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VOORVERKOOP RHÔNE

Inkoopkorting op de mooiste Rhône wijnen.

JAARGANGEN WAAR JE 
VOOR (IN)TEKENT

Terraswijngaarden 
van Georges Vernay 

in Condrieu
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de Rhône
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Escaravailles

Oratoire 
St-Martin

Georges 
Vernay

Bernard 
Gripa

Auguste 
Clape

René Rostaing

Rhône Septentrional 
Côte-Rôtie
Condrieu
Hermitage
Crozes-Hermitage
Saint-Joseph
Saint-Péray

André
Perret

Jean-Louis
Chave

J.L. Chave
Sélection

Alain 
Graillot

Raspail-Ay

Pesquier

Chante Cigale
La Mordorée

et Rhônejaar 2018 laat zich niet eenvoudig 
karakteriseren, daarvoor was het te divers. 
Niet alleen ontbreekt het aan homogeni-
teit tussen het noordelijk en zuidelijk deel, 

maar zelfs binnen de appellations waren grote verschil-
len waarneembaar. In dergelijke heterogene jaren 
speelt naast terroir ook de hand van de wijnmaker vaak 
een grote rol. En als we dan over één ding wel durven 
te generaliseren, dan is dat over de voortreffelijke 
prestaties binnen ons alom geprezen assortiment van 
Rhôneproducenten. Want één ding staat vast, 2018 
bracht uitmuntende kwaliteit voort!

“Het beste jaar ooit” riep André Perret uit Con-
drieu ons enthousiast toe, toen wij hem in de zomer 
van 2019 een bezoek brachten. Want niet alleen de 
kwaliteit was bij hem uitmuntend, maar ook de volu-
mes waren uitstekend. Een combinatie die niet heel 
vaak voorkomt. “Un catastrophe” verzuchtte Alexan-
dre Favier van Domaine Chante Cigale, die met zijn 
kleinste oogst ooit nog niet de helft van zijn kelder 
kon vullen. “Geen levend wezen in Châteauneuf-
du-Pape heeft ooit eerder zulke agressieve meeldauw 
meegemaakt. Er viel niets tegen te beginnen. Iedere 

twee dagen regende het in het voorjaar, terwijl het 
warm was en er geen wind stond.” Favier kon daaren-
tegen wel zeer te spreken zijn over de kwaliteit, omdat 
de (na-)zomer subliem was en de kleine hoeveelheid 
druiven die er hing, perfect rijp werd. Hoog alcohol 
en stevige tanninen lagen wel op de loer, dus waren 
tijdig oogsten (liefst in de vroege ochtend) en met 
zachte hand vinifiëren van groot belang om een goede 
balans in de wijnen te behouden. 

In het algemeen kunnen we stellen dat het voorjaar
zowel in het Noorden als Zuiden zeer nat was. Hier-
door verliepen de bloei en vruchtzetting lastig (cou-
lure) en hadden boeren last van meeldauw. Omdat 
vooral de grenache hier gevoelig voor is, werd het 
Zuiden hier harder door getroffen en zien we in de 
assemblages regelmatig een hoger aandeel mourvèdre 
en syrah dan gebruikelijk. In het Noorden, waar voor 
rood enkel syrah staat aangeplant, hadden de warmere 
granietgronden het zwaarder richting het eind van de 
zomer, toen de temperaturen opliepen. Tijdig oogsten 
en het koelen van de druiventrossen was belangrijk. 
Lokaal viel hier en daar wat regen wat de rijping van 
de druiven ten goede kwam. 

Oogstjaar 2019 
Dit jaar zet de traditie van topjaren eindigend op een 
9 verder voort! Het jaar was homogeen in Noord en 
Zuid, met goede waterreserves in de bodem en per-
fect zomerweer. De volumes waren goed terwijl de 
druiven prachtig uit konden rijpen.

In dergelijke jaren speelt 
de hand van de wijnmaker 
een grote rol
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Domaine 
René Rostaing
ziet in zijn zoon 

Pierre een ideale 
opvolger, die het 

werk van zijn 
vader verder 

perfectioneert. 

2018 Côte-Rôtie Côte-Brune 
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2039+. ALLEEN OP ALLOCATIE
Wederom een indrukwekkende wijn die een grote kracht en diepgang en nuances en frisheid in zich verenigt. 
Getypeerd door frambozen en rijpe kersen, rozenblad en verse kruiden. Krachtige, maar fijne tanninen en veel lengte. 

2018 Côte-Rôtie Côte Blonde 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2037+. ALLEEN OP ALLOCATIE
Van het vat was deze wijn ronduit indrukwekkend! Enerzijds zo krachtig en compact, maar tegelijkertijd met een 
kenmerkende finesse. Geuren en smaken van zoete kersen, viooltjes, witte peper en kruiden, alles in perfecte harmonie.

Eenzaam aan de top
 
René Rostaing bezat twee hectare wijngaard op de Côte Blonde en La Landonne. 
In de jaren tachtig kreeg hij er via zijn schoonvader Albert Dervieux nog eens vier 
schitterende hectare bij en vervolgens nog eens 1,4 hectare van zijn oom Marius 
Gentaz. Rostaing bleek een waardig opvolger van Dervieux en staat wat ons betreft 
op eenzame hoogte in Côte-Rôtie. Zijn wijnen hebben iets magisch en kunnen ma-
gistraal mooi ouderen. Pierre Rostaing nam in 2015 het stokje van zijn vader over en 
heeft sindsdien zelfs nog iets extra’s weten te brengen qua zuiverheid en intensiteit. 
Pierre hangt overigens dezelfde filosofie aan als zijn vader: vergisting van de hele 
trossen, op zoek naar kracht, maar altijd met behoud van elegantie. Voor de opvoe-
ding kopen ze het liefst gebruikte vaten van Domaine de la Romanée-Conti.

