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The most wonderful time of the year!



2020 Marquis de Pennautier 
Chardonnay, Château de Pennautier 

Dit is nou zo’n wijn die voor kerst 
gemaakt lijkt te zijn. Deze chardonnay 
doet het namelijk fantastisch aan tafel. 
Staat er dit jaar zalm op het menu? Dan 
bent u bij Marquis de Pennautier aan het 
juiste adres. Uit de oven, gepocheerd, 
gerookt of gebakken, deze chardonnay 
vormt steeds de perfecte combinatie. De 
wijnmaker van Château de Pennautier 
kiest ervoor om een deel van de wijn te 
laten rijpen op eikenhouten vaten voor 
die heerlijk zwoele vanilletoets. Het is 
een wijn die alles in zich heeft wat char-
donnay zo lekker maakt: hij zit boordevol 
tropisch fruit, is vol en rijk van smaak en 
heeft een krachtige afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,90 €13,25
Bij doos van 6: €11,25 per fles 

CHARDONNAY

Chardonnay met de klasse 
van een bourgogne.
Bij een doos van zes

€11,25 per fles

EEN 
KLASSIEK 

WITTE KERST

EEN 
KLASSIEKE 

WITTE KERST

e 37ste kersteditie van Vinée Vineuse 
ligt voor u en we zijn zelf apetrots op 
het resultaat. Veel mensen van binnen 
en buiten Okhuysen hebben er weer 

hard aan meegewerkt. Het maken van het magazine 
is altijd een lang proces. Nog voordat de nieuwste 
editie bij de drukker ligt, zijn we al weer bezig met 
de volgende. Zeker de kersteditie vraagt om zeer 
veel werk en voorbereiding. Zo kwam het dat we 
begin oktober voor de fotografie al een kerstboom 
kwamen omzagen bij een tuincentrum in Haarlem. 
Tijdens het fotograferen van de bijlage waren we 
op een mooie nazomerdag bij Restaurant Sinck, 
hartje Amsterdam. De kerstmuziek stond op en de 
lampjes en ballen werden in de boom gehangen. 
Ondanks dat de mensen op straat in T-shirt liepen, 
zat de kerstsfeer er bij ons direct lekker in. Hoewel 
we te gast waren in een restaurant, gaat de bijlage 
vooral over thuis koken. Hobby-koks Jonas Nouwen 
en Jeroen Doucet startten zo’n drie jaar geleden een 
culinaire podcast met de naam ‘Wat schaft de Pod-
cast’. Voor beginnende thuiskoks, maar eigenlijk
voor iedereen die van lekker eten (en drinken) 
houdt. De podcast is inmiddels uitgegroeid tot een 
ware hit. Voor ons een aanleiding om Jonas en Je-
roen te vragen om voor ons een kerstmenu samen 
te stellen. Een menu dat u zelf ook de komende 
kerst kunt koken of in ieder geval als inspiratie kunt 
gebruiken. Het is een prachtig menu geworden 
waar de wijn-spijsspecialisten van Okhuysen fantas-
tische bijpassende wijnen bij hebben uitgekozen.

Op deze manier proberen wij u voor de komen-
de feestdagen lekker te ontzorgen! Want ondanks 
de roerige tijden waar we ons in begeven, gaat de 
kerst hopelijk weer een welkom rustpunt vormen, 
waarbij de warmte van familie en vrienden, een 

Korter in de keuken 
is langer aan tafel

Voorproeven

Vroege kerst
Kerst viel voor ons 
team vroeg dit 
jaar, begin oktober 
brachten wij 
restaurant Sinck in 
kerstsfeer voor de 
fotoshoot met de 
mannen van Wat 
Schaft de Podcast. 

