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Vinée Vineuse

Okhuysen

Wij wensen u fijne feestdagen
Met heerlijke wijnen
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Een mousserende wijn smaakt op ieder moment 
voortreffelijk en mag zeker als aperitief 
tijdens de feestdagen niet ontbreken. Voor de 

feestelijke lustrumbubbel ter ere van honderdvijftig 
jaar Okhuysen gingen wij naar het uitstekende 
domein J. Laurens in de appellatie Limoux. 
Limoux brengt met zijn kalkrijke grond en hoge 

ligging wijnen voort met een fantastische frisheid 

en elegantie. Laurens is hier met 30 hectare 

wijngaard, gelegen op 500 meter hoogte, onze grote 

favoriet. Mon Délice – oftewel ‘mijn genot’ – wordt 

net als champagne gemaakt volgens de méthode 

traditionnelle. De assemblage bestaat uit chardonnay, 

chenin, mauzac en pinot noir. Het resultaat is heerlijk, 

kent een fantastische prijs-kwaliteitverhouding en is 

alleen dit jaar nog in het lustrumjasje te verkrijgen. 

2015 Mon Délice 'Cuvée Jubilée'
Crémant de Limoux - J. Laurens
De neus biedt heerlijke aroma’s van citrusfruit, 

groene appel, honingmeloen en gedroogde vruchten. 

In de mond een fijne mousse en een mooie, brede 

structuur. De smaak is verkwikkend, heeft een 

schitterende mineraliteit en eindigt met een lange, 

schone afdronk. Genieten!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,95  € 13,25

Mon Délice 
EEN GENOT TIJDENS DE FEESTDAGEN!

Nu bij doos van 6:

€ 11,95 per fles

€ 13,25

Wat een jaar!
Het jaar 2017 zal ons nog lang heugen. We vierden – het zal u niet ontgaan zijn – onze 150ste verjaardag. Met u, 

onze klanten, met onze producenten en met elkaar. Het lustrumjaar werd officieel geopend door de burgemeester 
van Haarlem, die met verve een magnumfles van onze jubileumbubbel met een speciale sabreersabel ontkurkte. 

Gedurende het hele jaar waren er grotere en kleinere activiteiten. De absolute hoogtepunten waren onze theatershow 
Laveloos in het DeLaMar Theater waarbij artiesten als Youp van ’t Hek, Paul de Munnik, Nicolaas Klei, Ann Demeester en 
vele anderen een ode aan wijn brachten en natuurlijk de gigantische proeverij in De Kromhouthal in Amsterdam. Hier waren 
maar liefst zestig wijnproducenten aanwezig, en een kleine tweeduizend bezoekers.

We maakten een mooie documentairefilm over de 

totstandkoming van de lustrumwijnen bij iconen Jean-Louis 

Chave en Jean-Marie Guffens en voor sommeliers organiseerden 

we een schitterende proeverij van oude wijnen uit oogstjaren 

eindigend op een zeven (een verwijzing naar ons oprichtingsjaar 

1867). 

Recenter was daar het bijzondere wijn-spijsdiner bij 

restaurant Podium onder de Dom waar als hoogtepunt van de 

avond de honderdvijftig jaar oude Pedro Ximenez van Bodegas 

Alvear uit Montilla werd gepresenteerd en geproefd; een wijn 

die ook in zeer beperkte oplage op de markt werd gebracht. 

Een ander hoogtepunt was de lancering van het boek ‘Monsieur 

Louis’, geschreven door mijn vader. Het verhaalt over zijn leven 

als wijnkoper en zijn ontmoetingen met al die bijzondere 

wijnmakers. Het prachtige boek is zeer goed ontvangen en Louis 

kreeg direct een ludieke boekenprijs van wijnjournalist Harold 

Hamersma, namelijk die voor ‘beste debutant’. 

Naast alle lustrumactiviteiten organiseerden we in onze 

magazijnen de proeverij Proeven tussen de Stellingen, 

drukbezochte table d’hôtes en wijn-spijsproeverijen door het 

hele land. We zijn u dankbaar voor het grote enthousiasme 

waarmee u heeft deelgenomen aan al die activiteiten. En 

geen zorgen; al zullen we het iets rustiger aan doen dan in het 

afgelopen jaar, ook in 2018 hopen we elkaar weer vaak te zien 

tijdens wijnevenementen. 

Maar eerst zullen we heerlijk genieten van de gezellige 

decembermaand en de aankomende feestdagen. Bij velen 

van ons zullen die in het teken staan van het samenzijn met 

familie en vrienden, met extra aandacht voor mooie diners en 

natuurlijk de selectie van de juiste begeleidende wijnen. Zoals 

altijd proberen we u met onze feestelijke kersteditie van Vinée 

Vineuse inspiratie te geven voor een optimale keuze van wijnen, 

de lekkerste wijn-spijscombinaties en de leukste geschenken. 

Onze selectie is wederom om van te watertanden en biedt voor 

ieder wat wils!

Als klap op de vuurpijl hebben we weer een prachtig geschenk 

voor u, waarvoor ik u graag verwijs naar de laatste pagina van 

het blad.

Wij danken u voor uw loyaliteit in het afgelopen jaar en 

wensen u fijne feestdagen en een een voorspoedig 2018!

Xavier Kat en team Okhuysen

PS Op de ‘huis- en kerstwijnen’ na kunt u alle wijnen uit deze 

Vinée Vineuse per losse fles bestellen, mét een mooie korting. 

Hou het bestelformulier in de buurt voor de exacte prijzen.

Bestel vóór 1 januari 2018 voor een bedrag van € 175,00 of meer en ontvang het boek ‘Monsieur Louis’. 
Bestelt u voor € 275,00 of meer, dan krijgt u er twee prachtige flessen, die een rol hebben in het boek, van ons bij!
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In de provincie Extremadura ligt langs 
de grens met Portugal het kleine 
Denominación de Origen-gebied Ribera 

del Guadiana. Een continentaal klimaat, met 
warme dagen en flink koele nachten, en een 
stenige en rotsachtige bruinrode bodem 
maken dit gebied ideaal voor wijnbouw. Het 
team van Alvear uit Montilla zag dit al lang 
geleden in en startte er het project Palacio 
Quemado. 

Onder leiding van wijnconsultant Iñigo Manso 

de Zuñiga verwierf Palacio Quemado al snel 

een grote reputatie. Wie de wijnen proeft, weet 

meteen waarom: Palacio Quemado staat voor 

verleidelijke Spaanse warmte, in combinatie 

met een levendige frisheid! 

2015 Crianza – Ribera del Guadiana
Palacio Quemado
Gemaakt van 100% tempranillo van oude 

stokken en negen maanden opgevoed op 

Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. De 

wijn kreeg vervolgens nog een jaar flesrijping 

op de bodega. Zo ontwikkelde de Crianza in 

alle rust expressieve aroma’s van bramen, 

bessen en zoethout en een voluptueuze en 

sappige smaak. Heerlijk om tijdens de donkere 

decemberdagen van te genieten. Een cadeau 

voor uzelf!

Schenkadvies: Deze wijn past perfect bij 

winterse stoofschotels, rundvlees en klein 

wild. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij kist van 6: € 8,95 per fles €10,25

De ultieme winterwijn
in een chique kist

Colofon
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COPYRIGHT
Wijnkoperij Okhuysen 

JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.

Aan deze Vinée Vineuse werkten mee: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Maartje van Veldhuizen, 
Sylvana Oortwijn, Brenda ten Brinke, Job Joosse  
en Yves van Maren.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat, Fotografie Alexander en 
Jan Bartelsman.

CONCEPT, VORMGEVING & PRODUCTIE
XDialogue

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief B.T.W.

BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

TE BESTELLEN AANTALLEN
Bij uw bestelling dient u steeds rekening te 
houden met de verpakking van 6 of 12 hele flessen 
en 24 halve flessen.

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van € 140,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met 
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 36 flessen en een minimum 
factuurwaarde van € 350,- per zending.

LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot
31 januari 2018.

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

KANTOOR/VERKOOP/BESTELLEN/OPSLAG/
EXPEDITIE
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl

POSTADRES
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

WINKEL/KELDERS EN PROEVERIJEN
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

INHOUD

02  Sprankelende Mon Délice

03 Column

05 De ultieme winterwijn

06 Prachtig bruisende belletjes

08 Uw lievelingswijnen van 2017

10  De heerlijkste wijn-spijssuggesties

20  Kerstwijnen

22  Kerstkist – dé verrassing bij uitstek

24  Fijn om te krijgen, én om te geven 

25 Banyuls & Bonbanyuls

26 Champagnes van Devaux

27 Lustrumwijnen

28  Chique wit voor aan tafel

30 Chique rood voor aan tafel

34  Portret van een wijnmaker 

35 Montlobre inspireert

36 Armagnac, cognac en port

38 Wijnig Nieuws

39 Een cadeau als dank

10 20

3927

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240

Nu bij kist van 6:

€ 8,95 per fles
€ 10,25
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Espumoso Brut – Rueda
Palacio de Bornos
Sinds enige jaren kopen we bij Palacio de 

Bornos – bekend en vermaard vanwege 

hun Colagón – ook een heerlijke mousse-

rende wijn. Deze verleidelijke espumoso 

heeft een fijne mousse en is gemaakt van 

100% verdejo. De druiven werden in alle 

vroegte geplukt om de frisheid te bewa-

ren. De vinificatie verliep vervolgens 

via de ‘méthode traditionnelle’. Daarna 

mocht de wijn nog twee jaar rijpen op 

fles. Een parel van een gekroond domein!

Proefnotitie: Verfrissende neus, met tonen 

van exotisch fruit, kruisbes en bloemen. 

De wijn is verfijnd droog, smaakt naar 

vers wit fruit en passievrucht en eindigt 

met een verkwikkende, schone afdronk. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2019

Nu bij doos van 6: € 9,70 per fles € 10,75 

Vouvray brut mousseux
Vignobles Brisebarre
In het koele klimaat en op de kalkgrond 

van de Vouvray ontwikkelt de veelzijdige 

druif chenin blanc de ideale zuurgraad, 

een belangrijke basis voor het maken van 

goede mousserende wijnen. De wijn-

gaarden van Philippe Brisebarre, een 

gerenommeerd wijnmaker hier, liggen 

bovendien heel gunstig, waardoor de 

chenindruiven optimaal profiteren van 

het microklimaat en nét iets eerder rijp 

zijn dan elders. Brisebarre doet de rest!

Proefnotitie: De wijn bezit heel fijne bel-

letjes, de neus geeft een subtiel bouquet, 

met een heel lichte toast. In de smaak 

komen na een frisdroge aanzet fruit en 

bloemen prachtig samen, met tevens licht 

aardse tonen. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2019

Nu bij doos van 6: € 11,25 per fles € 12,60 

2016 Spumante Nera Brut
Prosecco di Valdobbiadene
De Faveri
Deze spumante komt van de hoger gelegen 

wijngaarden bij Valdobbiadene en Vidor, 

in het noordelijk deel van Veneto, die 

gelden als de beste van het gebied. Lucio en 

Mirella de Faveri hebben hier hun droom-

domein en maken met moderne vinifi-

catietechnieken en veel gedrevenheid 

schitterende mousserende wijnen van de 

proseccodruif, ook wel glera genoemd. 

Deze druif vormt ook voor deze cuvée de 

basis (90%) en wordt aangevuld met ver-

diso, perera en bianchetta. 

Proefnotitie: Het parfum is verleidelijk, 

met sprankelende tonen van fruit en 

bloesem. In de mond is de wijn heerlijk 

fris, elegant en sappig. We herkennen 

rijpe peer en honingmeloen. De finale is 

zuiver en levendig. Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,25 

2016 Espumante bruto - Alvarinho
Quinta de Soalheiro
De wijngaarden van Luis en Maria 

Cerdeira genieten de bescherming van 

een bergketen in het noorden en zijn 

daardoor ideaal gelegen voor het verbou-

wen van de alvarinhodruif. Er is precies 

genoeg van alles: zon, warmte en neer-

slag. De wijngaarden worden biologisch 

bewerkt en het wijnmaakproces kent 

maar één doel: zuivere en harmonische 

wijnen maken. Deze bubbel van 100% 

alvarinho wordt gemaakt volgens de tra-

ditionele methode, waarbij er tijdens de 

tweede gisting op de fles mooie fijne bub-

beltjes ontstaan. Prachtig!

Proefnotitie: De neus is rijk aan aroma’s 

van fris wit fruit, bloesem en brioche. De 

smaak is goed gestructureerd en bezit 

levendige zuren en een schitterende 

mineraliteit. De afdronk is verkwikkend 

en houdt lang aan.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 15,95 per fles € 17,70 

2016 Rosé frizant - Pays de l’Hérault
Mas de Daumas Gassac
Een verrukkelijke mousserende wijn van 

het eerste vrijgekomen sap van de jonge 

aanplant cabernet sauvignon (70%), aan-

gevuld met mourvèdre. Ooit begon-

nen als een kleine productie voor ‘eigen 

gebruik’, inmiddels uitgegroeid tot een 

van de domeinwijnen van het beroemde 

Mas de Daumas Gassac. Het sap vergist op 

een afgesloten tank, waarbij het vrijgeko-

men koolzuur niet weg kan en oplost in 

de wijn (méthode cuve close/ Charmat). 