Twee keer vader en zoon: Pierre, René en Xavier, Louis

1. 2019 Condrieu La Bonnette 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025. €52,50 per fles €66,50
Een delicate, op het eerste oog bijna verlegen condrieu, die zich in het glas ontvouwt tot een schoonheid. Een neus van 
bloemen en abrikoos, in de mond een slanke aanzet, die wint aan volume en kracht en eindigt in een grote finale.

2. 2018 Les Lézardes rouge, Pays des Collines Rhodaniennes
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2026. €24,25 per fles €31,00
Van een wijngaard net buiten Côte-Rôtie, met een bodem van kalkrijke klei en rolkeien. Een rijk syrahfruit, met geuren 
van zwarte bes, zwarte olijven, laurier en peper. Een prachtig slanke structuur, geconcentreerd fruit en levendige zuren.

3. 2018 Côte-Rôtie Ampodium 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €52,50 per fles €66,50 
Een rijke wijn met een geur van bramen, zwarte bessen en rode bloemen en iets droppigs. De smaak is rijk, 
fluwelig, bijna crèmig, en heeft iets van olijf, tabak, donker fruit, prachtige tanninen en levendige zuren in de afdronk.

4. 2018 Côte-Rôtie La Landonne 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2037. €109,00 per fles €137,50
Een spectaculaire wijn, enerzijds vol verfijning en nuance en anderzijds geconcentreerd en krachtig. Een geur van 
blauwe bessen, frambozen, mokka en iets getoasts. De smaak is complex, rijk, fluwelig en heeft een geweldige lengte.

Rhône Méridional
Rasteau 
Cairanne
Gigondas
Châteauneuf-du-Pape
Lirac
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Domaine 
André Perret

Een wijnmaker 
die zijn terroir 

op een voetstuk 
plaatst. 
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Een bescheiden genie
 
André Perret is niet iemand die graag in de spotlights staat, maar als de wijnen die je 
maakt zo grandioos mooi zijn, dan kan het niet anders dan dat je opvalt. Zelf geeft 
hij graag alle credits aan zijn bijzondere wijngaarden, en met zijn Clos Chanson, 
Coteau de Chéry en les Gisières bezit hij ook enkele grote troeven. Toch komt alle 
eer deze bescheiden wijnmaker zelf toe, want werkelijk alles uit zijn portfolio is 
onderscheidend. Voor de wijnen uit Condrieu was dit bekend, maar ook zijn rode 
wijnen uit Saint-Joseph zijn nu definitief doorgebroken en krijgen topscores in de 
internationale wijnpers. Voor ons slechts een bevestiging van wat we al lang wisten: 
in al zijn bescheidenheid, is Perret een genie! 

11. 2019 Condrieu 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025. €37,50 per fles €47,75
Condrieu zoals we hem altijd zouden willen drinken, met enerzijds iets uitbundigs en aromatisch van abrikozen en 
tropisch fruit, anderzijds de nuance van bloemen, mineralen en fijne bitters, alles prachtig in harmonie.

12. 2019 Condrieu Clos Chanson 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €49,00 per fles €61,50
Als altijd uitbundig, rijk en complex, maar in 2019 bovendien in het bezit van een levendige frisheid, die zorgt voor 
een geweldige balans. Steenvruchten, bloesem, ananas, gepeperde kruidigheid en een zijdezachte textuur.

13. 2019 Condrieu Chéry
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €51,00 per fles €63,50
Een wijn met een heel pure precisie en diepgang, en tegelijk een grote rijkdom. Minder excentriek dan de Chanson, 
maar met een grote complexiteit en intensiteit. Abrikoos, acacia, honing, mineralen en hazelnoot. 

14. 2019 Merlot/Syrah, Pays des Collines Rhodaniennes
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €12,75 per fles €15,90
De merlot staat aangeplant op een lager gelegen, zanderige bodem die niet geschikt is voor syrah. Door deze rijpe, 
zwoele merlot te assembleren met de kruidige, frisse syrah, gebeurde er wat! Een zeer serieuze plezierwijn!

15. 2018 Saint-Joseph rouge 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €19,75 per fles €24,75
2018 bracht Perret de mooiste oogst ooit voor zijn Saint-Joseph! Krachtig en gul donker fruit, van rijpe bramen en 
zwarte kersen, met specerijen, cacao en peper. De tanninen zijn rijp en fluwelig, met een prachtige fruitconcentratie.

16. 2018  Saint-Joseph rouge Les Grisières 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €27,95 per fles €35,50
Met zijn minerale luchtigheid, gekoppeld aan een grote rijkdom, is dit van een côte-rôtie-achtige grootheid. Verfijnd 
zwart fruit, met tonen van olijven, rode bloemen en witte peper. Fluwelige tanninen en schitterend geconcentreerd. 

Sinds oogstjaar 2019 
werkt dochter Marie ook 

op het domein

5. 2019 Le Pied de Samson Viognier, Collines Rhodaniennes
WIT / Op dronk: tussen nu en 2025. €26,50 per fles €33,50
Wat een geweldige ‘instapper’! Druiven van oude stokken op het plateau boven de kelder. Prachtige frisheid en aroma-
tische rijkdom. We vinden bloesem, witte perzik, fijne bitters en mineralen, in een rijke structuur, en een prima lengte. 

6. 2019 Condrieu Les Terrasses de l’Empire 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €57,50 per fles €72,95
Assemblage van verschillende hoger gelegen percelen op de coteaux. Zuiver en slank, maar tegelijkertijd prachtig 
geconcentreerd, met tonen van witte perzik en meloen, een levendige mineraliteit en een grote lengte.

7. 2019 Condrieu Les Chaillées de l’Enfer 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024 of na 2031 tot 2035+. €85,50 per fles €110,00
Uit het hart van de appellation met een bodem van verweerd graniet. Prachtig complex, met nuances van geroosterde 
amandelen, abrikoos, honing en wat tropisch fruit. De smaak rijk en geconcentreerd, mineraal en harmonieus.  

