niet uit aan een mooie oprit, of een proef-

lokaal. Zijn huis is eenvoudig en ook de 

vinifi catie-ruimtes doen niet vermoeden 

dat hier een gerenommeerd wijndomein is 

gevestigd. Bijna twintig jaar werken wij

nu al samen. Dat wij indertijd 

een goede neus hadden, 

werd onlangs nog bevestigd 

door Jean-Marie Guffens, die 

hem omschreef als één van 

de grootste specialisten van 

witte wijnen in de Rhône. 

Met name zijn witte 

Laudun blanc is werke-

lijk vermaard.

2006 Laudun Blanc
Côtes du Rhône Villages, 

Domaine Pélaquié

De druiven clairette blanche, bourboulenc, 

grenache blanche, viognier en rousanne 

worden apart geoogst en gevinifi eerd. Na-

dat de druiven pneumatisch zijn geperst, 

gist het sap gedurende drie à vijf weken 

op lage temperatuur (17/18°C), waarna de 

wijn drie tot vier maanden sur lie rijpt. De 

assemblage vindt vervolgens plaats in het 

vroege voorjaar en de botteling medio mei.

Proefnotitie: De neus is zeer fl oraal en biedt 

tevens een verfrissend fruit met tonen van 

acacia, meloen en peer. De smaakaanzet 

is overrompelend met sappige zuren en op-

nieuw dat weelderige fruit. Ten slotte vinden 

we in de afdronk een elegante fraîcheur, frisse 

zuren en een verrukkelijke structuur.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, maar 

tevens aan tafel bij schaal- en schelpdieren, vis-

schotels, hartige salades, wit vlees en gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 8,45 per fl es (normaal € 9,95)

De meest originele druif 

van Spanje

Pas in 1995 kreeg het ‘miniwijngebiedje’ 

Pla de Bages zijn offi ciële erkenning, 

terwijl hier toch al eeuwenlang wijn wordt 

gemaakt. Dat Pla de Bages nu op de 

Spaanse ‘wijnkaart’ staat heeft dit gebiedje 

vooral te danken aan Bodegas Masies 

d’Avinyó, dat bijna een derde van het 

totale DO-gebied bezit. Pla de Bages 

ligt ter hoogte van Barcelona in een 

heuvelachtig landschap rond het 

stadje Manrese. De aanplant is de 

druif tempranillo, alsmede enkele 

Bordelaise druiven als caber-

net-sauvignon, cabernet-franc 

en merlot. Voor wit blijft het 

beperkt tot chardonnay en de 

originele druif picapoll.

2006 Abadal Picapoll
Pla de Bages

Slechts vier hectare van de honderddertig 

die Masies d’Avinyó bezit, zijn aangeplant 

met deze druif, in Frankrijk ook wel picpoul 

genoemd. Deze wordt hier – zoals het 

hoort – relatief vroeg geplukt en ondergaat 

eerst een koude weking alvorens geperst te 

worden. Vervolgens fermenteert het sap op 

lage temperatuur in grote dubbelwandige 

roestvrijstalen tanks met volledige controle 

van de temperatuur.

Proefnotitie: het parfum is heel stuivend en 

fris met tonen van vers fruit, iets exotisch en 

ook vers geplukte bloemen. De smaak is heel 

sappig met een frisse zetting en fi jne zachte 

zuren. Een feest om te drinken.

Schenkadvies: zeer goed bij een visje, vlees- 

en vissalades, gerookte zalm of forel en ook 

zalig als aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 6,75 per fl es (normaal € 7,80) 

Een boeiende selectie

van Jean-Marie Guffens

In het jaar 2005 zijn er heel veel mooie 

Bourgognes gemaakt. Jean-Marie Guffens, 

ook wel “le roi du chardonnay” genoemd, 

zegt over 2005: “Dit is een uitermate ver-

fi jnd jaar met intelligente kracht.

Geen Sylvester Stallone, maar 

eerder Robert de Niro”. Qua 

rijpheid zit 2005 op het 

niveau van 1989 en 1990, 

met net iets meer zuren dan 

deze jaren. Een aantrekkelijk 

jaar met name voor 

de Mâconnais. 

2005 Mâcon- Villages
Grand Elevage
Verget

Jaarlijks maakt Jean-Marie wijnen van 

speciaal geselecteerde druiven, die een 

luxe opvoeding krijgen. Zo vinifi eert hij de 

rijpe chardonnay voor deze Mâcon-Villages 

eerst op cuve en laat hij de wijn daarna 

deels in grote foeders en deels op normale 

barriques van 225 liter “sur lie” – ofwel op 

de fi jne gistsporen – rijpen. Het resultaat is 

verbluffend. Proeft u maar!

Proefnotitie: de neus is heel aantrekkelijk met 

tonen van wit en geel fruit als abrikoos, peer 

en appel en een heel lichte toets van hout. 

De smaak is rijp en heeft een goede structuur, 

met prachtige zuren die harmoniëren met 

het verfi jnde, soms bijna zoetige fruit.

Schenkadvies: ideale wijn bij wit vlees en 

licht gevogelte, maar ook bij fi jne, rijpe kazen. 

Ook als avondwijn, na tafel, is hij verrukkelijk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:

€ 9,95 per fl es (normaal € 11,50)

Een wereldwijn uit 

Nieuw-Zeeland

De droom van Ruud en Dorien Maasdam 

– “grote wijnen maken” – wordt steeds 

meer werkelijkheid. Geen blad of tijdschrift 

over wijn gaat voorbij aan de wijnen van 

Staete Landt, de creatie van dit sympa-

thieke Nederlandse echtpaar. Het unieke 

klimaat van Nieuw-Zeeland, de 

terroir van Marlborough, en niet 

in de laatste plaats de enorme 

passie van Ruud en Dorien zijn de 

basis voor dit grote succes.

De wereldwijde vraag naar 

hun wijnen is buitengewoon

te noemen. 

2006 Staete Landt 
Sauvignon
Marlborough, Nieuw-Zeeland

De sauvignon voelt zich hier als een vis 

in het water. Daarom plantte Ruud niet 

minder dan zes percelen aan met deze 

druif. De wijn wordt overigens per perceel 

gevinifi eerd en deze vinifi catie loopt uiteen 

van gisting op roestvrijstalen tanks tot 

rijping op houten vaten. Pas daarna vindt er 

een assemblage plaats.