Proefnotitie: Mooi lichte kleur, bijna zalm-

roze. De fijne mousse geeft de wijn een 

sprankelend en fris karakter. In de neus 

aantrekkelijk rood klein fruit als fram-

boos, bes en kers. De smaak is mild droog 

en elegant en geeft opnieuw sappig fruit 

en een knisperend frisse finale.

Op dronk: tussen nu en zomer 2018

Nu bij doos van 6: € 15,90 per fles € 17,95 

Franciacorta Brut
Il Mosnel
De wijngaarden van Il Mosnel uit Fran-

ciacorta zijn aangeplant op een lichte 

kiezelgrond en profiteren van een koel 

microklimaat. Hun wijnen zijn van een 

bijzonder hoog niveau, wat onder liefheb-

bers inmiddels bekend is. De assemblage 

bestaat uit chardonnay (60%), pinot blanc 

(30%) en pinot noir (10%). Een derde van 

de wijn wordt gevinifieerd op eikenhou-

ten vaten. Tijdens het proces van de ‘prise 

de mousse’ rijpt de wijn 24 maanden op 

fles. Hierna vindt de definitieve botteling 

plaats en rijpt de wijn nog twee jaar in de 

koele kelder van het domein. Wat wordt 

het geduld beloond!

Proefnotitie: Complex bouquet van rijp 

geel fruit, walnoot en brioche. De belle-

tjes zijn mooi fijn en ook in de mond is de 

mousse heerlijk zacht. De smaak is rijk en 

vol, met verfijnde fruittonen en levendige 

zuren. De afdronk is elegant.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 22,90 per fles € 25,90 

PRACHTIG 
BRUISENDE 
BELLETJES
Niets is zo feestelijk als een glas 

mousserende wijn. Zeker in december 
mogen deze wijnen niet ontbreken. Het 

is het meest sprankelende welkomstdrankje 
en spoelt je palet schoon. Een klassiek en 
charmant aperitief dat een gezonde eetlust 
opwekt en zich ook nog eens zeer goed door 
laat drinken bij het diner. Een mousserende 
wijn doet het daarnaast fantastisch bij de 
brunch of lunch. De frisse belletjes vervelen 
nooit. Wij verrassen u hier met een diverse 
serie mousserende heerlijkheden uit 
Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.

Kijk voor alle mousserende wijnen in ons assortiment op  
okhuysen.nl/wijn/mousserend
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Onalledaagse wijnen voor elke dag
2016 Huerta del Rey Rosado
Palacio de Bornos
De tempranillo- en garnachadruiven geven de meest 

gevraagde rosé van Okhuysen een dieproze kleur. Een 

opwekkende neus met rood fruit en een pepertje. In de mond 

is hij sappig, fruitrijk en de afdronk is heerlijk fris. Zalig!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,20 per fles € 6,80

2016 Guilhem Rouge - Pays de l'Hérault 
Moulin de Gassac - 'WIJN VAN HET JAAR'!
Het vermaarde Mas de Daumas Gassac maakt deze schitte-

rende én zeer betaalbare wijn op basis van syrah, carignan 

en grenache. Tonen van donker fruit, garrigue en specerijen 

bieden een en al verleiding.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,50

2015 Orot - Toro
Bodegas Toresanas
De eigenaren van Palacio de Bornos weken uit naar Toro voor 

deze soepele, op het fruit gemaakte wijn. Een opgewekte neus 

van rood fruit en kruiden. De smaak is sappig en bezit aro-

ma’s van levendig bosfruit. De afdronk is uiterst elegant.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,10 per fles € 6,75

2016 Merlot - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
De druiven worden vergist en opgevoed op inox, zodat het 

puurste fruit behouden blijft. Aroma’s van verse bramen, 

kersen en aardbeien verleiden de neus. Dit is wat men noemt 

‘op het fruit’ gemaakt!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,15 per fles € 6,80

2016 Nero d'Avola - Terre Siciliane
Molino a Vento
De nero d’avola – die zijn naam dankt aan zijn ‘geboorteplaats’ 

Avola – is de meest aangeplante druif van Sicilië. De smaak 

is mooi geconcentreerd en sappig, biedt rijp rood fruit, licht 

aardse aroma’s en een pittige, kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2015 Hommage au Musicien 
Saint-Saëns - Pays d'Oc 
Domaine de la Gineste
Gemaakt van merlot, en wat houtopgevoede cabernet sauvig-

non voor wat extra pit en complexiteit. De smaak is kruidig, 

zacht en soepel, tegelijkertijd pittig en biedt heel puur fruit. 

Heerlijk!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2016 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier
De meest gevraagde rode huiswijn van Okhuysen wordt 

gemaakt van merlot, syrah en marselan. Een onweerstaan-

bare wijn met tonen van donker fruit, peper en laurier. De 

smaak is fruitig, biedt veel sap en een intense afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 6,70 per fles € 7,45

2016 Almodí petit red - Terra Alta 
Altavins 
Een fruitige en karaktervolle wijn gemaakt van 50% garnatxa 

negra, 20% carignan, 15% syrah en 15% merlot. Tonen van 

rode vruchtjes en specerijen stijgen op uit het glas. Een zachte 

en ronde structuur en veel sap maken het feest compleet!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,20 per fles € 7,95

2016 Côtes de Gascogne blanc
Maison Lalanne
Oenoloog Damiens Sartori maakt van de druiven gros man-

seng, ugni blanc en colombard een knisperend frisse witte 

wijn, met veel sap en aangename zuren. De afdronk is ver-

fijnd en droog. Goed inzetbaar bij lichte voorgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 5,40 per fles € 6,00 

2016 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos 
Aan de basis van de meest gevraagde witte huiswijn van 

Okhuysen staat de aromatische verdejodruif, aangevuld met 

wat fruitige viura. We ruiken mango en passievrucht. De 

smaak is fruitrijk, spannend en verkwikkend. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 6,00 per fles € 6,80

2016 Inzolia - Terre Siciliane
Molino a Vento
De autochtone druif inzolia gedijt goed op de alluviale bodem 

met een mix van leisteen en zand. Uitbundige aroma’s van wit 

fruit, perzik en bloesem stijgen op uit het glas. In de smaak 

rijp fruit, amandel en een knisperend frisse bite.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

 

2016 Chardonnay - Pays d'Oc
L'Orangeraie de Pennautier
Ook dit jaar een geliefde huiswijn bij een grote schare fans. 

Tonen van rijp geel fruit en veldbloemen verleiden de neus. 

De smaak is goed gestructureerd en biedt een zalige finale. 

Zo’n topper waarbij u nog meer wijn voor uw geld krijgt!

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,40 per fles € 7,10

2016 Soave 
Palazzo Maffei
Een assemblage van garganega, aangevuld met trebbiano di 

soave. We ruiken amandelbloesem, gras en groene appel. De 

smaakaanzet is fris, gevolgd door rijp wit fruit. Schittert bij 

pikante gedroogde worst en gekruide antipasti.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 6,60 per fles € 7,30

2016 Almodí petit white - Terra Alta
Altavins
Een assemblage van 60% garnatxa blanca, 30% sauvignon 

en 10% chardonnay. Deze voortreffelijke instapwijn van het 

Spaanse Altavins heeft een parfum van appel, citrus en perzik, 

een aangenaam vetje en verfrissende zuren in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,20 per fles € 7,95

2016 Verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
In de neus tonen van exotisch fruit, kruiden en iets bloemigs. 

De smaak is fris, sappig en verfijnd droog. De combinatie van 

frisheid, fruit en kruidigheid maakt deze Verdejo een veelzij-

dige begeleider van lichte voorgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 12: € 7,75 per fles € 8,60

2016 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems
Van de druiven uit het Oostenrijkse Kremstal maakt Fritz Mies-

bauer wijnen met een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. 

Rijp wit en geel fruit, bloesem en een lichte kruidigheid maken 

van deze Grüner Veltliner een zéér geliefde huiswijn. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 8,10 per fles € 8,95

Vinée Vineuse 98 Okhuysen | 023 5312240



Na een feestelijk aperitief is het tijd om aan tafel te gaan. Het voorgerecht 
dient zich aan en daar hoort natuurlijk een mooie wijn bij. Meestal is het 
eerste gerecht niet al te zwaar – denk aan schaal- en schelpdieren, gerookte 

vis, sushi en groene salades met bijvoorbeeld geitenkaas of een carpaccio van 
tonijn – en dat vraagt om een subtiele, frisse wijn. Ook bij vele andere lichte 
voorgerechten doen de volgende zes verfijnde wijnen het uitstekend. 

FRIS EN ZUIVER
WIT
2016 Entre-Deux-Mers 
Château de Fontenille 
Bij ons bezoek aan Fontenille dit jaar, met het hele Okhuy-

sen-team, realiseerden we ons eens te meer wat een heerlijk 

domein dit is. De kundige oenoloog Stéphane Defraine is de 

trotse eigenaar en heeft de appellatie Entre-Deux-Mers echt op 

de kaart gezet. Zijn wijnen gelden als maatstaf voor dit prach-

tige heuvelachtige gebied ten zuidoosten van de stad Bordeaux. 

De sauvignon blanc (40%), sauvignon gris, sémillon en musca-

delle ondergaan een koude schilweking en worden op lage tem-

peratuur vergist voor een maximale aromatische expressiviteit.

Proefnotitie: Een stuivend karakter met limoen en verse kruiden 

op de neus. De smaak biedt sappige frisse zuren, wit fruit en 

een stenige mineraliteit. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 8,80 per fles € 9,80

2016 Riesling Steillage trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch
Op de steile hellingen langs de Rijn, aan de westkant van 

Rheingau nabij Lorch, treffen we de indrukwekkende wijngaar-

den van Altenkirch. Op de bodem van leisteen met kwarts-

sporen voelt de rieslingdruif zich uitstekend thuis. De druiven 

komen langzaam tot rijpheid en bouwen prachtige smaak- en 

geurstoffen op. 

Proefnotitie: Heerlijke neus met tonen van wit fruit, groene 

appel, meloen en citrusfruit. De smaak is zuiver en tegelijk 

rijk en rond, met een terugkerend wit fruit, mineralen en een 

mooie frisheid in de finale. Een riesling van niveau voor een 

aangename prijs!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 Grüner Veltliner 
Weingut Ingrid Groiss
Op zo’n vijftig kilometer van Wenen, in het wijngebied Wein-

viertel, maakt Ingrid Groiss in navolging van haar grootmoeder 

pure en zuivere wijnen. De opbrengst van de oude stokken is 

laag en ieder perceel wordt individueel geoogst en op kleine 

roestvrijstalen vaten gevinifieerd en opgevoed. We blijven 

onverminderd gecharmeerd van Ingrid en haar intense grüner 

veltliners.

Proefnotitie: Frisse aroma’s van appel, kweepeer, honingme-

loen, kumquat en lentebloesem stuiven het glas uit. De smaak 

is intens en bezit geconcentreerd, rijp geel fruit, witte peper, 

fraîcheur en eindigt in een ietwat kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein
Pinot blanc of weissburgunder is dé dominante witte druif 

in Burgenland. De biologisch bewerkte wijngaarden van de 

gedreven wijnmaakster Birgit Braunstein zijn te vinden rondom 

Purbach en kenmerken zich door de warme, kalkrijke grond en 

een mild klimaat. Het resultaat: een verrassend complexe en 

mineralige pinot blanc!

Proefnotitie: De wijn is mooi in balans, en kenmerkt zich door 

heerlijke tonen van wit fruit, peer, mango, gele pruim en veld-

bloemen. In de lange, loepzuivere afdronk proeven we elegante 

zuren en iets van amandel. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 11,30 per fles € 12,70

2016 Froggy - Muscadet de Sèvre & Maine 
Domaine Luneau-Papin
Domaine Luneau-Papin wordt gerekend tot de top van de mus-

cadet en gaat al negen generaties van vader op zoon. Elk perceel 

wordt apart gevinifieerd, opgevoed en gebotteld. Iedere cuvée 

is uniek en laat dé druif van het westelijke Loiregebied, de 

melon de bourgogne, op een andere manier schitteren. 

Proefnotitie: De druiven van deze Froggy zijn afkomstig van 

het perceel Les Grenouilles (het Franse woord voor kikker) en 

ondergaan een rijping ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) voor extra 

complexiteit. Zuivere, frisse aanzet, iets van vuursteen en een 

heerlijke, minerale afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 11,50 per fles € 12,75

2016 Savennières sec
Château d'Epiré
Château d’Epiré is een prachtig kasteel met een rijke historie: al 

in de Romeinse tijd verbouwden ze op deze grond wijn! Mede 

dankzij de granieten en kalkrijke bodem, die de wijnen een 

unieke smaak geeft, maakt de aristocratische familie Bizard 

hier schitterende wijnen van de chenin-blancdruif.

Proefnotitie: Delicaat parfum van wit fruit, bloesem en vuur-

steen. De smaak is intens met sappig wit fruit, iets ziltigs en 

aangenaam frisse zuren in de finale. Pure en gastronomische 

wijn!