8. 2019 Condrieu Coteau de Vernon 
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2035+. €115,00 per fles €145,00
Een monument binnen de appellation en spectaculair in 2019. Een wijn met een gigantische kracht, die vraagt om wat 
tijd. Complexe geur van toast en mokka, bloemige tonen, mineralen en steenvruchten. Oneindig lange afdronk.

9. 2018 Côte-Rôtie Blonde du Seigneur 
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033. €62,50 per fles €79,50
Drie percelen, waar naast syrah ook 5% viognier staat aangeplant, die naar de traditie van Côte-Rôtie in de assem-
blage gebruikt wordt. Donker fruit, bloemen, mineralen en een dropje. Elegant en harmonisch, met fijne tanninen.

10. 2018 Côte-Rôtie Maison Rouge 
ROOD / Op dronk tussen 2026 en 2036. €117,50 per fles €150,00
Een majestueuze wijn vol diepgang, sensualiteit en mineraliteit. Geurend naar blauwe bessen, frambozen, viooltjes, 
zwarte olijven en iets van laurier. De smaak is intens, uitbundig en bezit een fluwelige zachtheid en een fris bittertje. 
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Domaine 
Georges Vernay
Georges (vader 
van Christine), 

wordt gezien als 
de redder van 
de viognierdruif 
en oprichter van 
de appellation 

Condrieu.

Waar condrieu veel meer is dan viognier
 
Vernay geldt als de producent die de viognierdruif liet voortbestaan en grondlegger 
was van de appellation Condrieu. Het domein bezit enkele van de mooiste wijn-
gaarden in het hart van het herkomstgebied, waarvan de Coteau de Vernon een 
bijna mythische status bezit en geldt als de meest complete wijn van het gebied. Bij 
Vernay laat de viognier zich op zijn allermooist zien; heel puur, mineraal en even-
wichtig, zonder dat deze aromatische en uitbundige druif ook maar ergens uit de 
bocht vliegt. Niet zo gek dat de condrieus van dit domein, geleid door Christine 
Vernay, dan ook alle aandacht krijgen, maar je zou haast vergeten dat ook hun Côte-
Rôties tot de beste van de streek horen.

Lange 
hangtijd van de 
druiven bracht 
diepgang en 
mineraliteit 
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Domaine 
Jean-Louis 

Chave
Ziet zichzelf 

slechts als een 
passant op 

enkele van de 
mooiste terroirs 

ter wereld.

J.L. Chave 
Sélection

Jean-Louis doet 
graag beschei-
den, maar de 
hand van de 

meester 
is iedere wijn 
aanwezig.

J.L
. CH

AVE
 SÉ

LEC
TIO

NDomaine Jean-Louis Chave 

2018 Saint-Joseph rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2033. ALLEEN OP ALLOCATIE 
Met de komst van enkele nieuwe percelen is de kwaliteit van deze wijn nog verder toegenomen. De benadering van het 
assembleren is dezelfde als bij de Hermitage. Prachtig, harmonieus fruit, met fijne tanninen en elegante zuren.

2018 Clos Florentin, Saint-Joseph rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2033. ALLEEN OP ALLOCATIE
Een oude, bijzonder ommuurde wijngaard, midden in Mauves, met verweerd graniet van de coteau. Een wijn met een 
grote puurheid, bloemig en mineraal, met een gepeperd zwart fruit, stijlvolle tanninen en harmonische zuren.

2018 Hermitage blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2040+. ALLEEN OP ALLOCATIE 
Een volstrekt unieke witte wijn, gedomineerd door zeer oude marsanne afkomstig van vier wijngaarden. Enorme com-
plexiteit en intensiteit, zeer rijk, maar tegelijkertijd in het bezit van een levendige mineraliteit. 

2018 Hermitage rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2050+. ALLEEN OP ALLOCATIE 
Een perfecte assemblage van zeven percelen, verspreid over de heuvel van Hermitage. Alleen perfect rijpe druiven 
werden gebruikt en alleen de vaten die in de assemblage passen. Een wijn die je eindeloos in zijn greep houdt.

J.L. Chave Sélection 

17. 2019 Saint-Joseph blanc 'Circa'
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €19,90 per fles €25,25
Prachtige witte saint-joseph, gedomineerd door marsanne en ook wat roussanne. Een aantrekkelijke geur van bloesem, 
honing, citrus, kweepeer, rozenblad en amandel. Mooie vettige structuur, zuiver en harmonisch.

18. 2017 Hermitage blanc 'Blanche'
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €41,50 per fles €52,50
Een buitenkans! Marsanne en roussanne, grotendeels van eigen domein. Prachtige, rijke en rijpe wijn met een complexe 
neus van bloemen, abrikoos, steenfruit, meloen en hazelnoot. In de mond rijk en zalvend, harmonisch en lang.

19. 2019 Côtes du Rhône ‘Mon Cœur’
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €11,25 per fles €14,25
Grenache en syrah uit de zuidelijke Rhône, met een uitbundige neus, die geurt naar bosfruit, chocola, zwarte peper en 
laurier. De smaak bezit een rijp donker fruit, specerijen en fijne tanninen. Een côtes du rhône van stand!

20. 2019 Crozes-Hermitage rouge 'Silène'
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €16,95 per fles €21,50
Een zeer stijlvolle en pure syrah, met tegelijkertijd een fluwelige rondeur. De wijn geurt naar rood kersenfruit, zwarte 
bessen, viooltje en specerijen. De smaak is mooi slank, maar geconcentreerd, en bezit zachte tanninen en fijne zuren.

21. 2017 Hermitage rouge 'Farconnet'
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2035. €41,50 per fles €52,50 
De basis van deze wijn (zoals altijd 100% syrah) wordt gevormd door drie percelen, te weten: Diognières (geeft krui-
digheid), Péleat (geeft finesse) en Gréffieux (geeft kracht). Prachtig rijp fruit, kruidigheid, bloemigheid en veel lengte.