Proefnotitie: het parfum stuift het glas uit, 

zoals dat hoort bij een goede sauvignon. Het 

fruit is opvallend, met tonen van ananas, pas-

sievrucht, lychee en tropisch vruchten, maar 

ook tonen van vers gesneden groente, rabar-

ber en fi jne mineralen; kortom weelderig qua 

smaak en met een afdronk vol knisperende, 

sappige zuren.

Schenkadvies: uniek als aperitief, maar ook 

aan tafel bij visjes, schaaldieren en niet te 

vergeten bij een gerijpt geitenkaasje.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 10,95 per fl es (normaal € 12,50)



◀ 2005 Saumur Champigny
Domaine des Roches Neuves

Proefnotitie: de geur is intens met tonen 

van rijp zwart fruit als bramen, zwarte kersen

en bosbessen. De smaakaanzet valt op door opnieuw 

rijpe fruittonen, gevolgd door een uitstekende concentratie, 

een romige structuur, rijpe, smeuïge tanninen

en uitstekende, frisse zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 8,60 per fl es (normaal € 9,90)

◀ 2004 Saumur Champigny, Terres Chaudes
Domaine des Roches Neuves

Proefnotitie: deze Terres Chaudes is afkomstig van

een apart perceel met oudere stokken die een laag

natuurlijk rendement hebben (30 hectoliter per hectare). 

De wijn die hier vanaf komt, heeft een vergelijkbaar 

fruitkarakter als de basiswijn. Hij heeft echter een veel 

rijkere structuur, meer complexiteit – onder andere doordat

de wijn deels op (oude) eikenhouten vaten rijpte – 

en een enorme lengte.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 13,60 per fl es (normaal € 15,50)

R O D E  Z O M E R W I J N E N R O D E  Z O M E R W I J N E N

◀ Domaine des Roches Neuves
Alhoewel we bij de jonge en gepassioneerde Thierry Germain 

nog immer geneigd zijn om hem als jong talent te bestempelen, 

is deze zeer getalenteerde veertig jarige ‘Bordelais’ al vijftien jaar 

eigenaar van dit prachtige domein. 

Thierry won al vele prijzen en zijn wijnen krijgen jaar in

jaar uit hoge scores in de Franse, Engelse en Amerikaanse pers. 

Zijn persoonlijke uitdaging de laatste jaren was om het domein 

volledig biologisch-dynamisch te maken, en daarmee het 

evenwicht in de wijnen en de algehele kwaliteit nog verder

te verbeteren.

Enkele van de sterkste ‘merk namen’ 

in de wijnwereld komen uit 

het Loire-gebied. Het betreft 

Sancerre en Pouilly-Fumé, beroemd 

om hun witte wijnen gemaakt van 

100% sauvignon. Minder ver reikt

de faam van de rode Loirewijnen, 

gemaakt van de cabernet-franc-druif, 

terwijl deze in sommige gevallen 

toch tot Frankrijks mooiste wijnen 

gerekend mogen worden. 

◀ 2005 Chinon Cuvée Terroir
Domaine Charles Joguet

Proefnotitie: de neus biedt een combinatie van zwart en rood fruit als 

bosbessen en frambozen, met tevens licht aardse tonen. In de mond 

vinden we rijp fruit, mooie aardse tonen, perfect rijpe tanninen en een

uitstekende frisheid. Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 8,95 per fl es (normaal € 10,50)

◀ 2004 Chinon, Clos du Chêne Vert
Domaine Charles Joguet

Proefnotitie: de kleine wijngaard ‘Clos du Chêne Vert’ is de oudste en 

beroemdste van Chinon. De wijngaard is gelegen op de steile coteaux 

en reikt tot aan het stadje Chinon. De ligging is op het zuidoosten en de 

grond bevat kalkrijke klei. De wijnen afkomstig van deze wijngaard zijn 

geconcentreerd, met stevige tanninen, een prachtige mineraliteit, 

een perfect evenwicht en hebben een groot bewaarpotentieel.

Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2015 of langer.

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 20,50 per fl es (normaal € 23,25)

◀ Domaine Charles Joguet 
De uiterst aimable Charles Joguet was indertijd een pionier in de 

Loire en zijn wijnen genoten grote bekendheid. Toen Charles twintig 

jaar geleden zijn affaire verkocht, hielden alle liefhebbers hun hart 

vast, want wat zou er met dit prachtige domein gebeuren? Nu, vele 

jaren later, behoort het domein nog altijd tot de beste 

van de streek en is het met de komst van de jonge François-Xavier 

Barc van een goede toekomst verzekerd. Met het topjaar 2005 

maakt François-Xavier meteen een diepe indruk!

De wijndorpen gespecialiseerd in het maken van 

rode wijn vinden we vooral in het westelijke deel 

van de Loirevallei. De meest bekende zijn Anjou, 

Bourgeuil, Chinon en Saumur-Champigny. 

Okhuysen werkt hier al vele jaren met twee echte 

‘sterdomeinen’, Domaine Charles Joguet uit Chinon 

en Domaine des Roches Neuves uit Saumur-

Champigny. In het ‘classement des Meilleurs 

Vins de France’ kreeg de eerste één ster

en de laatste kreeg er zelfs twee!

Domaine Charles Joguet & Domaine des Roches Neuves 

Proefpakket cabernet 
uit de Loire
U kunt deze vier wijnen ook als

proef pakket bestellen. U ontvangt dan 

van iedere soort drie fl essen.

Speciale prijs: € 159,00 

(normaal € 177,45)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk) O
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Genieten van cabernet uit de Loire

François-Xavier Barc

Thierry Germain



Bij aankoop van 24 fl essen 
of meer van één of beide
lustrumwijnen 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)

Een bijzonder aanbod ter ere van onze 140
ste 

verjaardag!

Kristallen karaf cadeau!
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I T A L I Ë I T A L I Ë

Verrassende vondst in De Marken

De provincie Marche ligt aan de ‘Mare Adriatico’ en wordt om-

sloten door wijngebieden als Emilia Romagna in het noorden, 

Toscane en Umbrië in het westen en de Abruzzen in het zuiden. 