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 14,95 per fles € 16,95

Restaurant Het Badpaviljoen
Foto Jan Bartelsman
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2015 Verdejo Fermentado en Barrica - Rueda 
Palacio de Bornos
Palacio de Bornos is al jaren de grote trendsetter in Rueda. 

Voor deze cuvée worden de net wat rijpere druiven gebruikt. 

Daarnaast wint de wijn aan complexiteit doordat het sap vergist 

in kleine eikenhouten vaten. Hierna rijpt de wijn nog eens vier 

maanden in eikenhouten vaten voor extra structuur en balans. 

Proefnotitie: Uitbundige neus met tonen van rijp tropisch fruit, 

kruiden en een vleugje vanille. De smaak is breed en biedt 

sappig en gul fruit. De afdronk is intens en lang, waarbij het 

hout mooi is versmolten met de frisse structuur van de verdejo.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,60

2016 Viognier - Pays de Vaucluse 
Guffens au Sud
De koning van de Mâconnais, Jean-Marie Guffens, werkt 

ook met veel succes in de Vaucluse. Hier kiest hij voor de 

hogere, koele plekken en verbouwt hij onder meer roussanne, 

marsanne en viognier. Ook in de Vaucluse worden de druiven 

bij optimale rijpheid geplukt en vinden slechts de volledig gave 

exemplaren in kleine bakjes hun weg naar de kelder. Jean- 

Marie kiest vervolgens voor een opvoeding deels op inox (35%) 

en deels op hout (65%).

Proefnotitie: Een echte ‘viognierneus’, boordevol bloemen, 

honing, peer en abrikoos. De wijn proeft fris en sappig, is goed 

gestructureerd en eindigt in een lange, levendige finale.  

Verrukkelijke viognier!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,60 per fles € 10,70

2015 Marquis de Pennautier Chardonnay 
Château de Pennautier
Nabij de prachtige, ommuurde middeleeuwse stad Carcassonne 

vinden we het imposante Château de Pennautier. De wijngaar-

den, al sinds 1620 in handen van dezelfde familie, liggen op de 

zuidelijke hellingen van de Montagne Noir, waar ze profiteren 

van de koele nachten en een frisse bries. De Marquis wordt tien 

maanden ‘sur lie’ opgevoed, voor 50% op Franse barriques en 

50% op cuve.

Proefnotitie: De neus biedt aroma’s van tropisch fruit als ananas, 

passiefruit, gedroogde abrikoos, iets van citrus en vanille. De 

smaak is vol en rijk, met een mooie vette structuur, sappig rijp 

geel fruit, heerlijke houttonen en een krachtige finale. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 9,80 per fles € 10,90

2015 Lauzina blanc - Corbières 
Château Beauregard Mirouze
Beauregard Mirouze ligt op een unieke plek in de Corbières, in 

het ruige Fontfroide-massief, waar de aanwezige bronnen met 

koud water het koelere microklimaat bepalen. Karine en Nico-

las Mirouze bezitten hier maar liefst 250 hectare land en bos, 

waarvan slechts 25 zijn beplant met wijnstokken. De Lauzina is 

een verwijzing naar de groene eik en gemaakt van de druiven 

marsanne, roussanne en vermentino. 

Proefnotitie: Prachtige goudgele kleur. De geur is rijk aan wit 

fruit, witte bloemen en iets van honing. De smaak is breed en 

complex, met tonen van zuidvruchten, een lichte toast en een 

lang aanhoudende, iets kruidige finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,30

2015 Blanc Tradició - Penedès 
Bodegas Can Feixes
De broers Huguet zijn niet alleen beroemd vanwege hun fan-

tastische cava, maar ook om hun imponerende stille wijnen uit 

de Alto Penedès. Een van de nieuwere creaties is deze cuvée 

gemaakt van 80% xarel-lo en 20% malvasia de Sitges. De wijn 

rijpt na vergisting acht maanden op inoxtanks ‘sur lie’ om aan 

complexiteit en structuur te winnen.

Proefnotitie: De neus is mooi intens, met minerale tonen, iets 

van citrus, witte bloemen en een lichte toast. Het smaakpalet is 

breed en gul met tonen van rijpe abrikoos en fijne kruiden en 

eindigt in een elegante, droge afdronk. Prachtwijn die veelzijdig 

inzetbaar is aan tafel.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 13,75 per fles € 15,25

2014 Chardonnay - Sonoma County  
Cannonball
Wijnmaker Dennis Hill heeft een grote staat van dienst en staat 

bekend om zijn pure, Amerikaanse wijnen die juist ook frisheid 

en balans bieden en niet worden gedomineerd door het hout. 

Zo ook deze Chardonnay. Percelen uit koelere gebieden werden 

geselecteerd en slechts de helft onderging een vergisting en 

opvoeding op eikenhout. 

Proefnotitie: De neus is uitbundig met impressies van abrikoos 

en mango, honingmeloen, iets exotisch, lichte vanilletonen en 

brioche. De smaak biedt een mooie spanning en frisheid, met 

mineralen en citrusfruit, een aangename, vettige structuur en 

een heerlijk lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 15,75 per fles € 17,50

Na het aperitief en voorgerecht gaan we verder met de ‘tussengang’ die een mooie 
brug vormt naar het hoofdgerecht. Denk aan een lekker stuk stevige vis als tarbot, 
tong, zeeduivel of zeewolf eventueel geserveerd met een rijke saus. Ook gevogelte 

als poulet de Bresse, parelhoen met een saus van morilles of geroosterde kwartel zijn 
voorbeelden van feestelijke tussengerechten. Al deze gerechten vragen om een glas 
rijke, witte wijn. Wij selecteerden zes heerlijke cuvées, stuk voor stuk complexe, intense 
wijnen met een brede structuur, die aan tafel niet mogen ontbreken!

RIJK WITRIJK WIT

RIJK EN WEELDERIG

WIT
Restaurant Bentinck
Foto Jan Bartelsman
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Restaurant Tante Kee
Foto Jan Bartelsman

2016 Pinot Noir Réserve - Pays d'Oc 
L'Orangeraie de Pennautier 
Al in 1620 liet Bernard de Pennautier het schitterende Château de 

Pennautier bouwen. De huidige eigenaar, graaf Nicolas de Lorge-

ril, is een directe afstammeling van deze Bernard. De wijngaar-

den bevinden zich op de zuidelijke hellingen van de Montagne 

Noir. Door de relatief hoge ligging profiteren de druiven optimaal 

van de koele nachten. Dit is nu wat men noemt een wijn ‘op fruit 

gemaakt’. Hij wordt vergist op lage temperatuur en opgevoed op 

inox, waardoor het puurste fruit behouden blijft. 

Proefnotitie: Schitterende paarse kleur en verleidelijke aroma’s 

van verse bramen, aardbeien en kersen. In de mond krachtig 

en tegelijkertijd subtiel, met zachte tanninen en zeer fruitige, 

elegante zuren.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 7,75 per fles € 8,60 

2016 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir
Nadat de Zuid-Afrikaan François Prinsloo het stokje over-

nam van Bruno Albert gebeurde er veel op Domaine du Vieux 

Pressoir. François kiest voor een zo natuurlijk en duurzaam 

mogelijke werkwijze, houdt de rendementen laag en werkt met 

moderne apparatuur. De wijnen van Vieux Pressoir zijn nu nóg 

puurder en dit maakt ze buitengewoon aantrekkelijk!

Proefnotitie: Opgewekt fruit en spannende pepertonen knal-

len het glas uit. De smaak biedt opnieuw fruit alsmede aardse 

tonen, en de afdronk is schoon en zacht.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,30 per fles € 9,20

2015 Beaujolais-Villages
Gilles Gelin
Beaujolais is synoniem met ‘fruitig rood’. De door de lokale wijn-

regels voorgeschreven druif gamay noir à jus blanc heeft een 

opgewekte smaak met veel fruit en weinig tanninen. Wijnmaker 

Gilles Gelin accentueert dat door een deel van zijn wijn te vinifië-

ren volgens de methode ‘macération carbonique’. Hierdoor krijgt 

de wijn een maximale fruitexpressie. Deze ‘Village’ overstijgt zijn 

herkomstgebied, wát een verrukkelijk glas!

Proefnotitie: Een uitbundig parfum van bosbessen, bramen en 

florale tonen. In de mond veel sap, een elegant fruit en lieflijke 

tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 8,65 per fles € 9,60

2015 Relatione Dolcetto – Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
In de hooggelegen wijngaarden van de DOCG Dogliani (in het 

zuiden van de wereldbefaamde wijnstreek Piemonte) komen 

dolcettodruiven schitterend tot wasdom. Giacolino Gillardi, die 

kiest voor een biologische werkwijze en in de kelders alle hout-

contact mijdt, maakte er de heerlijkste dolcettowijn van die je 

hier kunt vinden. Een topcuvée voor een ‘picolo prezzo’! 

Proefnotitie: De neus biedt tonen van zwarte bes, wilde kers, 

viooltjes en kruiden. De smaak is heerlijk sappig, met een goede 

structuur en zachte frisse, tanninnen. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles € 9,95

2016 Valpolicella
Palazzo Maffei
De wijnmakersfamilie Cottini uit Tregnano heeft geluk. Zij 

bezitten wijngaarden op een van de mooiste plekken van het 

Valpolicellagebied, namelijk in het hart van de Illasivallei. De 

druiven (70% corvina aangevuld met gelijke delen rondinella en 

molinara) worden streng geselecteerd en ‘op het fruit’ gevini-

fieerd. Deze ‘basisvalpolicella’ van hoge kwaliteit verrast ons 

ieder jaar opnieuw! 

Proefnotitie: Frisse geuren van klein rood fruit stijgen op uit 

het glas. De smaak is elegant en kruidig. We proeven heerlijk 

rijp fruit, een aangenaam bittertje en verfrissende zuren in de 

finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 9,80 per fles € 10,90

2015 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein 
De familie Braunstein maakt al generaties lang wijn aan de 

oevers van de Neusiedlersee in Oostenrijk. Birgit bewerkt de 

wijngaarden op biodynamische wijze. De autochtone blaufrän-

kischdruif groeit op de kalkrijke hellingen van de Leithageberg. 

Na de vinificatie krijgt de wijn een opvoeding op eikenhouten 

barriques en op grote houten foeders. 

Proefnotitie: Een uitgesproken geur van zwarte bessen, kersen 

en een klein pepertje. Karakteristiek maar toegankelijk, met een 

soepele en zuivere smaak en heerlijke ronde tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 11,30 per fles € 12,70

In een fruitige rode wijn proef je de druif in zijn puurste vorm. De wijnmaker ver-
mijdt te sterke houtinvloeden en streeft naar elegantie en finesse. Fruitig rood 
smaakt heerlijk ‘op zichzelf’ of bij een kaasplateau of paté. Ook is het de ideale 

tussenstap van wit naar krachtig rood, waardoor fruitige rode wijnen geliefde 
begeleiders van het tussengerecht zijn. Dit wijntype laat ook gerechten als ste-
vige witvis met tomaat, kappertjes en verse kruiden schitteren, en combineert 
uitstekend met lichte vleesgerechten als fazant, kwartel, patrijs en coq au vin. 

 FRUITIG EN LEVENDIG

ROOD
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Restaurant 't Amsterdammertje
Foto Jan Bartelsman

2015 Lucanto - Montepulciano d’Abruzzo
Azienda Agricola Torre Raone
Ingesloten tussen de Apennijnen en de Adriatische Zee, ligt 

het kleine domein Torre Raone. Toen Luciano Di Tizio eigenaar 

werd, liet hij de 30 hectare wijngaarden opnieuw inrichten 

en introduceerde hij een biologische aanpak. De autochtone 

druivenrassen presteren sindsdien nóg beter en Di Tizio en zijn 

team maken er verrukkelijke wijnen van.

Proefnotitie: In de geur heerlijk bessig fruit, kersen, kruidnagel 

en laurier. De smaak is vol, pittig en verleidelijk, biedt opnieuw 

veel sappig, rijp fruit, frisse tanninen en een lange, kruidige 

afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 8,95 per fles € 9,95

2015 Côtes du Rhône rouge - 'La Dame Rousse'
Domaine de la Mordorée
Mordorée is dé referentie voor lirac en tavel, en hun Château-

neuf-du-Pape is wereldberoemd. Dat het een topdomein is, 

merk je echter nog het best aan deze Côtes du Rhône. De drui-

ven – grenache en syrah, aangevuld met cinsault en carignan – 

worden met de hand geplukt en ontsteeld, waarna het sap koel 

wordt vergist. 

Proefnotitie: 2015 is een fantastisch oogstjaar in de zuidelijke 

Rhône. We ruiken rijpe bramen en viooltjes en de smaak is 

sappig, levendig en kruidig. Prachtig!

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,60

2014 Tandem - Syrah du Maroc
Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot
De koning van de syrah, Alain Graillot, ontdekte in het kustge-

bergte van Marokko wijngaarden die profiteren van een voor 

syrah ideaal microklimaat, met warme dagen en koele nachten. 

De wijn wordt deels op barriques (60%) en deels op cementen 

cuves (40%) opgevoed, voor een mooie balans tussen complexi-

teit en frisheid. 