Een fenomeen in de wijnwereld
 
De roem van Jean-Louis Chave is inmiddels zo groot, dat mensen over de hele 
wereld er van dromen om zijn wijn te mogen drinken; er van dromen dat ze met 
hem proeven in zijn prachtige kelders durven ze überhaupt niet. Een voorrecht dat 
ons jaarlijks ten deel valt. Het verhaal van de Chave’s is dan ook uitzonderlijk te 
noemen. Al 540 jaar maakt de familie wijn op de heuvel van Hermitage en die hele 
geschiedenis ging het domein in een directe lijn van vader op zoon door. De fami-
lie is nederig als het aankomt op wat de natuur hen biedt, maar zeer leergierig en 
onderzoekend in hun manier van werken. Grote, snelle veranderingen zijn uit den 
boze, maar een zorgvuldige zoektocht naar een continue verbetering is altijd aan-
wezig. Vader Gérard was in de jaren zeventig van de vorige eeuw al een fenomeen 
en zoon Jean-Louis heeft deze grootse reputatie verder uitgebouwd. Aan de basis 
van al het succes staat een groots terroir, gevolgd door een immense kennis van dit
terroir, een mentaliteit van hard werken en een ongelooflijk oog voor detail, zowel 
in de wijngaard als in de kelder. Een van de grote geheimen van de Chave’s is de 
wijze van assembleren van de wijnen. Ieder stukje wijngaard wordt apart gevini-
fieerd en opgevoed en vervolgens geassembleerd, waarbij ieder vat afzonderlijk
wordt beoordeeld op zijn kwaliteit. Past een vat niet in de assemblage, dan wordt
deze niet gebruikt. Naast de wijnen van het eigen domein bezit Chave ook een klein 
handelshuis, J.L. Chave Sélection, waar hij niet geselecteerde vaten van het domein 
aan verkoopt, aangevuld met wijn van enkele contractboeren die volgens zijn richt-
lijnen werken. De wijnen van dit handelshuis zijn van een zéér hoog niveau en 
bieden een ongekende prijs-kwaliteitverhouding. 
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Terroir-sceptici 
hebben geen 

hermitage gedronken

Jean-Louis Chave proeft 'Mon Coeur' Hermitage, La Chapelle
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IN 

GR
AIL

LOT

Domaine 
Alain Graillot 
Een begrip en 
inspirator in de 
Rhône en ver 

erbuiten.
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Domaine 
Bernard Gripa

Bezit enkele van 
de oudste wijn-

gaarden van de 
appellation.

'Best buy' van de noordelijke Rhône
 
Misschien zijn we zelf wat bevooroordeeld of hebben we gewoonweg te vaak 
kunnen genieten van de fantastische wijnen die dit domein voortbrengt (zowel voor 
rood als voor wit), maar voor ons is Gripa al vele jaren een van de meest interessante 
producenten uit ons assortiment. De vraag naar de wijnen neemt de laatste jaren 
weer flink toe en dat heeft alles te maken met de lovende pers over de laatste oog-
sten. De familie Gripa bezit enkele schitterende wijngaarden op de mooiste plekjes 
van Saint-Joseph en maakt ook nog eens sublieme saint-péray. De wijnen die zoon 
Fabrice maakt, kenmerken zich door een weelderige rijpheid, zonder levendigheid 
in te leveren. Zoals altijd zijn de topcuvées helaas schaars en snel uitverkocht.

25. 2019 Saint-Péray Les Pins 
WIT / Op dronk: 2021 nu en 2025. €21,50 per fles €27,00
80% marsanne, 20% roussanne. Om frisheid in het warme 2019 te behouden, werd vroeger geoogst en een groter 
deel op RVS opgevoed dan normaal. Geuren van meloen, abrikoos, honing en brioche. Een mond vol sappig fruit en 
bloemigheid.

26. 2019 Saint-Joseph blanc
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €26,95 per fles €34,25
Een soortgelijke assemblage als de Saint-Péray, maar de bodem bestaat hier uit graniet en niet uit kalk. De wijn bezit 
iets meer kracht en mineraliteit, met tonen van rijp steenfruit, bloemen, honing, amandel en kruiden.

27. 2019 Saint-Péray Les Figuiers 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €28,90 per fles €36,50
Een schitterende wijn! Gemaakt van 60% roussanne van maar liefst tachtig jaar oude stokken, aangevuld met 
marsanne. Een geur van zoete fruittonen, met iets van hazelnoot, honing en rozenblad, geconcentreerd en perfect in 
balans, met een zalvende structuur.

28. 2019 Saint-Joseph blanc Le Berceau
WIT / Op dronk: tussen 2023 en 2030. €42,50 per fles €53,50
Het is geen hermitage, maar het komt in de buurt! Een van de allermooiste wijngaarden van het herkomstgebied, met 
negentig jaar oude stokken. 100% marsanne. Complex, breed, zwoel, verleidelijk fruit, lengte en frisheid. Top!

29. 2018 Saint-Joseph rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €27,50 per fles €34,90
Fabrice is heel blij met de wijnen uit 2018. Ze worden gekarakteriseerd door een uitbundig zwart fruit, wat peper en 
laurier. In de mond veel rijpheid, fluwelige tanninen, kruidig, donker fruit en een frisse zuurgraad. 

30. 2017 Saint-Joseph rouge Parady
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €37,90 per fles €47,95
Een nieuwe cuvée van Gripa, gemaakt van syrah afkomstig van de prachtige lieu-dit ‘Le Paradis’. De wijn bezit veel 
kracht. Op de neus donker fruit, tapenade, cacao en peper. In de smaak veel balans, met donker fruit en mooi hout. 

31. 2018 Saint-Joseph rouge Le Berceau
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033. €51,00 per fles €64,90
Een schitterende wijn van de oudste wijngaard van het domein. Een kruidige neus, zwarte bessen, viooltjes en een 
pepertje. Een zwoele smaakaanzet, met donker fruit, kruiden, rijpe tanninen en een frisse, harmonieuze afdronk.

