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2020 Bourgogne blanc
Deux Roches 

Na het grote succes van afgelopen 
jaar zijn de heren Jean-Luc Terrier en 
Christian Collovray opnieuw bereid 
deze ultieme kerstwijn – exclusief voor 
ons – te creëren. Een prachtig zuiver
glas met een mooie balans tussen elegan-
tie en rijkdom. De smaakaanzet is fris, 
met veel sap en tonen van rijp geel fruit 
en bloesem. Een heerlijke, klassieke 
combinatie bij voorgerechten als gerookte 
paling, zalm met crème fraîche en mooie 
romige soepen. Daarnaast heeft deze 
wijn voldoende intensiteit en textuur om 
ook bij tussen- en hoofdgerechten met vis, 
gevogelte en zelfs kalfsvlees te schitteren.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €14,20 €15,25

BOURGOGNE

et jaar 2021 was er een dat niemand 
van ons snel zal vergeten. We leefden 
in een nieuwe wereld met nieuwe 
afspraken en nieuwe onzekerheden. 

Maar het was ook een jaar van voorzichtig – coro-
na-gerelateerd – optimisme. Want door alle vacci-
naties kon de lockdown eraf, konden we weer naar 
buiten, vrienden en familie ontmoeten, restaurants 
bezoeken en zelfs voorzichtig aan reizen. Ook wij 
gingen weer mondjesmaat de wijngebieden in wat 
resulteerde in een paar bijzondere reizen, met als 
hoogtepunt een bezoek aan Tenuta San Guido, de 
producent van de wereldvermaarde wijn Sassicaia. 
San Guido is een mythische plek waar de deuren 
doorgaans gesloten blijven, maar waar wij voor 
een interview met Priscilla Incisa della Rocchetta 
zeer gastvrij werden ontvangen. Dit bijzondere 
interview werd voor ons geschreven door Thierry 
Somers en kunt u lezen op de pagina’s 38 tot en 
met 41. Tijdens de diverse reizen kwam steevast 
de zeer moeilijke oogst van 2021 aan de orde. In 
zowel Italië, Duitsland als Spanje kende een aantal 
wijnregio’s de nodige problemen, maar dat was 
niets in vergelijking met Frankrijk, waar men te 
maken had met een van de kleinste oogsten ooit. 

Geruststellend is dan wel dat de kwaliteit goed is. 
Begin volgend jaar zullen we het nieuwe jaar uit-
gebreid gaan proeven en de beschikbare hoeveel-
heden vastleggen. Maar voor het zover is, verheu-
gen we ons eerst op de laatste weken van het jaar, 
waarin gezelligheid, lekker eten en genieten van 
mooie wijnen hopelijk voor velen van ons centraal 
zullen staan. In deze Vinée Vineuse en de bijlage 
doen we er dan ook alles aan om u te inspireren 
voor de decembermaand. Zo is er veel aandacht 
voor wijn-spijs, compleet met menusuggesties 
en recepten. De kwaliteit en bevlogenheid van 
de mensen van buiten Okhuysen die ons daarbij 

hielpen, was voor onszelf aanstekelijk en we hopen 
van harte dat dat ook voor u geldt. Zo dook Janny 
van der Heijden voor ons de keuken in om te koken 
met wijn en spraken we over wijn-spijs met top-
sommeliers Niek Beute, Sabas Joosten, Woudt Stroo 
en chefkok Alain Alders. Topchefs Joris Bijdendijk, 
Jan Sobecki, Geoffrey van Melick, Estée Strooker en 
Leon Mazairac deelden ieder een recept met ons, 
wat in combinatie zomaar een ideaal kerstmenu 
zou kunnen vormen. Ten slotte zaten we aan de 
keukentafel bij ex-gastheer Peter Bruins om hem te 
spreken over zijn eigen kelder en zijn glansrijke 
carrière bij Restaurant de Bokkedoorns. Speciale 
aandacht vragen wij ook voor ons nieuwe impor-
teurschap van het illustere Château de Fargues uit 
Sauternes, waarvan wij enkele zeer bijzondere ou-
dere jaargangen kunnen aanbieden (zie pag. 14). 
Een uitgelezen kans om uzelf of anderen op een 
uitzonderlijke, oudere wijn te trakteren. En vergeet 
u vooral niet een paar feestelijke flessen bubbels te 
bestellen; dat kan een prachtige champagne zijn, 
maar natuurlijk ook onze prijswinnende (beste 
crémant volgens Decanter Magazine) crémant de 
Limoux (pag. 10) of een van onze andere voortref-
felijke mousserende wijnen. 

Wij wensen u een goede gezondheid, gezellige 
feestdagen en een zeer goed 2022!        Xavier Kat

PS Bestelt u vóór 31 december voor een bedrag van 
€250 - of meer uit Vinée Vineuse en/of de bijlage, dan 
ontvangt u van ons een bijzonder kerstgeschenk t.w.v. 
€34,75 (zie achterkant).

Een uitgelezen kans om 
uzelf of anderen op 

prachtige wijn te trakteren

Bent u ook zo enorm
toe aan kerst?

VOORPROEVEN
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Xavier Kat luistert 
geamuseerd naar 
sommelier en 
spraakwaterval Niek 
Beute tijdens het 
wijn-spijs debat.

H

Ons 
cadeau 
voor u!

Dé witte kerstwijn

Bij doos 
van zes
€13,75

per fles
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2019 Ribera del Duero
Roble, Dominio de Bornos

Sinds een handjevol wijnmakers in 
1982 de DO-status aanvroegen voor 
Ribera del Duero, heeft het gebied 
een enorme vlucht genomen. Ook de 
wijnmakers van Bornos gingen hier in 
1988 aan de slag om te profiteren van 
de unieke terroir. 
De druif die hier grotendeels staat 
aangeplant, is tinto fino – oftewel tem-
pranillo. Deze doet het het best in dit 
continentale, mediterrane klimaat met 
koude winters en warme, droge zomers. 
Zes maanden krijgt de wijn op eiken 
(roble) houten vaten de tijd om zijn 
geweldige aroma’s van rood en zwart 
fruit en milde kruiden optimaal te 
ontwikkelen. Een stevige wijn, met 
volop sappig fruit, frisse tanninen en 
een lange, elegante afdronk. Perfect om 
tijdens het kerstdiner te schenken bij rood 
vlees zoals entrecote of côte de boeuf. 
In Ribera del Duero wordt deze wijn 
klassiek gedronken bij gegrilde lams-
koteletten. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €9,95 €10,75

Dé rode kerstwijn
RIBERA DEL DUERO  

14

28

38

44

Bij doos 
van zes
€9,70
per fles
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WIJNIG NIEUWS

Ewout van Linge
Na een rondreis door Italië is dit de 
eerste fles die ik – eenmaal thuis – op 
tafel zet. Ruim een jaar geleden dronk 
ik hem voor het eerst. Zelfs met een 
ruim palet aan smaken is deze wijn heel 
toegankelijk, en juist daardoor zeer gas-
tronomisch. Ook mijn gasten waarderen 
deze wijn zeer; bij het weggaan vragen ze 
vaak naar deze Lucanto. Niet zelden geef 
ik dan een flesje mee. Eén enkele favoriet 
bestaat voor mij niet, maar deze staat 
zeker op de lijst! Nog biologisch ook. 
2018 Lucanto – Montepulciano 
d’Abruzzo, Torre Raone, €10,20 per fles

Ook een plek in deze rubriek? Laat het ons 
weten via vineus@okhuysen.nl en deel uw 
favoriete Okhuysen wijn.

Bernard Douqué
Al een flink aantal jaren ben ik klant bij 
Okhuysen. Vaak bestelde ik de Bordeaux
rouge van Château de Fontenille. Toen
die op een bepaald moment was uitver-
kocht, raadde men mij de Château 
Turcaud aan. Ik heb dit advies ter harte 
genomen. Verrassend genoeg een totaal 
andere wijn, maar lekker! Hij geurt naar 
rood fruit en heeft iets zoetigs, maar ook 
een klein zuurtje. De smaak is vol en 
blijft lang hangen. In de afdronk stevige 
tanninen en rode bessen. Past goed bij 
een stevig diner. Voor liefhebbers van 
Bordeaux een uitstekende prijs-kwaliteit-
verhouding.
2016 Bordeaux rouge, Château Turcaud, 
€8,85 per fles

Franc van der Meer
Mijn eerste ervaring met deze wijn was 
tijdens de Okhuysen-jubileumproeverij; 
daar stond de 2014 Saumur-Champigny 
Terres Chaudes op de proeftafel van 
Roches Neuves. Tijdens de laatste master-
class van Job Joosse, over cabernet franc 
uit de Loire, kwam deze wijn als proef-
wijn op tafel. Geweldig voor mij, als 
grote liefhebber van dit domein. Deze 
biologisch gecertificeerde wijn heeft een 
prachtige neus van rijp zwart fruit en cas-
sis, iets floraals en kruidigs. Een krachtige 
wijn met mooie tanninen, een heerlijke 
frisheid en bewaarpotentieel; een goede 
herfstwijn!
2019 Saumur-Champigny Terres Chaudes, 
Roches Neuves, €26,75 per fles

Op de tafel
Welke fles zetten onze klanten het liefst op tafel?

Aimé D’Hert
Nog niet zo lang geleden ontdekte ik 
de rode wijn van Montlobre en ik weet 
nu dat met een beetje geduld de wijn 
alleen maar mooier wordt. Toch zet ik 
hier graag de blanc in de spotlight. Wat 
een geslaagde combi van chardonnay 
en viognier! Rijk en fruitig, maar met 
voldoende frisheid. De witte Montlobre 
lijkt in de schaduw te staan van zijn rode 
‘broer’, maar wat mij betreft geheel on-
terecht. Dit is zo’n wijn om op voorraad 
in huis te hebben als er onverwacht 
vrienden komen aanwaaien. Heerlijk 
bij een goed gevulde borrelplank of 
gegrilde vis. 
2020 Tête de Cuvée blanc – Pays d’Oc, 
Domaine Montlobre, €9,25 per fles

Ywe Lievense
Begin september was ik samen met drie 
goede vrienden in Barcelona. Op aanra-
den van Louis Kat hebben wij een bezoek 
gebracht aan Can Feixes in de Penedès. 
Een uurtje rijden, maar wat een mooie 
herinnering hebben we hier aan overge-
houden! We werden ontvangen door 
Josep Maria Huguet, de technicus, die 
ons alles vertelde over de eeuwenoude 
finca. Vervolgens werden we rondgeleid 
door broer Joan, verantwoordelijk voor 
de tachtig hectare wijngaarden. Uiteraard 
met een proeverij na afloop. Deze 2020 
Blanc Selecció is fris, heeft tonen van 
appel en abrikoos. 100% aanbevolen! 
2020 Blanc Selecció – Penedès, Finca 
Can Feixes, €10,65 per fles

Marieke van den Hoed
Als liefhebbers van Oostenrijkse wijnen 
hadden we ons direct aangemeld toen 
er werd aangekondigd dat er een online 
proeverij ‘Oostenrijk’ werd gehouden. 
Het filmpje van Ingrid Groiss had meteen 
onze interesse. Haar verhaal was sympa-
thiek; een kleindochter treedt in de voet-
sporen van grootmoeder. En grappig; het 
perceel is een zooitje aan druivenrassen. 
Elk jaar zal een ander ras uit dat zooitje 
zich optimaal ontwikkelen, waardoor de 
smaak van de wijn elk jaar een verrassing 
zal zijn. De Gemischter Satz 2020 is fris 
en vol en gaat goed samen met pittige 
gerechten.
2020 Gemischter Satz Braitenpuechtorff, 
Ingrid Groiss, €11,95 per fles

WIJNIG NIEUWS

Dit najaar namen we feestelijk afscheid 
van onze collega Ton Alting. Hij gaat 
na 48 jaar werkzaam te zijn geweest bij 
Okhuysen met pensioen. Wij willen Ton 
enorm bedanken voor zijn tomeloze 
inzet en wensen hem alle geluk toe.  

Ieder nummer vragen we een lid van het Okhuysen 
Proefpanel naar zijn of haar favoriete wijn. Voor deze 
editie: Niels Ypenburg. Niels is bij ons medewerker op de 
binnendienst en wijnadviseur. Met een importeur van 
Duitse kwaliteitswijnen als vader, kreeg hij de liefde voor 
het vak er met de paplepel ingegoten. Niet gek dat ook 
hij graag een Duitse wijn opentrekt, en dan het liefst de 
scheurebe van Katharina Wechsler. Niels: “Ik hou van 
wijnen die voor de gewone sterveling betaalbaar zijn, 
ook met kerst. De leukste, interessantste en mooiste 
wijnen komen uit gebieden die wat harder moeten wer-
ken om goede wijn te maken en wat minder op reputatie, 
naam en faam varen.” Zijn keuze voor een Duitse wijn 
heeft niet alléén met zijn vader te maken, tijdens zijn 
eerste vakantie met – inmiddels – zijn vrouw, dronken zij 
de lekkerste schreurebe die Niels zich kan heugen.  
2020 Scheurebe trocken – Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler €13,25 €14,25

De favoriet van ons panel

Na bijna 50 jaar 
met pensioen

6  Okhuysen Vinée Vineuse

Niels Ypenburg

In mei van dit jaar eindigden wij bij de 
beste drie bedrijven van de Onderne-
mingsverkiezing Noord-Holland. Het 
publiek vond ons zelfs de allerbeste, 
wat ons de geliefde Publieksprijs 
opleverde! Iedereen die op Okhuysen 
gestemd heeft: alsnog bedankt.

Dit jaar zijn we voor de rubriek Aan tafel 
met voor iedere Vinée Vineuse bij een 
bijzondere chef-kok langsgegaan. We 
vroegen ze het hemd van het lijf over hun 
carrière, de liefde voor koken én voor 
wijn. Voor deze editie maakten zij ieder 
een gerecht voor ons. U vindt de gerech-
ten met bijpassende wijnen, terug op 
pagina 28 t/m 37. Wij hopen u met deze 
gerechten en wijnen te inspireren voor de 
feestdagen! 

Winnaar publieksprijs 
Ondernemingsverkiezing

Het Okhuysen kerstmenu 
van de chef

Op pad met 
een wijnkoper
Lees alles over het vak van een wijnko-
per in Monsieur Louis. Een must-read 
voor elke wijnliefhebber. Te bestellen 
via okhuysen.nl

In zijn nieuwste kookboek Bij 
Bijdendijk thuis deelt Joris 250 
recepten die iedereen thuis kan 
maken. 

Thuis bij 
Joris Bijdendijk

Moet je 
proeven!

Voor
onder de

boom

Eerste hulp bij kerst-stress
Hulp nodig bij het uitzoeken van perfect bijpassende wijnen bij uw kerstdiner? Ons team van vinologen helpt 
u graag op onze kerstlijn, vanaf nu te bereiken van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op 023-5312240.



Valpolicella in het noordoosten van Italië heeft met zijn amarone en ripasso echte 
klassiekers met een uniek karakter. 

EREGALERIJ

Amarone en ripasso: 
De warmte van Italië in je glas  
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et hedonistische karakter van de krachtige rode 
amarone, met zijn tonen van ingemaakt zwart fruit, 
specerijen en pure chocolade, maakt hem onweer-
staanbaar lekker. Tegelijk is het de gelaagdheid, 

spanning en complexiteit die je nieuwsgierig maakt naar wat de 
volgende slok gaat brengen.   

Het waren de beroemde Venetiaanse handelaren die in de 
middeleeuwen de Griekse wijnen, gemaakt van ingedroogde 
druiven, verscheepten. Deze droge rode wijnen zijn de voor-
ouders waarvan de huidige amarone is afgeleid. Pas in de jaren 
zestig van de vorige eeuw kwam deze oude en traditionele stijl 
van wijnmaken weer in zwang en dat met een overweldigend
succes! Het domein Palazzo Maffei ligt in het dorp Tregnano, 
niet ver van de stad Verona. Het wijnhuis bevindt zich op 

vierhonderd meter hoogte, midden in de Illasivallei, een van 
de mooiste plekjes van het Valpolicellagebied. Voor valpoli-
cella worden lokale blauwe druivenrassen gebruikt. De edele 

corvina veronese speelt de hoofdrol met belangrijke bijrollen 
voor corvinone, rondinella en molinara. Voor hun amarone 
worden alleen de druiven van de hoogstgelegen wijngaarden 

H
De gelaagdheid, spanning 

en complexiteit van amarone 
maakt je nieuwsgierig naar 

de volgende slok 

2019 Ripasso Superiore 
Valpolicella, Palazzo Maffei

Een assemblage van corvina, corvinone 
en rondinella. In de geur tonen van 
ingemaakte zwarte bessen en kersen, 
met subtiel wat kruidnagel en cacao. 
Een fijne tanninestructuur en mooi fris 
en sappig voor een goede balans; de 
finale is lang en zwoel. Pure klasse met 
een onverslaanbare prijs-kwaliteitver-
houding! 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,70 €14,70
Bij doos van 6: €13,25 per fles
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2017 Amarone della 
Valpolicella, Palazzo Maffei

De ingdroogde druiven corvina, cor-
vinone en rondinella geven verleidelijke 
tonen van amarena-kersen, mokka en 
specerijen. Gelaagd met een fluwelen 
tanninestructuur en spanning. Geef de 
lange afdronk de tijd en geniet! Lekker 
bij gerechten van haarwild met spece-
rijen, een goed stuk entrecote en milde 
kazen.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €30,25 €32,50
Bij doos van 6: €28,95 per fles

geoogst. De kleine gezonde trossen worden met de hand 
geplukt en voorzichtig in kleine bakken verzameld om te zorgen 
dat de rijpe druifjes niet beschadigd raken. De trossen worden 
tijdens de winter enkele maanden langzaam gedroogd waardoor 
de smaken zich concentreren in de druif. Hierna vergisten 
de druiven en krijgt de wijn gedurende dertig maanden een 
opvoeding op grote eikenhouten vaten. 

Naast amarone beschikt Valpolicella over nog een unieke troef; 
de ripasso. Als de ingedroogde druiven voor de amarone na de 
vergisting zijn geperst worden de schillen en de fijne gistsporen 
toegevoegd aan de jonge valpolicella. Hierdoor ontstaat een 
tweede gisting en neemt het sap de verleidelijke karakteristie-
ken van de ingedroogde druiven aan. De wijn verblijft daarna 
nog achttien maanden op eikenhouten vaten. 

Ripasso van Palazzo Maffei 
is de laatste decennia uitgegroeid 
tot dé kerstwijn van Okhuysen.



k weet niet hoe het met u zit maar ik heb 
eigenlijk een hekel aan nieuwe dingen. Er 
is zoveel wat ik moét horen, zien, proeven, 
beleven, bezoeken dat ik niet weet waar ik 

zou moeten beginnen en dat dus ook maar niet 
doe. Dat ik daardoor altijd een paar meter achter 
de muziek aan loop heb ik er graag voor over 
(sowieso veel rustiger). 

Hoogtevrees, slechte wijn, een fles met kurk, 
taaie biefstuk, ik ken vele angsten, maar van 
“fear of missing out” heb ik gelukkig nooit last 
gehad. Films zie ik pas als ze uit roulatie zijn, 
boeken lees ik als er een pocket van verschijnt en 
hippe restaurants mijd ik als de pest (tip voor een 
tevreden leven).

Het liefst ga ik naar mijn vaste adres waar ze blij 
zijn met mijn klandizie en altijd een tafeltje voor 
me hebben. Ik kan me er nu al op verheugen.
Ik ben, zoals mijn vrouw zegt, een man van 
gewoontes: in het weekend vroeg naar het Rijks 

omdat je dan het hele museum even voor jezelf 
hebt. En dan altijd dezelfde Rembrandts bekijken. 
‘s Zomers fijn op de fiets naar het Kröller-Müller 
omdat daar de mooiste Van Goghs hangen. Op 
zondag Bach, op maandag Bowie. Vakantie op 
Porquerolles omdat het voor zover ik weet de 
mooiste plek op aarde is. 

Het is moeilijk om tevreden te zijn, zei mijn 

2018 L’Esprit de Barberousse – Saint-Emilion 
Grand Cru, Château Barberousse
Deze Grand Cru bestaat uit 100% merlot afkomstig 
van het beste deel van de wijngaard. De wijn onder-
gaat een lange houtrijping voor extra concentratie. Een 
expressieve neus met tonen van kers, cacao, vanille en 
steranijs. De smaak is vol en kruidig, met zachte tanni-
nen en rijp fruit. Heerlijk bij tomahawk van de Green 
egg met een zoete aardappelpuree en wintergroenten. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2032.
Nu per fles: €19,95 €21,50    
Bij doos van 6: €19,25 per fles

Oude liefde

AAD KUIJPER 
is ex-wijnboer  

(Mas des Dames)
reclameschrijver 
en romancier. In 
2018 verscheen 

zijn eerste 
roman ‘Anno’.

vader altijd, en ik begrijp nu wat hij daarmee 
bedoelde. Nieuw heeft namelijk altijd de belofte 
van beter en is daarmee een bron van onrust. 
Het verklaart mijn loyaliteit aan alles wat oud en 
bewezen is. Ik heb er een zwak voor.

Noem me klassiek maar voor wijn betekent dat 
Frankrijk, met kerst bourgogne of bordeaux en 
als het bordeaux wordt dan Barberousse. Ik heb 
hem al eerder de lucht in geschreven maar voor 
Stéphane Puyol bewaar ik altijd een ereplekje aan 
mijn kerstdis. Dit keer proefde ik zijn topcuvée 
en wat een feest der herkenning is deze wijn. 
Je proeft bordeaux in al zijn facetten, weelderig 
en toch fris, een mond vol merlot, maar dan met 
de finesse die je alleen vindt in een klassieke 
Saint-Émilion.

Esprit de Barberousse is de film die ik telkens 
opnieuw wil zien, het boek dat ik al drie keer ge-
lezen heb omdat het blijft boeien en ik er telkens 

iets nieuws in ontdek, dit is oude wereld op zijn 
best, en die verveelt nooit.

Alleen jammer van dat moderne etiket. Dat 
heeft Stéphane zich waarschijnlijk ooit laten aan-
praten door een hippe ontwerper. Gelukkig voert 
hij het al zo lang dat het weer ouderwets is. Mijn 
absolute kersttip dus, ongekend fraai rood van 
deze oude wijnmakersfamilie uit het klassieke 
Bordeaux.

Esprit de Barberousse 

is oude wereld op zijn best, 
en die verveelt nooit

Wilt u de wijnkaart nog even zien?
– Moet dat?