Zoals in heel Italië is de wijncultuur hier zo oud als de weg naar 

Rome. Hannibal wilde Rome via de Marken aanvallen, maar zijn 

soldaten verloren de strijd omdat ze dronken waren van de 

Verdicchio-wijn. Het is diezelfde druif ‘verdicchio’ die momenteel 

een belangrijke rol speelt bij het maken van heerlijke, stuivende 

witte wijnen. De klimatologische omstandigheden zijn hier wellicht 

nog gunstiger dan in Toscane en Umbrië, omdat de Apenijnen de 

koude luchtstroming enigszins tegenhouden en de Adriatische 

zee voor verfrissing en een buitje zorgt. Opvallend in dit heuvelige 

wijngebied is de grote diversiteit van druiven en de vele soorten 

wijn. Vroeger was dit nog veel meer het geval, want iedere wijnboer 

maakte zijn eigen ‘nostrano’ of wel plaatselijke wijn. Eind jaren

zeventig is er enige structuur in de Marken aangebracht met in 1985

als resultaat een offi ciële DOC. Zoals al genoemd, is de witte wijn 

van de druif verdicchio hier zeer populair en wordt de rode wijn 

Rosso Piceno nu al gezien als een topwijn in de betaalbare prijs-

klasse. Iets ten noordwesten van de hoofdstad Ancona dronken 

wij in een plaatselijk restaurant de witte wijn Verdicchio dei Castelli 

di Jesi van het huis Conti di Buscareto. De wijn imponeerde onze 

smaakpapillen zo intens, dat wij op zoek gingen naar dit wijnhuis. 

Conti di Buscareto bleek een wijndomein dat een perfecte balans 

heeft weten te vinden tussen moderne en traditionele vinifi catie. 

Zo cultiveert men bij voorkeur autochtone druiven, maar vinifi eert 

deze wel naar moderne maatstaven; een eigentijdse visie met

respect voor het verleden. Opvallend daarbij is, dat alle wijnen van 

dit huis spectaculair proefden. We besloten dan ook zowel een 

rode, een rosé als een witte wijn te selecteren.

2006 Verdicchio dei Castelli di 
Jesi bianco
De verdicchio wordt hier met de hand 

geplukt en in kleine oogstbakken naar

de kelders vervoerd. Vervolgens worden 

de druiven licht geperst en het sap op lage 

temperatuur vergist. Daarna rijpt de wijn 

“sur lie” en wordt daarna gebotteld.

Proefnotitie : Mooie, heldere groen-gele 

kleur. Het parfum is heel fl oraal met tonen 

van wit en rijp fruit. De smaak is heel fris en 

spannend, met mooie zuren in de fi nale.

Kortom een verrukkelijke, stuivende en 

knisperende wijn.

Schenkadvies: goed als aperitief, bij vlees- 

en vissalades, schelp- en schaaldieren en 

ook als frisse avondwijn.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 6,45 per fl es (normaal € 7,50)

2006 “Rosa”, Marche Rosato
De verantwoordelijke druif voor deze rosé 

is de lacrima nera. Ook deze wordt met de 

hand geplukt en naar de gistkuip

getransporteerd, waarna ze een korte 

weking ondergaat voor het krijgen van een 

mooie kleur. Daarna volgt de gisting waar-

bij de temperatuur laag wordt gehouden 

om zoveel mogelijk rood fruit in de wijn te 

behouden. Vervolgens rijpt de wijn korte 

tijd voordat hij op fl es gaat.

Proefnotitie: Prachtig roze van kleur. 

Het parfum is heel fl oraal, vol met kersen-

fruit en iets ananas. De smaak zit eveneens 

barstensvol fruit en is heerlijk fris met fi jne, 

zachte, frisse zuren. 

Schenkadvies: Heerlijke wijn aan tafel 

bij allerlei zomerse gerechten en fi jne niet

te zware pasta’s.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 6,45 per fl es (normaal € 7,50)

2005 Rosso Piceno
Dit is een echte Italiaanse wijn, gemaakt 

van de druiven montepulciano (70%) 

en sangiovese (30%), die speciaal voor 

deze “Piceno” werden geselecteerd. Deze 

perfecte compositie werd op zeer deskun-

dige wijze gevinifi eerd. De druiven werden 

apart gevinifi eerd en na de gisting geas-

sembleerd. De geassembleerde wijn rijpte 

daarna gedurende een klein jaar op cuve.

Proefnotitie: De kleur is mooi diep 

donkerrood. De neus biedt een explosie van 

rijp rood en zwart fruit. Dit imponerende 

fruit keert terug in de smaak en harmonieert 

schitterend met de zachte, rijpe tanninen. 

Indrukwekkend lekker!

Schenkadvies: Ideale tafelwijn die prachtig 

combineert met de Italiaanse keuken.

Als avondwijn met een kaasje voldoet 

hij eveneens.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 6,45 per fl es (normaal € 7,50)

De grote wens van iedere wijnkoper is het vinden van kwalitatief hoogstaande wijnen voor een aantrekkelijke prijs. 

De laatste jaren concentreerden wij ons terecht op Spanje en ontdekten daar de heerlijke wijnen van Rueda, 

de Abadal-wijnen in Pla de Bages en onlangs nog die verrukkelijke ‘Zeta-wijnen’. In Italië is het lastiger om

betaalbaar rood, wit of rosé met een goede kwaliteit te vinden. Zeker, uit Veneto halen wij sinds een paar jaar

de witte en de rode Cavazza en de Valcalepio bianco en rosso behoren al jaren tot ons assortiment. Afgelopen

voorjaar bezochten wij het prachtige en zo pure wijngebied De Marken en deden een verrassende vondst.

Iedere boer maakte vroeger zijn eigen ‘nostrano’ 
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AU S T R A L I Ë

In onze zoektocht naar nieuwe wijnen 

gaan wij dan ook pas tot aankoop over 

als een wijn écht iets met ons doet,

als we zin hebben om de fl essen na de 

proeverij mee naar huis te nemen. 

Land of streek doen wat dat betreft minder 

ter zake, variatie daarentegen des te meer. 

Dat was dan ook de belangrijkste drijfveer 

om ons op Australië te gaan oriënteren, 

nu drie jaar geleden. Na meerdere selectie-

proeverijen bleek al snel dat onze 

algemene voorkeur bij de wijnen uit de 

koelere regio’s van South Austalia lag.

In het najaar van 2004 meldde wijnschrijver 

Cees van Casteren zich bij ons. Hij had 

net een maand in Australië rondgereisd 

om daar alle belangrijke wijngebieden aan 

te doen. Op zijn uitgebreide ‘strooptocht’ 

was hij enkele zéér interessante wineries 

tegengekomen die nog nauwelijks expor-

teerden en waarvan er één erg goed in ons 

assortiment zou passen. De proeffl essen 

kwamen onze kant op, waarna ze met een 

drietal van andere wineries afkomstig op 

de tafel kwamen te staan voor onze ‘blinde’ 

fi naleproeverij. De wijnen van Neagles Rock 

eindigden unaniem op de eerste plaats. 