Proefnotitie: Verleidelijk parfum van donker fruit, peper en lau-

rier. De smaak heeft een frisse zetting, zit barstensvol rijp fruit 

en heeft veel lengte.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,50

2014 Cairanne rouge Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire Saint-Martin
Al tien generaties lang maakt de familie Alary wijn; hun domein 

behoort tot de absolute top van Cairanne. Het geheime familie-

recept? Oude druivenstokken (op sommige percelen wel hon-

derd jaar oud!), een biologisch-dynamische werkwijze en een 

pluk bij optimale rijpheid. 

Proefnotitie: Een neus vol fruit, iets van cacao en kruidkoek en 

specerijen. De druiven – grenache noir, syrah en mourvèdre – 

groeien op kalkrijke kleibodems. Hierdoor proef je naast een 

zwoel, complex zwart fruit, ook een heerlijke fraîcheur. Top!

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,75

2015 Año Cero - Malbec
Altocedro
Karim Mussi Saffie, de wijnmaker van Altocedro, heeft een 

zwak voor oude wijnstokken. Deze geven immers druiven met 

een verfijnde concentratie en veel frisheid. Karim sloot daarom 

contracten af met bevriende wijnmakers die over zulke oude 

gaarden beschikten. Het sap van deze bijzondere malbecdrui-

ven vinifieert hij op cement. Het resultaat: een krachtige men-

doza malbec met een schitterende balans!

Proefnotitie: Verleidelijk fruit van zwarte bes en bosvruchten, 

alsmede cacao en peper. In de mond smelten sappig fruit, pit-

tige kruiden en zachte tanninen harmonieus samen. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,35 per fles € 15,90

2014 Cabernet Sauvignon - California 
Cannonball
Na een lange zoektocht vonden we ook in Californië een 

wijndomein dat past bij de Okhuysenstijl: indrukwekkend, 

maar mét een mooie frisheid. Dat laatste wil nog wel eens 

ontbreken bij Amerikaanse wijnen. Bij Cannonball echter niet! 

Eigenaren Dennis Hill en Yoav Gilat kiezen voor zuiverheid en 

balans en werken enkel met druiven afkomstig van koelere 

percelen.

Proefnotitie: Een explosieve neus vol donker fruit, en met 

tonen van specerijen, cacao en iets van mint. De smaak is 

gestructureerd en geconcentreerd, met zwoele tanninen en 

een levendige frisheid. 

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 15,75 per fles € 17,50

Wat kunnen we in deze donkere dagen toch genieten van een goed glas volle 
rode wijn!, Helemaal als er een bijpassend maal bij geserveerd wordt. 
De zes wijnen die u op deze twee pagina’s vindt, passen qua smaak en 

structuur prachtig bij kerstklassiekers als wild zwijn, jachtschotels, wildbraad en 
wildstoofpot. Ook bij gebraden entrecote en ossenhaas zijn deze krachtige rode 
wijnen heerlijke begeleiders. Wanneer u de wijn uit een karaf schenkt en grote 
glazen gebruikt, kan hij even ademen en komt hij nog beter tot zijn recht. 

VOL EN UITBUNDIG 
ROOD
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2016 Cerdon rosé pétillant - Bugey
Domaine Alain Renardat-Fache 
Deze zeldzame, licht mousserende, half-

zoete rosé komt uit het kleine wijngebied 

Bugey, gelegen in de Savoie. De druiven 

(gamay, poulsard en chardonnay) zijn vol-

gens de ‘méthode ancestrale’ gevinifieerd 

en het alcoholpercentage is laag (maar 

zeven procent). 

Proefnotitie: Prachtige rozerode kleur en 

verleidelijke geuren van klein rood fruit 

als aardbei, framboos en bessen. In de 

smaak opnieuw dat rode fruit, een ver-

frissende mousse en een heerlijk ver-

fijnde lichtzoete afdronk.

Wijn-spijssuggestie: Past uitstekend bij 
rode vruchtjes geserveerd met een chocola-
detaartje, cheesecake of vanille-ijs. 
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles € 13,95

2005 Vouvray Grande Réserve 
Moelleux 
Vignobles Brisebarre 
Van geselecteerde trossen die de familie 

Brisebarre bij de pluk van de druiven voor 

de droge Vouvray aan de stok laat hangen, 

maken ze, nadat de botrytis cinerea (edele 

rotting) heeft toegeslagen, een juweel van 

een moelleux.

Proefnotitie: Uitbundig parfum van wit 

fruit en bloemen. De smaakaanzet is rijk 

en brengt witte perzik, meloen en gele 

appel. De finale is weelderig, met prach-

tige zuren. 

Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij een des-
sert dat ook wat zuur biedt, zoals citroen-
taart. Ook een genot bij foie gras en 
blauwaderkazen. 
Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 17,70 per fles € 19,70

2017 Moscato d’Asti
I Vignaioli di Santa Stefano
Een van de heerlijkste afsluitingen van 

een uitgebreid diner is deze welgevormde 

Moscato d’Asti. De verkwikkende bel-

letjes, het lage alcoholgehalte en het 

natuurlijke restzoet dat de druif mos-

cato als gevolg van een onderbroken gis-

ting bevat, staan garant voor een frisse en 

opwekkende finale. 

Proefnotitie: De geur is typisch muskaat: 

vol honing, zoet wit fruit en bloemen. De 

smaak is verkwikkend fris, heeft delicate, 

zoete fruittonen en eindigt met een ele-

gante, sappige afdronk.

Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij meringue, 
fruitdesserts met perzik of mandarijn, en bij 
zoete aardbeiendesserts.
Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 14,70 per fles € 16,50

2016 Ballet d'Octobre 
Jurançon moelleux
Domaine Cauhapé
Jurançon staat bekend om zijn heerlijke 

friszoete wijnen. Henri Ramonteu, de 

sympathieke eigenaar en wijnmaker van 

Domaine Cauhapé, maakt al jaren enkele 

van de beste jurançons. Deze weelde-

rige ‘moelleuxwijn’ wordt gemaakt van 

gros-mansengdruiven die de laatste week 

van oktober worden geoogst. 

Proefnotitie: Explosief parfum met heer-

lijke aroma’s van grapefruit, perziken en 

passievruchten en een hint van honing en 

karamel. Verfijnd zoete smaak met frisse 

zuren, en een indrukwekkende finale.

Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij een tarte 
tatin, fruittaarten en desserts op basis van 
sinaasappel en grapefruit.
Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,60

Ter afsluiting van een feestelijk diner vormt een zoete wijn bij een prachtig dessert één van de 
hoogtepunten van de avond. Ach, zoet is nu eenmaal meer dan een smaak; het roept ook warme 
gevoelens op. Succes dus gegarandeerd!

Het fijnste zoet als toet
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DESSERTWIJNEN WIJN & SPIJS

De verborgen 
schat van 
Sauternes!
Een opvallend chateau uit Barsac (Sauternes) 

is Gravas. Hoewel hier een paar van de fijnste 
wijnen van de streek vandaan komen, is het vrij 

onbekend en daarmee bij uitstek een chateau voor 
de liefhebber. Liefhebbers als wij zijn, ‘ontdekten’ 
wij het chateau een kleine veertig jaar geleden 
al. Gravas stamt uit 1850 en was toentertijd nog 
te jong om in het klassement van 1855 te worden 
opgenomen. 
De familie Bernard zwaait er al sinds die tijd de scepter. 

Het chateau dankt zijn naam aan de kenmerkende laag 

kiezels, de zogenaamde ‘graves’. Directe buren zijn 

grootheden als Climens, Doisy-Daëne en Coutet en 

alhoewel het kwalitatief met zijn buren rivaliseert, 

blijft Gravas in prijs ver bij deze sterren achter. Zoals 

de beroemde Franse wijnjournalist Michel Bettane het 

formuleerde: “Waarom zou je nog Climens kopen, als 

je ook Gravas kan drinken?”

Afgelopen september streek het hele Okhuysen-

team tijdens de lustrumreis hier op uitnodiging neer. 

We werden allerhartelijkst ontvangen en mochten 

genieten van hun prachtige rijke wijnen, gemaakt van 

druiven die zijn aangetast door de ‘botrytis cinerea’. 

Deze schimmel zorgt ervoor dat het vocht uit de 

druiven verdampt, waarmee ze een hoge concentratie 

aan suikers en zuren krijgen. Dat levert uiteindelijk een 

schitterende goudkleurige dessertwijn op. 

2015 Château Gravas
Barsac-Sauternes
Een frisse en tegelijk rijke neus van rijp geel fruit als 

verse abrikozen en perzik, met een hint van honing. 

Edelzoete smaak met tevens mooie zuren en een 

zachte, verfijnde finale.

Wijn-spijssuggestie: Heerlijk bij blauwaderkazen, peer 
met gorgonzola, abrikozentaart en foie gras op toast.
Op dronk: tussen nu en 2035

Nu bij doos van 6: € 19,75 per fles € 22,90



December is de maand waarin je jezelf mag verwennen en je je familie, vrienden en onverwachte gasten 
wilt verrassen. Wij selecteerden drie wijnen die écht iedere wijnliefhebber blij zullen maken. Ze zijn nu 
perfect op dronk en bij veel gerechten inzetbaar. Dus sla toe en geniet samen met uw naasten met volle 

teugen van deze feestelijke maand! 

Frizzante Nera Spago
Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri
In deze schitterend vormgegeven fles zit een 

mooie verrassing. Dit is een prosecco van hoog 

niveau! Hij is gemaakt door de familie De Faveri. 

Lucio en zijn vrouw Mirella staan nu nog aan 

het roer, maar hun kinderen Giorgia en Gior-

dano staan te trappelen om het domein over te 

nemen. De wijngaarden liggen op de steile heu-

vels van Valdobbiadene en Vidor. De druiven 

ontwikkelen hier een prachtige frisheid. Voor 

deze Frizzante selecteren De Faveri’s voorname-

lijk proseccodruiven (90%), aangevuld met ver-

diso, perera en bianchetta. Alle druiven worden 

met de hand geoogst en daarna licht geperst, 

waarna het verkregen sap vergist op een lage 

temperatuur. Vervolgens wordt aan de basiswijn 

een geconcentreerde most toegevoegd, voor een 

‘natuurlijke’ tweede gisting op gesloten tank. Het 

koolzuur dat tijdens de gisting vrijkomt, kan niet 

ontsnappen en lost op in de wijn. 

Proefnotitie: De mousse is verfijnd, de neus aan-

trekkelijk. We ruiken rijpe peer, suikermeloen, 

bloesem en bloemen. De smaakaanzet is heerlijk 

fris, met sappig wit fruit, een hint van honing en 

eindigt met een lange, mild droge en verkwik-

kende afdronk. 

Schenkadvies: Als aperitief, bij een feestelijke 

brunch of bij antipasti.

Op dronk: tussen nu en zomer 2018

Nu bij doos van 6: € 9,70 per fles
Bij 24 flessen: € 9,25 per fles* €10,75 

2015 La Caprichosa Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
Okhuysen was in 1993 de eerste wijnimporteur 

van Nederland die een verdejo uit Rueda op de 

markt bracht. Een rueda van Palacio de Bornos, 

welteverstaan. Nog immer werken wij met groot 

plezier met dit (inmiddels beroemde) wijnhuis 

samen, en hun schare fans blijft groeien! De 

Colagón is de meest gedronken wijn van Pala-

cio de Bornos, maar voor de kerst zoeken we 

het net een stapje exclusiever. We selecteerden 

hun La Caprichosa Verdejo. Aan de basis van 

deze indrukwekkende cuvée vinden we met 

zorg geselecteerde verdejodruiven, afkomstig 

van oude wijnstokken die staan aangeplant op 

een arme voedingsbodem. De stokken wortelen 

dientengevolge extra diep en bereiken zo inte-

ressante voedingstoffen, wat bijdraagt aan een 

grote smaakcomplexiteit. De druiven krijgen 

een koude schilweking, gevolgd door een koele 

en langzame vergisting. De wijn rijpt vervolgens 

nog drie maanden op de fijne gistsporen.

Proefnotitie: Stralend strogeel met een groene 

hint. Een explosief en complex bouquet met rijpe 

nectarine, peer, witte perzik en minerale tonen. 

In de mond is de wijn gul van smaak en lekker 

sappig. Dankzij de frisse en schone afdronk ver-

lang je direct naar de volgende slok. 

Schenkadvies: Een goede begeleider van tapas, 

kleine (gekruide) visgerechten en schotels als 

paella. Ook heerlijk bij gevogelte en rijke salades.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles
Bij 24 flessen: € 9,50 per fles* € 11,50 

2015 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Palazzo Maffei bevindt zich in het dorp Tregnano, 

niet ver van de stad Verona. Het wijnhuis ligt op 

400 meter hoogte, midden in de idyllische Illa-

sivallei, een van de mooiste plekjes van het her-

komstgebied. De wijngaarden op de Tenuta zijn 

omringd door olijfgaarden en bos. De ambitieuze 

Diego Cottini, telg van een befaamde wijnma-

kersfamilie, zwaait hier sinds 2000 de scepter. Hij 

selecteerde voor zijn Ripasso de gezondste vero-

nese- (70%), rondinella- en molinaradruiven. Na 

de vergisting werd een tweede gisting op gang 

gebracht door de schillen en de fijne gistsporen 

van de Amaronewijn toe te voegen. De Ripasso 

wint hierdoor aan volume en kracht. Na een ver-

blijf van achttien maanden op eikenhouten vaten 

is de wijn gereed voor botteling. 