I

IN DE WIJN GEDOOPTCRÉMANT

en sprankelend begin 
van de feestdagen met 
Crémant de Limoux brut 
van Domaine J. Laurens. Uit 

de 120 geselecteerde wijnen verkoos 
Decanter Magazine deze cuvée tot 
de nummer één! Naast de fantastische 
prijs-kwaliteitverhouding meet deze 
mousseux zich moeiteloos met menig 
champagne. Zo traditiegetrouw als de 
feestdagen wordt deze cuvée gemaakt 
volgens de ‘méthode traditionnelle’ 
van grotendeels chardonnay. Dankzij 
het complexe en expressieve karakter 
met citrusfruit, gekonfijte sinaasap-
pelschil, kamille en geroosterde noten 
is deze Crémant een schitterend 
aperitief, maar past ook heerlijk bij een 
voorgerecht van vis of charcuterie.

2019 Les Graimenous –
Crémant de Limoux brut
Domaine J. Laurens
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,80 €13,80
Bij doos van 6: €12,40 per fles

E

Volgens Decanter 
mag u deze niet missen!

WINNAAR 
2021

DECANTER
TASTING

93 pt 
Decanter
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oit wilde hij kok worden en werkte 
met diploma op zak in de keuken van 
Postillion de La Provence in Laren. 
Van de eigenaar moest hij daar extra 

ervaring opdoen ‘aan de voorkant’. Hij deed het 
met tegenzin, maar na twee maanden zei hij tegen 
zichzelf: “Bruins, jij gaat nooit meer de keuken 
in.” Het werken met mensen, zo ontdekte hij, is 
het leukste wat er is. Na drie jaar lang ervaring te 
hebben opgedaan, kon hij aan de slag bij Restau-
rant de Bokkedoorns, dichter bij zijn woonplaats. 
De plek waar hij ruim veertig jaar zou blijven, tot 
aan zijn pensioen. Een mooi moment voor een 
gesprek met deze grootheid uit de Nederlandse 
topgastronomie.

Xavier: Peter, – in het restaurant noemt al het 
personeel hem met veel respect meneer Bruins, 
maar ik mag hem al vele jaren bij zijn voornaam 
noemen – wat zijn de dingen die je in de afge-
lopen veertig jaar hebt zien veranderen?
Peter: Vroeger maakten vertegenwoordigers 
een afspraak om over hun portfolio te praten en 
samen te proeven; op die manier bleef je geïn-

formeerd. Nu ben je dankzij het internet vooraf 
veel meer op de hoogte, lees je artikelen en 
recensies en weet je precies wat je wilt. Daarnaast 
was de horeca vroeger veel meer een mannen-
wereld dan nu. In de topkeukens is dat nog altijd 
zo, met uitzonderingen daar gelaten, maar aan de 
voorkant is dat toch wel veranderd. Een probleem 
daarbij blijft alleen wel dat er geen kinderopvang 
bestaat voor de avonduren en de weekenden, de 
momenten die we in de horeca werken. Daar-
door haken veel gastvrouwen uiteindelijk af en 
dat is heel jammer.
Xavier: Zie je ook verschillen in het restaurant 
tussen het begin en het eind van je carrière? 
Peter: Nou en of ! Ten eerste is de kookstijl door 
de jaren heen flink veranderd. Deels doordat er 
nieuwe chefs zijn gekomen, die allemaal iets
eigens meenemen, maar ook dankzij nieuwe 
kooktechnieken en invloeden van andere (bui-
tenlandse) chefs. Daarnaast zijn de gasten ver-
anderd. De nieuwe generatie gasten eet meer 
buiten de deur, reist veel, leest veel, staat open 
voor nieuwe ervaringen en komt echt voor de 
beleving. Die delen ze vervolgens online, wat 

O De jaren van 
Peter Bruins

1954
Geboren
Familie
Echtgenote Loes en 
drie kinderen
1979
Start bij De Bokke-
doorns*
1982/1983 
Vinologenopleiding
1991
Tweede Michelin-
ster voor De Bokke-
doorns**
2000
SVH Meester Gastheer
2021
Na 42 jaar Bokke-
doorns** met pen-
sioen

Peter ‘Bokkedoorns’ Bruins
Op eenzame hoogte was hij 42 jaar lang dé gastheer van Restaurant de Bokke-
doorns** te Overveen, inspirator van vele vakgenoten. Daarnaast is Peter groot 
wijnliefhebber en -kenner. Afgelopen zomer nam hij afscheid van ‘zijn’ Bokkedoorns.
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DE KELDER VAN

Na jaren intensief te hebben samengewerkt 
gaf Peter Bruins deze zomer het stokje écht 
over aan Niels van Overmeire.

Mooiste 
wijnherinnering
een fles Smith Haut 
Lafitte uit 1920. 
Honderd jaar oud, 
gekregen voor mijn 
veertigjarig jubileum. 
Niet verwacht dat dat 
nog iets kon zijn, maar 
die wijn was fan-tas-
tisch! Dat is de magie 
van wijn. 

weer andere mensen inspireert. Vroeger was 
uit eten gaan een beetje deftig, en was er meer 
afstand tussen gast en horecapersoneel. Mensen 
willen nu veel meer van je weten, bijvoorbeeld 
over wijn-spijs. En natuurlijk werd er vroeger in 
het restaurant gewoon gerookt. Van mijn vrouw 
Loes moest ik bij thuiskomst soms eerst douchen 
omdat ik naar rook stonk. 
Xavier: We weten allemaal dat de echte kennis in 
de praktijk komt, maar wijn is vrij complex. Hoe 
heb je die kennis vergaard?
Peter: Tijdens de vinologenopleiding die ik in 
1982 deed, gingen de deuren op het gebied van 
wijn voor mij open. In de begin jaren tachtig 
waren er hele mooie wijnen, maar ook veel meer 
slechte wijnen dan nu: dunne, schrale bourgog-
nes, bombastische Argentijnse wijnen met heel 
veel hout. Ik ben toen gaan ontdekken wat ik 
lekker vond. Ik hou van wijnen met finesse, ele-
gantie. Een mooie chablis, met een minerale stijl 
of een goede rhône; Frankrijk is sowieso het 
wijnland voor mij. Maar ik ben ook een enorme 
liefhebber van Duitse wijn geworden. Rieslings 
kan ik ongelofelijk waarderen.
Xavier: Heeft een wijn je weleens erg weten te 
verrassen? 
Peter: Jazeker, laatst nog. Milton Verseput liet mij 
voor een soort wine challenge de muscadet 
L d’Or van Luneau-Papin proeven. De reputatie 
van die regio is behoorlijk weggeëbd, maar 
het was een prachtige wijn. Potverdorie! Mooi 
zuiver gemaakt, geweldige minerale stijl, heerlijk! 
Ander voorbeeld: in 1990 kregen we tijdens een 
wijnreis in de Moezel bij Maximin Grünhaus na 
een interessante proeverij in de kelder een glas 
in ons hand. We proefden een riesling van naar 
we dachten vijf tot zeven jaar oud. Bleek het een 
1959 te zijn, 31 jaar oud en springlevend! Op 
zo’n moment raakt de schoonheid van wijn mij. 
Xavier: Was je meer gastheer of sommelier?
Peter: Gastheer. Wijn heeft me veel gebracht, 
maar het was vooral een heel belangrijk onder-
deel om te kunnen excelleren in mijn gastheer-
schap. Wijn was voor mij een gereedschap om 
mijn werk te kunnen doen. 
Xavier: Je had het talent om iedereen zich op 
zijn/haar gemak te laten voelen. Heb je dat ge-
leerd of is het aangeboren?
Peter: Er is altijd wel een stukje dat je leert, maar 
ik denk dat je er mee geboren wordt. Ik ben 
gelukkig in een prachtig bedrijf terechtgekomen 
dat mij paste als een jas. Kleinschalig, gericht op 
kwaliteit en met een duidelijke filosofie. Natuur-
lijk moest ik in het begin mijn weg vinden, maar 
ik kreeg altijd energie van mijn werk. Ik voelde 
op een gegeven moment aan of mensen graag 
aandacht wilden, of juist niet en op welke toon ik 
ze moest benaderen. 
Xavier: Werd je wel eens uitgetest?
Peter: Jazeker. Als mensen een wijn niet goed 
vonden, proefde ik die aan tafel en zei dan dat ik 
best een andere wilde openen, maar dat die waar-
schijnlijk precies hetzelfde zou smaken omdat dat 
de stijl van de wijn was. Ik bood dan de wijnkaart 
opnieuw aan of stelde voor zelf iets voor ze uit 
te kiezen. Zo liet ik ze, naar mijn idee, in hun 

waarde, en gaf tegelijkertijd mijn grenzen aan.
Xavier: En wat als het een Château Latour 1982 
betreft?
Peter: Dat is vervelend. Die schenken we vaak 
wel door. En als je hem niet lekker vindt: kurkje 
erop en mee naar huis. Dan gaat hij wel op de 
rekening, het is geen speeltuin. Maar het is ook 
weleens voorgekomen dat een gast, van wie ik 
wist dat hij een mooie wijnkelder had thuis, een 
wijn afkeurde. Nadat ik geproefd had, heb ik 
hem gekaraffeerd en kwam die wijn helemaal tot 
zijn recht. Die man is een vriend voor het leven 
geworden.
Xavier: Heb je thuis een kelder of een wijnver-
zameling?
Peter: Ik heb geen kelder, maar de kruipruimte 
bij de keuken heb ik wat verdiept. Daar liggen
dus mooie wijnen. Ik schat zo’n tweehonderd 
flessen. Veel Frans, wat Duitse riesling en ook wat 
Italiaans. Spanje is nog niet zo vertegenwoordigd. 
Dus ik moet me toch nog eens gaan verdiepen in 
dat land. 
Xavier: Zou je nog een tip hebben voor mensen 
die een wijnverzameling willen beginnen?
Peter: Leg niet meteen je kelder vol, maar verdiep 
je in waar je van houdt. Let op het bewaarpoten-

tieel van de wijnen en laat je goed adviseren door 
een firma als Okhuysen. Ik ben vaak uitgenodigd 
door mensen om hun kelder te bekijken. Daar 
lagen dan vaak inderdaad hele mooie flessen, 
maar veel te oud, of te veel van hetzelfde. Dus 
koop ook divers.
Xavier: Heb je nog een mooie herinnering die je 
met ons wilt delen? 
Peter: Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt, 
heb het mooiste vak van de wereld uitgeoefend. 
Dat heeft mijn leven verrijkt. Als ik iets uit al die
jaren moet kiezen, denk ik aan een echtpaar dat
regelmatig kwam eten. Hele lieve, positieve men-
sen. Ik wist precies wat hij altijd graag dronk: of 
een Bordeaux van een klein chateau uit een goed 
jaar of een groot chateau uit een matig jaar. Na 
verloop van tijd stond hij erop dat ik een glas met 
hen meedronk. Dat past mij alleen niet. Als ik 
werk, wil ik niet drinken. Ik moet fris en scherp 
zijn. Maar na nog een aantal keer aandringen, kon 
ik er niet meer om heen. Ik zeg: “Meneer Roos, 
ik drink een glas met u mee. Eén glas hoor.” We 
hadden net van die prachtige bokalen gekregen. 
Dus ik haal het grootste glas van achter. En ik 
houd dat glas achter mijn rug. “Meneer, één glas 
hè. En niet aandringen voor nog een glas.” Dus ik 
haal het glas achter mijn rug vandaan, en schenk 
de helft van die fles uit in mijn glas. Lachen na-
tuurlijk, fantastisch. Even die humor aan tafel. 
Eigenlijk is dat de rode draad geweest in mijn 
werk. Plezier maken met gasten.

Wijn was een heel 
belangrijk onderdeel om 
te kunnen excelleren in 

mijn gastheerschap
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Peter’s favoriete 
Okhuysen-domeinen: 
“Ik ben gek op 
Luneau-Papin en Mas 
de Daumas Gassac 
(vooral blanc!), jullie 
assortiment uit de 
Rhône, met Clape 
en Chave, maar ook 
Sybille Kuntz en het 
Champagnehuis 
Pierre Péters.”



S auternes, de koning der wijnen
en wijn der koningen. De reputa-
tie van deze streek in het zuiden 
van Bordeaux is groot. De wijnen 

zijn op hun best subliem, uniek en kun-
nen langer bewaard worden dan welke 
andere wijn uit de Bordeaux-streek dan 
ook. Maar om waarlijk grote sauternes te 
kunnen maken heb je doorzettingsver-
mogen, geduld, inzet en koppigheid 
nodig. Daarnaast moet je stalen zenuwen 
hebben, want aan het maken van sauter-
nes kleven grote risico’s! 

In de jaren dertig van de vorige eeuw 
besloot Bertrand de Lur Saluces om zich 
op zijn Château de Fargues volledig te 
gaan concentreren op het maken van sau-
ternes. Een rigoureus en kostbaar besluit 
dat hij met overtuiging nam, vol vertrou-
wen in het potentieel van de terroir als 
het ging om hoogwaardige sauternes. 
Alle wijngaarden werden langzaamaan 
gerooid en opnieuw beplant met de 
witte druiven sémillon en sauvignon 
blanc. Sémillon is zeer gevoelig voor de 
botrytis en de sauvignon blanc draagt bij 
aan het expressieve karakter en geeft fris-
heid. Vijftien jaar later, in 1947, wordt 
het eerste oogstjaar (1943) Sauternes op 
Château de Fargues gebotteld. 

De historie van de familie de Lur 
Saluces is diep geworteld in Sauternes. 

2005 Château de Fargues 
Sauternes

Een lang en droog groeiseizoen zorgde 
voor een uitstekende rijpheid. Na wat 
kou en regen keerde eind september het 
zonnige weer terug en kon botrytis zijn 
magische werk doen. In vijf verschillende 
‘tries’ werd tot eind oktober geoogst. Een 
vergisting en daarna opvoeding van 
maar liefst dertig maanden op barriques. 
Een diepe kleur en geur van honing, 
bloemen, confituur van citrusfruit en 
geroosterde nootjes. De smaak is intens en 
tegelijk mooi fris met in de lange afdronk 
verschillende laag jes met kamille, kara-
mel, sinaasappelschil en een hint van 
citroengras. Een waar spektakel! 
Op dronk nu: tussen nu en 2045+
Nu per fles: €109,50 €122,50
Nu per halve fles: €57,95 €62,50 

Mythische wijnen die je eens in je 
leven gedronken moet hebben.

Wine 
Advocate

95 pt

Château 
de Fargues

MAGISCHE WIJN

Al aan het einde van de middeleeuwen 
komt het kasteel in handen van Pierre de 
Lur. In 1785 trouwt Françoise-Joséphine 
de Sauvage d’Yquem met Louis Amédée de 
Lur Saluces. Op dat moment zijn zowel 
Château d’Yquem als Château de Fargues 
in handen van de familie de Lur Saluces 
en dit zal eeuwen zo blijven. Ten tijde 
van de classificatie van 1855 stonden er 
in de wijngaarden van Château de Far-
gues alleen blauwe druiven, vooral voor 
wijnen voor eigen gebruik. Zodoende is 
het chateau, dat over een van de mooiste

terroirs beschikt uit de streek, dan ook 
niet opgenomen in die prestigieuze 
classificatie. 

In 1968 volgt de huidige eigenaar 
Alexandre de Lur Saluces zijn oom Ber-
trand op. Hij heeft dezelfde perfectionis-
tische inzet en visie op kwaliteit. Tegen-
woordig wordt Alexandre bijgestaan 
door zijn zoon Philippe. Ondanks het feit 
dat Château de Fargues bewust altijd in 
de schaduw heeft gestaan van Château 
d’Yquem heeft de familie de Lur Saluces 
nooit concessies gedaan aan de kwali-
teit. Nu zij sinds 1999, na de verkoop 
van Château d’Yquem, de volledige 
aandacht op hun Château de Fargues 

kunnen richten, wordt het inzicht van 
de dappere Bertrand de Lur Saluces 
steeds meer duidelijk. Volgens menig 
expert zit het Yquem inmiddels flink 
op de hielen. Bij Okhuysen zijn we 
dan ook immens trots dat we Château 
de Fargues sinds dit jaar exclusief voor 
Nederland mogen vertegenwoordigen!

Botrytis
Het geheim van Sauternes ligt bij het ri-
viertje de Ciron, dat de klimatologische 
omstandigheden creëert waarbij de 
schimmel botryts cinerea de pourriture 
noble of edele rot teweegbrengt. Als 
het koude water van de Ciron in de 
warmere Garonne stroomt, ontstaat de 
ochtendnevel die de positieve werking 
van botrytis helpt. Botrytis perforeert 
minuscule gaatjes in de schil waardoor 
het vocht uit de druiven sneller ver-
dampt en de suikers, zuren en smaak-
stoffen geconcentreerd worden. Onder 
ideale omstandigheden zorgen de hoge 
luchtvochtigheid in de ochtend en de 
warme najaarszon in de middag ervoor 
dat de druiven onder perfecte condities 
indrogen en complexe smaken ontwik-
kelen. Maar als de regens van het najaar 
langer aanhouden, kan de edele rot 
snel omslaan in de gevreesde grijze rot 
en is de oogst verloren. Het proces van 
de pourriture noble verloopt gefaseerd 
en de botrytis slaat per druifje toe. 
Hierdoor moet er in verschillende 
‘tries’ (plukrondes) geoogst worden; 
een zeer arbeidsintensieve en kostbare
manier van werken. De strenge selec-
ties en de kleine verschrompelde 
druifjes met weinig sap resulteren in 

2005 Château de Fargues
Op dronk nu: tussen nu en 2045+
Wine Advocate: 95 pt 
2004 Château de Fargues
Op dronk: tussen nu en 2037+
Wine Advocate: 95 pt
2002 Château de Fargues
Op dronk: tussen nu en 2035
Wine Advocate: 92-94 pt
1998 Château de Fargues
Op dronk: tussen nu en 2035
Wine Advocate: 94 pt
1997 Château de Fargues
Op dronk: tussen nu en 2032
Wine Advocate: 93 pt
1996 Château de Fargues
Op dronk: tussen nu en 2030

Kijk voor de proefnotities op
okhuysen.nl/fargues
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6 jaargangen Château 
de Fargues in houten kist

6 flessen van 0,75L of 
12 flesjes van 0,375L

€560,00 €650,00

We zijn een van de 
weinige importeurs 

ter wereld die 
Château de Fargues 

exclusief mogen 
vertegenwoordigen

De ruïne van het eens machtige kasteel uit de veertiende eeuw is gelegen in het 
zuidoosten van de appellation Sauternes bij Château de Fargues. 

zeldzaam lage rendementen. Het eindre-
sultaat is echter alle ontberingen waard!

Wijn-spijs
Naast dat je hem dus goed kunt bewa-
ren, is sauternes culinair gezien ook nog 
eens enorm breed inzetbaar. Deze rijke 
wijn houdt van contrast en past daardoor 
niet goed bij te zoete gerechten. Maar 
hij combineert schitterend bij paté de 
campagne, eenden- of ganzenleverter-
rine, en doet het ook verrassend goed 
bij bereidingen van oesters, asperges, 
paddenstoelen, gevogelte of wit vlees 
met rijke sauzen, specerijen, vanille, 
gember en honing. Klassiek is natuurlijk 
de combinatie met de pikante blauw-
ader roquefort met gepocheerde peer 
of het omgekeerde en gekarameliseerde 
appeltaartje tarte tatin, maar denkt u ook 
eens aan een dessert met rabarber.

Volgens ons de enige Sauternes die Yquem naar ‘de kroon’ steekt



DE ENIGE SAUTERNES DIE D’YQIUEM NAAR ‘DE KROON’ STEEKT
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2020 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
 
Onze nummer één witte wijn kan ook in 
het kerstnummer natuurlijk niet ontbreken! 
Afgelopen jaar in een nieuw jasje gestoken, 
maar met dezelfde vertrouwde inhoud. Een 
heerlijke, expressieve verdejo plus íets viura 
vol exotisch fruit, bloesem en een aangename 
soepelheid. De smaak is rijk, goed in balans 
en met een mooie diepgang. Een wijn die het 
uitstekend doet bij de kerstborrel met kleine 
hapjes, maar door de lichte kruidigheid ook 
makkelijk doorgeschonken kan worden bij 
het voorgerecht. Denk dan aan bijvoorbeeld 
Aziatisch gekruide visgerechtjes of een frisse 
salade. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,40 per fles €7,10

HUISWIJNEN WIT

Bent u op zoek naar bijzondere wijnen die toch betaalbaar zijn? Zoek dan niet 
verder. De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Ontdekking van de – vorige – eeuw

e laatste jaren is de populari-
teit van verdejo uit de Spaanse 
D.O. Rueda enorm toegeno-
men. Maar wist u dat de vader 

van Xavier Kat, Louis, het gebied al in 
1992 heeft ontdekt? De kronkelwegge-
tjes naar de bodega’s waren nog stoffig 
en onverhard, en bijna niemand sprak er 
een woord Engels of Frans. Na enkele 
tegenvallende bezoeken en proeverijen
kwam Louis uiteindelijk terecht bij 
Bodegas de Crianza de Castilla la Vieja
(in 2008 omgedoopt tot Palacio de 
Bornos), alwaar hij tot zijn grote genoe-
gen een wijn met “fruit, frisheid, span-
ning, sappigheid en fijne zuren” te 
proeven kreeg. Direct bestelde hij er 
enkele pallets van om naar Haarlem te 
laten komen. De naam van deze wijn? 
Colagón. 

Rueda ligt centraal in Castilla y León 
(ten noorden van Madrid), een wijnge-
bied waar decennialang zware, sherry-
achtige wijnen werden gemaakt. Maar 
met de toenemende vraag naar lichtere 
wijnen begon de aanplant van nieuwe

druivensoorten, én de inzet van inno-
vatieve technieken. De inheemse verde-
jo en internationale ster sauvignon blanc 
bijvoorbeeld geven hier heel frisse, stui-
vende wijnen. De druiven van Palacio 
de Bornos komen van kalkrijke, hoogge-
legen wijngaarden en worden ’s nachts 
of in de vroege ochtend geoogst. Vervol-
gens krijgen ze een koude inweking. 
Hierbij komt het sap in contact met de 

druivenschillen, die de typische geur- en 
smaakexpressie geven. Daarna worden 
de druiven op een lage temperatuur
zacht geperst en vergist. Tot aan de 
botteling blijft de wijn ‘sur lie’ wat zorgt 
voor balans en diepgang. Wat Louis Kat 
in 1992 zo aantrok in de wijn, heeft 
gelukkig inmiddels een hele schare aan 
trouwe fans ook ontdekt! 