In 2005 begonnen we dan ook als enige 

importeur voor de Nederlandse markt te 

werken met de wijnen van deze kleine top-

producent uit Clare Valley. 

Vele microklimaatjes

Clare Valley maakt onderdeel uit van het 

gebied ‘Mount Lofty Range’ en is gelegen 

ten oosten van de stad Adelaide in de 

provincie South Australia. Het is een van 

de oudste en mooiste wijnstreken van het 

continent. Het sleutelwoord hier is variatie. 

Het wijngebied van Clare bestaat uit een 

aaneenschakeling van valleitjes, gelegen

op zo’n 300 tot 500 meter boven

Begrippen als ‘nieuwe wereld’ en ‘oude wereld’ beginnen langzaam aan waarde te verliezen. 

Meer en meer komt de nadruk te liggen op het onderscheid tussen ‘terroir-wijnen’ en

‘technische wijnen’, tussen traditioneel gemaakte wijnen en modern gemaakte wijnen en tussen 

koele en warme klimaten. En alhoewel de technisch gemaakte moderne wijnen op een vergelijkende 

proeverij vaak indruk kunnen maken, zoekt Okhuysen doorgaans graag naar traditioneel gemaakte 

terroirwijnen, bij voorkeur uit een koel klimaat. Waarom wij dat doen? Wij houden van wijnen 

waar we met plezier een tweede fl es van openen, die ons bij iedere slok weer verrassen, 

wijnen met karakter, die ons nooit gaan vervelen.

de zee spiegel. De hoger gelegen wijngaar-

den zijn koeler en produceren de elegan-

tere wijnen. De bodem kent verschillende 

samenstellingen, hoewel zij hoofdzakelijk 

uit een rotsachtige ondergrond met een 

bovenlaag van kalksteen bestaat, en is rijk 

aan mineralen. Het klimaat is min of meer 

continentaal, met in de zomer overdag 

hoge temperaturen en koele tot koude 

nachten. De regen valt hier hoofdzakelijk 

in de winter en de zomers zijn droog, 

wat een bescheiden irrigatie noodzakelijk 

maakt, maar vervelende schimmels uit de 

wijngaard houdt. De gevarieerde bodem en 

de vele microklimaten zorgen ervoor dat 

veel verschillende druivenrassen het hier 

uitstekend doen, zoals shiraz, cabernet-

sauvignon, sangiovese, grenache, riesling, 

sémillon en zelfs sauvignon.

Afgelopen voorjaar kwamen de nieuwe 

oogstjaren bij ons binnen. Hoog tijd om 

ze weer eens uitgebreid bij u onder de 

aandacht te brengen. Wij selecteerden dit 

jaar vier uitstekende wijnen voor u.

Ieder glas verrast opnieuw

2006 Semillon-Sauvignon 
Blanc, Neagles Rock
Clare Valley

De assemblage van de 2006 bestaat uit 

maar liefst 94% semillon en slechts 6% 

sauvignon, wat in de ogen van eigenaar 

Steve Wiblin dit jaar de beste verhouding 

was.

In de neus vinden we een aangename 

geur die doet denken aan passievrucht, 

rijpe peer, ananas, iets vanille en ook wat 

groene appel. In de mond heeft de wijn 

een mooie vette structuur, heerlijke witte 

fruittonen en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 12: 

€ 7,95 per fl es

(normaal: € 9,50)

2006 Riesling, Neagles Rock
Clare Valley

De rieslingstokken staan aangeplant 

op enkele van de mooiste wijngaarden 

van het domein, met de namen Misery, 

Duncan en Home. De druiven werden 

in de warme zomer van 2006 perfect 

rijp en gaven de wijn een vrij exotisch 

karakter mee, dat zich uit in een geur 

van passievrucht, citrusfruit, lychee en 

sinaasappel(schil). De smaak is mooi 

subtiel, met frisse tonen van limoen en 

witte bloemen, ondersteund door prach-

tige zuren en een heerlijke frisse afdronk. 

Nu al prachtig, maar zal zich zeker nog 

ontwikkelen!

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12: 

€ 9,30 per fl es

(normaal: € 10,75)

2005 Grenache-Shiraz, 
Neagles Rock
Clare Valley

De prijs-kwaliteit-verhouding van deze 

verrukkelijke wijn is uitstekend. Hoewel 

rijp van karakter, geven het koelere jaar 

en de gisting op lage temperatuur de wijn 

ook veel elegantie en frisheid. De grena-

che rijpte op Frans eiken, de shiraz op 

Amerikaans. De assemblage vond plaats 

vlak voor de botteling. De wijn geurt naar 

donker fruit als rijpe bramen en zwarte 

bessen, met iets van mint, laurier, zwarte 

peper en kaneel. De smaak bezit een 

romig donker fruit, veel sap, frisse zuren 

en perfecte, zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 

€ 7,95 per fl es

(normaal: € 9,50)

2005 Shiraz, Neagles Rock
Clare Valley

Wat ons betreft is dit de topper van het 

domein en volgens Steve is dit zijn beste 

100% Shiraz die hij ooit heeft gemaakt. 

Voor het eerst heeft hij in de assemblage 

een perceel verwerkt met oude stokken 

van de Duncan-wijngaard. Vanwege de 

enorme concentratie van het fruit gebruik-

te Steve dit jaar iets meer nieuwe vaten 

en bovendien wat meer Amerikaans eiken 

dan normaal. Alhoewel zéér rijk, is dit niet 

de typische ‘dikke’ Australische Shiraz. De 

wijn valt naast zijn rijkdom op door zijn 

fi nesse en mineraliteit. Prachtig zijn het 

zwarte fruit van bessen en bramen, met 

ook iets van mint, kruidnagel, witte peper, 

vanille en chocola. De smaak is complex 

en intens, met prachtige frisse zuren, 

mineralen en een secondenlange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12: 

€ 9,75 per fl es

(normaal: € 11,25)

Proefpakket Neagles Rock
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen. 

U ontvangt dan van elke wijn drie fl essen.

Speciale prijs: € 106,00 (normaal:€ 123,00) (slechts één pakket per bestelling mogelijk)
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Prachtig rood 

uit het zuiden van Frankrijk

Op deze pagina’s selecteerden wij voor u drie bijzondere wijnen, gemaakt door

drie bijzondere wijnmakers. Alledrie de wijnen hebben met elkaar gemeen dat 

de consument ze vanwege hun prijs vaak links laat liggen, terwijl de prijs-kwaliteit

verhouding juist uitmuntend is. Een relatieve onbekendheid van de wijnen is daarvan

de voornaamste reden. Voor ons dan ook een reden om deze drie topwijnen 

eens extra in het zonnetje te zetten!