versierd huis en een rijk gevulde tafel centraal 
staan. Het wegnemen van wat stress in het beden-
ken van wat er gegeten en gedronken moet wor-
den, levert daaraan hopelijk een positieve bijdrage. 
Met die gedachte in het achterhoofd, dook ook 
Janny van der Heijden voor ons de keuken in en 
bereidde daar een overheerlijke ceviche, die u 
zeker zelf ook eens wilt maken! Naast alle aandacht 
voor het combineren van wijn & spijs – lees vooral 
ook de rubriek Vinologisch van Max Funcke over 
kaas & wijn – maakten Frénk van der Linden en ik 
een bijzonder uitstapje naar Château Haut-Brion 
voor een interview met directeur en wijnmaker 
Jean-Philippe Delmas. Het werd een diepgaand 
gesprek, prachtig uitgewerkt en op papier gezet 
door Frénk (pag. 48-51). Een ander inspirerend 
interview was met Stach Schauberg, bekend van 

de leuke Stach-winkels in Amsterdam, Utrecht 
en Haarlem. Daarnaast staan er in het blad weer 
enkele heerlijke columns, zoals van onze vaste 
columnist Aad Kuijper, maar ook van Edwin Winkels, 
journalist en schrijver in Barcelona.

Maar bovenal gaat het in deze editie van Vinée 
Vineuse weer over wijn, heel veel wijn! Wat dacht 
u van de introductie van een gloednieuw champag-
nehuis? Stoppen we dan met Champagne Devaux 
of met Champagne Pierre Péters? Natuurlijk niet! 
Maar de Champagnestreek is zo in ontwikkeling 
en de vraag naar goede champagne zo groeiend, 
dat wij met Okhuysen niets liever wilden dan 
nog een bijzonder huis aan ons portfolio toe te 
voegen. Het proberen meer dan waard! Mocht u 
in de feestmaand nu juist niet zelf willen koken en 
Amsterdam is niet een brug te ver, probeer dan 
een tafeltje bij Restaurant Sinck te bemachtigen. 
Chef Sander Bierenbroodspot, sommelier Sabas Joosten 
en gastheer Timo van der Stad hebben een bijzon-
dere plek aan de Prinsengracht weten te creëren, 
waar naast aantrekkelijke gerechten een wijnkelder 
vol met heerlijke, netjes geprijsde wijnen het feest 
compleet maakt.

Wij wensen u een goede gezondheid, gezellige 
feestdagen en een zeer goed 2023!       –Xavier Kat

PS Bestelt u vóór 31 december 2022 voor een 
bedrag van €275,- of meer uit Vinée Vineuse en/
of de bijlage, dan ontvangt u van ons een bijzonder 
kerstgeschenk t.w.v. €39,- (zie achterkant).

D
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De chefs van Lage Vuursche, 
Sinck, Wat Schaft de Podcast 
en Janny van der Heijden ko-
ken er dit nummer lustig op los
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2019 Negre Selecció – Penedès 
Finca Can Feixes  

Al in de veertiende eeuw werd er wijn 
gemaakt op het prachtige landgoed Can 
Feixes, dat nu in bezit is van de sympa-
thieke familie Huguet. De drie broers 
Joan, Josep-Maria en Xavier Huguet vullen 
elkaar perfect aan in hun werkzaamheden 
en hebben een gezamenlijk doel: pure 
en zuivere wijnen maken van de hoogste 
kwaliteit. Hun mousserende wijn behoort 
al jaren tot de top van Spanje, maar ook 
de andere cuvées zijn ware charmeurs. 
Deze rode Selecció, gemaakt van handge-
plukte tempranillo (70%) en merlot, 
imponeert met heerlijke tonen van zwarte 
bessen, framboos en specerijen. De 
smaak is vol sap, heeft body, een aangena-
me kruidigheid, smeuïge tanninen en een 
frisse, levendige finale. Perfect gezelschap 
aan tafel tijdens deze kerst.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,90 €12,95
Bij doos van 6: €11,25 per fles 

PENEDÈS

Een juweel van een 
Spaanse volbloed.