D
Direct bestelde Louis
enkele pallets om 
naar Haarlem te laten 
komen

Bijzondere wijnen voor 
minder dan tien euro 

fruitig en 
toegankelijk

Bij doos 
van zes 
€6,40

Colagón is al jaren de 
meeste succesvolle wijn 
van Palacio de Bornos
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fris en 
levendig

2020 Grillo – Sicilia
Molino a Vento

Grillo is de trotse bewoner van Sicilië. Hij 
heeft een dikke huid dus kan de Italiaanse 
zon prima aan. De opbouw van aroma’s is 
in perfecte harmonie met het behoud van zu-
ren, en dat is precies de reden dat grillo zo 
geliefd is. Tropisch fruit, mediterrane citrus, 
bloemigs en een goede dosis frisheid. Staat 
er iets Italiaans op het kerstmenu? Schenk er 
dan deze onweerstaanbaar lekkere grillo bij. 
Onze tip: pasta vongole. 
Op dronk: tussen nu en 2023 
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2020 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro
 
Soalheiro staat bekend om zijn kwaliteits-
wijnen van de alvarinhodruif. Voor de 
ALLO, voegde wijnmaker Luís Cerdeira 
wat loureiro toe. Een plezierige wijn met 
aroma’s van tropisch fruit en citrus, waarbij 
alvarinho aromatische fruitintensiteit en 
structuur biedt en loureiro juist elegantie en 
mineraliteit. Prachtig in balans! Schenk de 
ALLO bij een plateau fruits de mer of een 
kalkoenrollade met cranberrysaus. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,40

2020 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier 
 
Een wijn met eeuwenoude historie, maar een 
modern karakter. Hij is fris, heeft niet op 
hout gerijpt maar bezit door een opvoeding 
‘sur lie’ structuur en een rijke smaak. Aan-
trekkelijke tonen van citrusfruit, rijp geel 
fruit, ananas en bloesem. Deze chardonnay 
is niet voor niets al ruim twintig jaar een 
favoriet. Geniet van dit heerlijke glas in 
combinatie met blini’s met gerookte zalm, 
onovertroffen!
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,50 per fles €7,25

2020 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems 
 
Oostenrijk stapt steeds meer uit de schaduw 
als wijnland en dat is goed te begrijpen. Het 
land staat bekend om zijn zeer hoge kwali-
teit wijnen en de grüner veltliner is ’s lands 
trots. Het koelere klimaat zorgt dat deze 
druif hier optimaal tot zijn recht komt. Die 
van Krems – het oudste wijndomein van 
Oostenrijk – is zuiver, heeft tonen van wit 
en geel fruit en is sprankelend fris. Lekker 
bij gnocchi met pesto en groene asperges.
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,20 per fles €9,10

2020 Guilhem Blanc – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Een heerlijke wijn voor ‘alledag’ van de 
makers van Mas de Daumas Gassac. Een 
wijn die nooit verveelt en van elk moment 
iets speciaals maakt. Guilhem blanc is een 
assemblage van vermentino, grenache blanc 
en de lokale druif terret. Deze drie zorgen 
voor een uitgesproken en levendige wijn vol 
sap, rijp wit en geel fruit en een ongekende 
frisheid. Gegarandeerd succes als aperitief of 
bij een feestelijke lunch! 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,25 per fles €6,90

2020 Almodí petit white – Terra Alta
Altavins
 
Zoals Picasso zich voor zijn werken liet 
inspireren door het prachtige landschap van 
Terra Alta, zo doet Joan Arrufí Peig dat 
voor zijn wijnen. In de hoogstgelegen wijn-
gaarden van Catalonië maakt hij wijnen met 
lengte, complexiteit en aromatische rijkdom. 
De petit white is een assemblage van garna-
cha blanca, sauvignon blanc en chardonnay 
en is gul, sappig en zit vol zonnig geel fruit. 
Lekker bij romige kazen of visgerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €7,45 per fles €8,25

vol en rijk

vol en rijkfruitig en 
toegankelijk

fris en 
levendig

fris en 
levendig

Favoriet 
van 

Nicolaas
Klei

Falstaff
wijnmaker 

van het 
jaar
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HUISWIJNEN ROOD

Wijnjournalist Onno Kleyn proefde en koos zeven rode wijnen uit ons assortiment.
De hele topselectie onder de 10 euro vindt u op okhuysen.nl/huiswijnen

Bijzondere wijnen voor minder 
dan tien euro. Geselecteerd 
door Onno Kleyn

2019 Refosco Dal Peduncolo Rosso – 
Venezia Giulia, Tenuta Viscone

Toen ik refosco leerde kennen, tijdens een be-
zoek aan Triëst begin jaren 90, was het nog 
een rustiek tandglazuurvretertje, bedoeld 
om vet varkensvlees te omlijsten. Ach, de 
warme worst bij Bar Pepi! Nu proef ik strak 
kersenfruit en een opgetogen frisheid met een 
prettige knerp tannine. Lichtvoetig met nog 
steeds een aangename herinnering aan het 
landelijke van Noordoost-Italië, Slovenië 
bijna. Perfect bij grondstoffelijk voedsel.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €8,50 per fles €9,50  

k zat een beetje verbaasd na te 
hijgen. Blij na te hijgen, let wel. 
Een complete serie toegankelijk 
Okhuysenrood geproefd en erg 

onder de indruk! Kijk, dat er vanuit de
Gierstraat en later de Küppersweg wijn-
geluk werd verscheept, is algemeen be-
kend. Maar dan ging het toch dikwijls 
om het serieuze werk, dacht ik, zwaar 
verzekerde transporten richting wijn-
kelders waar ingewijden slechts na zwa-
re initiatieriten toegang kregen. En nu 
zat de eenpersoonjury – ik – van dit 
mini-concours ‘rood onder een tientje’ 
naar zijn aantekeningen te staren. Alles 
lekker, alles goed en alles even aanbeve-
lenswaardig.

Twee conclusies kan ik eruit trekken. 
Allereerst dat de inkopers van Okhuysen 
vreselijk goed kunnen proeven. Dat 
vindt u misschien vanzelfsprekend als je 
zo’n functie hebt, maar dat is het niet. 
De tweede conclusie is dat de algemene 

kwaliteit van wijn in de wereld verbetert. 
Verbeterd is, eigenlijk, in een lang pro-
ces dat zich al sinds de jaren 60 voltrekt, 
maar dat vooral in het nieuwe millenni-
um tot uiting kwam. De kennis is enorm 
toegenomen. Waar wijnboeren vroeger 
het vak van hun vader leerden, volgen 

ze nu een opleiding. Met resultaat. De 
grote wijnen zijn nog altijd groot. Maar 
slechte jaren zijn minder slecht, midden-
klassewijnen zijn steeds lekkerder en 
rotzooi wordt schaarser. Bezie, of liever 
proef, de keuze die ik maakte. Stuk voor 
stuk wijnen met een eigen gezicht, met 
smoel, met sap en structuur en karakter. 
Er is nog hoop voor de wereld.

I
Hoop voor de wereld

Onno Kleyn proeft, wikt en weegt, 
en kiest zijn zeven favorieten in de 
categorie ‘rood onder een tientje’. 

De inkopers van 
Okhuysen kunnen 
vreselijk goed proeven

Fo
to:

 S
im

on
 v

an
 B

ox
tel

soepel 
en rond

Bij doos 
van zes 
€8,50
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2020 Nero d’Avola – Sicilia 
Molino a Vento

Wijn op Sicilië is tegelijk vreselijk oud 
en jong. Oud omdat er al ver voor onze 
jaartelling wijn werd gemaakt, jong omdat 
de overgang naar kwaliteit recent is. Hier 
is een voorbeeld van de moderne ontwikke-
lingen, gemaakt van Siciliës blauwe druif 
nummer één, de nero d’avola. Knap om 
zoiets fruitigs en aards te produceren op zo’n 
heet eiland. Achter het zachte fruit schuilt 
een hint van takkenbos om het spannend te 
houden. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

2020 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier

Woest en meeslepend leven, dat wilde 
Mathieu Boutière. En plantte merlot aan op 
zijn bedrijf bij Gigondas. De buren fronsten 
hun wenkbrauwen, de wijnliefhebbers 
slurpten het resultaat: een donkerfruitende 
wijn, vol en kruidig. Inmiddels zit er een 
beetje syrah door, een drupje marselan. 
Zoiets moet het dan doen met een vin de 
pays-aanduiding. Soit. Zitten we niet mee. 
Wij drinken hem lekker toch op zondag. En 
maandag, dinsdag…
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 12: €7,00 per fles €7,80

2020 Tempranillo – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado

De armste regio van Spanje, dat was 
Extremadura. Geen wonder dat er heel veel 
avonturiers vandaan kwamen – wie geen 
zwarte varkens wilde hoeden werd conquis-
tador: Hernán Cortes, Pizarro, de Soto. 
Inmiddels is de wijn van riojadruif tempra-
nillo er opmerkelijk goed. Op en top Spaans, 
bijzonder fruitig (men oogst ’s nachts!) en 
met een prijzenswaardig bescheiden likje 
hout. Komt ondanks zijn stevige alcohol 
speels over: een loeilinke doordrinker.
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,50 per fles €8,30

2019 Bordeaux rouge
Château de Fontenille

Lang dacht ik dat de immense olietanker die
het Bordeauxgebied is niet van koers kon 
veranderen. Grimmige tannines onder grau-
we kartonluchtjes kenmerkten veel wijnen. 
Maar kijk!, de steven is toch gewend; zelfs 
hier maakt men nu fruitige wijn. Waarvan 
akte: zwarte bessen en laurier spelen een 
fraai duet boven de onmiskenbare bordeaux-
structuur in deze 2019 Château de Fon-
tenille. Geen lasten meer, alleen nog maar 
lusten!
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €9,40 per fles €10,50

2020 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault, Moulin de Gassac

Ooit produceerde de Languedoc de anonieme 
‘litres’ die de loopgraafsoldaten in de Eerste 
Wereldoorlog door hun verschrikkingen 
moest helpen. Nu leveren dezelfde heuvels 
deze paarse prachtwijn van syrah met klei-
nere beetjes grenache en carignan. De bor-
stelige heuvels met hun kruiden klinken door 
in de geur, samen met stoer zwartebessen-
fruit. Opmerkelijk geconcentreerd voor zo’n 
bescheiden geprijsde wijn. Daar kikkert de 
vaderlandse boerenkool ongelofelijk van op.
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €6,30 per fles €6,95

sappig en 
fruitig

sappig en 
fruitig

zwoel en 
kruidig

soepel 
en rond

zwoel en 
kruidig

zwoel en 
kruidig

2020 Corvina Garda
Palazzo Maffei
 
Er was een tijd dat Bardolino werd gepre-
zen om zijn rankheid. Dat lijkt voorbij; 
producenten maken er ‘echte’ wijn van. Zeer 
jammer. Godzijdank is er uit dezelfde streek 
deze pure corvina van Palazzo Maffei, 
transparant van tint en van smaak, geurend 
naar amarenakersen en met een blij bittertje 
achter op de tong. Koel hem iets, nip ervan 
en voel je zitten aan de oevers van het Gar-
dameer, net nadat de toeristenmassa’s zijn 
vertrokken. Een privilege.
Op dronk: tussen nu en 2023
Bij doos van 6: €6,95 per fles €7,70

3x 
Proefschrift 
wijn van 
het jaar

3x 
Proefschrift 
wijn van 
het jaar



Het grote
wijn-spijs 
debat

Wat is de kunst van het 
combineren van wijn en spijs? 
We vroegen het aan enkele 
specialisten. Een diepgaand 

verslag van een goed 
gevulde avond.

Tekst: Xavier Kat 

W
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e zitten bij Café Parlotte op 
de Westerstraat in Amster-
dam, een van de allerleukste
wijnrestaurants die we ken-
nen, vol liefde en aanstekelijk 
enthousiasme vormgegeven

door Margot Los en haar team. Aan tafel zitten Niek 
Beute, voormalig sommelier van Restaurant Vermeer* en
tegenwoordig het gezicht van Café de Klepel en hoofd-
redacteur van het wijnblad Winelife, Sabas Joosten, tot 
voor kort sommelier van Restaurant de Librije*** en 
nu mede-eigenaar van het gloednieuwe Restaurant 
Stuyver, Alain Alders, voormalig Executive Chef van 
De Vrienden van Jacob en Landgoed Duin en Kruid-
berg en tegenwoordig culinair adviseur, Woudt Stroo, 
oud-sommelier bij Restaurant Chapeau!** en tegen-
woordig wijnadviseur bij Okhuysen, en ikzelf.

Voor de gelegenheid heb ik een paar leuke wijnen 
meegenomen, die we tijdens het diner tegen het licht 
zullen houden en uitgebreid zullen combineren met 
allerlei verschillende gerechten. Het doel van de avond 
is de zin en onzin van wijn-spijs te bespreken, ervarin-
gen met elkaar te delen en nuttige tips te formuleren.
Sowieso ben ik benieuwd in hoeverre de heren het met 
elkaar eens zullen zijn. Houdt een chefkok er dezelfde 
zienswijze op na als een sommelier of is dit bij uitstek 
een onderwerp dat de voor- en achterkant van het 
restaurant op scherp zet? Natuurlijk komt ook het bijna 
typisch Nederlandse wijnarrangement voorbij. Om de 
mond te spoelen en het palet te schonen, schenkt 
Margot ons eerst een mooie glas champagne in van 
Louise Brison. De avond kan beginnen.

In een sterrenzaak kom je ook voor het theater 
Het wijnarrangement heeft voor sommeliers zeker een 
functie, maar het is erg afhankelijk van het type restau-
rant. Bij een driesterrenzaak is een avond ‘het theater 
van het meemaken’. De mensen die daar komen, willen 
niets missen. Een eigen wijnkeuze maken zou verkeerd 
uit kunnen pakken en zo de avond kunnen verstoren.
Gasten hebben daarom liever dat het restaurant de 
keuze voor hen maakt, zodat niets de absolute beleving 
in de weg staat. Maar ook op dit niveau zijn er verschil-
len. Niek: “Neem Inter Scaldes, dat is superklassiek, 
daar verwacht je klassieke combinaties. Koen van der Plas 
deed daar geen wijnarrangement. Hij vond dat te com-
mercieel. Wel werkte hij met een mooie serie wijnen 
die hij per glas serveerde.” Sabas: “Als iedereen in je 
restaurant aan een wijnarrangement zit, loopt de avond 
al snel in de shit. Je hebt dan te veel handelingen die je 
moet doen: steeds nieuwe glazen inzetten en uitleg bij 
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2020 Sangiovese – Bianco 
Toscano, Cantina LaSelva
Deze originele witte wijn wordt gemaakt 
van de blauwe druif sangiovese. Na een 
directe zachte persing (kleur zit immers 
in de schillen) volgt een opvoeding sur 
lie voor extra complexiteit. Expressieve 
tonen van limoen, bloesem en salie.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25 
Bij doos van 6: €10,95 per fles

Niek Beute
“In de Klepel is het 
eten wat de pot 
schaft en daar zoe-
ken we de wijnen bij. 
We zorgen altijd voor 
een lekkere bijpas-
sende wijn per glas, 
zodat je bijvoor-
beeld kunt beginnen 
met een glas wit bij 
het voorgerecht en 
dan bij het hoofd-
gerecht een mooie 
fles uitkiest. Vaak 
wordt de fles al aan 
het begin van de 
avond uitgekozen, 
zodat die ook voor-
bereid kan worden 
door hem op juiste 
temperatuur te zet-
ten of wat lucht te 
geven. En dan kijk 
je of je er nog een 
gerechtje tussen zet 
of wat kaas na, om 
de fles mee aan te 
kleden. In plaats van 
dat je de wijn zoekt 
om het menu mee 
aan te kleden. Dat is 
andersom redene-
ren.”

iedere gang. Dat kost veel tijd en op een gegeven 
moment zijn de glazen op en moet je ook nog 
eens overal tegelijk zijn. De beste verhouding 
is 40% fles en 60% glas. Dan ben je dynamisch
bezig maar heb je ook rustpunten, waardoor je 
per tafel de juiste service kan verlenen.” Niek: 
“Bij Vermeer was dat onze valkuil; we stonden zo 
bekend als wijn-spijszaak, dat iedereen daar aan 
het arrangement zat. Dan kon je met tien tafels de 
zeik in lopen. Maar als je flessen verkoopt, zoals 
bij Guy Savoy in Parijs waar ik werkte, is het lastig
bij de opstart om alle flessen op tafel te krijgen. 
Dan kregen sommeliers soms ruzie, omdat alles in 
karaf moest, maar er niet voldoende van waren…”
Woudt: “De filosofie van de zaak is dus eigenlijk 
leidend. De gast past zich daaraan aan. Bij zaken 
die wijnen per glas ontmoedigen, bijvoorbeeld 
door ze te duur te maken, neem je een fles.”
Xavier: “Maar hoe belangrijk vinden jullie zelf 
wijn-spijs? Besteed je er veel aandacht aan?”
Sabas: “Het hangt af van de situatie. Ik vind het af 
en toe fantastisch om me ermee bezig te houden, 
maar als ik zelf uit eten ga, kies ik liever een wijn 
die past bij het moment. Dan zien we het wel met 
het eten. Soms gaat dat mis.”
Niek: “Mijn idee bij uit eten gaan is dat eten en 
drinken in dienst moet staan van de sfeer van het 
moment. Als ik naar een tafel loop, kijk ik wat 

voor type gesprek het is. Is het zakelijk, is het fa-
milie, is het serieus, zijn het vrienden die losgaan? 
Is het mooi helder weer of is het een bewolkte 
dag? Dat verandert de sfeer in de hele zaal, maar 
ook per tafel zijn het eilandjes, theaterstukjes. Ik 
vind meer dat ik de sfeer van het moment moet 
dienen. Nog meer dan het gerecht. Wijn-spijs 
is een leuke oplossing als ik iets te geks heb 
gevonden bij het gerecht. Bijvoorbeeld met jullie 
muscadet van Luneau-Papin. Dat viel toen hele-
maal op zijn plek. Dat je echt denkt, dit wil ik zelf 
ook eten en drinken. Dat enthousiasme moet bij 
je opkomen, dan werkt wijn-spijs. Maar het moet 
dus ook passen bij het moment. Een slokje van 
een wijn nemen is niets meer dan een kodakmo-
ment. Een momentopname van wat de wijn op dat
moment laat zien van zichzelf. Daar zit denk ik de
schoonheid van wijn voor ons allemaal. Dat je ge-
durende het drinken van de fles allemaal andere 

Bij Guy Savoy kregen de 
sommeliers soms ruzie door 

het gebrek aan karaffen

2020 Tandem chardonnay-
viognier – Vin de France blanc 
Verget au Sud  
De neus geeft tonen van rijp wit fruit, 
mineralen en een subtiele houttoets, 
waarmee de wijn associaties met een 
mooie chardonnay oproept. De smaak zit 
vol rijp fruit, kent een brede structuur, 
een aangenaam vetje en veel lengte.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,15 €10,90 
Bij doos van 6: €9,85 per fles

2020 Apremont ‘1248’ – Vin de 
Savoie, Domaine Genoux
Vernoemd naar de immense aardver-
schuiving die in het jaar 1248 plaats-
vond en het landschap hier veranderde. 
Zuiver met florale tonen, wilde kruiden 
en citrus. De smaak is fris en elegant met 
een mooie concentratie en prachtige lengte 
op de minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,70 €17,95 
Bij doos van 6: €16,20 per fles

“Ik ben gefascineerd door de Savoiestijl van de
apremont van Domaine Genoux. Hij combineerde
mooi met het buikspek, met boontjes, paddenstoe-
len en dragon. Zeker als je het met je lepel at en
ook het vocht proefde. Zo zie je dat ook het bestek
een functie heeft. Maar als het buikspek te krokant 
werd, gekaramelliseerd, dan kon je beter uitwijken 
naar een rode wijn. Als je de apremont koel 
schenkt, laat hij z’n slanke, energieke en kruidige 
kant zien. Maar wanneer je hem op temperatuur 
laat komen en in een ruimer glas schenkt, dan vang 
je die mystieke, zachte weelderigheid: het gevoel 
alsof je wandelt in de mist. Hierdoor past hij bij een 
breder spectrum aan gerechten. We hebben nu 
bijvoorbeeld een fantastisch mosseljaar. Een mossel-
gerechtje bij zo’n wijn kan heel erg mooi zijn, maar 
dan niet met te zware garnituur. Maar het eerste 
waar ik aan denk bij zo’n wijn is noordzeekrab, dat
heeft zo’n kwetsbare zachtheid als je het uit de
schaal haalt: dat is stilte en herrie tegelijk!”

Niek’s favoriet van de avond

2018 Le Parc – Savennières sec 
Château d’Epiré 
Een wijn die jong al veel plezier geeft, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
klasse die chenin blanc uit Savenièrres 
zo typeert; met concentratie en textuur. 
Het bloemige karakter van nu verandert 
straks richting honing en walnoot.
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €19,30 €20,75 
Bij doos van 6: €18,70 per fles

2018 C de Sec – Bordeaux 
blanc, Château Closiot
Sémillon op hout vergist en opgevoed, 
aangevuld met wat sauvignon en 
muscadelle. Wijnjournalist Gert Crum: 
“Wat een prachtige wijn! En, blind 
geproefd, ook een zeer mysterieuze wijn. 
Een bordeaux met een bourgondische 
touch.”
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,95 €22,50 
Bij doos van 6: €20,25 per fles

“De C de Sec van Closiot vind ik een geweldige 
wijn, Niek noemde hem al C de Sexy, maar bij de 
ietwat boerse gerechten die op tafel staan, komt hij 
hier nu iets minder uit de verf. Een dergelijke wijn 
komt eerder tot zijn recht wanneer er een gerecht 
wordt geserveerd met een subtiele crèmesaus of 
bijvoorbeeld bij schaal- en schelpdieren. Voor nu, 
bij de terrine met eendenlever, bleek hij net wat 
te gepolijst. De savennières van Château d’Epiré is 
hier een interessantere combinatie. Het gerecht is 
subtiel van smaak en bezit een zekere frisheid. Juist 
het stenige, minerale karakter van de savennières tilt 
de smaak van het gerecht op. Zeker met de kruidige 
dressing en de augurkjes worden de zuren van deze 
chenin uit de Loire goed opgepakt. De combinatie 
draait hier om harmonie en vindt elkaar in de 
verfijning, maar aan tafel vraagt hij wel om enige 
toelichting aan de gasten.”