22. 2019 Crozes-Hermitage blanc 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2025. €22,75 per fles €28,75
Een verrukkelijke witte rhône, met een sublieme balans tussen elegante frisheid en rijkdom. De neus geurt naar bloe-
men, kruiden, kweepeer, perzik en iets van amandel. De smaak is vettig, tegelijkertijd levendig en harmonieus.

23. 2018 Crozes-Hermitage rouge 
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2028. €22,75 per fles €28,75
Vanuit de pipet proefden wij meerdere vaten en waren onder de indruk. Overduidelijk proefden we de hele pure, 
bloemige stijl van Graillot, met tegelijkertijd een sensuele rijkdom, gebracht door het jaar. Indrukwekkend en heel 
lekker!

24. 2017 Crozes-Hermitage rouge La Guiraude
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030. €34,25 per fles €43,50
Het is bijna onvoorstelbaar dat zo’n krachtige, complexe wijn in Crozes-Hermitage wordt gemaakt. Terwijl het Grail-
lot-karakter behouden blijft, bezit de wijn een rijkere structuur en grotere intensiteit. Kruidig, zoetig en groots!

Zoals syrah hoort te smaken
Alain en ook zijn zoons Maxime en Antoine zijn immens populair bij andere wijn-
makers en liefhebbers. Hun wijnen zijn extreem levendig en puur. Tegelijkertijd 
ben ik er achter gekomen dat het geen allemansvrienden zijn. Ze zijn voor de meer 
geoefende proever, zo floraal, gepeperd, aards en ‘gebouwd’ rondom hun zuur-
graad, als ze zijn. Bijna zoals bij koffie, is dit een prachtig bittere espresso. Net zoals 
hun vader dit deed, vergisten de beide broers de hele trossen en ieder perceel 
wordt apart gevinifieerd en opgevoed en krijgt pas later zijn plek in de assemblage. 
De meer intense en krachtige wijnen komen bij elkaar in de topcuvée La Guiraude 
en verblijven langer op barrique en vervolgens op cuve, alvorens een jaar later ge-
botteld te worden. De witte wijn wordt juist jong gebotteld. Het is een assemblage 
van 80% marsanne en 20% roussanne, die voor de helft op grote 600 liter-vaten 
wordt opgevoed. De wijn ondergaat geen melkzure gisting om hem elegant en 
levendig te houden. Iedere liefhebber van noordelijke Rhônewijnen zou van dit 
domein jaarlijks iets in zijn of haar kelder moeten leggen…

Vader Alain kijkt 
goedkeurend toe

Graniet in Saint-Joseph

Fabrice Gripa met Xavier Kat

Alain en Maxime Graillot
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Domaine 
Auguste Clape
Kent een groot 

nadeel: er wordt 
veel te weinig 
van gemaakt!

Een volstrekt uniek domein
Clape is van eenzelfde kaliber als Chave, maar dan kleiner en bescheidener. Het 
domein bezit een sterke identiteit en ook hier zijn de wijnen zéér gewild en van-
wege de kleine productie ook héél schaars. In Cornas bezit de familie 5,5 hectare, 
verdeeld over 18 perceeltjes op de steile hellingen rondom het dorp. De stokken 
hebben een hoge gemiddelde leeftijd. De bodem bestaat hier hoofdzakelijk uit 
graniet. Net als bij Chave wordt ieder perceel apart gevinifieerd en opgevoed en 
pas later zeer zorgvuldig geassembleerd. In de kleine ondergrondse kelder liggen 
de wijnen te rijpen op oude houten fouders. Kleinzoon Olivier werkt in dezelfde 
traditie als zijn vader Pierre-Marie en zijn grootvader Auguste. We laten u graag met 
drie wijnen kennismaken (OP=OP).
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2018 Cornas, Cuvée Renaissance
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2035+. ALLEEN OP ALLOCATIE
2018 was heet en droog in Cornas en er moest op het juiste moment worden geoogst om frisheid in de wijnen te be-
houden. Het resultaat mag er zijn! Rijk en zwoel, maar tegelijk vol fruitexpressie en met levendige zuren. Schitterend!

2018 Cornas
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2045+. ALLEEN OP ALLOCATIE
De hoge gemiddelde leeftijd van de stokken bracht in dit droge jaar het succes. 2018 Cornas is indrukwekkend: zeer 
rijk en complex met rijp zwart fruit, zwarte olijven, peper, specerijen, ronde tanninen, uitstekende zuren en een mooie 
mineraliteit.
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Escaravailles
Dialect voor 
scarabee 

(mestkever), 
bijnaam voor de 

monniken die 
hier vroeger in pij 

door de wijn-
gaard liepen.

Briljante wijnen uit het gulle zuiden
Rasteau verwierf zijn bekendheid met vin doux naturel, een versterkte, zoete wijn 
die reeds in 1944 een cru-status kreeg. Maar sinds 2010 mogen in het gebied ook 
stille rode wijnen met dezelfde herkomstbenaming gemaakt worden die zich boven-
dien sinds kort ook cru mogen noemen. Domaine des Escaravailles van wijnmaker 
Gilles Ferran is hier de absolute topper en zijn geliefde cuvée La Ponce geldt als een 
van de smaakmakers uit de zuidelijke Rhône. Het domein ligt hoog in de heuvels 
ten westen van het dorp Roaix. Naast zeer oude stokken grenache staan de steile 
coteaux aangeplant met syrah, mourvèdre, carignan en cinsault.

32. 2019 Côtes-du-Rhône blanc La Ponce
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024. €13,95 per fles €17,75
Gelijke delen roussanne en marsanne, aangevuld met 20% grenache blanc, vergist en opgevoed op RVS-tank; de 
melkzure gisting werd geblokkeerd, voor behoud van zuren. Rijp steenfruit, honing en bloesem, zalvende textuur, 
prachtig in balans.