Voor het verkrijgen van de beste prijs kunt u de drie wijnen ook gecombineerd bestellen.

2004 Bel Amant, Fitou 
Château Champs des Sœurs

In het Classement des Meilleurs Vins de 

France van 2005 werd Laurent Maynadier 

van Château Champ des Soeurs al eens 

uitgeroepen tot wijnmaker van het jaar 

en sindsdien is de ster van dit domein 

alleen maar gerezen. Laurent heeft één 

‘probleem’, hij is te bescheiden. Hij maakt 

liever wijn dan dat hij erover praat. 

Maar proef je zijn wijnen, dan raak je 

er niet over uitgesproken. Aan ons dus

de schone taak ervoor te zorgen dat 

deze prachtige Fitou-wijn uw smaak-

papillen vindt. 

Proefnotitie: het parfum biedt een zéér 

aantrekkelijk rijp fruit van een mengeling van 

rode en zwarte vruchten. Ook de smaak kent 

een explosie van fruit, met een zwoele aanzet, 

zachte, vriendelijke tanninen en een heerlijke 

frisse, licht kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs: 

bij 12 fl essen: € 9,50 per fl es

bij 24 fl essen: € 8,95 per fl es

bij 36 fl essen: € 7,95 per fl es

(normaal: € 10,70)

2003 Restanques de Pibarnon, 
Bandol
Château de Pibarnon

Pibarnon hoort al bijna 30 jaar tot het rijtje 

illustere namen van de Franse wijnbouw. 

De wijnen van Pibarnon worden in de 

beste restaurants ter wereld geschonken 

en het domein wordt vermeld in bijna 

alle belangrijke klassementen. Zo krijgt 

het twee sterren in het Classement 

des Meilleurs Vins de France en is het 

opgenomen in The World’s Greatest 

Wines van Bettane & Dessauves.

Deze Restanques bestaat pas sinds kort 

en was een antwoord van De Saint-Victor 

op de vraag naar ook een meer betaalbare 

Bandol van zijn hand.

Proefnotite: de geur is typisch mourvèdre 

met een mooi donker fruit, een lichte 

kruidigheid, iets van viooltjes en wat leer. 

De smaak kent rijp, geconcentreerd fruit en is 

mooi vlezig, licht kruidig, met iets van laurier 

en fi jne tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs: 

bij 12 fl essen: € 15,40 per fl es

bij 24 fl essen: € 14,75 per fl es

bij 36 fl essen: € 12,95 per fl es

(normaal: € 17,50)

2003 Vin de Pays de Vaucluse, 
Trilogie d’Endes
Château des Tourettes

Geheel in zijn stijl – “ik ben een nederig 

man, maar ik ben niet bescheiden” – 

laat de vermaarde wijnmaker Jean-Marie 

Guffens ons bij de presentatie van deze 

wijn weten, dat hij een wijn heeft gemaakt 

die zich laat meten met de top van de 

Zuidelijke Rhône, maar daar maar een 

fractie van kost. Het toevallige feit wil 

dat Jean-Marie meestal gelijk heeft en

ook deze keer is dat niets anders. De wijn

is verbluffend en is zijn prijs daarmee

meer dan waard!

Proefnotitie: de geur van de wijn is 

overrompelend, met tonen van rijpe rode 

kersen, zwarte bessen, vanille en iets laurier. 

In de smaak is de wijn enorm geconcentreerd 

en bezit hij een prachtige structuur, mooi 

rijpe tanninen, een gul donker fruit, iets 

chocola en aangename zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs: 

bij 12 fl essen: € 14,70 per fl es

bij 24 fl essen: € 13,95 per fl es

bij 36 fl essen: € 12,50 per fl es

(normaal: € 16,75)

P R O V E N C E P R O V E N C E
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O O S T E N R I J K O O S T E N R I J K

Is Oostenrijk als vakantieland welhaast een open boek, als wijnland herbergt het voor vele wijnliefhebbers

nog de nodige geheimen. Met de wijnen van Weingut Stadt Krems ontvouwen we een deel van deze geheimen. 

Ze weers piegelen het potentieel van Oostenrijk als wijnland en voor menig wijnliefhebber is na de kennismaking

met deze wijnen dan ook een wereld opengegaan. Sinds het begin van onze samenwerking met Weingut Stadt Krems

in 2004 mogen hun wijnen zich dan ook in een snel groeiende populariteit verheugen. De enorme respons die wij

van u op onze aan biedingen ontvingen, getuigt daarvan. Reden genoeg om u weer eens een mooie greep

uit hun assortiment aan te bieden.

2006 Grüner Veltliner Lössterrassen
De grüner veltliner, verreweg het meest aangeplant in de

Kremsvallei, voelt zich helemaal thuis in de goed doorluchte

lössgrond. De druiven werden medio oktober geoogst en 

nauwkeurig geselecteerd en na de ontsteling volgde een zachte 

persing van de druiven. Het verkregen sap vergist vervolgens op 

lage temperatuur op inox-tanks (roestvrijstaal). Hierna rijpt de wijn 

‘sur lie’ (op de fi jne gistsporen) tot aan het moment botteling om 

aan complexiteit en balans te winnen.

Proefnotitie: Verrukkelijk is het frisse bloemige en minerale karakter in 

de geur. De smaak is verfi jnd, met een mooie kruidigheid, een complex 

fruit en harmonieuze zuren in de afdronk.

Schenkadvies: zalig als aperitief, maar ook bij een zomerse salade 

met asperges of gewoon een Oostenrijks schnitzeltje.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 

€ 5,75 per fl es (normaal € 6,75)

2006 Riesling Steinterrassen
Na de grüner veltliner is de riesling de meest voorkomende drui-

vensoort bij Stadt Krems (35% van de totale aanplant). De riesling 

gedijt uitstekend in de grote temperatuurverschillen tussen de 

warme oostenwind overdag en de sterke afkoeling ’s nachts. Deze 

van nature vroegrijpende druif vraagt om een lang rijpingsproces, 

waarin hij de tijd krijgt aromatische stoffen op te bouwen. In war-

mere klimaten komt hij dan ook minder tot zijn recht. De druiven 

werden pas in november geoogst en na de ontsteling en zachte 

persing vergistte het sap op roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: De geur kenmerkt zich door tonen van appels, citrus, 

passievrucht en bloemen. In de smaak heeft de wijn heeft een kenmer-

kende minerale stijl, een goede structuur, mooie kruidigheid en een 

fruitig karakter, dat associaties met abrikoos en perzik oproept. In de 

afdronk vallen de uitstekende zuren op. Een zeer elegante wijn met 

bovendien bewaarpotentieel.