Proefnotitie: Intense, kruidige neus boordevol 

zwart en rood fruit. De smaak is lekker sappig 

met rijp kersenfruit, pruimen, specerijen, iets 

van hout, zachte, zwoele tanninen en elegante 

zuren in de lange afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij krachtiger vleesgerech-

ten, wild (met bijvoorbeeld een

licht zoete pruimensaus) en pittige (harde) kaas.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 12,25 per fles
Bij 24 flessen: € 11,50 per fles* € 13,40

De wijnen zijn gecombineerd te bestellen!
Zo profiteert u al snel van de 24-flessenprijs.

Drie favoriete kerstwijnen

€ 9,25* 

per fles

€ 9,50* 
per fles

€ 11,50*
per fles
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2009 Huguet Gran Reserva Brut Classic - Cava
Bodegas Can Feixes
De Penedès is wereldwijd bekend vanwege zijn cava. Het kleine 
Can Feixes produceert hier al sinds de 14e eeuw schitterende 
wijnen. Volgens de ‘méthode traditionelle’ maken zij deze cava 
met een mooie fijne bubbel, fris citrusfruit, brioche en een zuivere, 
verfijnde afdronk. Een prachtige start van uw kerstdiner!
Onze tip: Als aperitief bij een mooi diner, bij verse geitenkaas 
en charcuterie.

 Mousserend op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 14,25 per fles € 15,90

2015 Vera Cruz - Muscadet de Sèvre et Maine
Domaine Luneau-Papin 
Domaine Luneau-Papin wordt gerekend tot de top van de musca-
det, een streek die weer in de belangstelling staat. Geïnspireerd 
op het werk van Piet Mondriaan kreeg het etiket een kleurrijk 
karakter dat de verschillende percelen vanuit de lucht weerspie-
gelt. Wit fruit, mineralen en frisheid.
Onze tip: Bij een plateau oesters, langoustines of vis met een 
rijke saus. 

 Wit op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 12,50 per fles € 13,95

2016 Saint-Véran Tradition
Domaine Collovray & Terrier
In de Bourgogne maken Jean-Luc Terrier en Christian Collovray 
schitterende wijnen die opvallen door hun elegantie en frisheid. 
De wijn geurt naar perzik, peer en witte bloemen. De smaak is 
rijk, ietwat vettig, bezit een uitstekende frisheid, een mooie brede 
structuur en eindigt in een elegante afdronk.
Onze tip: Bij visgerechten met een romige saus, gevogelte of 
wit vlees.

 Wit op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 14,40 per fles € 15,95

2013 Haut-Médoc 
Clos de May
Gemaakt van 100% merlot, afkomstig van de ‘clos’ (ommuurde 
wijngaard) van Château Maucamps. De wijn heeft een slanke, 
elegante structuur en biedt heerlijk rood en zwart fruit, een pittige 
kruidigheid en frisse zuren. De wijn eindigt in een lange, verleide-
lijke afdronk. Indrukwekkend!
Onze tip: Bij geroosterde tamme eendenborst, entrecote of 
ribstuk.

 Rood op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 12: € 13,50 per fles € 14,95

Feestelijke kerstkist
vol heerlijkheden
Het is ieder jaar weer een feest om een prachtige kist met voortreffelijke wijnen voor u samen 

te stellen. Een traditie die we graag in ere houden! Met deze selectie kunt u tijdens de feest-
dagen volop genieten.

2015 Rosso di Montepulciano 
Cantina Avignonesi
De assemblage van 94% sangiovese en 6% lokale variëteiten krijgt 
een rijping van vijf maanden. Deels op barriques, deels op grote 
eiken vaten. Een heerlijk parfum van rood fruit, specerijen en roze-
marijn. Deze ‘Rosso’ bezit een zachte structuur, elegante tanninen 
en een frisse afdronk.
Onze tip: Bij rijke pastagerechten met Parmezaanse kaas of 
gegrild vlees.

 Rood op dronk:  tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles € 14,60

2005 Réserve du Château - Monbazillac 
Château Vari
Dit bijzondere slotakkoord is een assemblage van 90% sémillon 
aangevuld met muscadelle en sauvignon blanc, die aangetast 
door ‘pourriture noble’ werden googst. De ‘Réserve du Chateau’ 
wordt alleen in exceptionele jaren gemaakt. 2005 was zo’n jaar. 
De complexe neus biedt aroma’s van peer, pompelmoes, noten en 
mint. Groots!
Onze tip: Bij blauwschimmelkazen, foie gras of een nagerecht 
als crème brûlée. 

 Dessert op dronk: tussen nu en 2025
Nu bij doos van 12: € 10,30 per ½ flesje € 11,50

De KerstkistHouten Okhuysenkist met van iedere wijn één fles.Speciale prijs: € 77,90(normaal € 86,85)
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Bonbanyuls
Chocolaterie Pierre ontwikkelde deze bonbon op 

ons verzoek. En wat is hij verrukkelijk! 

De buitenkant op basis van pure chocola is stevig, 

knapperig en intens van smaak. De binnenkant, 

op basis van de heerlijke Banyuls Cuvée Thérèse 

Reig, is werkelijk tongstrelend. Dit ‘huwelijk’ is 

onweerstaanbaar! Is één doosje wel genoeg?

Speciale prijs: € 10,50 per doosje van 14 bonbons
€ 12,50

2016 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
Deze heerlijke versterkte wijn komt uit de 

Roussillon, in het zuiden van Frankrijk. Hij 

is gemaakt van 90% grenache noir en 10% 

carignan van oude stokken. De gisting is 

vroegtijdig beëindigd door de toevoeging 

van pure wijnalcohol. Domaine de la 

Rectorie staat bekend als uitmuntende 

Banyuls-producent. Deze verrukkelijke 

‘portachtige’ rode wijn vormt de 

basis van de Bonbanyuls. En ja… een 

Bonbanyuls smaakt dan ook op zijn best 

met een glas van deze wijn erbij!

Speciale prijs: € 15,95 per flesje 
van 0,5 liter € 17,95

Cadeaukistje Banyuls & Bonbanyuls
Dit charmante kistje bevat een flesje 

2016 Banyuls Cuvée Thérèse Reig en een 

doosje Bonbanyuls, in opdracht vervaar-

digd door Chocolaterie Pierre.

Speciale prijs: € 29,95 per cadeaukistje 
€ 34,40

Een onweerstaanbaar duo
De Zuid-Franse zoete wijn Banyuls en pure chocolade zijn 

een ‘perfect match’. Ze halen het beste in elkaar naar 
boven, zeker wanneer de Banyuls afkomstig is uit de 

kelders van topproducent Domaine de la Rectorie en de cho-
cola verwerkt is in een perfecte bonbon van de ambachtelijke 
Haarlemse chocolatier Pierre. 
Het geheim van deze bonbon? In de vulling is die overheerlijke 

Banyuls van La Rectorie verwerkt. Aan dit recept ontleent de 

bonbon dan ook zijn naam: Bonbanyuls.

Mail of bel ons voor wijncadeaus op maat!
Er zijn één-, twee-, drie-, vier-, zes- en twaalfflessenkisten, en chique geschenkdozen | De kistjes zijn bedrukt met een Okhuysenlogo. 
Bij grotere aantallen kunnen ze met uw eigen logo bedrukt worden | De kistjes en dozen worden voorzien van wijninformatie en wijn-
spijsinformatie | Uiteraard kunt u een persoonlijk kaartje laten bijsluiten.

Geschenkdoos De Faveri 
1 fles Frizzante Nera Spago - Prosecco Colli Trevigiani
De Faveri
Chique geschenkdoos met een verrukkelijke fles Frizzante. Een elegante 
mousse, tonen van wit fruit en bloemen en een verkwikkende afdronk. 
Dit feestelijk cadeau zal iedereen blij maken! 

Geschenkkist Hommage
1 fles 2015 Hommage au Musicien Saint-Saëns - Pays d'Oc
Domaine de la Gineste
Deze mooie fles krijgt nog meer allure in een houten Okhuysenkist. In de 
neus een symfonie van zwart fruit en specerijen, in de mond sappig fruit 
en een verfijnde bite. 

Geschenkkist Bordeaux
1 fles 2014 Saint-Emilion
Château Barberousse
Deze klassieke maar toegankelijke Saint-Emilion bestaat uit 80% merlot, 
aangevuld met cabernet franc en cabernet sauvignon. De wijn, twaalf 
maanden opgevoed op eiken, is goed gestructureerd en heeft mooie 
tanninen. 

1 fles 2011 Côtes de Bordeaux Cadillac
Château Clos Chaumont
Alleen al de neus van deze wijn spreekt boekdelen: Clos Chaumont 
staat voor complexe en zeer complete wijnen. Concentratie, elegante 
tanninen, rijp rood en zwart fruit en iets van cacao brengen diepgang en 
spanning. Prachtig!

Geschenkkist Languedoc
1 fles 2016 Le Blanc – Pays d’Oc blanc
Op de kalkrijke bodem van ‘het domein’ ontwikkelt de grenache blanc 
ziltige aroma’s. De smaak is intens en krachtig, maar ook fris en ele-
gant. Bijzonder en vooral erg lekker!

1 fles 2015 La Dame - Coteaux du Languedoc rouge
Lidewij van Wilgen selecteerde druiven (40% carignan, 32% grenache 
en 28% syrah) van oude wijnstokken. Dit geeft de wijn zijn elegantie en 
geconcentreerde smaak. 

1 fles 2013 La Diva - Coteaux du Languedoc rouge
La Diva is de topwijn van Lidewij. De druiven zijn afkomstig van haar 
beste percelen syrah (50%), grenache (30%) en alicante (20%). Tonen 
van rijpe bramen, kersen, garrigue, verse kruiden en veldbloemen doen 
je in Zuid-Frankrijk wanen.

Geschenkkist Italië
1 fles Franciacorta Brut
Il Mosnel 
Deze originele Italiaanse bubbel verrast elke wijnliefhebber. De lange 
rijping zorgt voor een zachte mousse en tonen van walnoot en brioche. 
De afdronk is elegant en fris.

1 fles 2016 Verdicchio dei Castelli di Jesi
Conti di Buscareto
Verdicchio is een van de meest geliefde witte wijnen van Italië. Deze 
cuvée van Buscareto (uit de Marken) biedt een floraal parfum, een 
levendige smaak en een schone afdronk. Top!

2 flessen 2015 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei
Ripasso maakt indruk! Dankzij de tweede gisting heeft de wijn concen-
tratie en kracht. Deze Ripasso bezit bovendien een schitterende frisheid, 
waardoor hij heerlijk ‘doordrinkt’.
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Wijn is fijn om te krijgen, én om te geven. Op deze pagina’s vindt u een selectie ‘kant-en-klare’ wijncadeaus.  
Op okhuysen.nl/relatiegeschenken vindt u nog meer mooie cadeau-ideeën. Wilt u liever een andere wijn schenken? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het samenstellen van het perfecte wijncadeau.  

Of het nu om één enkel kistje gaat of om vele tientallen… wij verzorgen uw wijncadeaus met liefde! 
Alle wijnen die u op deze pagina’s vindt, zijn ook per doos (en fles) te bestellen. U vindt deze wijnen op het bestelformulier. 

Neem voor meer informatie en persoonlijk advies gerust contact op met een van onze adviseurs via vineus@okhuysen.nl of 023-5312240.

De kunst van het schenken

€ 11,95 € 9,40

€ 40,90
€ 62,50

€ 37,50
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BANYULS & BONBANYULSWIJNCADEAU'S



Honderdvijftig word je maar één keer en daar willen we nog lang van kunnen nagenieten! Voor deze bijzondere gelegenheid 
trokken we daarom de stoute schoenen aan en benaderden de grote, wereldberoemde wijnmakers Jean-Marie Guffens 
en Jean-Louis Chave om een zogenaamde ‘Cuvée Jubilée’ voor ons te maken. Xavier Kat bezocht de wijnmakers en 

proefde mee om tot de ultieme assemblage te komen. Wijnen die nu al heerlijk op dronk zijn, maar makkelijk nog een paar jaar 
bewaard kunnen worden. Reserveert u vast een plekje in uw wijnvoorraad?

UNIEKE JUBILEUMWIJNEN

2015 Mon Désir 'Cuvée Jubilée' 
Vaucluse 
Maine en Jean-Marie Guffens-Heynen 
De assemblage van Mon Désir bestaat voor 

35% uit chardonnay afkomstig van het Pla-

teau de l’Aigle, die op eikenvaten werd 

opgevoed. Deze chardonnay geeft fris-

heid, intensiteit en mineraliteit. De gelijke 

delen marsanne, roussanne en viognier 

werden afzonderlijk gevinifieerd en 

opgevoed op grote eiken foudres. 