2020 Alvarinho Primeiras Vinhas – 
Vinho Verde, Quinta de Soalheiro
Afkomstig van de eerste wijngaard van 
het domein, met stokken van ongeveer 
veertig jaar oud. Een minerale neus, 
een licht tropisch aroma en ook iets 
nootachtigs. De smaak is mooi rijk en 
geconcentreerd, maar tegelijkertijd fris.
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €17,95 €19,40  
Bij doos van 6: €17,50 per fles
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Woudt’s wijnkeuze

kanten van zo’n wijn gaat zien. Een wijn leeft, 
bloeit op, laat zich in al zijn facetten zien, wan-
neer je hem over de avond volgt en observeert. 
Dat je dat kan meemaken in de tijd die je neemt 
voor zo’n fles. Daarom is voor mij een fles 
bestellen het meest interessant. Daar zit de grote 
schoonheid van wijn. Maar daar zit ook weer een 
rol voor de sommelier. Ga je de wijn prepareren 
zodat hij direct perfect is, of laat je de wijn zich 
over de verschillende gangen ontwikkelen, zodat 
hij geleidelijk opbloeit?”
Xavier: “Niet iedere gast is kenner en vindt zijn/ 
haar weg door de wijnkaart om een keuze te 
maken. Zeker in een toprestaurant willen ze zich 
liever overgeven aan de keuken, daar zijn ze 
immers vooral voor gekomen. Dan is hulp van 
de sommelier belangrijk. Wat schenk je deze 
mensen? Kies je dan niet vooral op wijn-spijs?”
Niek: “Als sommelier moet je daarom het gesprek 
met je gasten aan gaan. Daar gaan we vaak mis. 
Wat dient jullie avond? Willen jullie rustig een 
fles opdrinken in je eigen tempo? Zeker als er een 
Bob bij zit is dat handig, die kan dan in zijn eigen 
tempo een slokje nemen bij het eten. Dan moet 
je een fles kiezen die de avond op die wijze goed 
begeleidt. Ik vind het wijnarrangement vaak erg 
onrustig, met 6 verschillende wijnen.”
Alain: “Niek, denk je niet dat mensen het arrange-
ment ook juist leuk vinden, als onderdeel van 
een avondje uit? Ze willen toch ook entertaind 
worden? Wat bij één fles over de hele avond toch 
minder gebeurt. Dan mis je wat aankleding op 
zo’n avond.”
Sabas: “Bij De Librije kiest Thérèse er juist voor 
om, als mensen het aan haar over willen laten, het 
arrangement te schenken. De sommelier komt 
dan vaker aan tafel, waardoor er meer interactie 
met de gast is en je meer van jezelf kunt laten 
zien. Bovendien sluiten alle smaken dan perfect 
op elkaar aan, waardoor ze beter naar voren 
komen, op een manier zoals het is bedoeld. Een 
tweetje met een fles is perfect, maar een viertje of 
zesje al minder. Dan moet je alsnog iedere gang 
een nieuwe fles uitzoeken en opentrekken en dat 
wordt zeer bewerkelijk. De Librije doet eigenlijk 
90/95% arrangement, maar wellicht zou 80/20 
ideaal zijn. Maar mensen boeken lang van tevoren 
om bij De Librije te kunnen eten en stellen zich 
er helemaal op in. Ze leveren zich dan ook geheel 
over en nemen graag wat er voor ze bedacht is.”
Niek: “Bij Vermeer hadden we er heel veel ple-
zier in om samen te sparren over alle combinaties.
Maar bij de Klepel is het juist leuk dat alle op-
smuk ervan af is en het alleen om de liefde voor 

Woudt Stroo
“Een gerecht met 
subtiliteit wordt niet 
altijd begrepen. 
Gasten reageren
dan: is dit het 
nou? Maar juist in 
topkeukens worden 
de smaken minder 
bombastisch, juist 
verfijnder en frisser. 
Maar als je thuis 
altijd heel erg op 
smaak eet, dan 
went je palet daar 
aan en pak je 
bepaalde verfijnde 
smaken minder 
goed op. Maar ook 
in de keuken heb ik 
in mijn tijd wel jonge 
chefs gezien die bij 
de personeelshap 
even flink sambal 
bij het eten doen. 
En dan rookten ze 
regelmatig ook nog. 
Dan reageerde ik 
daar wel even op, 
want straks moeten 
ze weer de nuances 
kunnen proeven 
tijdens het koken.”



wijn gaat. Bij iedere tafel begin je met een blanco 
blad. Dit in tegenstelling tot sterrenzaken waar 
het hele traject een georkestreerd pad is. Bij 
de Klepel hebben we echt de tijd om eens vijf 
minuten aan een tafel te staan om er over wijn te 
praten. Bij een arrangement ben je constant aan 
het rennen. Iedere gang moet de wijn precies op
tijd in het glas zijn: heb ik al glaswerk, is de wijn 
op temperatuur, is hij gedecanteerd, heeft hij 
lucht gehad, moet ik al schenken? Je bent afhan-
kelijk van het ritme van de keuken.”
Alain: “Een sommelier is soms ook wel irritant, 
omdat het eten niet op tafel komt voordat de wijn 
er staat. Als de keuken het eten wil meegeven, 
kan de sommelier dit tegenhouden. Dat leidt tot

problemen als de gerechten klaarstaan en de som-
melier het niet voor elkaar krijgt om alle wijnen 
te serveren. De spanningen kunnen dan oplopen. 
Gelukkig was er bij ons echt wel een goede 
samenwerking met de sommeliers. Gasten die 
op zoek waren naar een bijzondere fles gingen 
daarover vaak uitgebreid in gesprek, terwijl daar 
dan eigenlijk geen tijd voor had.”
Niek: Hoe groter de karakters van de wijnen, hoe 
minder buigzaam ze zijn naar het gerecht.
Sabas: “Ja, hoe karaktervoller de wijn, hoe simpe-
ler het gerecht. Hoe complexer de wijn, hoe 
belangrijker om daar niet te veel afleiding naast te 
zetten. Je wil hem niet te veel een bepaalde kant 
op sturen.” Woudt: “Dat is ook wel een goede 
consumententip: hoe complexer het gerecht, hoe 
eendimensionaler de wijn. Terwijl je bij een heel 
bijzondere wijn er het best een drie- à viercom-
ponentengerecht naast zet. Anders leidt het af. En 
daarnaast: hoe eenlijniger de wijn, hoe belangrij-
ker dat de wijn-spijs klopt.”
Niek: “In Parijs hadden we een heel grote wijn-
kaart, echt zo’n dik boek. Bij een lunch legde
de hoofdsommelier die dan open bij een twintig 
jaar oude Château Latour, terwijl de mensen 
coquilles gingen eten. Dus ik stapte daarna op 
hem af en vroeg waarom hij tot deze aanbeveling 
kwam, waarop hij de legendarische worden sprak: 
“Twee mooie dingen vinden elkaar altijd.” Op dat 
moment, als broekie, geloofde ik hem niet, maar 
later kwam ik erachter dat dat echt zo is. Mensen 
moeten ook doen waar ze zin in hebben.”
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2019 Rioja tinto
Sierra de Toloño
Gemaakt door Spanjes Best Young Wine 
Maker 2019. De kleur is intens met in 
het glas wilde kruiden, cacao en bramen. 
De smaak is krachtig en tegelijkertijd fris 
met tonen van munt en zwarte bessen. 
Verfijnd en mooi in balans.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,95 €12,95  
Bij doos van 6: €11,70 per fles

2018 Chinon rouge ‘Silènes’
Domaine Charles Joguet
Wijnmaker Kevin Fontaine is met zijn 
voortreffelijke cabernet-franc-wijnen een 
van de smaakmakers uit de Loire van 
dit moment. Kruidig, met rijpe zwarte 
bessen, iets van potloodslijpsel en laurier. 
Jong al zeer verrukkelijk.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €15,35 €16,50  
Bij doos van 6: €14,85 per fles

Hoe karaktervoller de 
wijn hoe simpeler het 

gerecht moet zijn

“Met de chinon heb ik persoonlijk veel affiniteit. In 
al zijn bescheidenheid heeft hij zoveel te bieden. 
Als je er niet op let, heb je niet door hoe goed hij 
is. Ik vind het mooi als de klasse in de subtiliteit zit 
en niet in de intensiteit, de kracht, de structuur. 
De wijn is op een goede manier licht. Als je dit kan 
maken, met deze druif, in deze streek, een wijn die 
zich zo makkelijk geeft, maar wel diepgang heeft – 
daar schuilt heel veel klasse in. Als gerecht kun je 
denken aan duif of gevogelte, maar dat ligt wel erg 
voor de hand, dus ik adviseer liever een visgerecht. 
Deze wijn leent zich daar wel voor, misschien een 
beetje edgy en avontuurlijk, maar ik vind dat juist 
wel interessant. Je moet wel gaan bakken of grillen 
en ook wat diepgang in de saus zoeken want het 
is een wijn die luchtig overkomt, maar echt wat te 
bieden heeft. Dat moet je in balans brengen. Een 
vleesjus combineert mooi, of een andere hartigheid 
als paddenstoelen. Ik zou niet te veel de extremen 
opzoeken en de wijn laten zijn wie hij is.” 

Sabas’ liefde voor chinon

2018 Chianti Classico
Fontalpino
Kracht, elegantie en een opvallende
frisheid gaan in deze wijn hand in hand.
Geuren van kersen, wilde pruim, vanille,
zoethout en cacao. De smaak is mooi in
balans met volop fruit, een milde toast en
een levendige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €16,95 €18,25
Bij doos van 6: €16,40 per fles

Sabas Joosten
“Bij De Librije was het 
mijn streven om een 
bepaalde dynamiek 
te zoeken; bij som-
mige combinaties 
koos ik voor harmo-
nie en bij andere 
voor spanning en 
contrast. Maar dan 
wel in een goede 
balans: niet alleen 
maar harmonie, 
want dat is saai, en 
niet alleen maar 
contrast, want dat 
is onrustig. Het liefst 
heb je dat gasten 
zich een of twee 
combinaties na 
enkele weken nog 
steeds weten te her-
inneren. Maar dat 
lukt je niet met een 
heel diner. In ieder 
menu heb je ook 
herstelmomenten 
nodig, rustpuntjes.”

Alain Alders
“Bij de Vrienden van 
Jacob begonnen 
wij met Ronald 
Opten als somme-
lier al heel vroeg 
met wijn-spijs. We 
proefden in die tijd 
veel. Vaak zette 
Ronald een perfect 
passende wijn bij het 
gerecht, maar soms 
moest ik ook het 
gerecht een beetje 
aanpassen. Ook 
kwamen de som-
meliers regelmatig 
vragen om iets 
speciaals te maken 
bij een bepaalde, 
bijzondere wijn. Op 
zo’n moment is de 
keuken onderges-
chikt aan de wijn. 
Die fles ga je er niet 
bij zetten om het 
gerecht mooier te 
maken. De wijn staat 
naast het gerecht, 
op zichzelf, en niet 
om het gerecht te 
aaien. Het gerecht 
hoeft niet mooier 
te worden, de wijn 
wel.”

2017 Gradale – Barbera d’Asti, 
Azienda Agricola Villa Terlina
Barbera van veertig jaar oude stokken. 
Krachtig met een lange opvoeding op 
eikenhouten vaten. Iets aards met kersen, 
specerijen en bittere chocolade. De smaak 
is mooi fris en heeft uitbundig zwart 
fruit en een lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,95 €18,25   
Bij doos van 6: €16,40 per fles

2018 Nebbiolo – Langhe
Azienda Agricola Gillardi
Naast expertise op het vlak van dolcetto 
weten Elena en Giacolino hoe zij moeten 
werken met de veeleisende nebbiolo. Rijp 
bosfruit en herfstblad. Zeer fijn uitge-
balanceerd met frisheid, elegantie en een 
stevige tanninestructuur.
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €20,95 €22,50  
Bij doos van 6: €20,25 per fles
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“Ik kies duidelijk voor de nebbiolo. Die vind ik ge-
woonweg het lekkerst. Het ietwat boerse karakter en 
de landelijkheid spreken me erg aan; een eerlijke en 
pure wijn die enerzijds makkelijk drinkt, maar ook 
diepgang laat zien. Als ik hem proef denk ik aan een 
combinatie met vis. Dat zou hem mooi tot zijn recht 
laten komen. Denk bijvoorbeeld aan zeeduivel, of 
gebakken tarbot. Schenk hem dan licht gekoeld. 
Het fruit wordt dan pinot-noir-achtig, maar dan 
met een rauw randje van de tanninen. Dit is ook 
een wijn om met meer mensen aan tafel te drinken, 
ongecompliceerd, lekker delen, gezellig. Daarbij 
een beetje grof eten. Ik denk ook aan ossenstaart. 
Aan de ene kant elegant, maar de wijn kan wel een 
stootje hebben. Bij de bavette die we geserveerd 
krijgen, wordt hij in deze combinatie net wat strak. 
Dat komt omdat de saus wat lichter is en door de 
combinatie met spinazie en knoflook. Bij dit gerecht 
past de barbera wel uitstekend door het eikenhout 
en het fruit dat net wat zoeter is, terwijl de zuren 
wat spanning brengen.”

Alain’s winnaar is Italiaans

Sabas: “Van Thérèse moest er in ieder arrange-
ment een houtgelagerde chardonnay bij zitten, 
bijvoorbeeld geserveerd bij gebakken tong met 
botersaus en paddenstoeltjes. Mensen gingen 
dan helemaal achterover zitten. Even ontspannen, 
even tempo omlaag. Dat brengt ook de gast wat 
ontspanning.”
Niek: “Chris Naylor, van Vermeer, is heel goed in 
wijn-spijs. Hij en mijn medesommelier Simon 
Veldman verzonnen soms de meest bijzondere 
dingen. Ooit maakte Chris, naar idee van Simon, 
een gerecht voor bij een ruby port van Grahams. 
Hij koos voor oesters, waar hij rode kool en rode 
koolsap aan toevoegde. De port hadden we licht
gekoeld. Het was fan-tas-tisch!”
Woudt: “Ideaal aan wijn-spijs is in mijn ogen dat 
je mensen wel smaken kan leren ontdekken. Wij-
nen kunnen ook een podium krijgen en je kunt 
als sommelier ook wat van jezelf laten zien.”
Alain: “Een nadeel is wel dat je al snel te veel 
drinkt en dan verder in het menu juist minder
aandacht hebt voor alles.”
Niek: “Ik let ook erg op dat mensen niet te veel 
drinken. Ook daar ligt een stukje van onze ver-
antwoordelijkheid. Bovendien geniet je dan niet 
meer van het eten en drinken, want je proeft het 
niet meer. Bij een tiengangenmenu tien bijpas-
sende wijnen serveren is natuurlijk ook totaal niet 
te doen. Dat heeft gewoon geen nut. Je maakt 
mensen dan stuk. Vijf of zes glazen op een avond, 
daar moet je al mee uitkijken.”
Sabas: “Als ik ergens echt voor het eten heen ga, 
doe ik rustig met de wijn. Ik wil dan alles goed 
proeven en onthouden. Dan drink ik bewust wat 
rustiger. Ook let ik goed op wat er in het restau-
rant allemaal gebeurt en hoeveel aandacht er voor 
de wijn is. Hoe ze ermee omgaan. Het eerste glas 
is een goede indicatie. Dan weet ik al snel of ik 
de wijnkeuze met een gerust hart uit handen kan 
geven aan de sommelier of dat ik voor m’n eigen
zekerheden kies. De juiste temperatuur van de 
wijn bijvoorbeeld. Dat geeft al direct een indruk. 
De allereerste wijn die ik ooit zelf voor een ar-
rangement uit heb gekozen – bij duif met koolrabi 
en hazelnoot, een klassiek gerecht – was Blau-
fränkisch van Weninger uit Hongarije. Dat ging 
heel goed samen, maar was erg verfijnd. Zeker 
voor bij het hoofdgerecht waar veel mensen toch 
iets krachtigs verwachten, als apotheose. Je leert
dat je daar ook rekening mee moet houden.”
Niek: “Bij een driegangenmenu met vis als 
hoofdgerecht stel ik de vraag: gaan we wit of rood 
doen? Maar bij de kaas zeg ik: jullie mogen alles 
kiezen, behalve rood.”

2018 Reserve Malbec
‘Old Vine’, Altocedro
Spannende neus van zwarte bessen, cas-
sis en pruimen, alsmede cacao en tabak. 
Complexe smaak met tonen van donker 
bosfruit en zoethout, fluwelige tanninen 
en een rijke en toch frisse afdronk. Een 
wijn met een ongekende finesse.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €24,15 €25,95  
Bij doos van 6: €23,40 per fles



et was in 1976 dat Wim Beelen en Louis 
Kat eigenaren werden van Wijnko-
perij Okhuysen, het bedrijf waar ze 
hun eerste stappen hadden gezet in 

de wereld van de wijn. Twee jaar eerder had 
ik de stap genomen om ’s lands eerste fulltime 
wijnschrijver te worden, dit overigens tot grote 
ontstentenis van mijn vader. Die helemaal niet be-
greep hoe zijn zoon, wiens vrouw hoogzwanger 
was, een goed gehonoreerde reclamebaan wilde 
opgeven voor zoiets onzekers als schrijven over 
wijn, een drank die hijzelf slechts spaarzaam 
nuttigde. Decennia later was zijn ongerustheid 
verdwenen. Glimlachend vertelde hij: “Als ik 
vroeger mensen voor het eerst ontmoette zeiden 
ze ‘Ah, u bent dus de professor Duijker’, maar nu 
wordt steeds vaker de vraag gesteld of ik toevallig 
de vader ben van Hubrecht Duijker.”  

Alleen al in Het Financieele Dagblad zou ik 
meer dan tweeduizend wekelijkse wijncolumns 
publiceren, en bovendien 120 wijnboeken 

schrijven, beide zowaar een wereldrecord. En 
dat alles mede dankzij een indirecte connectie 
met Wijnkoperij Okhuysen. Want als Wim Beelen, 
toen nog elders werkzaam, ons puur toevallig in 
1968 niet op de Horecava – onze jaarlijkse, per
Solex bereikte bestemming voor gratis bier – wijn 
had laten proeven, zou ik misschien nooit over 
wijn zijn gaan schrijven. Later dat jaar kwam Wim
bij ons thuis. De bedoeling was om wijn te verko-
pen, maar eigenlijk vertelde Wim de hele avond 
enthousiast over de maandenlange stage die hij 
en zijn makker Louis Kat in Bordeaux hadden 
doorgebracht, per Deux Chevaux. Hun eerste
memorabele lunch was op Château Kirwan in 
Margaux, waar genoten werd van exceptionele 
jaren als 1928 en 1929. Via Wijnkoperij 

‘Professor’ Duijker

HUBRECHT DUIJKER
is wijnjournalist 
en -schrijver. Hij 
publiceerde onder 
andere in Het Pa-
rool en Het Finan-
cieele Dagblad en 
schreef ook diverse 
wijnboeken. Tegen-
woordig is Hubrecht 
vooral vinpressionist; 
hij schildert wijn-
landschappen. 

Okhuysen zou Château Kirwan ook bij ons in 
beeld komen, letterlijk zelfs, in de vorm van 
een groot schilderij. Wim van Gogh (what’s in 
a name), de vormgever van de voorbeeldige 
eigen uitgave Vinée Vineuse en het andere 
Okhuysen-drukwerk, had namelijk een expositie 
georganiseerd van zijn eigen, prachtige chateau
schilderijen – en ik mocht hem openen. Waar-
voor mijn vrouw Julie als dank een werk mocht 
uitkiezen, en toevallig werd dat Kirwan. 

De afgelopen 45 jaar heb ik Wijnkoperij 
Okhuysen, nu voortvarend geleid door Louis’ 
zoon Xavier, die óók lange tijd in Bordeaux 
verbleef, zien groeien en bloeien. De winkel met 
kelder in de Haarlemse Gierstraat groeide uit tot 
een aanzienlijke onderneming die geldt als een 
van ’s lands toonaangevendste wijnimporteurs. 
Een fenomenaal succes dat voornamelijk te dan-
ken is aan kwaliteit. Wijnen van Okhuysen kun 
je blindelings vertrouwen, zo weten inmiddels 
duizenden wijnliefhebbers en restaurateurs. Zelf 
heb ik dat 38 jaar geleden gecommuniceerd door 
Wim Beelen en Louis Kat uit te roepen tot mijn 
eerste ‘wijnkopers van het jaar’, in Het Finan-
cieele Dagblad. Een schouderklopje overigens 
dat Xavier Kat vorig jaar ontving. Hoe als wijn-

importeur kwaliteit te vinden? Door te reizen, 
te proeven. Door als ontdekkingsreiziger voort-
durend op zoek te gaan naar vineuze schatten van 
bedreven en gedreven producenten, wereldwijd. 
Wat de mannen van Okhuysen intensief hebben 
gedaan. Destijds met in de auto een soms door 
mij geschreven wijngids of wijnatlas, een hele eer. 
Het is eigenlijk altijd feest, feest voor de zintui-
gen, om de vondsten te proeven van Wijnkoperij 
Okhuysen. Immers, vrijwel altijd zijn het wijnen 
waarvan het eerste slokje onmiddellijk doet ver-
langen naar het tweede.

H

GASTCOLUMN WIJNJOURNALIST

Hubrecht is wereldrecord-
houder wijnschrijven

2020 Godeval blanco – Valdeorras, Bodegas Godeval
De godellodruif weet in de gouden vallei (Valdeorras) wijnen voort 
te brengen die zowel expressief als rijk zijn. De invloed van de At-
lantische oceaan op deze wat meer landinwaarts gelegen streek geeft 
de benodigde frisheid voor balans. Kruidig citrusfruit, steenfruit en 
witte bloemen. Geconcentreerd met perzik, abrikoos, iets exotisch fruit 
en een zilte toets in de afdronk, heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,90 €14,90
Bij doos van 6: €13,25 per fles
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Tip van 
Hubrecht

e decembermaand is bij 
uitstek de maand waarin we 
uitpakken. Maar gelukkig
genieten we steeds meer 

ook op andere momenten van de 
schoonheid van champagne. Het 
kleine champagnehuis Devaux 
gebruikt alleen de allerbeste druiven 
van eigen cru-wijngaarden voor de 
bijzondere Cuvée D die in 2019 van 
Decanter maar liefst 97 punten kreeg.