Schenkadvies: Smaakt prachtig bij gerookte en gebakken vis en 

Oosterse gerechten.

Op dronk: tussen nu en 2016

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 10,75 per fl es (normaal € 12,25)

2006 Pinot Blanc Kerschbaum
Behalve de hoofddruiven grüner veltliner en riesling heeft Stadt 

Krems ook een klein percentage (2%) pinot blanc aangeplant, wat 

deze wijn schaars maakt. De druiven groeien op een prachtige 

op een zuidhelling gelegen wijngaard, die lössgrond bevat op een 

onderlaag van kiezel en grind. De druiven werden medio oktober 

geoogst, waarna een strenge selectie volgde. Er werd een vergelijk-

bare vinifi catie en opvoeding toegepast als bij de Grüner Veltliners. 

Ook deze druiven zagen derhalve geen spaander hout. 

Proefnotitie: Deze zeer kenmerkende Pinot Blanc geeft in de neus 

licht zoetige aroma’s van wit brood, weidebloemen en iets caramel. 

De smaak kenmerkt zich door een fi jn sappig, mild fruit dat de wijn in 

combinatie met de aangename, subtiele zuren een elegant karakter 

geeft en hem geliefd maakt bij een breed publiek. 

Schenkadvies: Heerlijk als aperitief of bij lichte voorgerechten als een 

groentetaartje, bij een gestoomd visje en gevogelte. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 

€ 10,00 per fl es (normaal € 11,50)

2006 Grüner Veltliner Wein zierlberg
Weinzierler is het locale dialect voor ‘wijnbouwers’. 

De ‘Weinzierlberg’ kreeg al in het jaar 1112 zijn naam. 

De grond bevat löss op een onderlaag van kiezel en grind.

In combinatie met de warme oostenwind geeft de grüner veltliner 

hier wijnen met een droge en aangenaam minerale stijl. 

Begin november werden de druiven geoogst, waarna een 

nauwkeurige selectie van de druiven volgde. Na de ontsteling 

en een zachte persing ondergingen de druiven het gistingsproces 

in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks. 

Proefnotitie: Een zeer expressieve wijn met in de neus aroma’s

van exotische vruchten, zoals (groene) banaan, maar ook citrus en 

aal bessen, rabarber, met ook wat rokerigs. In de mond bezit hij veel 

structuur, frisse zuren, en een lange, prachtig zuivere afdronk. 

Schenkadvies: Combineert goed met diverse visgerechten als 

zeeduivel of snoekbaars, maar ook met de wat (zoet)kruidiger

Aziatische keuken. Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6: 

€ 10,60 per fl es (normaal € 12,10)

Proefpakket
Stadt Krems
U kunt deze vier wijnen ook als proefpakket bestellen.

U ontvangt dan van iedere soort drie fl essen.

Speciale prijs: € 115,00 (normaal € 127,80)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

Bijzondere ligging

De bijzondere omstandigheden in de Kremsvallei zijn bekend. 

Op een betrekkelijk klein oppervlak ontmoeten twee contrasterende 

klimaten elkaar: uit het oosten wordt warme lucht aangevoerd en

uit het westen komen invloeden van het Baltische zeeklimaat. 

Daarnaast hebben de bosrijke hoogvlakte van het Waldviertel en 

de rivier de Donau ook zo hun eigen inmenging, waardoor hier vele 

microklimaatjes ontstaan. De vegetatie heeft zich in de loop der 

eeuwen aan de terroir aangepast en draagt bij aan de bijzondere 

expressie van de wijnen die hiervandaan komen. 

Hoogwaardige wijngrond

Weingut Stadt Krems bezit dertig hectaren, verdeeld over 

verschillende kleine terrassen, die behoren tot de beste gronden 

van de vallei. De wijngaarden, die vooral uit löss bestaan, bieden 

een uitstekende bodem voor grüner veltliner, riesling, pinot blanc

en zelfs de rode druivensoort zweigelt. Enkele van de topgaarden, 

zoals Weinzierlberg en Wachtberg, bestaan naast löss ook uit zoge-

naamd oergesteente (gneiss) en behoren tot de oudste 

bodemformaties ter wereld. Hier worden enkele van de beste 

Grüner Veltliners uit Oostenrijk gemaakt.

Plezierwijnen

Wijnmaker Fritz Miesbauer wil per se geen wijnen maken die 

bedoeld zijn om te presteren op grote proeverijen, maar nauwelijks 

plezier geven bij het drinken. Fritz probeert daarom zijn bijzon-

dere terroir en het karakter van de druiven zoveel mogelijk te laten 

spreken, het fruit te laten domineren en te zoeken naar evenwicht, 

complexiteit en elegantie. Zijn wijnen zijn dan ook plezierige en 

perfecte begeleiders van mooie gerechten. Bovendien bezitten ze 

zoveel structuur en levendigheid, dat de beste wijnen met gemak 

vele jaren kunnen worden bewaard. De oogst 2006 had bepaald niet 

te lijden van grillen van de natuur. Na een warme julimaand en de 

wenselijke regen in augustus volgde een stabiele herfst met ideale 

rijpingsomstandigheden. Als gevolg van het voortdurende mooie 

en zachte herfstweer kon er laat geplukt worden, wat een optimale 

rijping en structuur van de druiven met zich meebracht. Sommigen 

spreken zelfs van een groots jaar voor Oostenrijk.
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Het nieuwe oogstjaar van El Regajal, beter bekend als de vlinderwijn, 

is weer bij ons binnen. Net als de voorgaande jaren is de beschikbare 

hoeveelheid beperkt en kregen enkele toprestaurants hun allocatie 

alvast toebedeeld. Maar vanzelfsprekend reserveerden wij ook dit jaar 

een gedeelte van de oogst voor een aanbieding in Vinée Vineuse om 

toch zoveel mogelijk liefhebbers van deze bijzondere wijn te kunnen 

bedienen. Proefde u deze kanjer nog niet eerder, dan wordt het hoog 

tijd voor een kennismaking. Wij raden u echter aan om snel te rea-

geren, want deze prachtige vlinder is helaas weer snel gevlogen.