33. 2018 Rasteau rouge 
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2025. €10,50 per fles €13,30 
Eenvoud in al zijn schoonheid, gemaakt van grenache en syrah. Geuren van bramen en kersen, kreupelhout en krui-
den. De smaak is gul en rond, zit vol zwoel donker fruit, met rijpe, soepele tanninen en eindigt in een lange finale.

34. 2018 Rasteau rouge Les Coteaux
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €11,25 per fles €14,25
Grenache van hooggelegen wijngaarden - geassembleerd met syrah – waardoor deze cuvée net iets frisser is en nog 
meer intensiteit bezit. Expressief, donker fruit en specerijen. De smaak is intens, mooi geconcentreerd en bezit een 
minerale frisheid.

35. 2018 Rasteau rouge La Ponce
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €14,75 per fles €18,50
Een alom geprezen wijn, waar Escaravailles zijn grote roem aan ontleent. Gemaakt van druiven van oude stokken 
van hooggelegen wijngaarden. Een assemblage van grenache en syrah. Krachtig, complex, floraal en perfect in balans.

36. 2018 Rasteau rouge Héritage 1924
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €23,95 per fles €31,00
Een 95 jaar oude wijngaard, 100% grenache, met een zeer kleine productie. Een smeuïge, zwoele wijn, met donker 
kersenfruit, specerijen, kruiden en cacao. De smaak is rijk en heeft fluweelzachte tanninen. Indrukwekkend. 

2019 Saint-Péray blanc 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027. (1 fles in proefpakket)
Een heel bijzondere wijn, gemaakt van marsanne en roussanne, die een zalvende textuur geven, met bloemige 
kruidigheid, rijpe steenvruchten, honing, mineralen en fijne bitters in een lange, rijke afdronk.

2019 Le Vin des Amis
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. (1 fles in proefpakket)
Een wijn voor de vrienden. Een zeer kleine productie van druiven buiten het herkomstgebied, maar gemaakt 
zoals de Cornas zelf; met een vergisting van de hele trossen. Explosief donker fruit, zwoel, animaal en een klein 
bittertje.

2019 Côtes-du-Rhône rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. (1 fles in proefpakket)
Een klein perceel aan de kant van de Rhône, op de weg richting Saint-Péray. De oude stokken staan op een 
kiezelbodem. Rijp en kruidig syrahfruit, met een goede complexiteit, veel structuur en harmonieuze, frisse zuren.

Proefpakket Auguste Clape (3 flessen)
€85,00 €105,35

Het is moeilijk, zo niet 
onmogelijk om de wijnen van 

Gilles Ferran te weerstaan

Auguste overleed in 2018, hier samen met zoon Pierre-Marie Cornas



Domaine Oratoire 
Saint-Martin
Staat aan de 

vooravond van ve-
randeringen, maar 
het vertrouwen in 
de nieuwe eige-

naar is groot.
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Een Ode aan Oratoire
Een schok, dat was het toen Frédéric ons belde om te laten weten dat het domein 
was verkocht. Een domein dat al sinds 1692 in de familie was en waar Frédéric 
samen met zijn broer François sinds 1984 de meest prachtige wijnen maken. Maar 
dat er geen opvolging was, wisten we al een tijdje. Frédéric stelde ons gerust. Ze 
hadden lang gedaan over de verkoop, juist om kopers te vinden die hun filosofie 
aanhingen en op dezelfde voet door wilden gaan. Nieuwe eigenaar van een van 
onze favoriete domeinen wordt Pierre Fabre van Château Mont-Redon uit Châ-
teauneuf-du-Pape. Frédéric, François en het team van Mont-Redon maakten samen 
de jaargang 2020. De wijnen uit deze voorverkoop komen nog volledig van de 
hand van de broers Alary.
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37. 2019 Cairanne blanc Réserve des Seigneurs
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2024. €13,75 per fles €17,50
Een paradox van 2019 bij Oratoire is dat ondanks de warmte en droogte, de wijnen frisheid bezitten. We ruiken 
kweepeer, citrusvruchten en bloesem. De smaak zit vol wit fruit, rond en rijp, en heeft een fris bittertje.

38. 2019 Cairanne blanc Haut-Coustias blanc
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €21,25 per fles €27,00
Een indrukwekkende witte rhône, gemaakt van marsanne, roussanne en een beetje viognier, die een jaar op eiken 
vaten werd opgevoed. Complexe neus van witte perzik, rozenblad, mandarijn, amandel en brioche. Prachtig rijke 
en harmonieuze smaak.

39. 2019 Cairanne rouge Réserve des Seigneurs
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €14,50 per fles €18,50
Door meeldauw is er in 2018 op Oratoire nauwelijks wijn gemaakt. 2019 bracht gelukkig prachtige wijnen! Van 
oude mourvèdre, aangevuld met grenache en syrah en twee jaar houtopvoeding. Donker fruit, witte peper, droppig 
en verfijnd.

40. 2019 Cairanne rouge Les Douyes
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2031. €20,90 per fles €26,50
Grenache en mourvèdre van 110 jaar oude stokken (!) opgevoed op grote houten foudres. Niet geklaard en 
ongefilterd gebotteld. Zwart fruit, rond en gul, zoethout, laurier, specerijen, fijne zuren en zachte tanninen.

41. 2019 Cairanne rouge Haut-Coustias
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2031. €21,50 per fles €27,00
Zeventig jaar oude stokken. Mourvèdre (70%), syrah en grenache, 24 maanden opgevoed op houten foudres. Een 
fluwelige en geconcentreerde wijn, met kruidig, donker fruit, kreupelhout, rijpe tanninen en frisse zuren.