Proefnotitie: Een geweldige, harmoni-

euze assemblage met een parfum van 

mineralen, bloemen, geel en wit fruit 

en een lichte toast. De smaak is heer-

lijk fris en levendig, en tegelijkertijd 

prachtig geconcentreerd, biedt een 

brede structuur en eindigt met een 

lange, zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles  
€14,50

2015 Mon Coeur 'Cuvée Jubilée' 
Côtes-du-Rhône
J.L. Chave Sélection
Jean-Louis Chave werkt nauw samen met 

enkele producenten in de zuidelijke Rhône, 

van wier wijngaarden hij mede-eigenaar 

is. Voor onze assemblage kozen we voor 

druiven uit de dorpen Vinsobres, Visan, 

Cairanne en Rasteau. De syrah – afkom-

stig van koelere gronden en opgevoed 

op kleine barriques – werd aangevuld 

met heerlijk zwoele en rijpe grenache, 

die rijpte op grote houten foudres. 

Proefnotitie: De uitbundige neus ver-

leidt met tonen van zwarte kersen, 

bosbessen, specerijen, kreupelhout 

en verse kruiden. De smaak is prach-

tig rijk en geconcentreerd, zit vol 

sappig gul fruit, heeft fluweelzachte 

tanninen en mooie, verfrissende 

zuren in de afdronk. Verrukkelijk!

Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 12,95 per fles  
€ 14,50

Benieuwd naar de totstandkoming van deze bijzondere wijnen? 
Bekijk de documentaire ‘Heren in de Wijn’ via okhuysen.nl/over

Jean-Louis ChaveLouis Kat en Jean-Marie Guffens

Champagne Devaux
Een klasse apart
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Veuve A. Devaux werd in 1846 
opgericht in het meest zuidelijke deel 
van de Champagne, de Côte des Bar 

genaamd. In dit deel van de Champagne 
speelt het druivenras pinot noir de hoofdrol. 
Deze karakteristieke druif voert dan ook de 
boventoon in de assemblages van Devaux, 
wat de wijnen echt onderscheidend 
maakt. Er is nog iets dat bijdraagt aan 
de bijzondere status van de Devaux-
champagnes: in tegenstelling tot vrijwel 
alle merk-champagnes, die hun druiven 
moeten kopen om te kunnen produceren, 
beschikt Devaux over eigen wijngaarden. 
Deze worden met de grootste zorg bewerkt 
en dit resulteert in een constante en zeer 
hoge kwaliteit. 

Champagne brut Blanc de Noirs
Veuve A. Devaux
De specialiteit van het huis en een van onze 

favorieten: een ‘blanke’ champagne gemaakt 

van 100% ‘rode’ pinot noir. De lange rijping 

‘sur lie’ geeft de wijn zijn rijpe en complexe 

karakter. In het parfum vinden we iets van 

gedroogd fruit, appels uit de oven en munt. 

Het smaakpalet bezit een prachtige souplesse 

en frisheid en eindigt in een lange, elegante 

finale.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 33,50 per fles € 37,25

Champagne brut Grande Réserve
Veuve A. Devaux
Devaux maakt wel zo’n tien verschillende 

champagnes. Dit is hun ‘basiscuvée’. Hij 

illustreert perfect hoe hoog de lat hier ligt. 

Een assemblage van 70% pinot noir en 30% 

chardonnay van speciaal geselecteerde 

wijngaarden resulteren in een prachtige 

champagne! De neus is verleidelijk, met frisse 

perzik en abrikoos. Ook florale tonen en 

toast vallen op. De mousse is heerlijk zacht, 

de smaakaanzet verkwikkend. Doordat de 

champagne na de ‘prise de mousse’ nog 

drie jaar ‘sur latte’ rijpt, heeft hij bovendien 

een prachtige verfijning en een grote 

complexiteit. Prachtig! 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 31,50 per fles € 34,95



Tijdens de feestdagen brengen we meestal meer uren 
in de keuken door dan op andere momenten van het 
jaar. We besteden veel aandacht aan de inkoop van de 

heerlijkste producten en de bereiding daarvan. Tafels worden 
mooi gedekt, de borden feestelijk opgemaakt en de wijnen 
die worden geschonken bieden net dat beetje extra en vullen 
de complexe gerechten uitstekend aan. Wij kozen voor u zes 
klassieke witte wijnen van hoog niveau die breed inzetbaar 
zijn en waar u samen met familie en vrienden lang aan tafel 
van zult genieten!

2016 Riesling Qualitätswein trocken - Mosel 
Weingut Sybille Kuntz
Sybille is een van de pioniers geweest in het maken van pure, 

droge en mineralige rieslings in de Moezel. De wijngaarden, 

nabij het dorpje Lieser in het hart van de Moezelvallei, zijn 

beplant met oude stokken. Deze stokken, variërend van veertig 

tot maar liefst zeventig jaar oud, bevinden zich op de zeer steile 

en lastig te bewerken hellingen. De leisteenhoudende bodem 

wordt op biologische wijze gezond gehouden en bloemetjes en 

plantjes groeien er weelderig.

Proefnotitie: In de neus opvallend ‘stenig’, we ruiken vuursteen 

en leisteen alsmede subtiele tonen van perzik, citrusfruit 

en honing. Goed gestructureerd en mooi in balans, met een 

prachtige spanning. 

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 14,50 per fles € 16,25

2014 Bourgogne ‘Mon Blanc’ 
Domaine Stéphane Aladame
De Côte Chalonnaise is misschien minder bekend, maar mede 

door de inspanningen van de bevlogen Stéphane Aladame 

niet minder geliefd. Al op 19-jarige leeftijd kocht hij een stukje 

wijngaard in het herkomstgebied Montagny en zijn domein 

behoort nu tot de top van de streek. Deze bourgogne ‘tout court’, 

afkomstig van een perceel uit het dorpje Saint-Clément-sur-

Guye, is van grote klasse! 

Proefnotitie: In de neus ontdekken we naast rijpe fruittonen 

een onweerstaanbare mineraliteit. De smaak biedt tonen van 

bloemen, mineralen, wit fruit, frisse zuren en een speels vetje 

in de finale. 

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 14,75 per fles € 16,50

2014 Pessac-Léognan blanc
Château Le Sartre
Te midden van bekende buren als Domaine de Chevalier en 

Château de Fieuzal vinden we Château Le Sartre. De unieke 

kiezelgrond vormt samen met het heersende microklimaat een 

goede basis voor hoogwaardige wijnen. Deze imponerende 

witte wijn is gemaakt van 90% sauvignon blanc en 10% semillon 

en geniet een houtopvoeding van zeven maanden. 

Proefnotitie: Mooi wit fruit in de neus, met ook een lichte toets 

van het hout. In de smaak is de wijn mooi geconcentreerd en vol 

sap; hij bezit een prachtig lange afdronk. Délicieux!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 12: € 20,95 per fles € 23,25

2015 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 
Domaine Collovray & Terrier
Een selectie van de mooiste oude stokken uit Pouilly-Fuissé 

komt in aanmerking voor deze topcuvée van de vrienden 

Christian Collovray en Jean-Luc Terrier. De oude stokken 

chardonnay (gemiddeld zeventig jaar oud) geven van nature lage 

rendementen, waardoor het sap meer concentraat bevat. Een 

vinificatie en opvoeding op eikenhouten vaten zorgt voor extra 

complexiteit. 

Proefnotitie: Intense neus met tonen van rijpe perzik, 

suikermeloen, bloesem, iets van vanille en een lichte toast. De 

smaak is gul en uitbundig, biedt zwoel rijp fruit, mineralen, een 

mooie complexiteit en uitstekende zuren.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 21,95 per fles € 24,40

2015 Saumur blanc l’Insolite 
Domaine des Roches Neuves
Thierry Germain, die het biologisch-dynamische wijnmaken 

tot kunst heeft verheven, noemt dit zijn ‘eau de roche’ oftewel 

rotswater. Een mineralige, droge en krachtige stijl chenin 

blanc van zeer oude stokken afkomstig van kalkrijke terroirs. 

Fermentatie op grote houten foeders gevolgd door een lange 

rijping op de fijne gistsporen zorgt voor structuur en rijkdom.

Proefnotitie: Een zuivere florale neus met witte bloemen, jasmijn 

en steenfruit. De smaak is krachtig en geconcentreerd met 

wederom heerlijk rijp steenfruit. De afdronk is lang met een 

subtiele zilte toets die de mineraliteit van de wijn benadrukt. 

Indrukwekkend!

Op dronk: tussen nu en 2025

Nu bij doos van 6: € 21,95 per fles € 24,80

2015 Saint-Joseph blanc 
Domaine Bernard Gripa
Bernard Gripa en zijn zoon Fabrice zijn de trotse eigenaars van 

de oorspronkelijke wijngaard Saint-Joseph. Die is gelegen op de 

steilste heuvel boven het dorp Mauves, waar de bodem graniet- 

en kalkhoudend is. Dit is een verrukkelijke assemblage van 70% 

marsanne en 30% roussanne waarbij ongeveer 30% van het 

marsannesap op eiken barriques fermenteert. 

Proefnotitie: Mooie concentratie met zwoel geel fruit, bloesem en 

iets van amandel. De afdronk is intens en heeft een prachtige 

lengte. Gulle en rijke wijn!

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 27,50 per fles € 30,75

Chique wit
voor aan tafel
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Dat maakt de wijngaarden lastig te bewerken. Wijnmaker Jasper 

Bruysten plantte de spätburgunder (de Duitse naam voor pinot 

noir) voor deze topcuvée aan op een Rotschiefer bodem. Deze 

bijzondere bodem geeft druiven met uitzonderlijk veel finesse; 

een eigenschap die Jasper tijdens de nauwkeurige vinificatie 

perfect vertaalt in de wijn.

Proefnotitie: Een subtiel parfum van zwarte kersen, donkere 

bosvruchten en spannende aardse tonen. Fris en indrukwekkend 

ineen en veelzijdig inzetbaar aan tafel.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 15,30 per fles € 16,95

2014 Bourgogne rouge 
Domaine Tollot-Beaut
De wijngaarden van Tollot-Beaut liggen vooral in Chorey-les-

Beaune, ten noordwesten van Beaune. De bourgogne rouge is 

hét visitekaartje van het domein en laat zien hoe hoog het niveau 

is. De wijn rijpte op gebruikte vaten van de Aloxe-Corton en de 

Premier Cru Savigny Champ-Chevrey. Deze geliefde bourgogne 

‘tout court’ is schaars, dus wees er snel bij!

Proefnotitie: Schitterende ‘pinot-noirneus’ met intense tonen 

van donker rood fruit, iets van toast en cacao. De smaak is 

geconcentreerd en goed gestructureerd met opnieuw rijp rood 

fruit, milde kruiden en soepele tanninen in de lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 19,80 per fles € 21,95

2014 Crozes-Hermitage rouge 
Domaine Alain Graillot
Domaine Alain Graillot, een van de vele ‘Okhuysenontdekkingen’ 

van Louis Kat, is niet meer weg te denken uit ons assortiment. 

Zoon Max heeft inmiddels het stokje overgenomen van vader 

Alain en volgt zijn filosofie. Ook Max werkt volledig biologisch, 

vinifieert de druiven traditioneel (geen ontsteling en een lange 

weking) en laat de wijn gedurende twaalf maanden rijpen op 

gebruikte barriques.

Proefnotitie: Een mooi bessig fruit, met iets van rozenbladeren, 

peper en laurier. De smaak is soepel en heerlijk fris, biedt 

elegante tanninen en een pittige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 12: € 19,95 per fles € 22,95

2015 Saumur Champigny Terres Chaudes 
Domaine des Roches Neuves 
Roches Neuves wordt geleid door Thierry Germain, een 

bevlogen en bekende wijnmaker die jaren geleden Bordeaux 

verliet om in de Loire de prachtigste biologisch-dynamische 

wijnen te maken. Zoals de naam doet vermoeden wordt Terres 

Chaudes gemaakt van perceelselecties van de warmere terroirs. 

De wijn heeft duidelijk meer kleurintensiteit en densiteit dan een 

reguliere Saumur Champigny.

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus met tonen van zwarte bes, 

bramen, iets aards en een subtiele hint van specerijen. De 

smaak is zuiver en gestructureerd met rijp zwart fruit en ronde 

tannines. Ondanks de kracht blijft de wijn heel mooi toegankelijk 

en doordrinkbaar.

Op dronk: tussen nu en 2026

Nu bij doos van 6: € 23,75 per fles € 26,60

En dan komen we nu toe aan het ‘pièce de résistence’, de 
hoofdschotel. Hier wordt doorgaans nog net even meer 
uitgepakt. Dat geldt niet alleen voor het eten, maar ook 

voor de wijn. Die moet op dit belangrijke moment het summum 
zijn. Het liefst zetten we de wijn met enige show op tafel, 
bijvoorbeeld door hem te decanteren. Zodoende krijgt hij de 
aandacht die hij verdient! Met onze wijnselectie op pagina’s 
30 tot en met 33 zult u zeker goede sier maken. Belangrijker 
nog: iedereen zal intens genieten! De zes rode wijnen op deze 
twee pagina’s kenmerken zich door verfijning en elegantie en 
combineren goed met lichtere vleesgerechten als gevogelte, 
maar passen bijvoorbeeld ook uitstekend bij een gegrilde 
witvis. 