Champagne brut Cuvée D 5 Ans 
d’Age, Veuve A. Devaux

Een prachtige assemblage van de mooiste 
percelen pinot noir en chardonnay. De 
flesrijping ‘sur latte’ van maar liefst vijf 
jaar staat garant voor complexiteit en 
finesse. Deze ‘grande cuvée’ biedt een 
zachte mousse met aroma’s van witte 
bloesem, brioche en fruit, is bovendien 
verfijnd en fris van smaak en eindigt in 
een secondelange, zuivere finale. Heer-
lijk als aperitief, maar ook verrassend 
mooi aan tafel bij gevogelte, kalfsoester 
of witvis met een weelderige saus.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €41,50 €45,00

Wat zullen we vandaag eens vieren? 
CHAMPAGNE

D

Bij doos 
van zes
€39,95

per fles



stée maakte in nummer vier van 
Vinée Vineuse voor ons een 
gerecht van kreeft. Speciaal 
voor dit kerstnummer deed ze 

er nog een schepje bovenop, ditmaal met 
coquilles. Estée: “Sint jakobsschelpen 
staan beter bekend als coquilles. Wat ik 
eigenlijk een beetje stom vind, want de 
Nederlandse benaming is veel mooier. 
De prachtige vorm van de schelp verraadt 
misschien al dat er iets heel waardevols 
in moet zitten. Want de vrucht van de 
sint jakobsschelp is verrukkelijk. Zacht, 
melkachtig zoet van smaak en stevig van 
structuur. Zelfs als je geen fan van schelp-
dieren bent, is het de moeite waard om 
eens een jakobsvrucht te proberen. Ze 
zijn niet zo ‘snotterig’ als een oester en 
ook niet zo ziltig als een mossel.” We 
proefden bij dit gerecht de Riesling 
trocken van Katharina Wechsler. De 
sint jakobsschelpen hebben zeer frisse 
tonen door de verjus en citroen, maar 
ook een iets filmende structuur door het 
vettige van de kokosmelk. Het kruidige 
in de wijn komt naar voren terwijl de 
mineralen de coquille iets ziltiger laten 
overkomen. Een prachtcombinatie!

FRIS WIT
Zuiver en elegant

Het kerstdiner gaat vaak 
van start met een licht 
gerechtje of een klein 
hapje. Estée Strooker, 
chef van ’t Amusement 
in Arnhem, bedacht een 
heerlijk simpel gerecht 
van coquille. De riesling 
van Katharina Wechsler 
zorgt voor een culinaire 
symbiose. 

Sint-jacobsschelpen 
met amandel, 
dille en witlof

E

Kerstmenu
van de 
Chef

OKHUYSEN
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Estée Strooker
‘t Amusement

Ga voor het recept van Estée 
naar okhuysen.nl/recepten
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2019 Chant des Vignes – Jurançon 
sec, Domaine Cauhapé 

Henri Ramonteu geeft de gros-manseng-
druiven een opvoeding op rvs. Dit levert een 
frisse wijn op met typische tonen van witte 
peper en kruiden. In de smaak sprankelende 
zuren, veel sap en een goede structuur. 
Culinair breed inzetbaar. Verrassend lekker 
bij warm gerookte zalm. 
– Persoonlijke tip van Aad Kuijper.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles 

2020 Alvarinho – Vinho Verde 
Quinta de Soalheiro 
 
Soalheiro is een begrip in Portugal sinds 
de familie Cerdeira hier in 1974 de eerste 
wijngaard alvarinho aanplantte. Na één 
slok begrijpt u waarom. Deze wijn is perfect 
in balans, bezit een prachtige zuiverheid, 
fijne zuren en rijp fruit. Een heerlijke gast-
ronomische wijn bij een carpaccio van tonijn, 
bij gamba’s in tempura of bij krab met 
kerriemayonaise. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,95 €13,90
Bij doos van 6: €12,50 per fles 

2020 Entre-Deux-Mers 
Château de Fontenille
 
Een originele wijn gemaakt van sauvignon 
blanc, sauvignon gris, sémillon en muscadel-
le. De opvoeding op de fijne gistsporen zorgt 
voor structuur en complexiteit. Een stuivende 
neus, een vleug je kruiden en iets floraals. 
Heerlijk verfrissend bij een salade met 
gerookte eendenborst met walnoten, rillettes 
of zoals in Bordeaux: bij een plateau oesters.  
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,75 €10,50
Bij doos van 6: €9,45 per fles 

2020 Riesling trocken – Rheinhessen 
Weingut Katharina Wechsler

De charmante Katharina maakt deze prach-
tige ‘Gutswein’. Aroma’s van pompelmoes, 
steenfruit en mineralen. In de smaak komt 
het krijtachtige en robuuste karakter van de 
wijn mooi tot uiting. Levendige fruittonen 
en schitterende zuren. Fantastisch bij de 
Aziatische keuken, zoals sushi en sashimi, 
maar ook bij gerookte zoetwatervis als 
paling of forel.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,80 €13,75
Bij doos van 6: €12,40 per fles  

2020 Sauvignon Touraine 
Domaine Jacky Marteau

Sauvignon is door zijn frisse en stuivende 
karakter een geliefde druif. In de prachtige 
Loirevallei maakt de familie Marteau er 
hun befaamde, prijswinnende Touraine-
wijnen van. Levendig en knisperend fris. 
Heerlijk bij het aperitief, bij Hollandse gar-
nalen of als verrassend frisse tegenhanger 
van een klassieke terrine de campagne.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €8,60 €9,20
Bij doos van 6: €8,30 per fles 

2020 Getariako Txakolina Blanco 
Inazio Urruzola
 
Ga dit jaar eens voor een feestelijke tafel vol 
met amuses en enkele tussengerechten. Het 
geeft gelijk een rijke en gezellige sfeer. Een 
ideale tafelgenoot is beslist de Txakolina. De 
wijn heeft een tintelend fris karakter en wekt 
de eetlust lekker op. Ideaal bij een plateau 
fruits de mer, een ceviche van zeebaars en 
natuurlijk bij de typische Baskische pintxos, 
eet smakelijk!
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,10 €11,95
Bij doos van 6: €10,80 per fles 

Estée’s 
wijn-
keuze

Robert 
Parker
92 pt



an’s levensverhaal leest als een 
spannend jongensboek. Geboren 
in Polen, opgegroeid in Neder-
land met zijn moeder en oma, 

met traditionele Poolse gerechten. Na 
stages bij sterrenrestaurants in Chicago, 
Parijs en in Nederland begon Jan voor 
zichzelf in Heeze, waar zijn restaurant 
Tribeca inmiddels twee sterren heeft. 
In Vinée Vineuse twee deelde Jan zijn 
signature dishes gnocchi en tarbot, voor 
kerst maakte hij een prachtig gerecht 
van gebakken scheermes. Jan: ‘In dit 
gerecht vind je alle smaken terug, het 
biedt frisheid, heeft een bite en door de 
beurre blanc juist weer veel diepgang.’ 
We dronken hierbij een witte bordeaux 
van Château Turcaud. De scheermes-
jes worden kort, maar heet gebakken 
waardoor ze een heerlijke maillard 
(baksmaak) krijgen. Door de crème van 
pastinaak en de gereduceerde beurre 
blanc heeft het gerecht een filmend 
mondgevoel, maar ook mooie frisse zuren 
van yuzu die fantastisch aansluiten bij de 
wijn. Deze heeft ook zachte zuren en iets 
vegetaals door de sémillon, en sluit af met 
een gerijpte houtsmaak. Hij heeft ook iets 
vettigs, wat prachtig balans biedt aan de 
pastinaakcrème. 

Intens en weelderig

Rijk wit staat voor 
wijnen met concentratie, 
complexiteit en structuur, 
die perfect in balans zijn. 
Wijnen die indruk maken 
op je tafelgasten, 
helemaal als je hier de 
gebakken scheermes van 
Jan Sobecki bij serveert. 

Gebakken scheermes met een 
crème van pastinaak, beurre 

blanc van scheermes, wasabi en 
granité van yuzu

Kerstmenu
van de 
Chef
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Jan Sobecki
Tribeca**

Ga voor het recept van Jan naar okhuysen.nl/recepten
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2020 Ilercavonia white – Terra Alta 
Altavins

De garnatxa blanca is dé ster van Terra 
Alta. Deze autochtone druif gedijt goed in de 
Catalaanse warmte en brengt verrukkelijke, 
aromatische wijnen voort. In de mond veel 
sap en tonen van mango, ananas, abrikoos, 
een vleugje kruiden en iets bloemigs. De af-
dronk is zacht en houdt lang aan. Een echte 
wijn voor op tafel, bijvoorbeeld bij gegrilde 
forel met krokante pancetta en beurre blanc. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles 

2020 Palomino Old Vines ‘1974’ – 
Piekenierskloof, Kruger Family Wines 

De palominodruiven, afkomstig van een 
oude, hooggelegen wijngaard aan de koele 
West-Kaap, staan garant voor een pure en 
spannende wijn. In de geur iets van hooi, 
steenvruchten en mineralen. De smaak is 
delicaat en intens tegelijk, prachtig in balans, 
en met een indrukwekkende lengte. Heerlijk 
bij schaal- en schelpdieren zoals een risotto 
met saffraan, venkel en mosselen.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles

2018 Marquis de Pennautier 
Chardonnay, Pays d’Oc
 
Een wijn van stand afkomstig van het 
imposante Château de Pennautier. De neus 
biedt aroma’s van tropisch fruit als ananas, 
gedroogde abrikoos en vanille. De smaak is 
vol en rijk, met een mooie vette structuur, 
sappig rijp geel fruit, een subtiele toast en 
een intense finale. Prachtig bij varkenswang 
gesmoord in witte wijn met paddenstoelen of 
bij een plankje met zachte Franse kazen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,95 €11,75
Bij doos van 6: €10,60 per fles

2019 Cuvée Majeure – Bordeaux 
blanc, Château Turcaud 

Een klassieke witte bordeaux mag niet ont-
breken bij een feestelijke dis. De Cuvée Ma-
jeure proeft als een mooie pessac-léognan. De 
neus is complex en kruidig met een subtiele 
toast. In de smaak verleidelijke tonen van 
gedroogde abrikoos, pompelmoes, iets bloe-
migs, levendige zuren, en een rijke afdronk. 
Past perfect bij de gebakken scheermes met 
een crème van pastinaak van Jan Sobecki.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €14,95
Bij doos van 6: €13,50 per fles 

2019 Verdejo Fermentado en Barrica 
– Rueda, Palacio de Bornos 

Zoals de naam doet vermoeden, vergist het 
sap van de verdejodruiven in kleine eiken-
houten vaten. De uitbundige neus verleidt 
met tonen van rijp tropisch fruit, kruiden 
en een vleugje vanille. In de mond heerlijk 
sappig en goed gestructureerd. Mooi bij 
stevige visgerechten of een romige mousse van 
zalm met komkommer en komijn. Maar ook 
gevogelte kan deze gulle rueda aan.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,50 €11,30
Bij doos van 6: €10,20 per fles

2020 Tinus Pure Nature – Vin de 
France blanc, Château des Tourettes
 
Jean-Marie Guffens creëert in de noordelijke 
Provence een serie topwijnen onder de naam 
Tinus, een eerbetoon aan zijn grootvader. 
Expressief met tonen van zuidvruchten, bloe-
sem, lavendel en honing. De smaak is heerlijk 
sappig, met rijpe fruittonen, een vetje en ein-
digt met een minerale afdronk. Verrassend 
lekker bij gekruide gerechten zoals een quiche 
van boerenkool, geitenkaas en hazelnoten.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,30 €13,25
Bij doos van 6: €11,95 per fles

Sobecki’s 
wijn-
keuze

Proef-
dagen
favoriet



oris wist al vroeg dat hij kok 
wilde worden. Hij groeide op in 
Amsterdam-Zuid, maar zijn ouders 
hadden ook een oude boerderij 

in de Ardennen. Doordeweeks aan de 
stamppot en in het weekend bourgon-
disch koken en genieten van wijn, dat 
idee. Joris trapte dit jaar af in de rubriek 
Aan tafel met en maakte voor ons een van 
zijn favoriete gerechtjes: gepofte rode 
biet, beurre blanc van Japanse dashi en 
een Tomasu soy saus. Voor alle thuiskoks 
heeft hij ditmaal een quiche gemaakt. 
Joris: ‘Ervan uitgaande dat we bloem, 
ham, kaas en boter et cetera niet zelf gaan 
maken, heeft deze quiche drie prachtige 
en uitdagende kooktechnieken: deeg 
maken, deeg bakken en het garen van de 
eiervulling. De vulling is vergelijkbaar 
met een custard of een flan.’ We kozen 
bij de zachte en hartige quiche een gar-
nacha tinto; een fruit gedomineerde wijn 
uit de Campo de Borja. Daar groeien de 
druiven aan oude stokken, aangeplant in 
zogenaamde bush vines, laag bij de grond 
om zo de wind te kunnen trotseren. Deze 
cassis-rijke wijn is een heerlijke begelei-
der bij het volle, romige van de quiche.

In deze wijnen, die op 
veel momenten gedron-
ken kunnen worden, proef 
je het pure fruit terug. 
Soepel rood is de ideale
schakel tussen wit en 
krachtig rood en past 
perfect bij een tussen-
gerecht of een gerecht 
met groente, zoals deze 
quiche flamande van 
Joris Bijdendijk.

Quiche Flamande 
met witte en 

groene asperges
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Lichtvoetig en vol finesse
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Joris Bijdendijk
Rijks*
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2020 Morellino di Scansano
Cantina LaSelva

Bij Cantina LaSelva worden wijnen 
gemaakt met een authentiek Toscaans 
karakter, geheel biologisch, duurzaam en 
zonder dierlijke toevoegingen. De morellino 
is gemaakt van sangiovese met een klein deel 
merlot. Een prachtwijn met zwarte kersen, 
rozemarijn, tijm en een heerlijke frisheid. 
Lekker bij een verse ravioli gevuld met 
artisjok, walnoot en salie. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €11,40 €12,25  
Bij doos van 6: €10,95 per fles

2018 Juliénas
Domaine du Clos du Fief 
 
Juliénas wordt gezien als een van de beste 
cru’s uit de Beaujolais, de wijnen zijn hier 
nét wat voller en kruidiger en kunnen beter 
ouderen. Michel Tête is hier een grootheid, 
zijn Juliénas van oude gamay-stokken is 
intens en mooi fris met rijp fruit, aardse to-
nen en iets kruidigs. Heerlijk klassiek bij een 
gratin van Franse groene linzen, knoflook 
en gekonfijte tomaat. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per doos: €14,20 €15,25   
Bij doos van 6: €13,75 per fles

2020 Pinot Nero – Venezia Giulia
Tenuta Viscone
 
Dat pinot noir ook buiten Bourgogne 
mooie wijnen op kan leveren, bewijst 
Tenuta Viscone met hun pinot nero. In het 
meest noordoostelijke puntje in Italië, tegen 
Oostenrijk aan, geniet de druif van de juiste 
temperatuur en hoeveelheid regen. Een wijn 
met spanning en lengte die perfect smaakt bij 
een gevogelteballotine met San Daniele-ham 
en polenta.  
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,25 €9,90
Bij doos van 6: €8,95 per fles

2019 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein

Birgit maakt haar wijnen op biologisch-dy-
namische wijze uit liefde voor het leven 
en de natuur. Haar wijnen zijn puur, in 
perfecte harmonie en hebben een fris karak-
ter. De Blaufränkisch Heide zit boordevol 
zoete kersen, zwarte bessen en kruiden. De 
zijdezachte tanninen gaan prachtig samen 
met gebakken forel met knapperig spek en 
een rodewijnsaus.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,75 €13,70
Bij doos van 6: €12,30 per fles  

2020 Garnacha tinto – Campo de 
Borja, Legado del Moncayo

Isaac Fernandez maakt op zijn prachtige 
hooggelegen wijngaarden wijnen waarin hij 
de garnachadruif en de terroir de hoofdrol 
laat spelen; puur en zonder toevoeging van 
hout. Uitbundig, geconcentreerd fruit met 
impressies van bosvruchten, cacao, rode 
bloemen en met een opvallende frisheid. 
Heerlijk bij de rijkgevulde Quiche Flamande 
van Joris Bijdendijk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €6,95 €7,50    
Bij doos van 6: €6,75 per fles 

2019 Negre Selecció – Penedès 
Finca Can Feixes
 
De eeuwenoude finca ligt in het hoogste deel 
van de Penedès, waar de mooiste wijnen 
van de streek vandaan komen. De familie 
Huguet maakt hier op biologische wijze alom 
geprezen wijnen. Deze Selecció komt van 
hun beste percelen tempranillo en merlot, is 
fris, met tonen van zwarte bes, framboos en 
een lichte kruidigheid. Drink bij geroosterde 
eendenborst met wilde paddenstoelen. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,60 €12,50  
Bij doos van 6: €11,25 per fles

Wine 
Spectator 
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Joris’ 
wijn-
keuze



eon is onder andere bekend 
van het televisieprogramma 
BinnensteBuiten, waarvoor hij 
als culinair expert het hele land 

doorkruist op zoek naar mensen die net 
zo veel passie voor eten en drinken heb-
ben als hij. Leon volgde de hotelschool 
Ter Duinen in België, een kweekvijver 
voor vele Michelin-chefs, waarna hij in 
Parijs en Zwitserland ervaring opdeed. 
Vorig jaar toog Leon met zijn gezin 
richting de VS voor een nieuw avontuur, 
maar corona gooide helaas roet in het 
eten. Terug in zijn Utrecht kwam hij als 
chef-kok terecht bij Karel V, waar wij hem 
bezochten. Hij maakte een prachtige Hol-
landse reerug voor ons, puur gebraden 
– want Leon laat het product graag voor 
zichzelf spreken. Hierbij serveert hij 
niet-rijpe vruchten die hij in de zomer 
inlegt voor meer zoet- en frisheid. We 
dronken hierbij een rijke en gulle caber-
net-sauvignon met prachtige ronde tanin-
nen en zwart bessenfruit. In combinatie 
met het vlees is juist de rijpheid van de 
wijn en het droge mondgevoel heerlijk. 
Reerug is mager vlees, dus je hebt een 
wijn nodig met milde taninnen. Daarnaast 
halen de zuren van het ingelegde fruit 
het sappige in de wijn mooi naar boven.

Hollandse reerug met gekonfijte 
en gegratineerde aardappel, 

mirabellen, jonge aardbei en kersen

L

VOL ROOD
Kracht en karakter
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Leon Mazairac
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Volle rode wijnen met 
krachtige en karakteris-
tieke smaken waarbij 
heerlijke vleesgerechten 
nog beter smaken. Leon 
Mazairac houdt van 
wijnen én gerechten met 
karakter en maakte voor 
ons Hollandse reerug. 
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2020 Côtes du Rhône rouge 
‘La Dame Rousse’, De la Mordorée

In Tavel, ten zuidwesten van Châteauneuf-
du-Pape, ligt het familiedomein Domaine 
de la Mordorée. Na het overlijden van 
wijnmaker Christophe Delorme nam dochter 
Ambre zijn levenswerk over, en met succes! 
De passie voor het vak van de familie leidt 
tot unieke wijnen, vol karakter. La Dame 
Rousse is heerlijk kruidig, met zoetige 
tanninen en een lange, frisse afdronk. Een 
klassieker bij hertenbiefstuk of wild zwijn. 
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles

2017 Haut-Médoc – Cru Bourgeois 
Château Maucamps 
 
In het zuiden van de Médoc, in het plaatsje 
Macau, ligt Château Maucamps. In 1973 
werden de wijngaarden door de familie Tes-
sandier herbeplant met merlot, cabernet-sau-
vignon en petit verdot. Sappig rood fruit, met 
een intense afdronk met een rijke tannine-
structuur. Een heerlijke, klassieke combinatie 
met gegrild rood vlees als runderribstuk, 
lamskoteletten of kruidige stoofschotels. 
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €18,95 €20,50
Bij doos van 6: €18,25 per fles

2018 Crianza – Ribera del 
Guadiana, Palacio Quemado
 
De bruinrode aarde die stenig en kalkrijk 
is, karakteriseert de terroir van het kleine 
wijngebied Ribera del Guadiana. Deze 
wijn, gemaakt van 100% tempranillo, krijgt 
een opvoeding op Franse en Amerikaanse 
eikenhouten vaten. Dankzij de expressieve 
aroma’s van bramen, bessen en zoethout past 
deze Spaanse klassieker prachtig bij geroos-
terd vlees van het Ibericovarken of gevulde 
kwartels uit de oven. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,50 €11,30
Bij doos van 6: €10,20 per fles

2018 Cabernet Sauvignon
California, Cannonball

Wijnmaakster Ondine Chattan weet als 
liefhebber van cabernet-sauvignon precies 
waar zij de beste druiven kan vinden. Het 
overgrote deel haalt zij uit Sonoma County, 
waar de wijn ongeveer achttien maanden 
op eikenhout rijpt. Het resultaat is een 
expressieve wijn met ceder, cassis en vanille. 
De geconcentreerde, zwoele tanninestructuur 
past perfect bij de reerug van Leon.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles 

2019 Orot Roble – Toro, Bodegas 
Toresanas

In het heuvelachtige wijngebied Toro, in het 
noordwesten van Spanje, wordt de lokale 
tinta-de-torodruif (tempranillo) van de oude 
stokken ‘bush vines’ met de hand geplukt. 
Tonen van bramen, bessen en specerijen 
stijgen op uit het glas. De smaak is vol en 
krachtig met levendig bosfruit en iets bloe-
migs. Een schitterende wijn bij een Spaanse 
stoofschotel met bonen, knoflook, saffraan en 
paprika.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €7,70 €8,25
Bij doos van 6: €7,40 per fles

2019 Año Cero Malbec, Altocedro
 
Op de uitlopers van het Andesgebergte ligt 
wijnhuis Altocedro. Karim Mussi Saffie 
werkt hier met stokken malbec die al meer 
dan honderd jaar oud zijn, maar nog steeds 
frisse en krachtige wijnen voortbrengen. Deze 
wijn is perfect in balans met zowel kracht 
en concentratie als elegantie en finesse. De 
Argentijnen drinken hem bij hun ‘asado’, de 
familiebarbecue met dooraderd en gerijpt rood 
vlees en zelfgemaakte chimichurri.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,80 €15,90
Bij doos van 6: €14,25 per fles

Leon’s 
wijn-
keuze

Favoriet
Louis Kat



eoffrey hield niet van school, 
maar wel van koken. Daarin 
wilde hij als kind al de beste 
zijn. Met dit doel voor ogen 

begon hij aan een groot avontuur via 
Arzak, The Fat Duck en ‘t Nonnetje 
naar zijn eigen restaurant, Oxalis in 
West-Friesland. Voor Vinée Vineuse 
drie van dit jaar deelde Geoffrey zijn 
levensverhaal met ons tijdens een 
uitgebreid interview. Hij kookte toen 
een van zijn succesgerechten van Oxalis: 
rode mul met coquille, sinaasappel en 
vers geschaafde venkel. Zijn liefde en 
vakmanschap voor desserts kwamen ook 
aan bod, daarom vroegen wij hem voor 
het kerstnummer het nagerecht te maken. 
Geoffrey koos voor een gerechtje dat 
zowel een lust voor het oog als voor de 
mond is, een witte chocolademousse op 
een cacaobodem met frambozen en een 
witte chocogalette. De wijn die we bij dit 
gerecht uitkozen, is de Monbazillac van 
Château Vari. Geoffreys dessert heeft een 
romig karakter door de witte chocolade 
en een gerijpte smaak door het aman-
delschaafsel. De framboos zorgt voor 
een hoge zuurgraad die door de gerijpte 
zuren in de wijn wordt opgenomen, een 
hemelse combinatie!