De laatste keer met François 
en Frédéric. Na ruim 300 jaar 

zal er hier geen Alary meer zijn!
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Smaakmaker in het zuiden
De familie Boutière, makers van ‘Mon petit Petrus’, geldt als een van onze trouwste 
leveranciers en maakt schitterende wijnen. Met de nieuwe generatie aan het roer, 
in de persoon van Mathieu Boutière, hebben de wijnen verder aan elegantie en 
precisie gewonnen, zonder het wat stoere karakter van de herkomst te verliezen. 
Mathieu: “het was hard werken in 2018, maar de wijnen zijn schitterend!”
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Op zoek naar authenticiteit
Naast Domaine du Pesquier werken we in Gigondas ook met Domaine Raspail-Ay, 
dat een grootse reputatie heeft. De druiven komen hier van één enkele wijngaard, 
gelegen direct naast het domein, onderaan het dorp van Gigondas. De selectie van 
de druiven is hier zeer streng – want volgens Ay de basis van iedere grote wijn –, 
de vinificatie traditioneel: lange weking, langzame vergisting en lange rijping (12 
maanden op foudres en 12 maanden op barriques). Een proces dat tot een wijn van 
uitzonderlijke klasse leidt, maar helaas wel met een beperkte hoeveelheid. Zeker in 
2018 was de productie minuscuul. 

42. 2018 Vacqueyras 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €14,30 per fles €17,95
De rendementen op deze kleine wijngaard waren lager dan normaal, maar van een hoge kwaliteit. De wijn bezit een 
kruidig, donker en rood fruit, een elegante, frisse structuur, iets zwoele tanninen, laurier en een sappige afdronk.

43. 2018 Gigondas
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2029. €16,50 per fles €21,00
Door de goede waterreserves in de bodem weerstonden de stokken de droogte in de zomer en rijpten de druiven perfect. 
De wijn bezit een opvallende frisheid en elegantie, in combinatie met een gulle rijpheid; donker fruit, zoete tanninen 
en een elegante afdronk.

44. 2018 Gigondas
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2032. €21,70 per fles €27,90
Ook bij ‘buurman’ Ay een wijn met veel verfijning, maar tegelijkertijd concentratie en structuur. Een geur van zwarte 
bessen, bramen en laurier. In de mond fluwelige tanninen, gul rood en zwart fruit, een mooie concentratie en een 
perfecte balans. 

Vader en zoon Boutière 
in een hoog gelegen 
perceel in Gigondas.
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Domaine de la 
Mordorée

De grote repu-
tatie leeft voort 
op dit sublieme 

domein.
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Een jonge dame aan het roer
In Tavel, gelegen tussen Châteauneuf-du-Pape en Avignon, gescheiden door de 
Rhône, ligt het familiedomein Domaine de la Mordorée. Door Robert Parker 
opgenomen in zijn boek over de beste wijndomeinen ter wereld. Na het overlijden 
van wijnmaker Christophe Delorme nam zijn dochter Ambre, geholpen door haar 
moeder, in 2016 zijn levenswerk over. Een hele grote uitdaging om zo’n klus aan 
te gaan zonder de bezielende leiding van Christophe, maar de wil was zo groot, dat 
het haar is gelukt. Ambre lijkt over dezelfde bijzondere kwaliteiten te beschikken als 
haar vader. De wijnen zijn mede hierdoor nog even geweldig als voorheen, getuige
ook de zeer hoge scores in de internationale wijnpers. De werkwijze is biologisch-
dynamisch, maar vooral de passie voor het vak leidt tot unieke wijnen, vol karakter.
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Domaine
Chante Cigale

De oudste stokken 
op de mooiste 

terroirs brachten in 
2018 de gewenste 

kwaliteit. 

Wijnen van uitzonderlijke klasse
 
Châteauneuf-du-Pape kent vele grote namen en de wijnen genieten veel aanzien. 
De streek heeft een behoorlijke omvang en kent een grote variatie aan bodem-
soorten. Châteauneuf komt dan ook in vele stijlen voor, uiteenlopend van uiterst 
verfijnd tot intens heftig. Chante-Cigale heeft zich tussen al het geweld een eigen 
plek verworven. Wellicht wat minder opvallend, maar met zeer serieuze en suc-
cesvolle wijnen. Het domein bezit 42 hectare wijngaarden, die verspreid liggen 
over het gehele herkomstgebied, met een enorme verscheidenheid aan bodems, 
en daardoor ook aan druiven. De wijnstokken zijn oud, zo tussen de dertig en 
zeventig jaar, en de wijnen rijk, geconcentreerd en kruidig.

45. 2019 Châteauneuf-du-Pape blanc
WIT / Op dronk: tussen nu en 2025. €21,50 per fles €25,90
Volgens Favier al vele jaren de allerbeste witte châteauneuf voor zijn prijs. En wij geven hem daarin gelijk. Een 
parfum van bloemen, abrikoos, citrus, kweepeer en meloen. De structuur is levendig, slank, heeft een mooie vulling 
en vettigheid.

46. 2019 Châteauneuf-du-Pape blanc l’Extrait
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €38,95 per fles €49,95
Top-wit met druiven van twee geselecteerde percelen: roussanne (80%) en grenache blanc, deels op eiken en deels op 
cementen vaten opgevoed. Prachtig rijk, met een geur van honing en steenfruit, complex in de smaak, met een fijne 
ziltigheid.

47. 2018 Châteauneuf-du-Pape rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2032. €22,75 per fles €28,90
2018 was zo klein en lastig, dat Alexandre besloot alleen het allerbeste fruit te gebruiken van de ‘vieilles vignes’ 
voor zijn basiscuvée, die daardoor subliem is geworden! Kruidig, bloemig, sappig, donker fruit en zoetige tanninen. 
Top!

48. 2017 'Pi', Châteauneuf-du-Pape rouge
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2030+. €45,00 per fles €57,50
Een nieuwe wijn van het domein, om de perfecte verfijning te laten zien van oude grenachestokken op een bodem 
van zand. De neus geurt naar bosaardbeitjes, frambozen en kreupelhout. De smaak is breed, geconcentreerd, elegant 
en harmonieus.