2015 Rosso di Montalcino 
Castiglion del Bosco
Dit kleine broertje van de brunello wordt bij Del Bosco volledig 

gemaakt van druiven uit de DOCG Brunello, afkomstig van de 

wijngaard ‘Gauggiole’, gelegen op zo’n 250 meter hoogte met 

een expositie op het zuidwesten. Wijnmaker Nicolò d’Afflitto 

en oenologe Cecilia Leoneschi zijn ware perfectionisten en dat 

proeven we. Dit is een grote rosso di montalcino!

Proefnotitie: In de neus aangenaam kersenfruit, wat de 

sangiovesedruif zo kenmerkt, verder pruimen, iets van leer 

en tabak. In de mond is hij rond en smeuïg. Dankzij een frisse 

mineraliteit en tonen van rode bloemen is de finale levendig en 

elegant.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,85 per fles € 16,50

2016 Dolcetto d’Alba Rossana
Ceretto
De heerlijke streek Piemonte verveelt nooit. Ceretto is een van 

de toonaangevende domeinen en naast krachtige barolo’s en 

barbaresco’s maken ze ook deze voortreffelijke dolcetto d’Alba. 

De druiven zijn afkomstig van de Rosannawijngaard, die als 

beste dolcettowijngaard van Alba wordt beschouwd. Na een 

vergisting op lage temperatuur wordt de wijn in roestvrijstalen 

tanks opgevoed.

Proefnotitie: De wijn is volledig op fruit gemaakt. De neus geurt 

naar rode bloemen, bosbessen en bramen. De smaak is prachtig 

fris, met opnieuw tonen van donker fruit, iets licht nootachtigs, 

amandel, fijne tanninen en mooie zuren in een zuivere afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 14,95 per fles € 16,80

2015 Spätburgunder Rotschiefer trocken - Rheingau
Weingut Altenkirch
Weingut Altenkirch werd in 1826 gesticht in Lorch, aan de 

westkant van het kwaliteitsgebied Rheingau. De wijngaarden 

liggen op zeer steile hellingen met een bodem van leisteen met 

kwartssporen. 

Chique rood
voor aan tafel
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en mourvèdre (40%). De opbrengsten zijn zeer laag – slechts 15 

hectoliter per hectare – en dat is terug te proeven in de wijn. 

Proefnotitie: Een heerlijke geur van specerijen, bloemen, kersen 

en kreupelhout. In de mond vinden we zwarte bessen, bramen, 

iets van cacao en frisse zuren. Geweldige wijn!

Op dronk: tussen nu en 2026

Nu bij doos van 6: € 19,25 per fles € 21,50

2014 Valduero Crianza - Ribera del Duero 
Bodegas Valduero
De zussen Yolanda en Carolina García Viadero leiden met veel 

passie het sterdomein Valduero in het noorden van Ribera del 

Duero. Yolanda geldt als een van de beste vrouwelijke oenologen 

van Spanje en Carolina neemt het commerciële gedeelte voor 

haar rekening. De lokale druif tinto fino brengt hier schitterende 

wijnen voort, mede door de grote verschillen tussen dag- en 

nachttemperatuur, die gunstig zijn voor een evenwichtige 

rijping. Deze verrukkelijke crianza rijpte vijftien maanden op 

eiken vaten.

Proefnotitie: De neus is intens met fruitaroma’s als kersen en 

pruimen, iets van balsamico en plezierige houttonen. De smaak 

is breed en krachtig met een goede structuur en opnieuw rijpe 

fruittonen, fijne kruiden en zachte tanninen in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6: € 19,80 per fles € 21,95

2014 Pessac-Léognan rouge 
Château Le Sartre
De eigenaar van Carbonnieux, de familie Perrín, kocht in 

1980 het verwaarloosde Château Le Sartre en nam zowel de 

wijngaarden als het chateau flink onder handen. Het resultaat 

mag er zijn; Château Le Sartre brengt inmiddels wijnen voort 

van cru-niveau. De meeste wijngaarden worden omringd door 

de bossen van Les Landes en profiteren van een van de koelste 

microklimaten van de appellation Pessac-Léognan.

Proefnotitie: Expressieve kruidige neus met bramen, veldbloemen 

en iets van zoethout. De smaak is mooi geconcentreerd en 

bezit een goede structuur met wederom rijp zwart fruit, 

fraîcheur, verfijnde tanninen, eindigend met een lange afdronk. 

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Op dronk: tussen nu en 2026

Nu bij doos van 6: € 20,95 per fles € 23,25

2014 Châteauneuf-du-Pape rouge 
Domaine Chante Cigale
De familie Favier bezit maar liefst 42 hectare wijngaard in de 

appellation Châteauneuf-du-Pape en de druiven voor deze 

rouge zijn afkomstig van dertig verschillende percelen. De 

variatie in terroirs draagt sterk bij aan de complexiteit van de 

wijn. Heerlijke assemblage bestaande uit grenache (65%) en 

syrah (20%), aangevuld met mourvèdre en cinsault. De meeste 

stokken zijn meer dan zestig jaar oud. Na vinificatie wordt 

slechts een derde van de wijn op hout opgevoed.

Proefnotitie: De neus biedt aroma’s van rood en zwart fruit, 

iets van peper en spanning. In de smaak opnieuw kruidig 

fruit, iets zwoels, volop sap, goede vulling en lengte. Klassieke 

châteauneuf-du-pape!

Op dronk: tussen nu en 2026

Nu bij doos van 6: € 22,95 per fles € 25,90

Meer chique
rood voor 
aan tafel 
Op deze pagina’s vindt u zes krachtige, klassieke rode 

wijnen die een wildbraad, stoofschotel of gebraden 
entrecote doen schitteren. Wijnen die nu al heerlijk 

drinkbaar zijn, maar die wat extra lucht – door ze vanuit een 
karaf te schenken – best kunnen gebruiken. Het liefst drinken 
wij dit soort krachtige en complexe wijnen uit een wat groter 
glas. U zult ervaren dat de wijn dan nog mooier tot zijn recht 
komt!

2013 Bellmunt - Priorat Tinto
Mas d’en Gil
In het prachtige ruige Priorat is Mas d’en Gil een van de 

toonaangevende domeinen. De sympathieke familie Rovira weet 

als geen ander hoe de unieke, arme leisteengrond (Licorella) 

het best bewerkt kan worden. De assemblage bestaat uit rode 

garnatxa en carinyena afkomstig van de wijngaarden nabij het 

dorpje Bellmunt. De druiven worden met de hand geplukt en na 

een zorgvuldige selectie vergist op roestvrijstalen tanks, waarna 

een opvoeding op Frans eiken volgt gedurende twaalf maanden.

Proefnotitie: Dieprood van kleur en met een geur van kersen, 

zoetig rood bosfruit, specerijen en een aangename houttoets. 

Goed gestructureerd, rijk en complex, en met zijdezachte 

tanninen. ¡Delicioso!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 15,75 per fles € 17,50

2013 Haut-Médoc - Cru Bourgeois 
Château Maucamps
Oenoloog Claude Gaudin tilde Château Maucamps naar een 

hoog kwaliteitsniveau. De wijn kan zich meten met vele 

grote cru’s, maar is nog steeds bescheiden geprijsd. Deze 

cru bourgeois is een assemblage van voornamelijk cabernet 

sauvignon, aangevuld met merlot en een klein percentage 

petit verdot. Volgens kenners doet Maucamps niet onder voor 

bekende buren als Château La Lagune en Château Cantemerle .

Proefnotitie: Fijne neus van bramen, zwarte bes en een 

lichte houttoets. De smaak biedt opnieuw rijk rood en zwart 

bessenfruit, dat goed harmonieert met de aanwezige, maar 

soepele tanninen. Een goede structuur en elegante finale maken 

het af.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 12: € 16,95 per fles € 18,90

2014 Cairanne rouge Les Douyes 
Domaine Oratoire Saint-Martin
Het gerenommeerde wijnmagazine ‘Bettane & Desseauve’ riep 

Oratoire Saint-Martin onlangs uit tot ‘biodomein’ van 2018! 

Een prachtige erkenning voor de broers François en Frédéric 

Alary. Deze cuvée is gemaakt van oude stokken grenache (60%) 
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Champagneliefhebbers laten al jaren de grote, massaproduce-
rende champagnemerken, die voor het maken van champagne 
druiven of most bij druiventelers inkopen, links liggen. Zij gaan 

liever op zoek naar de kleine specialist die meer kwaliteit biedt, 
meer terroir getypeerde wijnen maakt en dat vaak tegen een betere 
prijs. Pierre Péters bevindt zich in dit landschap van ‘récoltants-ma-
nipulants’ (producenten die van hun eigen druiven zelf champagne 
maken). Sterker nog, Pierre Péters behoort in deze categorie tot de 
absolute top van de champagne!
Het domein Pierre Péters is gelegen in Mesnil-sur-Oger, in het hart 

van de Côte des Blancs. Het werd in 1919 opgericht door Camille Péters. 

De van oorsprong Luxemburgse familie Péters toog echter al in 1858 

naar de Champagne: Gaspar Péters werd toen dankzij zijn huwelijk 

eigenaar van een wijngaard van 2 hectare in Mesnil-sur-Oger. Camille 

Péters breidde het domein vervolgens uit. Hij wist in 1930 2,5 hectare 

van de beroemde wijngaard Les Chétillons te bemachtigen. In 1946 

komt de eerste wijn onder de huidige naam Pierre Péters op de markt.

Op dit moment wordt het domein geleid door Rodolphe Péters, 

de zesde generatie sinds de Péters neerstreken in de Champagne. 

Rodolphe Péters is oenoloog. Na twaalf jaar op verschillende plek-

ken in de Champagne te hebben gewerkt, vestigt hij zich in 2007 op 

het domein. In 2008 krijgt hij de kans het domein over te nemen. 

Onder Rodolphes leiding gaat de kwaliteit verder omhoog en krijgt het 

domein een nieuwe kelder. Maar liefst 80% van de productie wordt 

vandaag de dag verkocht in de exportmarkt.

In totaal bezit het huis 19 hectare wijngaard gelegen in de gemeen-

tes Mesnil-sur-Oger, Oger, Avize et Cramant. Ze zijn aangeplant op de 

coteaux, beschermd tegen de westenwind. De bodem bestaat hier vol-

ledig uit krijt; een bodemsoort die water goed vasthoudt. De wijngaar-

den hebben een gemiddelde leeftijd van ruim dertig jaar, waarbij het 

plantenmateriaal van generatie Péters op generatie via massale selec-

ties (selectie in eigen wijngaard van de beste wijnstokken) is verkre-

gen. De wijngaard wordt met veel respect voor de natuurlijke omge-

ving bewerkt, met als doel zo gezond mogelijke druiven te verkrijgen. 

Alleen dan bereik je de rijkdom en finesse die de grote terroirs van de 

Côte des Blancs te bieden hebben.

Even belangrijk als het oogsten van perfecte druiven is het selec-

teren van het sap dat uit de pers komt, voor het maken van een top-

champagne. Hierin is Rodolphe een echte expert. In zijn kelder heeft 

hij een ingenieus systeem van buizen aangelegd met aftapkraantjes, 

waarbij hij continu het sap kan proeven en beoordelen. Elk deel van 

de pers wordt separaat in kleine tanks gevinifieerd en opgevoed, om 

pas in een later stadium voor een bepaalde cuvée in aanmerking te 

komen. Een deel van de wijn krijgt een opvoeding op grote houten 

vaten. Monnikenwerk is het, waar Péters gelukkig voor wordt beloond 

met uitmuntende scores in de binnen- en buitenlandse pers.

Champagne brut Cuvée de Réserve
Blanc de Blancs - Grand Cru
Inmiddels is dit een zeer gezochte en 

geliefde champagne. De basis (50%) bestaat 

uit 2014 aangevuld met reservewijn, een 

assemblage van twintig oogstjaren. De 

chardonnay (100%) is afkomstig van eigen 

wijngaarden in de Côte des Blancs. Het 

parfum is bloemig (acacia), met ook iets van 

citrusfruit, groene appel en amandel. De 

smaak is verfijnd met impressies van abri-

koos, peer en hazelnoot.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu € 34,90 per fles € 38,90

Champagne brut La Perle
Blanc de Blancs - Grand Cru
Deze bijzondere champagne is een assem-

blage van acht oogstjaren, met een basis 

van 2014. Hij wordt met een lagere druk 

gemaakt en is daarmee feitelijk een cré-

mant. Het geeft de champagne een uniek 

karakter; licht aardse tonen met ook iets 

van acacia en citrusfruit. De smaak is zacht, 

bezit een romige rondeur en een zachte, 

frisse fruitexpressie.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu € 34,95 per fles € 38,95

Champagne extra brut
Blanc de Blancs – Grand Cru
Deze cuvée is mineraler en strakker. Het 

is altijd een millésimé (2013 in dit geval), 

maar wordt als zodanig niet gedeclareerd. 

De neus is fris en mineraal, met bloe-

mige tonen en een zoetig citrusfruit. De 

smaakaanzet is mooi strak, maar tegelijker-

tijd romig, met een terugkerend citrusfruit, 

mandarijntjes en geroosterd brood. Prach-

tige frisse en zuivere afdronk!