Een feestelijk diner vraagt 
om een bijzondere 
afsluiter: de dessertwijn. 
Zo eindig je het diner in 
stijl, want een passende 
wijn geeft ieder dessert 
extra allure. Allure heeft 
het dessert van Geoffrey 
van Melick zeker, een witte 
chocolademousse met 
frambozen.

Witte chocolademousse op een 
cacaobodem met frambozen en 

een witte chocogalette

G

DESSERT
Zacht en zoet
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2019 Ballet d’Octobre – Jurançon 
moelleux, Domaine Cauhapé

De petit-manseng-druiven voor deze cuvée 
worden eind oktober geoogst. Explosief par-
fum met verleidelijke aroma’s van grape-
fruit, perzik en passievrucht en een hint 
van honing. Een verfijnde zoete smaak met 
frisse zuren en een indrukwekkende finale. 
Een ultieme begeleider van een dessert van 
met specerijen gepocheerde peren en krokante 
pistache of een klassieke tarte tatin.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,10 €16,20
Bij doos van 6: €14,60 per fles 

2016 Rasteau rouge Grenat – 
Vin Doux Naturel, Escaravailles 
 
Een schitterende ‘portachtige’ dessertwijn, 
gemaakt van 100% grenache én de speciali-
teit van het domein. Rijk aan aroma’s van 
bramen, pruimen, vijgen, cacao en spece-
rijen. Mooie frisse tanninen, elegant zoet en 
prachtige zuren in de afdronk. Heerlijk bij 
een kaasplankje met blauwe kazen of bij een 
pure chocolademousse met warme kersen. 
Op dronk: tussen nu en 2039
Nu per fles: €22,75 €24,50
Bij doos van 6: €21,95 per fles 

2017 Monbazillac  
Château Vari
 
Château Vari is een oud domein gelegen in
het hart van Monbazillac. Dankzij de botry-
tis cinéréa maken ze hier prachtig geconcen-
treerde, edelzoete wijnen. Schitterend fris, met
in de smaak honing, mandarijn, bloesem en 
witte perzik. Lekker bij een tarte tatin van
appel met een bolletje vanille-ijs. Ook niet te 
versmaden bij de witte chocolademousse van 
Geoffrey. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €14,20 €15,25
Bij doos van 6: €13,75 per fles 

2016 Barsac – Sauternes 
Château Gravas

De sémillon- en sauvignondruiven komen 
door toedoen van de botrytis cinéréa aan hun 
prachtig geconcentreerde zoet en frisse zuren. 
Tonen van abrikoos, perzik en een vleugje 
honing. De smaak is zwoel en edelzoet, biedt 
mooie zuren en een verfijnde finale. Een 
genot bij foie gras op toast. Of ga voor een 
pecannotentaart of vers gebakken madeleines.
Op dronk: tussen nu en 2035+
Nu per fles: €21,90 €23,50
Bij doos van 6: €20,95 per fles  

2020 Sauvignon blanc semi-dulce 
Palacio de Bornos

De sauvignondruif geeft in Rueda zeer aro-
matisch fruit. Een uitbundige neus van vers 
wit fruit, met lichtzoete aroma’s van groene 
appel, papaja en grapefruit. De wijn heeft 
een ideale balans tussen extractie en ver-
fijning. Heerlijk bij een feestelijke kerstkrans 
van meringue, citroenyoghurt en fruit. 
Of iets hartigs als een cakeje met feta en 
olijven. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €7,95 €8,60
Bij doos van 6: €7,75 per fles 

2020 Moscato d’Asti 
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
 
Piemonte is dé streek van de wereldberoemde 
barolo’s, maar ook van deze lieflijke Moscato 
d’Asti (5,5% vol). De geur is duidelijk mus-
kaat met exotisch fruit, honing en citrus. De 
smaak is friszoet, met kruidige tonen en wat 
sinaasappelschil. Schenk hem bij een tiramisu 
met limoncello en citroenmascarpone, panna 
cotta of ijs met citrusfruit.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,30 €16,50
Bij doos van 6: €14,80 per fles 

Geoffrey’s 
wijn-
keuze

93 pt
Revue du
 Vin de 
France



Sassicaia 
Het verhaal 
achter de mythe

FROZE MY ASS FOR THE 81 SASS stond op een 
button die werd uitgedeeld aan mensen die in de rij 
stonden om een fles Sassicaia 1981 te bemachtigen bij 
de drankenwinkel SAG in Montreal, Canada. Ondanks 

de vrieskou stonden mensen al vanaf 05.00 uur in de rij te 
wachten voor de deur van de winkel die om 10.00 uur open 
zou gaan. Iedereen mocht slechts één fles kopen. Veel van de 
Italiaanse restaurants stuurden leden van hun personeel, vrien-
den en familieleden om een fles te kopen, om zo voldoende 
voorraad te bemachtigen. Het geeft aan hoe gewild een fles 
Sassicaia toen was; en dat is hij nog steeds, want de wijn is 
altijd binnen enkele uren na de release volledig uitverkocht.

Wanneer in de redactievergadering de opvolging van Frénk 
van der Lindens verhaal over Petrus in het kerstnummer van 
vorig jaar ter sprake komt, opper ik Sassicaia van Tenuta San 
Guido. Er zijn een aantal domeinen ter wereld die hermetisch 
zijn afgesloten voor de buitenwereld en San Guido is er een 
van. Maar niet voor Okhuysen: deze Super Tuscan – gemaakt 
van grotendeels cabernet-sauvignon – wordt door hen sinds 
2015 in Nederland verdeeld. Er wordt besloten om een inter-

I
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Vorig jaar stonden we aan de poort van
Petrus. Dit jaar reisden we af naar Bolgheri 
voor een exclusief bezoek aan Tenuta 
San Guido. Daar wordt de iconische 
Sassicaia gemaakt, de wijn die Italië op 
de internationale wijnkaart zette. 
Tekst: Thierry Somers 

Nicolò en Mario Incisa della Rocchetta in de kelders van Sassicaia in Bolgheri.

viewverzoek in te dienen voor de ambassadeur van Tenuta San 
Guido, Priscilla Incisa della Rocchetta, kleindochter van Mario 
Incisa della Rocchetta, de bedenker van Sassicaia. Vanwege mijn 
artikelen in Decanter en Proefschrift, en diepte-interviews 
met Lalou Bize-Leroy en sommelier Enrico Bernardo voor 200%, 
vraagt Xavier of ik hem wil vergezellen naar Italië. 

De avond voor het vertrek naar Italië lees ik het verhaal over
Petrus nog eens door. Ik constateer dat wat Frénk heeft ge-
schreven een opvallende overeenkomst heeft met het verhaal 
dat ik ga schrijven: zowel Frénk als ik hebben nooit van ons 

leven een druppel gedronken van de wijn waar we over gaan 
schrijven. Voor Frénk was het zelfs de vraag of hij de wijn 
tijdens zijn bezoek aan het chateau zou proeven. Xavier stelt 
mij in het vliegtuig gerust dat we tijdens ons bezoek zeker 
Sassicaia zullen proeven.

Tenuta San Guido ligt in Bolgheri in de provincie Livorno,
een kustprovincie van Toscane. Het landgoed heeft een op-
merkelijke vorm: een rechthoekige strook van dertien kilo-
meter lang die van de Tyrreense zee tot aan de bergen loopt 
en maar liefst 2500 hectares beslaat. Dwars door het midden 
loopt een kaarsrechte weg van vijf kilometer lang, met aan 
weerszijden reusachtige cipressen en, enigszins verborgen, 
daarachter wijngaarden, olijfboomgaarden, groentetuinen, 
weilanden, landbouwgrond en zelfs een paardenracebaan. 
Ook al maken ze hier Bordeaux stijl wijnen, ze proberen be-
zoekers niet te imponeren zoals de chateaus gelegen aan de 
D2 route in Haut-Médoc. Nergens op het landgoed is de 
naam van Tenuta San Guido of Sassicaia groot op een muur 
geschilderd, ook geen grote gietijzeren hekken, geen lange 
oprijlaan die leidt naar een statig chateau. Op San Guido blijft 
men liever discreet. Xavier rijdt zelfs eerst voorbij aan de oker-
gele villa waar we worden ontvangen door Priscilla Incisa en 
Elena Brachini, communicatiemanager van San Guido.

De villa is huiselijk ingericht met vloerkleden en comforta-
bele sofa’s en doet denken aan een Engels countryhouse. Op 
de salontafel ligt een stapel historische en moderne kunstboe-
ken. Ook is de passie van de familie voor paarden in de ruimte
zichtbaar. Niet alleen in Priscilla’s signature kapsel, een strakke
paardenstaart, maar ook aan de muren die volhangen met pren-
ten van volbloed renpaarden. Ik neem plaats op een blauwe 
sofa onder een afbeelding van het andere paradepaardje van 
Tenuta San Guido, Ribot, Italiës meest succesvolle racepaard.

Het bouquet van een bordeaux
Het was altijd de wens van Mario Incisa om een volbloed wijn 
te maken, en voor hem was dat een type bordeaux. In een 
brief aan de bekende criticus Luigi Veronelli schreef hij dat hij 
als student in de jaren twintig in Pisa regelmatig te gast was 
bij de hertog van Salviati. Hij dronk daar een wijn gemaakt 
van hun wijngaarden in Migliarino, waarvan het bouquet hem 
deed denken aan een bordeaux. In de jaren dertig begon 
Mario Incisa in Rocchetta in Noord-Italië te experimenteren 
met pinot noir gerijpt in houten vaten. Toen hij trouwde met 
gravin Clarice della Gherardesca verhuisden ze naar het Bol-

gherigebied, waar zijn vrouw een landgoed had geërfd: Tenuta 
San Guido. In 1944 plantte hij op de zacht glooiende heuvels 
onder de vesting van Castiglioncello de eerste cabernet-sau-
vignonwijngaard aan met stekken die hij had gekregen van de 
Salviatifamilie. Hij ontdekte een gelijkenis tussen de grond in 
Bolgheri en die in de Graves in Bordeaux, een overwegend 
kiezelhoudende bodem, die zeer gunstig is voor de productie 
van grote rode wijnen. Hij noemde de wijn Sassicaia wat is af-
geleid van sasso, Italiaans voor steen. De wijn had het bouquet 
waar hij naar op zoek was.

Het karakter van de cabernet-sauvignon is een andere reden 
waarom de variëteit zo goed tot z’n recht komt in Bolgheri. 
“Cabernet-sauvignon kan zich heel goed aanpassen,” vertelt 
Priscilla. “Je kunt hem bijna overal in de wereld aanplanten en 
hij pikt alle elementen op die er zijn in de omgeving. Hier in 
Bolgheri hebben we een mediterrane versie van cabernet-
sauvignon omdat we zuidelijker liggen. In de stenen zijn mine-
ralen aanwezig die de wijn een enigszins ziltige smaak geven.”

Ook profiteren de druiven van het microklimaat in Bolgheri,
dat wordt beïnvloed door de zee en de bergen. De wijnstok-
ken hebben baat bij warme dagtemperaturen, die de suiker-
ontwikkeling bevorderen. De koele nachten geven de wijnstok 
de gelegenheid om te herstellen van de hitte overdag en hel-
pen om aroma’s te ontwikkelen en de zuurgraad te behouden. 
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Tenuta San Guido is hermetisch 
afgesloten van de buitenwereld. 

Gelukkig niet voor Okhuysen

Een line-up waar wij zelfs stil van worden.

Met Sassicaia produceerde Mario Incisa de eerste Bordeaux 
stijl wijn van Italië. Naast de druivensoorten uit Bordeaux 
introduceerde hij wijnmaakmethodes die nu de norm zijn 
maar toentertijd niet, zoals fermentatie in roestvrijstalen vaten 
en het gebruik van barriques. Incisa was ook op een ander 
gebied zijn tijd vooruit. In vroegere jaren gaven mensen vaak 
de voorkeur aan wijnen met een imposante structuur, maar 
Incisa gaf juist de voorkeur aan een type wijn dat gebaseerd is 
op elegantie, met een lager alcoholgehalte en geschikt voor 
een lange rijping, waarbij het hout geen grote invloed heeft 
op de sensorische kenmerken. Sassicaia is nooit van die koers 
afgeweken. Incisa’s aanwijzingen zijn samen met de regels van 
de oenoloog Giacomo Tachis nog steeds leidend. Anno 2021 
maken ze op Tenuta San Guido nog steeds hetzelfde type 
wijn, zoals Mario Incisa voor ogen had. 

Sassicaia als huiswijn
Al decennia lang is Sassicaia een van de meest begeerde wij-
nen ter wereld. In 1994 werd het een eigen DOC als sub-
gebied binnen de DOC van Bolgheri en in 2013 werd deze 
terroir zelfs geëerd met een eigen DOC, de Bolgheri Sassicaia 



DOC. Het succes van Sassicaia heeft internationale interesse 
gekweekt naar Italiaanse wijnen. Producenten uit andere wijn-
gebieden in Italië verhuisden naar Bolgheri om hun eigen 
wijnbedrijven op te starten waaronder Angelo Gaja afkomstig 
uit Piemonte. Hij is van mening dat alle Italiaanse wijnprodu-
centen veel te danken hebben aan Sassicaia. 

De invloedrijke wijncriticus Robert Parker gaf de jaargangen 
1985 en 2016 100/100 Parker punten en in 2018 riep Wine 
Spectator Sassicaia 2015 uit tot Wijn van het Jaar. En dan te 
bedenken dat de wijn eerst alleen gemaakt werd voor con-
sumptie binnen de familie.

Waarom kwam de eerste jaargang Sassicaia pas in 1968 op 
de markt? Priscilla: “Mijn grootvader plantte wijngaarden in 
1944 aan en hij produceerde heel weinig flessen van zijn ei-
gen wijn in de eerste naoorlogse periode. Het wijngaardareaal 
was erg klein en hij overwoog daarom niet om zo’n klein 
volume flessen op de markt te brengen. Hij produceerde wijn 
op een experimentele manier en de plaatselijke bevolking – de 
boer, de arbeiders en zijn medewerkers – stonden niet positief 
tegenover deze wijn. Hij wist dat cabernet-sauvignon daaren-
tegen een andere verfijning en een langere rijpingsperiode 
nodig heeft. Daarom ging mijn grootvader, ondanks de kritiek, 
op zijn eigen manier door met produceren, in de overtuiging
dat zijn wijn, na een rijpingsperiode in houten vaten geduren-
de een bepaalde periode, veel meer waardering zou oogsten.
Deze waardering kwam onder andere van onze neven Antinori, 
die al zeer actief waren als wijnproducenten en handelaren. 
Dankzij de aanmoediging van mijn vader, Nicolò, en mijn oom 
Piero, werd mijn grootvader overtuigd om een uitdaging aan 
te gaan, namelijk het omvormen van een familiewijn tot een 
product dat op de markt kon worden aangeboden. Het verliep 
allemaal niet gemakkelijk of snel vanaf de eerste productie-
jaren die dateren uit de naoorlogse periode tot de wijn bijna 
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30 jaar later voor het eerst op de markt werd gebracht. Mijn 
grootvader vreesde dat hij onder druk van de markt misschien 
concessies zou moeten doen aan de kwaliteit van de wijn. Er 
ontstond echter een perfecte samenwerking tussen mijn vader 
en mijn grootvader, en de familie Antinori, die de medewer-
king van hun oenoloog Giacomo Tachis aanbood. Tachis ver-
dient ook een pluim voor het feit dat hij intelligentie en 
professionaliteit aan de dag heeft weten te leggen bij het be-
naderen van Sassicaia zonder de belangrijkste kenmerken 
ervan te vervormen.”

De doorbraak en erkenning van Sassicaia kwam in 1978. 
Toen Decanter magazine een blindproeverij ‘Grand Clarets’ 
organiseerde, koos de jury, bestaande uit gezaghebbende 
critici zoals Hugh Johnson, Clive Coates en Serena Sutcliffe, uit 33 
bordeaux blend wijnen Sassicaia 1972 tot winnaar. De uitslag 
kwam als een complete verrassing. Hoe kon een onbekende 
wijn – die toentertijd de status had van tafelwijn – uit een on-
bekend wijngebied 32 andere cabernet-sauvignons die uit de 
hele wereld waren geselecteerd verslaan? De uitslag was een 
mijlpaal in de historie van de Italiaanse wijn.

Het moment suprême
Elena zegt dat het tijd is om de wijnen te gaan proeven en we 
rijden van de villa naar de wijnkelder. Bij binnenkomst kan ik 
me niet bedwingen: eerst kijk ik naar de tafel waar de wijnen 
staan die we straks gaan proeven. Een glimlach verschijnt op 
mijn gezicht wanneer ik drie flessen zie staan waaronder Sas-
sicaia 2018, het vijftigste oogstjaar dat op de markt is versche-
nen. We krijgen een korte tour door de imposante kelder waar 
jaargang Sassicaia 2019 in eiken vaten ligt te rijpen.

Om de spanning op te bouwen proeven we eerst de wijnen 
die op initiatief van Nicolò Incisa zijn geïntroduceerd: Le Di-
fese (in 2002) en Guidalberto (in 2000). Le Difese is gemaakt 
met de intentie om op jonge leeftijd te drinken en deze 2019 
gemaakt van 70% cabernet-sauvignon en 30% sangiovese biedt 
nu al veel plezier. De wijn is lekker sappig, geuren van kersen, 
rozijnen, medium bodied met frisse zuren, heerlijk als aperi-
tief. Guidalberto 2019 is een blend van cabernet-sauvignon en 
merlot, gemaakt met de wens om op jongere leeftijd te kunnen 

In 2013 werd de mythe compleet 
met een eigen herkomstbenaming 

Bolgheri Sassicaia DOC

Op de heuvels onder de vesting van Castiglioncello plantte 
Mario Incisa de eerste cabernet-sauvignon wijngaard aan.

OP BEZOEK BIJ DE MAKERS VAN SASSICAIA 

Xavier en Thierry met Priscilla Incisa in de kelders van Sassicaia.

drinken dan Sassicaia. De wijn is duidelijk voller en krachtiger 
van smaak dan Le Difese. In de neus kruidig, bramen, een lek-
kere rondeur door de merlot, medium bodied met iets hogere 
zuren en tanninen. Een serieus glas, maar zeer verteerbaar. 

Dan komt het moment suprême en ga ik voor het eerst in 
mijn leven Sassicaia proeven. Het oogstjaar is 2018, een fris 
jaar. Ik sluit m’n ogen en concentreer me. Onmiskenbaar ruik 
ik de paprikageur van de cabernet-sauvignon maar ook spece-
rijen, kruiden en zelfs een hint van grafiet. In de smaak kersen 
en bramen, balsamico, licht ziltige mineraliteit, het hout is 
mooi geïntegreerd, elegantie en finesse in een lange afdronk. 
In een blindproeverij zou ik zeggen dat de wijn is gemaakt van 
cabernet-sauvignon en op basis van de smaak in de afdronk 
zou ik zeggen dat de wijn uit Italië komt vanwege de kenmer-
kende zuren die je terugvindt in veel Italiaanse rode wijnen. 
Bij sommige Nieuwe-Wereldwijnen gemaakt van cabernet- 
sauvignon krijg je de indruk dat ze een bordeaux proberen te 
imiteren, maar deze Sassicaia met een hint van ziltigheid is een 
prachtige afspiegeling van de terroir in Bolgheri.

Gezonde druk
Tijdens de lunch in het restaurant op de Tenuta vraag ik Pris-
cilla of het altijd in de lijn der verwachtingen lag dat ze haar 
vader zou opvolgen. “Helemaal niet,” glimlacht ze. “Als kind 
was ik vrij om te doen wat ik wilde en er was nooit enige druk 
om hem op te volgen.” In 1993 rondde ze haar studie af op 
het French Lycée Chateaubriand in Rome en verhuisde naar 
Engeland om een studie aan de University College in Londen 
te volgen. Daar studeerde ze af met een Bachelor’s Degree 
in kunstgeschiedenis, gevolgd door een Master’s Degree in 
Italiaanse barokkunst. Toch stapte ze uiteindelijk in haar vaders 
voetsporen. “Mijn vader was een bescheiden en enigszins ver-
legen man,” legt Priscilla uit. “Hij vroeg mij of ik namens hem 
onze wijnen op internationale proeverijen kon vertegenwoor-
digen. Hoewel ikzelf ook enigszins verlegen ben, haal ik daar 
veel plezier uit en gaat in het openbaar spreken me goed af.” 

Nicolò Incisa is niet dagelijks meer actief op Tenuta San 
Guido. Het bedrijf wordt geleid door een nieuwe generatie 
Incisa’s, bestaande uit vijf neven met Priscilla als de ambassa-
deur. Hoe is het om in de voetsporen te treden van haar vader 
en grootvader? “Voor het hele gezin is het een grote uitda-

ging, die wij natuurlijk graag en met trots aangaan. Het geeft 
ons veel voldoening, maar brengt ook een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel met zich mee. Tegenover onze voorgangers 
en onze opvolgers. En tegenover alle mensen die hier werken, 
in sommige gevallen al generaties lang.”

Tot mijn vreugde komt de sommelier naar onze tafel met 
een oudere fles Sassicaia uit 2015, de jaargang die Wine 
Spectator in 2018 uitriep tot wijn van het jaar. De wijn is een 
uur van te voren gedecanteerd, maar wanneer ik hem in het 
glas ruik, geeft deze zich nog niet. Ik wals de wijn in mijn glas 
om de aroma’s los te maken. Dan komt er een verleidelijke 
geur naar boven van zwarte bessen, kruiden, drop en kaneel. 
De wijn is rijk van smaak met zwoel rijp fruit, licht romig met 
een hint vanille, geconcentreerd en krachtig, maar hij blijft 
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Sassicaia hoort in het rijtje Petrus, 
Yquem, Grange, Dominus, Chave,

Romanée-Conti en Vega Sicilia

elegant door de frisse zuren in de afdronk. De wijn geeft me 
een gelukzalig gevoel. 

Xavier vraagt Priscilla verder door over de verantwoorde-
lijkheid die ze voelt om dingen op de juiste manier te doen. 
“Sassicaia is de enige wijn in Italië die zijn eigen D.O.C. heeft, 
dus alle ogen zijn op ons gericht. We moeten er zeker van zijn 
dat we dingen op de juiste manier blijven doen. We kunnen 
ons geen fouten permitteren. Sassicaia is ook een symbool 
geworden van Italiaanse wijn. Wij voelen de verantwoorde-
lijkheid dat we iets speciaals vertegenwoordigen van ons 
land – zeker in het buitenland. We beschouwen het als een 
gezonde druk en we kunnen niet op onze lauweren rusten.”