Nog altijd blijft het overgrote deel van de kleine productie van deze wijn

in Spanje, waar hij in de betere restaurants niet meer weg te denken is. 

Goed nieuws is dat de bodega de laatste tijd wat meer wijn beschikbaar 

probeert te stellen voor de export. Wij prijzen ons dan ook gelukkig

met een groeiende allocatie vanuit Spanje. 

El Regajal ligt in het gelijknamige natuurgebied in het Madrileense district 

Aranjuezin, dat beroemd is om de vele soorten (77) vlinders die hier leven. 

Het natuurgebied ligt op een hoogvlakte en kent een typisch landklimaat. 

De negen hectaren wijngaard liggen uitgestrekt over de 500 tot 600 meter 

hoge hellingen van de rivier de Tajo. 

De wijn wordt gemaakt door de beroemde Spaanse oenoloog

Ignacio de Miguel. Onder zijn vakkundige leiding worden alle percelen

en alle druivenrassen afzonderlijk van elkaar gevinifi eerd op kleine

roestvrijstalen vaten. Na de gisting wordt de wijn – nog altijd gescheiden 

– op eiken houten barriques gebracht. Tijdens de eerste soutirage 

(het oversteken van de wijn om hem lucht te geven en hem van zijn droesem 

te scheiden) wordt de wijn geassembleerd. In totaal blijft hij gedurende 

dertien maanden op fust.

2005 El Regajal, Selección Especial
Vino de Madrid, Viñas de El Regajal

Een fantastische wijn, gemaakt van 40% cabernet-sauvignon, 

30% tempranillo, 20% syrah en 10% merlot. 

Proefnotitie: De wijn is diep van kleur, bijna paars. De geur is intens en complex, 

met zoetige fruittonen, mineralen, kruiden, tabak, chocola en een lichte toast. 

De smaak is smeuïg en rond, maar bezit tevens een opvallende elegantie, een 

heerlijk rijp zwart en rood fruit en fl uwelige tanninen. De El Regajal zal u nu al 

overrompelen, maar is ook uitstekend enkele jaren te bewaren. 

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 12,95 per fl es (normaal € 14,80) 

E L  R E G A J A L
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Een dozijn verrukkelijke restanten

Onze Spaanse ‘cultwijn’

* prijs per f les bij eenheidsverpakking van 6 of 12 f lessen

1998 Clos Grangeneuve, 
Pomerol

Een stijlvolle wijn uit Pomerol, geselecteerd 

door het beroemde wijnhuis Jean-Pierre 

Moueix. De wijn is nu prachtig op dronk en 

ideaal voor iedere liefhebber van een zachte 

en ontwikkelde Pomerol uit een topjaar!

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 21,50 voor € 15,90 (*12)

2001 Clos de la Truffi ère,
Domaine du Deffends,
Coteaux Varois

Domaine du Deffends is een klein topdomein 

in het wijngebied Varois vlak aan de Côtes 

d’Azur. Heerlijk is hun Rosé d’une Nuit, 

maar deze “truffelwijn” is het absolute 

vlaggenschip van het domein!

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

van € 13,75 voor € 9,90 (*6)

2003 Domaine La Bouderry rouge, 
Côtes de Provence

Een van de allerbeste producenten uit de

Provence is Guy Meulnard van La Bernarde 

en La Bouderry. Deze rode wijn uit het 

prachtige jaar 2003 is verrukkelijk. 

Een echt buitenkansje!

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 7,75 voor € 5,95 (*6)

2004 Mâcon-Villages Tradition, 
Domaine Collovray & Terrier – 1⁄2 -fl esje

Heeft u zo nu en dan zin in een goede wijn 

uit een klein fl esje? Deze uitstekende Mâcon 

van de gerenommeerde wijnmakers Terrier 

en Collovray, zal iedere liefhebber van witte 

Bourgognes plezieren.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

van € 5,95 voor € 4,75 (*12)

2004 Pouilly-Vinzelles, 
Les Longeays, 
Domaine La Soufrandière

Een vergeten palletje van de bij veel 

mensen favoriete cuvée van het topdomein 

La Sou frandière geeft ons de mogelijkheid 

om u deze kanjer eens tegen een zacht prijsje 

aan te bieden!

Op dronk: tussen nu en 2010

van € 22,90 voor € 17,30 (*6)

2003 Les Lézardes Syrah, 
Domaine René Rostaing à Côte Rôtie

Op een fantastische wijngaard net buiten

de appellation van Côte Rôtie maakt 

René Rostaing een 100% Syrah van oude stok-

ken. Een buitenkansje voor deze lage prijs!

Op dronk: tussen nu en 2010

van € 16,25 voor € 11,90 (*12)

2005 Viognier, Domaine des Jougla, 
Vin de Pays d’Oc

Jougla is een heerlijke producent en al zijn wij-

nen weten ons iedere keer weer te raken. Deze 

100% Viognier is ook weer het toppunt van 

vakmanschap. Een levendige wijn, met heer-

lijke aroma’s van bloemen en tropisch fruit.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

van € 11,10 voor € 7,95 (*6)

2002 Cuvée Laïs,
Domaine Olivier Pithon, 
Côtes du Roussillon

Voor mensen die eens wat anders willen 

proberen, is deze in Frankrijk geroemde wijn 

een must. De witte wijnen van Pithon zijn te 

vinden in enkele toprestaurants, waaronder 

ook Restaurant Oud Sluis.

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 20,35 voor € 13,75 (*6)

2005 Cornole, 
Azienda Agricola Gillardi

De beroemde oenoloog Gillardi van Ceretto

in Piemonte maakte deze typisch Italiaanse 

wijn hoofdzakelijk van de dolcettodruif. 

Kruidig en vol fruit.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

van € 7,75 voor € 5,80 (*6)

2002 Coma Vella, Mas d’en Gil,
Priorat

Mas d’en Gil, inmiddels ook door de Ameri-

kaanse journalist Robert Parker ontdekt, maakt 

wijnen die behoren tot de top van de streek en 

in dat licht zéér bescheiden zijn geprijsd. 

Een wijn vol fruit, complexiteit en mineraliteit.

Op dronk: tussen nu en 2009 

van € 24,75 voor € 17,50 (*6)

2004 Weißburgunder Spätlese 
Trocken, Weingut Bastenhof, 
Mosel-Saar-Ruwer

Weißburgunder is de Duitse naam voor 

pinot blanc. Een heerlijke frisse en exotische 

wijn met tonen van citrus en zuidvruchten.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

van € 10,65 voor € 7,95 (*6)

2004 Chardonnay Staete Landt, 
Marlborough – Nieuw-Zeeland

Ruud en Dorien Maasdam maken 

een Chardonnay die op fantastische wijze

rijkdom, mineraliteit, verfi jning en kracht 

weet te bundelen. Liefhebbers van grote 

Chardonnay’s zouden aan deze wijn niet 

voorbij moeten gaan!