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu € 38,95 per fles € 43,25

Al vele jaren werken wij nauw samen met 
Domaine Montlobre, u vast en zeker bekend 
van de zeer geliefde wijn ‘Réserve de la 

Chapelle’. Naast de zakelijke band is er in de loop 
der jaren ook een hechte vriendschap ontstaan. 
Wijnmaker Damien Michel leeft altijd zeer met ons 
mee. Dat bleek ook kort geleden weer, toen hij ons 
dit bericht stuurde: “Amis, ik heb een verrassing ter 
viering van jullie 150ste verjaardag. In navolging van 
jullie schitterende jubileumwijnen Mon Délice, Mon 
Désir en Mon Coeur… heb ik voor jullie gecreëerd: 
Mon t lobre.”
Van de proeffles die hij ons toestuurde waren we zeer 

onder de indruk! De Mon t lobre bleek niet alleen een 

ludieke, maar ook een erg lekkere aanvulling op onze 

‘officiële’ lustrumwijnen. Het is dan ook met groot 

plezier dat we u eenmalig de Mon t lobre - “Inspiration 

Divine l’Abbé Mariès” aanbieden! 

2015 Mon t lobre 
“Inspiration Divine l’Abbé Mariès”
De assemblage van deze unieke jubileumwijn bestaat 

ditmaal niet uit de vertrouwde ‘Montlobre-merlot’, 

maar uit grenache (60%) en syrah (40%). De druiven – 

die in topjaar 2015 schitterende geur- en smaakstoffen 

hebben ontwikkeld – werden met de grootste zorg 

geplukt en streng geselecteerd. De wijn kreeg een 

opvoeding van twaalf maanden op vaten van Frans 

eiken. Zijn naam dankt de cuvée aan een bijzonder 

toeval: Damien Michel ontdekte recentelijk dat wijn al 

rond 1867 (inderdaad, ons oprichtingsjaar) de hoofdrol 

speelde in de inmiddels pittoreske rijpingskelder 

‘La Chapelle’ op Domaine Montlobre. In die tijd niet 

omdat er wijnmakers actief waren, maar omdat de 

toenmalige kloosterverantwoordelijke ‘Abbé Mariès’ 

miswijnen gebruikte voor al zijn heilige ceremonies! 

Proefnotitie: Stralend donkerrood van kleur. Een 

verleidelijke neus van rijp, jammig fruit, groene 

kruiden en zwarte peper. De smaak is krachtig en 

goed gestructureerd. We proeven een mooie bite, fris 

bosfruit en specerijen. De tanninen smelten op je tong 

en de afdronk houdt eindeloos aan. Een feestwijn!

Op dronk: tussen nu en 2024

Nu bij doos van 6: € 11,70 per fles € 12,95
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Port, cognac en armagnac 
om van te watertanden!

Château de Lacquy
Château Lacquy van de familie De Boisséson is een familiebedrijf 

(sinds 1711) dat bekendstaat om zeer verfijnde armagnacs. Het 

domein, dat 400 hectare beslaat, is een waar ecologisch juweel 

bestaande uit bossen, meren en wetlands. Château Lacquy ligt 

in de Gascogne, in het hart van de ‘gouden driehoek’, de Grand 

Bas Armagnac. De 20 hectare wijngaarden worden traditioneel 

met de hand bewerkt. De druiven folle blanche, baco, colombard 

en ugni blanc die uitstekend gedijen op de zanderige leemgrond 

met ijzeroxide (sables fauves) vormen de basis voor de armagnac. 

De Boisséson is een voorstander van een lange rijping zonder 

veel inmenging in dit proces. Op die manier maakt Lacquy het 

allerbeste wat de streek te bieden heeft.

Bas-Armagnac V.S.O.P. 7 ans
Een buitengewoon mooie armagnac met een zeer intens parfum 

en een zachte, heel rijke smaak. 

Speciale prijs: € 47,95 per fles € 52,50

Bas-Armagnac Hors d’Âge 12 ans
Een armagnac van ongekende klasse met schitterende aroma’s 

(specerijen, vanille, cacao) en een zeer zachte finale. 

Speciale prijs: € 57,50 per fles € 62,90

Bas-Armagnac Reference XO 17 ans
Een selectie van de beste vaten, gemaakt van baco, colombard et 

ugni blanc, met aroma's van gekonfijte vruchten, cacao en veld-

bloemen, zeer complex en eindeloos in de mond nablijvend.

Speciale prijs: € 68,50 per fles € 75,00

‘Grand Cru’ Port van Quinta do Tedo
Quinta do Tedo is een porthuis naar ons hart. Traditionele 

wijnbouwmethoden die het land respecteren en moderne 

vinificatietechnieken gaan er hand in hand. Het domein heeft een 'Single 

Quinta Classification', te vergelijken met een domeinaanduiding. De 

druiven komen voor 100% van eigen wijngaarden die alle de A-status 

bezitten; de hoogst mogelijke waardering voor een wijngaard in de 

Douro, te vergelijken met een grand cru. In 2011 werd Quinta do Tedo 

gecertificeerd biologisch. De soorten en hoeveelheden producten 

die ze op hun wijngaarden toepassen, zijn strikt gereguleerd. Bodem, 

wijnstokken en druiven worden periodiek gecontroleerd om een 

gezond wijngaardecosysteem te waarborgen dat op zijn beurt 

druiven van hoge kwaliteit levert!

Ruby ‘Finest Reserve’ 6 years Port 
Een selectie van de beste vaten ruby port uit drie oogstjaren die 

iets langer op hout rijpte, voor extra complexiteit. Heerlijk fruit, 

lekker kruidige smaakaanzet, tonen van chocola en noten, een 

prachtige concentratie en een elegante, zoete afdronk. 

Speciale prijs: € 12,90 per fles € 13,90

Fine Tawny 8 years Port 
Gemaakt van op grote vaten gerijpte port bestaande uit een assem-

blage van meerdere jaargangen, van minimaal zes jaar oud. We 

ruiken gekonfijt fruit, iets van leer, schaafsel van sinaasappelschil, 

chocola en nootachtige aroma’s. Heerlijk!

Speciale prijs: € 12,00 per fles € 12,95

2011 Late Bottled Vintage Port 
Van druiven uit één oogstjaar en vier jaar lang gerijpt in grote vaten 

van Frans eiken. Een heerlijk parfum van zwart fruit, kersen, cho-

cola en mint, een goede structuur en een geconcentreerde smaak 

met mooi fruit en veel lengte. 

Speciale prijs: € 19,10 per fles € 20,60

Maison Paul Beau 
Paul Beau is een klein en exclusief cognacmerk, gevestigd in het 

hart van de Cognac-streek, de ’Grande Champagne’ genaamd. Ze 

zijn een van de belangrijkere bezitters van wijngronden hier en 

voorzien dan ook veel grote en bekende merken van pure Grande 

Champagne cognac. Daarnaast maken ze een aantal speciale 

cuvées onder hun eigen merk Paul Beau. De familie Beau staat 

bekend als de grootste specialist in deze streek.

Cognac Grande Champagne V.S.O.P.
De V.S.O.P. is een prachtig geurende zachte cognac van zeer 

hoog niveau.

Speciale prijs: € 26,95 per fles € 29,50 

Cognac Grande Champagne Vieille Réserve
De Vieille Resérve is wat ouder dan de V.S.O.P. en ook iets ver-

fijnder. Hij heeft alle kwaliteiten en aroma’s van een premier 

cru in zich.

Speciale prijs: € 32,50 per fles € 35,50

Cognac Grande Champagne Hors d'Âge
De wijn heeft wel twintig à 25 jaar gerijpt, en is daardoor in het 

bezit van intense en geconcentreerde aroma’s van exotisch 

fruit als perzik en kruiden. De smaak is zwoel, rijk en krachtig 

en de afdronk is bijzonder lang en zacht.

Speciale prijs: € 48,50 per fles € 53,50

Port kunt u ook per doos van zes flessen bestellen. 
In dat geval gelden hogere kortingen.

De aanbiedingsprijs per fles bij aankoop van een zesflessendoos, 
vindt u op het bestelformulier.

Cognac kunt u ook als half flesje bestellen. 
De aanbiedingsprijs per 0,35L vindt u op het bestelformulier.
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Om in aanmerking te komen voor deze bijzondere attentie, gelden de volgende voorwaarden:
• Bij besteding van ten minste € 175,00 het boek Monsieur Louis t.w.v. € 19,95 cadeau
• Bij besteding van ten minste € 275,00 het boek Monsieur Louis en twee flessen t.w.v. € 41,65 cadeau  

Alleen aankopen uit deze Vinée Vineuse winter 2017/2018
• Maximaal één cadeaudoos per bestelling
• Looptijd tot en met 31 december 2017

Ons kerstgeschenk als dank
voor uw bestelling!

Twee wijnmakers over wie Louis Kat met veel bevlogenheid 
schrijft, zijn Henri Ramonteu van Domaine Cauhapé en Alain 
Jougla van Domaine des Jougla. Bestelt u voor meer dan € 275,- 
uit deze Vinée Vineuse? Dan krijgt u van ons naast het boek, ook 
nog ook nog één fles Chant des Vignes en één fles Initiale rouge 
van deze wijnmakers cadeau.

2016 Chant des Vignes - Jurançon sec
Domaine Cauhapé
De gros-mansengdruiven geven frisse tonen van citrusfruit, 

mango, lentebloesem, witte peper, fijne kruiden en een vleugje 

venkel. De smaak is goed gestructureerd, met sappig rijp wit fruit en 

sprankelende zuren. De zuivere en frisse finale houdt zeer lang aan. 

2015 Initiale rouge - Saint-Chinian
Domaine des Jougla
Een verrukkelijke assemblage van syrah, grenache, carignan en 

mourvèdre, die apart werden geoogst en gevinifieerd en later 

werden geassembleerd. De geur valt op door zijn bessige rode en 

zwarte fruit, met een heerlijk kruidig karakter. De smaak is levendig 

en fris, met opnieuw een heerlijke kruidigheid, veel sap en zijde-

zachte tanninen. 

Louis Kat schreef hét boek voor de wijnliefhebber! 
U krijgt zijn prachtige, rijk geïllustreerde boek 
Monsieur Louis - ‘Op pad met een wijnkoper’ 
(t.w.v. € 19,95) cadeau bij een Vinée Vineuse-
bestelling met een waarde van ten minste € 175,- 

Cadeau bij besteding 

van ten minste € 175,00

Foodfoto’s van 
Jan Bartelsman
Doen de schitterende foto’s van bijzondere 
gerechten op de wijn-spijspagina’s u ook het 
water in de mond lopen? Ze zijn gemaakt door 
de bekende culinaire fotograaf Jan Bartelsman 
en zijn ook te vinden op zijn website  
www.topspots.com. Een geweldige nieuwe 
website vol restauranttips – met de mogelijk-
heid om direct te reserveren, recensies van 
verschillende culinaire journalisten, en boven-
dien veel aandacht voor wijn! 

Aangepaste openingstijden 
Okhuysen tijdens de 
feestdagen
De wijnwinkel in de Gierstraat 34 te Haarlem is 
vanaf eind november op veel dagen langer open, 
en is bovendien meerdere malen op maandag en 
zondag geopend. Kijk voor de complete informatie 
op okhuysen.nl/winkel.
Op maandag 25 december, dinsdag 26 december 
en dinsdag 2 januari zijn zowel de locatie Gierstraat 
als Küppersweg in verband met respectievelijk 
kerst en een inventarisatie gesloten. Leveringen 
zijn in het nieuwe jaar mogelijk vanaf donderdag 4 
januari. Wij wensen u prettige feestdagen!

Mas de Daumas Gassac

PROEFSCHRIFT
WIJNCONCOURS

Ga genieten in 
het IJKgebouw
De sfeerfoto's die u in deze Vinée Vineuse ziet, 
zijn gemaakt in het IJKgebouw in Alkmaar. In dit 
bijzondere pand komt een rijke historie samen 
met moderne kunst en heerlijk eten en drinken. 
Een aanrader! Wij danken het team van het IJK-
gebouw hartelijk voor hun medewerking aan de 
fotoshoots!

U kunt nu inschrijven op de voor-
verkoop Mas de Daumas Gassac 
2016 rouge en 2017 blanc! De rode 
Daumas Gassac is één van de inte-
ressantste bewaarwijnen uit ons 
assortiment. De wijn, gemaakt op 
basis van 80% cabernet sauvig-
non, kan met gemak twintig tot 
dertig jaar ouderen. Dit maakt de 
wijn een schitterend geboorte- of 
huwelijkscadeau. Ook in zijn jonge 
jaren is de wijn al verrukkelijk! 

Wilt u meer weten over de 
wijnen? Kijk dan op okhuysen.nl, 
e-mail vineus@okhuysen.nl of bel 
023-5312240. 

DE MOOISTE
BEWAARWIJN  
UIT DE LANGUEDOC

De 2016 Guilhem rouge van Moulin 
de Gassac heeft de prestigieuze 
titel 'Wijn van het Jaar’ gewonnen 
op het Proefschrift Wijnconcours!
Daarnaast kwamen maar liefst 
dertien Okhuysen wijnen in 
de finale. De finalisten die in 
deze Vinée Vineuse staan, zijn 
voorzien van een Proefschrift 
medaille.
Op okhuysen.nl vindt u ze alle-
maal compleet!
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