Slechts honderd van de 2500 hectaren op Tenuta San 
Guido zijn aangeplant met wijnstokken, waarvan 77 hectare 
Sassicaiawijngaarden. In een goed jaar worden er gemiddeld 
280.000 flessen van Sassicaia gemaakt. Je vraagt je af waarom 
ze niet meer wijngaarden aanplanten wanneer er zoveel vraag 
is naar Sassicaia. Priscilla vertelt dat de kleine hoeveelheid 
wijngaarden van het landgoed een van de redenen is die de 
wijn nu juist zo bijzonder maakt. “Mensen realiseren zich niet 
dat de omgeving rondom de wijngaarden ervoor zorgt dat de 
wijn zo goed is. Het wildreservaat aan de Tyrreense zee en de 
biodiversiteit op ons landgoed spelen een belangrijke rol in 
het bestaan en de duurzaamheid van het ecosysteem. Enkele 
voordelen van biodiversiteit voor het ecosysteem zijn bijvoor-
beeld: bestuiving, zuivere lucht en water, en klimaatregeling. 
Dit draagt allemaal bij aan de kwaliteit van de wijn.”

De magie van wijn
Op de terugweg naar Pisa zijn we verguld dat we getrakteerd 
werden op Sassicaia 2015. En Xavier heeft nog een toegift 
voor mij in petto want hij wil mij nog een oude fles Sassicaia 
laten proeven. Twee weken later bij restaurant Zoldering 
heerst bij mij een gevoel van opwinding wanneer Xavier 
een fles Sassicaia 2008 op tafel onthuld. De wijn zit in een 
transitiefase van secondaire naar tertiaire aroma’s met geuren 
van leer, grafiet, champignons, licht animaal en in de smaak 
ravissant rijp fruit, fluweelzacht op de tong. De wijn is krachtig 
maar blijft luchtig, gracieus, prachtige structuur en perfect in
balans. Hier proef je de magie van een gerijpte fles Sassicaia.
Het is het bewijs dat Sassicaia thuishoort in het rijtje van de
iconische wijnen ter wereld waaronder Petrus, Yquem, 
Grange, Dominus, Romanée-Conti, Hermitage van Jean-Louis 
Chave of Unico van Vega Sicilia. Het is een voorrecht om zo’n 
bijzondere wijn te mogen proeven. En een mooie bijkomstig-
heid: I didn’t have to freeze off my ass for it.



n oktober was ik op huwelijksreis door 
Frankrijk. Tijdens het autorijden was er 
zeeën van tijd om over van alles na te den-
ken. Over onszelf en elkaar hadden we in 

de voorafgaande periode natuurlijk al voldoende 
gedacht en gesproken. Zware onderwerpen als 
het milieu en corona, en hoe we in de samenle-
ving staan, maar ook luchtigere zaken als muziek, 
mooie kleding, lekker eten en drinken passeer-
den daarom de revue, met op de achtergrond 
vele eet- en drinkpodcasts. Tip: ‘radio mangiare’ 
en ‘I’ll drink to that’ zijn geweldig om de kilome-
ters asfalt te overbruggen.

Voorafgaand aan de podcasts begon onze trip
met de show ‘Scherven’ van Youp van ’t Hek. 
Mijn vriendin (zo blijf ik haar noemen) had nog 
nooit de beroemde op-vakantie-naar-Frankrijk-
scène gehoord, maar Lyon in braille op de
vangrail en moeders koffers zal ze niet snel ver-
geten. Stoned van de Fruittella zegt haar nu alles. 
De show gaat echter ook over de fictieve likeur-

stokerij ‘de Blauwe Flesch’ van zijn ouders en 
daarmee over smaak, over principes, over traditie, 
geschiedenis en melancholie. Voldoende voer 
voor reflectie. 

Op wijnbezoek bij Domaine Clape bleek 
Olivier voor veel dilemma’s te staan die ook in 
de show van Youp voorkwamen. Speel je in op 
de vraag van de markt? Doe je concessies aan je 
eigen smaak en daarmee aan de kern van jezelf 
zijn? Clape kiest voor zijn principes. Ondanks de 
wereldwijde vraag wil hij niet uitbreiden. Olivier 
is een wijnboer die in de wijngaard wil staan en 
met een groter domein zou hij manager in plaats 
van wijnmaker moeten worden. Daar past hij 
voor, een respectabele keuze. 

Struinend door de vele wijnwinkels vroeg ik 
me bij het schap zoete en versterkte wijnen af 

Zoete herinneringen
hoeveel boeren dezelfde keuze kunnen maken 
gezien de, eigenlijk belachelijk, lage prijzen. Met 
Château d’Yquem gaat het weliswaar geweldig, 
maar dat is dan ook een van de weinigen in de 
hele appellatie. Hoeveel chateaus in Sauternes 
maken niet de meest fantastische wijnen met nau-
welijks winst? Zoet is uit. Met die situatie worden 
ook wijnboeren in andere delen van Frankrijk 
geconfronteerd. Maury, Banyuls en Muscat de 
Frontignan: zoete wijnen met ook nog eens een 
flinke scheut alcohol. De vraag is opgedroogd en 
wat doe je dan als wijnboer?

De familie Parcé op de grens met Spanje bracht 
de focus naar droog. Collioure, maury sec en an-
dere roussillon-wijnen: stuk voor stuk geweldig.
De zoete tradities werden echter niet uit het oog 
verloren en zo maken ze nog steeds zalige maury 
én rivesaltes. Van buren die te oud worden om 
hun wijn aan de man te brengen verkopen ze bo-
vendien briljante gerijpte wijnen die jaren op vat
hebben kunnen uitrusten, voor prijzen waar je 
mond van openvalt. Ik vrees dat een volgende ge-
neratie deze wijnen nooit meer zal kunnen proe-
ven, maar zolang ze er nog zijn, maak ik er gretig 
gebruik van. De zeventien jaar op hout gerijpte 
Rivesaltes Ambré bijvoorbeeld. Echt fantastisch. 

Youp’s ‘Blauwe Flesch’ is in het verhaal failliet, 
principe kwam boven overleven. Wijnboeren als 
Clape kunnen zich gelukkig dezelfde principes 
permitteren zonder failliet te gaan, maar ik vrees 
dat menig rivesaltes-producent niet eenzelfde 
luxepositie kent. Over twintig jaar ziet het wijn-
landschap in Zuid-Frankrijk er compleet anders 
uit, ook zonder het broeikaseffect. Melancholisch 
trek ik een kurk uit een fles van de familie Parcé 
en denk aan de Blauwe Flesch die nooit heeft be-
staan, maar nog zo actueel is als 25 jaar geleden.

I

SOMMELIER

Over twintig jaar ziet het 
wijnlandschap in Zuid-Frank-
rijk er compleet anders uit

2001 Rivesaltes Ambré – 17 ans d’âge 
Maison Parcé Frères
Gemaakt van grenache gris en grenache blanc. Dankzij de koele 
leisteenbodem en grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur 
kennen de druiven voldoende frisheid. Complex en zoet als oude 
port, maar frisser en kwieker met sherry-achtige zuren. Geuren van 
walnoot, rozijn, krent, pruim en specerijen, heerlijk! 
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €17,10 €18,40
Bij doos van 6: €16,50 per fles
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JOB SEUREN
Zonder enige 
horeca-ervaring, 
maar mét een 
enorme passie voor 
wijn wist Job het 
te schoppen tot 
sommelier bij onder 
andere De Librije***. 
In 2019 opende hij 
met drie partners 
Restaurant Zoldering 
in Amsterdam.

ouis Kat: “Tijdens een 
bezoek aan La Rectorie 
werd ik getrakteerd op een 
chocoladedessert waarbij 

een glaasje banyuls werd geserveerd. 
Een zalige afsluiting van een familiaal 
diner. Het bracht mij op het idee om 
een bonbon te laten maken van pure 
chocola met een vulling van Banyuls 
van dit domein. In 1994 kwam de 
eerste Bonbanyuls op de markt en 
dit bleek geen eendagsvlieg te zijn.’’
– uit Monsieur Louis, Op pad met een 
wijnkoper. Zie pagina 6.

2019 Banyuls Cuvée Thérèse 
Reig, Domaine de La Rectorie 
De heerlijke en geconcentreerde aroma’s 
zijn in perfecte harmonie met de delicate 
tonen van het hout. In de mond is de 
wijn krachtig en vol, maar ook fris, 
met prachtig zoet in de afdronk. Ook 
heel mooi met blauwschimmel- en harde 
kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles (0,5 liter): 
€16,25 €17,95

Bonbanyuls 
Nu per doosje (14 bonbons): 
€10,75 €12,95

Laat het toetje maar zitten
KERSTTRADITIES: (BON)BANYULS

L

Banyuls en 
Bonbanyuls

per kistje
€29,95



n het najaar en de winter hebben we meer 
behoefte aan warme krachtige smaken en 
stoofschotels en drinken we meer rode dan 
witte wijn. Koken met wijn past bij uitstek in 

dit seizoen. 
Maar is er een strenge vaste regel bij het koken 

met wijn? Eigenlijk niet echt, want hoewel rode 
wijn bij rood vlees en witte wijn bij gevogelte de 
meest gebruikte regel is, vind ik een mooie grote 
Noordzeetong met rode wijnsaus ook niet te 
versmaden, evenmin als een coq au vin met rode 
wijn. Toch is er bij het koken één waarheid waar 
niet van geweken mag worden in mijn ogen: kook 
nooit met een wijn die je ook niet zou drinken. 
Geloof me, een slechte wijn wordt echt niet 
beter of lekkerder door hem in een pan te gieten. 
Simpelweg kun je stellen: een slechte of goed-
kope wijn geeft een inferieure saus en een fijne 
wijn geeft een gerecht iets bijzonders. Nu roep ik 
niet direct dat je met een grand cru moet koken, 
want dat is ook overdreven. Maar een wijn die je 
nooit zou drinken hoort ook niet in een saus of 
stoofgerecht. Een restje van een fles van de dag 
ervoor kan weer wel. 

Is er verschil tussen koken met rood of wit? Dat 
is er zeker, maar ik beperk me hier nu even tot 
rode wijn in de Franse keuken. En net als bij het 
kiezen van een type wijn bij een gerecht geldt dat 
ook voor de wijn ín het gerecht. Voor het stoven 
van rundvlees of wild in rode wijn is een andere 
wijn aan te raden dan voor het bereiden van bij-
voorbeeld rode kool of peertjes in rode wijn. In 
de Franse keuken leeft het begrip ‘terroir’ sterk 

– herkomst is belangrijk, en de combinatie van 
producten met een bepaalde herkomst dus ook. 
Zo zal een boeuf bourguignon in Frankrijk nooit 
met een bordeaux worden gemaakt en een sauce 
bordelaise niet met een bourgogne, maar dat 
heeft eerder met traditie en respect te maken dan 
met uitsluitend smaak. Speelt de herkomst niet 
mee, maar gaat het eerder om smaak, dan wordt 
bij het koken vaak gekozen voor wijnen die door 
de hoeveelheid zon veel aroma hebben ontwik-

I In de keuken van 
Xavier Kat laat Janny 
ons zien hoe je kookt 
met wijn. Ze houdt het 
lekker klassiek en koos 
voor Entrecote Borde-
laise, die zij speciaal 
voor deze gelegen-
heid omdoopte tot 
‘Entrecote marchand 
de vin’. Wij zorgden 
uiteraard voor de wijn. 

Janny kookt met wijn
Eerder dit jaar namen wij een kijkje in de kelder van Janny van der Heijden. Voor het 
kerstnummer kwam ze naar ons toe en maakte entrecotes om van te watertanden. 
Tekst: Janny van der Heijden
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MASTERCLASS

Is er een vaste regel bij 
het koken met wijn?

keld, zoals wijnen uit de Cahors of Languedoc. 
Wat doet wijn nu eigenlijk voor een gerecht? 

Op de eerste plaats: de alcohol verdampt, maar 
de aroma’s blijven. Wordt de wijn vervolgens in-
gekookt, dan komen die aroma’s nog sterker naar 
voren. Soms wordt de smaak van de wijn gebruikt 
als begeleiding van een gerecht. Een andere keer 
dient de wijn om bijvoorbeeld de eiwitstructuur 
van vlees af te breken (door de zuren in wijn) 
waardoor vlees zachter wordt van structuur en de 
smaakintensiteit tegelijkertijd toeneemt.

Rode wijnsauzen
Bij een rode wijnsaus wordt wijn ingekookt 
(réduit zoals de Fransen dat noemen), wat zorgt 
voor een extra geconcentreerde smaak. Rode 
wijnsauzen worden niet alleen geserveerd bij 
rood vlees (gebakken of gegrild) maar ook bij 
gepocheerde eieren (oeufs en meurette) of bij 
vissen als kabeljauw of tong.

Stoofschotels
De beste manier om een stoofschotel te maken 
is om het vlees voor het bereiden eerst 24 uur te 
marineren in de rode wijn. De marinade gebruik 
je vervolgens ook bij het stoven, zoals gebeurt 
bij de bereiding van daubes, wildschotels en de 
klassieke boeuf bourguignon. De smaak van het 
vlees is qua intensiteit niet te vergelijken met een 
stoofschotel zonder wijn.

Pocheren in rode wijn
Vruchten als peren en bijvoorbeeld vijgen 
krijgen een bijzondere uitstraling wanneer ze 
gepocheerd worden in rode wijn. Eerst wordt de 
wijn extra geparfumeerd met kruiden of spece-
rijen als bijvoorbeeld kaneel, vanille of steranijs 
en sinaasappelschil en ingekookt met suiker. Hier-
in pocheer je de vruchten. De geparfumeerde 
rode wijn wordt daarna vaak gebonden en geser-
veerd bij het fruit.    
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2017 Château Chantalouette - Pomerol (2e wijn) 
Château de Sales
Een heerlijke en toegankelijke stijl Pomerol, boordevol rood en 
zwart fruit en specerijen. Een zeer verleidelijke wijn, met de 
welbekende fluwelen tanninestructuur en voldoende grip voor 
een uitstekend bewaarpotentieel.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €28,95 €31,50
Bij doos van 6: €27,50 per fles

Entrecote bordelaise of zoals Janny het 
noemt: Entrecote marchand de vin

Ingrediënten (voor twee personen)
Wie dit gerecht nóg authentieker wil maken serveert op de entrecote nog twee 
plakjes gepocheerd merg.
2 entrecotes, zout, peper, ca. 70 gram koude boter, 1 eetlepel olijfolie, 2 flinke 
sjalotten, 1 laurierblaadje, 200 ml rode wijn, 100 ml runderfond, 1 eetlepel 
gehakte peterselie

Receptuur
Laat het vlees minstens een half uur op kamertemperatuur komen. Pel en 
snipper de sjalotten. Verhit ongeveer 1 volle eetlepel boter in een koekenpan 
en fruit hierin op lage stand de sjalotten, zonder ze te laten kleuren. Voeg het 
laurierblaadje toe en kruid met zout en peper. Schenk als de sjalotjes zacht 
zijn de rode wijn hierbij en laat zachtjes inkoken. Verhit in een koekenpan een 
klont boter en een scheutje olijfolie. Kruid het vlees met zout en peper. Bak 
de entrecotes in ca. 2- 2,5 minuut (afhankelijk van de dikte) per kant mooi 
krokant van buiten en rosé van binnen. Neem het vlees uit de pan en laat dit 
onder een vel aluminiumfolie rusten. Schenk de bakboter uit de pan en blus 
de bodem met de runderfond. Roer de aanbaksels los en kook 1 minuut op de 
hoogste stand. Schenk de ingekookte wijn door een zeef bij de fond in de pan en 
roer. Snijd de rest van de koude boter in blokjes en laat dit met ronddraaiende 
bewegingen zachtjes in de saus smelten, maar niet meer koken. De saus bindt 
hierdoor licht. Lepel de saus over het vlees en bestrooi met peterselie. Hierbij 
past zowel knapperig brood en een frisse salade als een aardappelgerecht uit de 
oven met seizoensgroente. En wie het lekker vindt: frieten mogen ook!



Kerstkist
incl. houten 

kist. Nu voor: 
€68,00 €75,20 

De enige echte Okhuysen kerstkistAls wij het voor het 
zeggen hadden:

Van aperitief tot en met het dessert. Een uitgekiende 
selectie topwijnen voor een extra bijzonder diner. 
De Okhuysen kerstkist van dit jaar.

2018 Saint-Emilion 
Château Barberousse  
In het gehucht Le Bibey stuitten we in 1985 
op Château Barberousse van de sympathieke 
familie Puyol. Een trouvaille waar we 
trots op zijn. Met hun ronde, rijpe fruit en 
gedoseerd houtgebruik, genieten de wijnen 
inmiddels internationaal aanzien. Stéphane 
Puyol haalt het beste uit de gemiddeld 
veertig jaar oude wijngaarden die zijn 
beplant met merlot (70%), cabernet franc 
en cabernet-sauvignon. De 2018 biedt gul 
donker fruit als kersen en bramen, toast en 
specerijen. Een klassieke rode wijn met een 
fijne tanninestructuur, in de smaak opnieuw 
prachtig rijp fruit, eindigend met een lange 
en heerlijk frisse finale. Verrukkelijk bij 
kerstklassiekers als rosé gebraden runderrib-
stuk met een traditionele rodewijnjus. Aad 
Kuijper schrijft in zijn column op pagina 11 
over de Grand Cru van dit Chateau.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €15,95 €17,25
Bij door van 6: €15,50 per fles

2013 Huguet Gran Reserva Brut 
Classic, Finca Can Feixes
Deze mousserende wijn, uit het hart van de 
Penedès, is één van onze all-time-favourites. 
De assemblage bestaat uit macabeo, parellada 
en pinot noir en wordt op de markt gebracht 
als Corpinnat; een kwaliteitskenmerk dat
Can Feixes samen met nog enkele andere pro-
ducenten uit de Penedès sinds 2019 in plaats 
van de DO Cava voert. Door de relatief 
hoge ligging van de wijngaarden behouden 
de druiven een mooie frisheid. Gemaakt 
volgens de ‘méthode traditionnelle’ met een 
zeer lange opvoeding van zo’n zeven jaar 
sur lattes, wat een fijne bubbel garandeert. 
Een complexe neus met tonen van brioche en 
citrusfruit. De smaak is mooi droog, zuiver 
en verfijnd met een lange, knisperende finale. 
Een perfect aperitief bij oesters of als start 
van het diner bij gevogelte, zoals parelhoen 
met een romige saus.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €16,30 €17,50 
Bij doos van 6: €15,75 per fles 

Pedro Ximénez Solera 1927
Bodegas Alvear 
Bodegas Alvear is in 1729 opgericht, maar 
pas sinds de 19e eeuw wordt er ingezet op 
de productie van de zoete Pedro Ximénez 
wijnen. Tot 1900 ging dit met zogenaamde 
vintagewijnen, die enkel in de allerbeste 
jaren werden gemaakt. Vanaf 1900 werden 
deze oude wijnen gemengd met jongere en 
kwamen de solera’s tot stand. De PX 1927 is 
een solerawijn waarvoor meerdere oogstjaren 
gebruikt zijn, met 1927 als oudste jaar. De 
geur is fantastisch met aroma’s van pruimen, 
rozijnen en chocolade. De smaak is vol, zoet 
en zeer intens met een intense structuur en 
een zeer lang aanhoudende fluwelige af-
dronk. Past goed bij desserts met pure choco-
lade, karamel en noten; maak eens een salted 
caramel panna cotta. Ook heerlijk bij pittige 
harde kazen of gerijpte manchego. 
Op dronk: tussen nu en 2028+
Nu per fles: €15,00 €16,10
Bij door van 6: €14,50 per fles

2019 Saint-Véran ‘Tradition’
Deux Roches  
Jean-Luc Terrier en Christian Collovray 
bezitten enkele van de beste akkers van 
Davayé en Vergisson. Zij maken schitterende 
wijnen die opvallen vanwege hun elegantie 
en frisheid. Deze Saint-Véran voegt daar 
extra rijkdom en mineraliteit aan toe, en 
mag daarom zeker niet ontbreken in de enige 
echte Okhuysen kerstkist. Bovendien is het de 
eerste cuvée die de vrienden samen maakten. 
De wijn geurt naar perzik, peer, acacia en 
witte bloemen. De smaak is rijk, rond en 
iets vettig, bezit een uitstekende frisheid, 
een mooie brede structuur en eindigt in een 
elegante afdronk. Heerlijk bij een voorgerecht 
van gebakken coquilles met een botersaus. 
Laat zich ook prima vergezellen door visge-
rechten met een rijke saus, gevogelte en wit 
vlees. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €16,40 €17,60
Bij doos van 6: €15,80 per fles
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Al meer dan 
30 jaar een traditie



Champagne brut Cœur des Bar – Blanc de Noirs, Veuve A. Devaux
Uit het hart van Côte des Bar – waar Devaux enkele van de mooiste percelen bezit – gemaakt van 100% pinot noir. Een prachtige weerspiege-
ling van de huisstijl van Devaux: terroirexpressie en de rijkdom van pinot noir. Rijke en krachtige aroma’s van rood fruit en iets van brioche. 
Het palet is breed en mooi in balans met enerzijds weelderige tonen van gedroogd fruit en honing maar tegelijkertijd ook verfijnd met een aan-
gename frisheid in de lange afdronk. Heerlijk bij een tartaar van rode biet, geitenkaascrème en pistachenoten. 
Op dronk: tussen nu en 2023. Nu per fles: €38,90 €41,95
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DeBubbels
Voor wie iets meer wil uitpakken deze kerst hebben we negen 
mousserende wijnen van het hoogste niveau geselecteerd.
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Franciacorta Brut
Il Mosnel
In het hart van Franciacorta – aan de voet 
van de Alpen in Noord-Italië – ligt het 
eeuwenoude domein Il Mosnel, verwijzend 
naar de kiezelgrond. Hierop groeien de 
druiven chardonnay, pinot blanc en pinot 
nero die voor deze brut worden gebruikt. 
Een deel rijpt op eikenhouten vaten voor een 
prachtige volle, rijke smaak met complexe 
tonen van rijp geel fruit, walnoot en brioche. 
De mousse is heerlijk zacht. Heerlijk bij 
gemarineerde olijven, prosciutto di Parma en 
vers gebakken foccacia. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €21,90 €23,50

Champagne brut Grande Réserve 
Veuve A. Devaux
Devaux ligt in het meest zuidelijke deel van 
de Champagne de Côte des Bar; de thuisba-
sis van de pinot-noir-druif. Deze is dan ook 
prominent aanwezig in de assemblages van 
de wijnen, zoals in deze basiscuvée die ver-
der uit chardonnay bestaat. Fris met tonen 
van witte bloesem, perzik, abrikoos en een 
lichte toast. De mousse is zacht en de smaak 
elegant, verkwikkend en goed gestructureerd. 
Heerlijk bij een eendenleverterrine met warm 
briochebrood en vijgencompote. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €33,95 €36,90

Naast Champagne zijn er natuurlijk nog andere hoogwaardige 
mousserende wijnen. Vanwege de grote variatie in stijlen en smaken gaan deze 

bubbels nooit vervelen. Verrassend goed en net zo feestelijk als champagne. 