49. 2019 Lirac blanc 'La Reine Des Bois' 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €21,90 per fles €27,95
Een rijke, expressieve wijn, vol concentratie en elegantie. Gemaakt van grenache, clairette, roussanne, marsanne, 
viognier en picpoul, deels opgevoed op eiken. Geel fruit, bloemen, amandelen, brioche, levendig en perfect in balans.

50. 2018 Châteauneuf-du-Pape 'La Dame Voyageuse'
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €35,50 per fles €44,95
Grenache, aangevuld met syrah, mourvèdre, counoise en vaccarese, waarvan een klein deel op eiken vaten wordt 
opgevoed. Geuren van pruimen, bramen, kersen, laurier en mokka. In de mond rond en smeuïg, tevens elegant en fris.

51. 2018 Châteauneuf-du-Pape 'La Reine Des Bois'
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2033+. €49,50 per fles €62,95
Dominant grenache, met wat mourvèdre, syrah en vaccarese, deels opgevoed op eiken. Opvallend rijk en geconcen-
treerd, met een parfum van zwarte kersen, frambozen en pruimen, iets van mokka en tapenade. Fluwelige tanninen, 
zwoel en lang.

Ambre Delorme treedt 
(letterlijk en figuurlijk) in de 

voetsporen van haar vader

Alleen met noeste 
arbeid oogst je de 

mooiste druiven
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STANDAARD VOORWAARDEN
Op alle verkopen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Hiervoor 
verwijzen wij u naar onze website: 
okhuysen.nl/voorwaarden.

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

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en 
uiterlijk tot 1 mei 2021.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats medio/ eind 
2021. We nemen contact met u op, 
zodra de wijnen beschikbaar zijn.
 
BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE 
AANBIEDING DE VOLGENDE
VOORWAARDEN
Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per 
fles inclusief BTW. De prijzen komen 
niet in aanmerking voor aanvullende 
kortingen. Om gebruik te kunnen ma-
ken van de in deze brochure vermelde 
aanbiedingsprijzen is de datum van 
ontvangst van uw betaling bepalend. 
Onder verwijzing naar de looptijd van 
deze aanbieding en de betalings-/
reserveringsvoorwaarden (zie hieron-
der), dient uw betaling uiterlijk 15 mei 
2021 door ons ontvangen te zijn. Bij 
betalingen nadien gelden aangepaste 
tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstel-
ling ontvangt u de factuur van deze 
voorverkoop vooraf. Deze factuur is 
tevens de officiële bevestiging van uw 
aankoop. Betaling dient te geschieden 
binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 
Per bank: ING Bank te Haarlem 
NL56INGB 0670813958. Zodra uw 
betaling door ons ontvangen is, wordt 
uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal 
gefactureerd worden op het moment 
van uitlevering. Wanneer u op het mo-
ment van uitlevering van uw wijn deze 
combineert met een reguliere bestelling, 
waarbij u voldoet aan de voorwaarden 
voor kosteloze levering, vervallen uiter-
aard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven 
van accijns doorberekend. De wijnen 
worden pas veraccijnsd bij uitlevering. 
Mochten deze tarieven wijzigen voordat 
de wijnen aan u zijn uitgeleverd, dan 
behouden wij ons het recht voor deze 
aan u door te berekenen. Eventuele 
wijzigingen in het B.T.W.- tarief zijn 
hierop niet van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
WIJNEN IN OPSLAG
In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking 
voor opslag. Gezien de zéér speciale 
prijsstelling van deze wijnen worden 
aan koper dan wel kosten voor inop-
slagname in rekening gebracht. Deze 
zijn €18,001 per doos van 6 flessen. 
De wijn kan dan desgewenst geduren-
de zes jaar na het jaar van oogst 
zonder verdere kosten voor de koper in 
opslag worden gehouden. Voor flessen 
die langer in opslag worden gehouden, 
wordt per fles €1,002 aan opslagkos-
ten per jaar in rekening gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden 
gelaten, zullen op de betreffende fac-
tuur de woorden “IN OPSLAG” worden 
opgenomen, zulks ter aanduiding dat 
de betrokken wijnen aan de koper zijn
verkocht, doch door verkoper nog niet 
aan deze zijn geleverd.

Factuur opslagkosten:
Indien de factuur van de opslagkosten 
niet binnen de gestelde betaaltermijn 
is voldaan, behoudt verkoper zich 
het recht voor om de desbetreffende 
opslagovereenkomst als van rechts-
wege ontbonden te beschouwen en de 
opgeslagen wijnen direct aan de koper 
uit te leveren.

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

1 tarieven inopslagname 2021

2 tarief over opslagjaar 2021

1x 2019 Côtes du Rhône 'Mon Coeur', J.L. Chave Sélection
1x 2018 Rasteau rouge, Escaravailles
1x 2019 Cairanne blanc Réserve des Seigneurs, 
              Oratoire Saint-Martin
1x 2019 Cairanne rouge Les Douyes, Oratoire Saint-Martin
1x 2018 Gigondas, Pesquier
1x 2019 Châteauneuf-du-Pape blanc, Chante Cigale

1x 2018 Côte-Rôtie Ampodium, René Rostaing
1x 2019 Le Pied de Samson Viognier – Collines 
              Rhodaniennes, Georges Vernay
1x 2019 Saint-Joseph rouge, André Perret
1x 2019 Crozes-Hermitage blanc, Alain Graillot
1x 2018 Crozes-Hermitage rouge, Alain Graillot
1x 2019 Saint-Peray 'Les Figuiers', Bernard Gripa

Proefpakket Rhône Zuid
Ontdekkingsprijs: €94,25 €118,45

Proefpakket Rhône Noord
Ontdekkingsprijs: €173,00 €218,75

Proefpakketten waar je voor (in)tekent