Op dronk: tussen nu en 2009

van € 16,75 voor € 12,90 (*6)

1
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De ‘Top Tien’ voor alledag

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 exo-

tisch fris fruit als citrus en ananas. De smaak 

is rijp en rijk, met heerlijk sappige en verkwik-

kend frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 

€ 4,80 per fl es (normaal € 5,65)

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 vier witte wijnen, vier rode en twee rosé’s.

Wat ons betreft de 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 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 bui-

tengewoon 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 La Bocara bianco
Gambellara Classico
Cavazza

Een originele droge witte wijn uit Italië 

en wel uit de provincie Veneto. Hij werd 

gemaakt van de garganega-druif en een 

beetje chardonnay. 

Proefnotitie: De neus is fris en biedt fruit en 

bloemen. De smaak is licht mineralig met 

goede zuren. Heerlijk als aperitief, maar ook 

bij schaaldiertjes, vis en salades.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 

€ 5,55 per fl es (normaal € 6,50)

2006 Chardonnay-Viognier
Vin de Pays d’Oc
Domaine Pélaquié

De prachtige assemblage van chardonnay 

en viognier (beide 50%) is een

van de meesterwerken van wijnmaker 

Luc Pélaquié. 

Proefnotitie: Stuivend parfum van rijp fruit 

met fl orale tonen van acacia en iets van ro-

zen. De smaak is sappig met een fl inke dosis 

fruit en frisse, zachte zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:

€ 5,05 per fl es (normaal € 5,95)

2006 Synera rosado
Catalunya

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 frambo-

zen, 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)

2005 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

Speciale prijs bij doos van 12 :

€ 5,35 per fl es (normaal € 6,25)

2006 Guilhem rouge
Moulin de Gassac

Dit heel kleine broertje van Mas de Dau-

mas 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 licht-

kruidige 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 fantas-

tische Merlot tegen een zéér aantrekkelijke 

prijs. Het geheim: een heel klein beetje 

houtopgevoede Cabernet wordt toege-

voegd 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 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 iets fl oraals. De smaak-

aanzet is levendig en fris, gevolgd door een 

sensatie van rijp fruit en kruiden. 

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:

€ 4,80 per fl es (normaal € 5,65 )

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!
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Beste Huiswijn
De beste witte huiswijn in Zuid-Nederland 

werd ingezonden door Restaurant de Leuf

uit Ubachsberg: 

2006 Colagon, Rueda
Bodegas de Crianza de 

Castilla la Vieja

Speciale prijs 

per doos van 12:

€ 4,80 per fl es

Persprijs
Ook op het Rosé Wijnconcours haalden

wij enkele hoofdprijzen binnen, waaronder

de Persprijs. Een panel van drie wijn-

journalisten (Chris Alblas, 

Harold Hamersma en Johan Veenstra)

koos als hun favoriete rosé:

2006 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

Speciale prijs 

per doos van 6: 

€ 6,70 per fl es

Wijn van het jaar
Beste Rosé in zijn prijscategorie werd:

2006 Abadal Rosado, Pla de Bages
Bodegas Masies d’Avinyó

Speciale prijs

per doos van 6: 

€ 7,30 per fl es

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

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 

de zomer. Voor meer informatie over het zomermenu kijkt u op onze speciale website: 

www.140jaarokhuysen.nl. 

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

Okhuysen in de prijzen

In de eerste helft van 2007 vonden wederom twee belangrijke verkiezingen plaats, georganiseerd door 

The Wine and Food Association: Allereerst was daar de verkiezing van beste huiswijn in de regio Zuid-Nederland, 

onderdeel van de verkiezing van huiswijn van het Jaar. Daarnaast werd op het Proefschrift Wijnconcours 

de verkiezing van beste rosé van het jaar gehouden. Op beide evenementen was Okhuysen succesvol.

Agenda: 

zaterdag 21 juli - Champagneproeverij - NOG ZÉÉR BEPERKTE TOEGANG

zaterdag 18 augustus - Bourgogneproeverij 

zaterdag 6 oktober - Bordeauxproeverij 

zaterdag 10 november – Rhôneproeverij

Wilt u zich opgeven voor deze themaproeverijen, 

dan kan dit op onze speciale website www.140jaarokhuysen.nl 

via de button aanmelden/bestellen

of per telefoon op nummer: 023-531 22 40. 

Houdt u rekening met een beperkt aantal beschikbare plaatsen per proeverij. 

Ons Openfl essenfeest van 1 juli ter ere van

140 jaar Okhuysen was een groot proeffestijn!

Ter viering van onze 140ste verjaardag zullen wij dit jaar een serie 

exclusieve themaproeverijen organiseren in onze kelders onder 

de winkel aan de Gierstraat 34 in Haarlem. Deelnemers aan deze 

proeverijen worden verwelkomd met een feestelijk glas belletjes en 

tijdens het proeven zullen er enkele hapjes worden geserveerd

Themaproeverijen in de Gierstraat

Bordeaux 2006

‘EN PRIMEUR’
Vraag onze Voorkooplijst aan per e-mail 

verkoop@okhuysen.nl of per telefoon op 

023-5312240

Na het enorme succes van het oogstjaar 

2005 komt Bordeaux momenteel met

de oogst 2006 op de markt. 2006 is 

echt een jaar van de wijnmaker. Er zijn 

schitterende wijnen gemaakt, zowel van

de linkeroever als de rechteroever.

Gelukkig zakten de prijzen ten opzichte

van vorig jaar. In onze selectie van 2006 

richtten we ons vizier op wijnen met een 

goede prijs-kwaliteit-verhouding. 

Bij de ‘hogere’ wijnen letten we vooral op 

de schaarste en de waardevastheid 

van de wijnen. 

Het vooruit inkopen van dit soort wijnen 

heeft immers alleen zin als de wijnen

ofwel later niet meer zijn te krijgen ofwel 

alleen tegen een hogere prijs. De wijnen

uit onze selectie van 2006 zijn dan ook 

stuk voor stuk zéér koopwaardig!

Edwin Kats

Ted Bunnik
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B O U R G O G N E

Een mousserende

roze Bourgogne