Champagne brut Cuvée de 
Réserve, Pierre Péters
Rodolphe Péters bezit topwijngaarden in de 
Côte des Blancs, het noorden van de Cham-
pagne. De basiswijn komt uit 2014 en wordt 
aangevuld met houtgerijpte reservewijn van
twintig oogstjaren voor extra rijkdom en 
complexiteit. Deze 100% chardonnay heeft 
bloemige aroma’s en ook tonen van citrus-
fruit, groene appel, amandel en vers brood. 
Gaat prachtig samen bij geroosterde forel met 
roomsaus en knapperige spekjes of zelfs bij 
romige kazen na het hoofdgerecht.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €38,90 €41,90

2020 Spumante Nera Brut – 
Prosecco di Valdobbiadene 
De Faveri
Bij het dorpje Valdobbiadene liggen de hoog-
gelegen wijngaarden van De Faveri, die 
gelden als de beste van het proseccogebied. 
De proseccodruif vormt de basis (90%) voor 
deze verleidelijke wijn en wordt verder aan-
gevuld met de lokale druiven verdiso, perera 
en bianchetta. Elegant, met een fijne mousse, 
tonen van wit fruit en bloesem. Heerlijk fris 
en levendig in de afdronk. Een ideaal aper-
itief, in combinatie met sardientjes, gerookte 
zalm en paling. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €12,75 €13,80

2019 Espumante Bruto – Alvarinho 
Quinta de Soalheiro
De alvarinho-druiven komen van verschil-
lende kleine, hoger gelegen wijngaarden met 
een bodem van graniet. Dit microklimaat in 
Monção en Melgaço brengt de frisheid en 
aroma’s voort die wijnmaker Luís Cerdeira 
zoekt voor zijn Espumante Bruto. Gemaakt 
volgens de traditionele methode van 100% 
alvarinho. Deze zit vol tonen van wit fruit, 
bloesem en brioche en heeft een schitterende 
mineraliteit. Heel mooi bij een ceviche van 
zeebaars met leche de tigre.  
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €16,70 €17,95

Vouvray brut mousseux, Vignobles 
Brisebarre
De eerst geoogste chenin-blanc-druiven zijn 
aromatisch rijp en hebben nog veel zuren; 
perfect als basis voor een mousserende wijn 
met een tweede gisting op de fles. Deze 
heerlijke fris-droge brut heeft fijne belletjes 
en een subtiel bouquet met een hint van 
brioche. Klassiek genieten bij oesters, maar 
ook heel lekker bij charcuterie of geitenkaas. 
Deze mousseux blinkt uit in zijn geweldige 
prijs-kwaliteitverhouding. Een onmisbare 
bubbel voor de feestdagen!
Op dronk: tussen nu en 2023 
Nu per fles: €11,95 €12,90

Favoriet 
Peter 
Bruins



2019 Mâcon-Charnay ‘Clos Saint-Pierre’, Maison Verget
Jean-Marie Guffens is gek op de wijn uit deze kleine op het zuiden gelegen ommuurde wijngaard. De kleirijke bodem geeft een rijke wijn die uit-
stekend op eikenhout kan worden opgevoed. In de geur brioche en iets van geroosterde hazelnoot met rijp wit fruit. De smaak is geconcentreerd met 
gulle tonen van steenfruit en roomboter. De lange afdronk heeft een mooie balans met minerale frisheid. Lekker bij gebakken scholfilet met gnocchi 
en een paddenstoelenroomsaus.
Op dronk: tussen nu en 2026. Nu per fles: €17,30 €18,60
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De Parels
Echt uitpakken doe je tijdens de feestdagen met deze wijnen. 

Rood of wit, stuk voor stuk wijnen die zullen imponeren aan tafel. 
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2014 Saint-Emilion – Divin de Corbin 
(2e wijn), Château Corbin
Deze tweede wijn heeft door de kortere hout-
opvoeding een prachtige fruitintensiteit en 
elegantie. Een assemblage van vooral merlot, 
aangevuld met cabernet franc. Nu schitte-
rend op dronk met prachtige expressieve 
tonen van kersen, frambozen en iets van 
laurier. Kruidig en zuiver met iets aardse 
tonen, fluwelige tanninen en een uitstekende 
balans. Erg mooi bij confit de canard met 
wintergroenten. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €26,00 €27,95

2017 Bellmunt – Priorat Tinto 
Mas d’en Gil
Een wijn gemaakt van oude stokken 
garnatxa en carinyena. De druiven worden 
met de hand geoogst en komen uit de wijn-
gaarden bij het dorpje Bellmunt, wat het ‘Vi 
de Vila’ maakt. Wat opvalt zijn de frisheid 
en mineraliteit, met mediterrane tonen van 
wilde kruiden als venkel en rozemarijn 
en prachtig donker fruit. Heerlijk bij een 
Spaanse stoofschotel met chorizo en paprika, 
waar uiteraard een scheutje bij in gaat.
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €17,65 €18,95

2017 Tierra Alta en 2 maderas – 
Ribera del Duero, Valduero
Ribera del Duero ligt op een hoogplateau 
en dit zorgt voor grote verschillen tussen 
dag- en nachttemperatuur. En dat zorgt 
onder andere weer voor een lange rijping 
van de druiven met veel smaakopbouw en 
een schitterende fraîcheur. In de geur rijpe 
bramen, cacao en vanille. De smaak is 
prachtig gelaagd en geconcentreerd met tonen 
van specerijen en kersen. Omweerstaanbaar 
met geroosterde Iberico koteletten.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €23,75 €25,50

2019 Chignin-Bergeron ‘Le Grand 
Blanc’, Domaine Genoux
Deze elegante 100% roussanne laat het 
potentieel van deze druif met een heel eigen 
karakter uit de Savoie zien. Een klein deel 
van de wijn krijgt een opvoeding op oudere 
houten barriques, wat extra complexiteit 
geeft. Expressief met frisse, florale tonen en 
rijpe abrikozen. Mooi zuiver in de aanzet. 
De afdronk is lang, met tonen van honing 
en witte peper. Een prachtcombinatie met 
gebakken ganzenlever, maar ook lekker bij 
gerechten met witvis.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €17,65 €18,95 

2020 Weißer Burgunder trocken – 
Nahe, Gut Hermannsberg
Deze 100% Weißer Burgunder (pinot 
blanc) is een echte specialiteit geworden 
van wijnmaker Karsten Peter. De druiven 
worden geoogst op de legendarische Grosses 
Gewächs-wijngaard ‘Kupfergrube’ en de 
Winzenheimer Berg. De Weißer Burgunder 
ontwikkelt op deze terroirs een slank en 
elegant karakter met evengoed structuur, 
kruidig wit fruit en levendige lengte vol 
spanning. Heerlijk bij een huisgemaakte 
terrine of paté.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,30 €14,30

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac 
Château Clos Chaumont
Château Clos Chaumont beschikt over een 
geweldige terroir. De assemblage bestaat 
uit merlot, cabernet-sauvignon en cabernet 
franc. De wijn wordt opgevoed op eiken-
houten barriques. De geur biedt rijp rood 
en zwart fruit, pruimen, leer en iets van 
laurier. Nu al prachtig op dronk met zwoele 
en elegante tanninen, eindigend in een lange 
fijne afdronk. Klassiek genieten bij gerechten 
als beef wellington, boeuf bourguignon of 
hazenpeper. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,00 €21,50

Wijn verbindt, en juist de feestdagen zijn het uitgelezen 
moment om met dierbaren én een goed glas wijn door te brengen 

Proefschrift 
Wijn van 
het Jaar
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De Grande finale
De mooiste armagnacs, cognacs en portwijnen
voor wie in stijl een bijzonder diner wil afsluiten.

Cognac Vieille Grande Champagne Hors d’Age, Maison Paul Beau  
Cognac is een groot gebied ten noorden van Bordeaux, rond de stad Cognac. Het gebied is onderverdeeld in zes verschillende districten waar-
onder de Grande Champagne, waar de beste cognacs vandaan komen. De overtreffende trap in onze cognacs van Paul Beau heeft maar liefst 
minimaal twintig jaar gerijpt en is daarmee in het bezit van intense en geconcentreerde aroma’s van pruimenjam, honing en specerijen. De smaak 
is zwoel, rijk en krachtig en de afdronk bijzonder lang en zacht. De ultieme cognac voor de fijnproever! 
Nu per fles: €56,00 €62,50
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Bas-Armagnac 7 ans
Château de Lacquy 
Armagnac is qua oppervlakte de grootste 
appellatie van de Sud-Ouest. De Armag-
nacs van Château de Lacquy staan bekend 
om hun elegantie, finesse, rondeur, lengte 
en aromatische complexiteit. Deze cuvée 
rijpte zeven jaar op eikenhouten vaten en 
is prachtig elegant met tonen van wit fruit, 
perencompote en kruiden. Vol van smaak en 
zacht in de mond. 
Nu per fles: €52,50 €59,50 
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Bas-Armagnac 17 ans 
Château de Lacquy  
Een assemblage van armagnacs van vijf 
verschillende jaren en drie druivensoorten, 
waarvan de jongste zeventien jaar oud 
is. Klassieke rijping in eikenhouten vaten. 
Complexe aroma’s van gekonfijte noten, 
eikenhout, vanille, gedroogde vijgen en 
chocolade gaan harmonieus samen. De finale 
is lang en romig zacht met een hint van 
specerijen. Prachtig!
Nu per fles: €75,00 €84,50   
 

Bas-Armagnac 12 ans 
Château de Lacquy  
Graaf Gilles de Boisséson behoort tot de 
tiende generatie ‘Lacquy’. Dit is een assem-
blage van maar liefst vijf verschillende jaren, 
waarvan de jongste twaalf jaar heeft gerijpt. 
Aroma’s van cacao, bloemen en een vleug je 
vanille. De eerste indruk in de mond is uit-
gesproken en mooi in balans, maar biedt ook 
fraîcheur en eindigt in een lange afdronk.
Nu per fles: €62,50 €69,50 

Cognac Grande Champagne Vieille 
Réserve, Maison Paul Beau 
De Vieille Réserve ondergaat een rijping 
van minimaal zes jaar op houten vaten. De 
aroma’s en smaken zijn mooi ontwikkeld; we 
ruiken rijpe perzik en cederhout en proeven 
een verfijnd bittertje. Vol en rijk van smaak, 
en prachtig in balans met de zachte florale 
en fruittonen. Deze Cognac presenteert 
alle geuren, smaken en kwaliteiten van een 
premier cru!
Nu per fles: €39,00 €43,50

Cognac Grande Champagne 
V.S.O.P., Maison Paul Beau  
De wijngaarden van Paul Beau liggen in 
de Grande Champagne, het mooiste deel 
van de streek. Ze vormen een uitstekende 
basis voor cognac van hoge kwaliteit. Very 
Superior Old Pale staat voor de rijping (op 
eikenhout) van de cognac, in dit geval van 
minimaal vier jaar. Subtiel van smaak met 
een mooie balans tussen fris perenfruit en 
tonen van hout en karamel. 
Nu per fles: €33,00 €36,95

2015 Late Bottled Vintage – Port
Quinta do Tedo 
Gemaakt van druiven uit één oogstjaar en 
vier jaar lang gerijpt in grote vaten van 
Frans eiken. In de neus heerlijke aroma’s van 
zwart fruit, kersen, chocola en iets van mint. 
Deze LBV port bezit een goede structuur 
en een geconcentreerde smaak vol fruit en 
lengte. Na openen adviseren wij u deze port 
binnen een week te consumeren.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €20,90 €22,90

Ruby ‘Finest Reserve’ 6 years – Port
Quinta do Tedo   
De Ruby Finest Reserve heeft een gemiddelde 
leeftijd van zes jaar, waarbij steeds nieuwe 
jaargangen aan het vat worden toegevoegd en 
de jongste wijn minimaal twee jaar meerijpt. 
Geconcentreerd van smaak met een kruidige 
aanzet, tonen van chocola, noten en een 
elegante, zoete afdronk. Na openen minimaal 
één week goed te bewaren (koel en donker).
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,70 €14,90

Fine Tawny 8 years – Port
Quinta do Tedo  
Deze heerlijke tawny port rijpt op grote 
vaten en bestaat uit een assemblage van 
meerdere jaargangen, van gemiddeld acht 
jaar oud. De kleur verandert door het con-
tact met het hout en zuurstof. De wijn wordt 
hierdoor zachter en complexer. Nootachtig, 
met aroma’s van karamel en een fluweelach-
tige afdronk. Koel en donker geopend nog 
minimaal één week houdbaar.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,70 €13,90

Armagnac is samen met cognac het enige 
Franse wijndistillaat met een appellation contrôlée



anneer een wijn op dronk is, 
geven we standaard in onze wijn-
omschrijvingen aan. Maar vaak 
krijg ik de vraag: “Wanneer moet 

je wijn nou in een karaf schenken?”  
Al tijdens de gisting vindt de polymerisatie of 

versmelting van de kleurstoffen en de tanninen 
uit de schillen van de blauwe druiven plaats. Dit
proces gaat tijdens de opvoeding en na de botte-
ling geleidelijk verder. De kleurstoffen en de 
tanninen vormen steeds langere verbindingen 
die, als ze te zwaar worden, neerslaan in de fles. 
De kleur van de wijn wordt hiermee geleidelijk 
lichter en de smaak wordt zachter en eleganter. 
Niet zelden wint de wijn ook aan diepgang.    

Soms komt er een fles op tafel die weinig fruit 
toont, eigenlijk botweg stug is, met stevige tanni-
nen die wat astringent zijn of iets bittere tonen 
hebben. Een belangrijke indicator is dan de kleur.
Als de wijn nog veel kleurintensiteit heeft (don-
ker en ondoorzichtig), hebben we te maken met 
een jonge wijn die ‘gesloten’ is. Deze wijn moet 
zuurstof krijgen om zich te kunnen openen. Het
decanteren, in dit geval ook wel karafferen ge-
noemd, kan de wijn helpen om meer fruitexpres-
sie te krijgen en te winnen aan complexiteit. Na 
het overgieten van de wijn – wat met best wat 
bravoure gedaan mag worden – zorgt even walsen 
met de karaf voor wat lucht. Wijnen met een 
lange opvoeding kun je zelfs het beste enkele 
uren van tevoren karafferen.    

Wanneer een oude wijn van zijn depot ge-
schonken moet worden, moet het decanteren – 
zoals dat in dit geval heet – juist met veel beleid 
gebeuren. De fles wordt minimaal een dag van 
tevoren rechtop gezet zodat het depot naar de 

bodem kan zakken. Zonder de fles te draaien of 
te kantelen (denk aan het effect van het schud-
den van een sneeuwbol) moet de kurk uit de fles 
gehaald worden. Daarna schenk je de fles in een 
keer heel voorzichtig en langzaam in de karaf. 
Stop zodra het depot in de karaf dreigt te komen. 
Ook het inschenken van de glazen moet rustig 
plaatsvinden. Wanneer er namelijk te veel zuur-
stof bij een echt oude wijn komt, zal deze alsnog 
zijn fruitintensiteit verliezen en daarmee ook zijn 
complexiteit en levendigheid.     

Veel mensen weten niet dat het ook bij witte 
wijn heel nuttig kan zijn om te karafferen. Die 
kunnen namelijk ook wat ingetogen zijn na het 

openen. Soms zijn er zelfs aardse tonen, die doen 
denken aan een bos in de herfst.    

Wijn is plezier. Het is dan ook leuk om het 
karafferen en decanteren zelf te gaan proberen. 
Zeker bij jongere wijnen is het effect leuk om te 
volgen. Probeer eerst een half glaasje van de wijn 
direct uit de fles en schenk dan de rest van de 
wijn in een karaf om het verschil en de ontwikke-
ling te volgen.    

Het decanteren van een wijn staat natuurlijk
feestelijk en zal extra aandacht op de wijn ves-
tigen. Tijdens de feestdagen zullen de gasten 
het gevoel hebben dat de gastvrouw of -heer 
echt heeft uitgepakt met de wijn. Er staat iets 
bijzonders op tafel en dat krijgt nu de verdiende 
aandacht!

Decanteren kun je leren

JOB JOOSSE 
 is wijnspecialist, 

inkoper en wijnadvi-
seur bij Okhuysen. In 
2016 behaalde hij 
het hoogste wijn-

examen in de 
Nederlande taal, 

Magister Vini.

2018 Roussette ‘La Comtesse Blanche’ – Vin de Savoie, Domaine Genoux
Een wijn gemaakt van 100% altesse. Een opvoeding op grote houten vaten op de fijne gistsporen. Bedwelmend 
complex met kweepeer, witte bloemen en bijenwas. De balans tussen rijkdom en de frisse zuren is schitterend.
Op dronk: tussen nu en 2026. Nu per fles: €23,95 €25,80 Bij doos van 6: €23,25 per fles    

2018 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits – Louis Auguste, Domaine David Duband
Hautes Côtes de Nuits bewijst zich de laatste jaren geweldig met krachtige en gestructureerde wijnen. De 2018 
is prachtig! De neus is kruidig, met specerijen en zoetig fruit. Mooi vol en rijp, pittig en heeft zoetige tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2026. Nu per fles: €27,90 €29,95 Bij doos van 6: €26,95 per fles

2018 Lalande-de-Pomerol, Château de Bel-Air
Een zeer stijlvol chateau in Lalande de Pomerol van Michel de Laet Derache. De wijn verleidt met pure cho-
colade, specerijen en rijp rood fruit op de neus. De smaak is geconcentreerd met wederom het rijpe fruit en mooi 
gepolijste tanninen, gevolgd door een lange en kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2030. Nu per fles: €28,60 €30,70 Bij doos van 6: €27,50 per fles    

Complexe wijnen winnen 
aan diepgang door ze te

karafferen

JOOSSE ON THE JOB

W

54 Okhuysen Vinée Vineuse

3 flessen
€78,00 €86,45

Job’s lespakket 
Decanteren

VOOR U SAMENGESTELD

1x Refosco Dal Peduncolo Rosso, Tenuta Viscone (p.18)
1x Guilhem Rouge – Pays de l’Hérault, Moulin de Gassac (p.19)
1x Corvina Garda, Palazzo Maffei (p.19)
1x Vin de Pays de Vaucluse, Domaine du Pesquier (p.19)
1x Tempranillo – Ribera del Guadiana, Quemado (p.19)
1x Bordeaux rouge, Château de Fontenille (p.19)

1x Bourgogne blanc, Deux Roches (p.2)
1x Ribera del Duero – Roble, Dominio de Bornos (p.5)
1x Ripasso Superiore Valpolicella, Palazzo Maffei (p.9)
1x Les Graimenous – Crémant de Limoux brut, J. Laurens (p.10)
1x Godeval blanco – Valdeorras, Bodegas Godeval (p.26)
1x Rivesaltes Ambré – 17 ans d’âge, Maison Parcé Frères (p.42)

1x Les Graimenous – Crémant de Limoux brut, J. Laurens (p.10)
1x Sauvignon Touraine, Domaine Jacky Marteau (p.29)
1x Marquis de Pennautier Chardonnay, Pennautier (p.31)
1x Morellino di Scansano, Cantina LaSelva (p.33)
1x Crianza – Ribera del Guadiana, Palacio Quemado (p.35)
1x Sauvignon blanc semi-dulce, Palacio de Bornos (p.37)

1x Alvarinho – Vinho Verde, Quinta de Soalheiro (p.29)
1x Cuvée Majeure – Bordeaux blanc, Château Turcaud (p.31)
1x Blaufränkisch Heide, Weingut Birgit Braunstein (p.33)
1x Cabernet Sauvignon – California, Cannonball (p.35)
1x Ballet d’Octobre – Jurançon moelleux, Cauhapé (p.37)
1x Champagne brut Grande Réserve, Veuve A. Devaux (p.49)

Wijn & Spijs II

Wijn & Spijs I

De favorieten van Onno Kleyn

Coups de Coeur

Vijf bijzondere 
proefpakketten
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1x C de Sec – Bordeaux blanc, Château Closiot (p.23)
1x Le Parc – Savennières sec, Château d’Epiré (p.23)
1x Rioja tinto, Sierra de Toloño (p.24)
1x Chianti Classico, Fontalpino (p.24)
1x Gradale – Barbera d’Asti, Azienda Agricola Villa Terlina (p.25)
1x Reserve Malbec ‘Old Vine’, Altocedro (p.25)

Het wijn-spijs debat

€46,00
€50,75

€62,20
€66,90

€81,65
€87,80

€104,95
€113,15

€110,25
€118,65



Ons kerstcadeau dit jaar
ls dank voor uw bestelling 
hebben wij dit jaar een 
cadeau samengesteld met 
een Nederlands tintje:

Sauvignon Annabel van Ruud 
Maasdam en La Diva van Lidewij 
van Wilgen. Allebei wijnmakers van 
Hollandse bodem die met succes het 
avontuur aangingen in het buiten-
land. Bij een bestelling van €250,- of 
meer ontvangt u dit mooie geschenk 
t.w.v. €34,75! 

2019 Sauvignon ‘Annabel’
Marlborough, Staete Landt
Voor Ruuds visitekaartje selecteert hij 
druiven van de beste percelen. De ver-
schillende plukrondes zorgen voor 
enerzijds elegantie en frisheid en 
anderzijds voor concentratie. De wijn 
is heerlijk zacht van textuur met tonen 
van rijp geel fruit. Het subtiele eiken 
geeft Annabel een fantastische diepte en 
complexiteit.
Op dronk: tussen nu en 2024

2018 La Diva rouge – Pays d’Oc
Terre des Dames
De alicantedruiven van honderd jaar 
oude stokken bewaart Lidewij voor haar 
topcuvée La Diva, die ze verder aanvult 
met syrah en grenache. Hints van rijpe 
bramen en kersen, garrigue, verse krui-
den en rode bloemen. In de mond is de 
wijn complex, geconcentreerd en met een 
uitstekende balans. Een prachtig glas 
voor de feestdagen! 
Op dronk: tussen nu en 2027

A

* Eén cadeau per bestelling. Aanbieding loopt tot 31 december 2021.

VAN ONS, VOOR U 

Cadeau
t.w.v.

€34,75