Bij een doos van zes
€11,25 per fles

VOOR ONS 
DÉ RODE

KERSTWIJN



Wijnig nieuws Wijnig nieuws

Wij mochten voor de bijlage het Amsterdamse restaurant Sinck als setting ge-
bruiken voor de foto’s. Hiervoor hebben de mannen van dé podcast op het 
gebied van food – Wat schaft de Podcast – in samenwerking met chef Sander 
Bierenbroodspot van Sinck een tongstrelend menu gemaakt. Vervolgens maak-
te fotograaf Marleen Visser er prachtige plaatjes van. Wilt u de recepten zelf 
maken? Kijk dan op onze website voor de uitgebreide bereidingswijzen.  

Naast romans en columns schrijft Eva ook kookboeken.
Haar laatste project is de Keukenkastjes-serie; een reeks 
mooi vormgegeven boekjes om te verzamelen of 
cadeau te doen. In 'Kerst' doet Eva heerlijke menusug-
gesties, waarbij een passende wijn natuurlijk niet ontbre-
ken mag! In het komende jaar zal Eva in iedere Vinée 
Vineuse een culinaire column schrijven, met steeds een 
wisselend thema geïnspireerd op de keukenkastjes-serie. 
Keukenkastje Kerst, €10,00. Verkrijgbaar via okhuysen.nl 

Brenda is de assistent van Xavier en bij 
vele zaken betrokken: van marketing 
tot evenementen en van contact met de 
wijnmakers tot de Vinée Vineuse. Als we 
haar vragen naar haar favoriete wijn is het 
eerst even stil. ‘Als je ruim zestien jaar 
bij Okhuysen werkt, heb je vele mooie 
wijnen mogen proeven. 
Op feestjes vragen vrienden dan ook 
steevast wat mijn favoriete wijn is. Een 
simpele vraag met iedere keer een ander 
antwoord. Want wijn is emotie, afhanke-
lijk van het moment, het gezelschap, en 
de locatie waar het glas wordt geheven. 
Naast wijnen uit Frankrijk en Italië zet ik 
steeds vaker een Spaanse wijn op tafel. 
Er is namelijk zo veel te ontdekken in het 
‘nieuwe Spanje’. Een jonge generatie am-
bitieuze wijnmakers speurt naar de mooi-
ste wijngaarden, kiest voor gedoseerd 
houtgebruik en durft out of the box te 
denken. Zo ook Diego Magaña, op dit 
moment een van Spanjes grote talenten. 
Van stokoude wijngaarden mencía maakt 
hij een verrukkelijke wijn die niet alleen 
concentratie en aroma’s van rood fruit en 
specerijen biedt, maar juist ook elegantie 

Dit jaar verscheen de tweede roman van onze huiscolumnist Aad Kuijper, 
Genadebrood. Het vertelt het waargebeurde verhaal van een Hollandse 
jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een klein Duits dorpje be-
landt. Terwijl de wereld in brand staat, geniet hij van zijn vrijheid. Tot hij 
een vrouw ontmoet die alles verandert. Genadebrood, €19,99.

De favoriet 
van Brenda

Koken met Eva Posthuma de Boer

Onze tip voor onder de boom

Wat Schaft de Podcast en Marleen Visser 
in Restaurant Sinck
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Wist u dat Spiegelau een lijn glazen heeft 
die niet misstaan in een sterrenrestaurant? 
Ervaar nu zelf de luxe thuis met de Defini-
tion wijnglazen, verkrijgbaar in de modellen 
bordeaux en bourgogne. Ook het perfecte 
cadeau voor onder de boom. Spiegelau 
Definition wijnglas verkrijgbaar via onze site.
€16,50 per stuk. 

Laat de wijn spreken
met het juiste glas

Nick Nijkamp
Noor (Groningen)
Er zijn veel wijnen waar je
mij heel blij mee kan maken 
en een goede droge riesling 
is er daar zeker één van. 
Voor mij gaat er weinig bo-
ven deze druif die natuur-
lijk vooral bekend is uit 
Duitsland, maar onderschat 
ook zeker de Oostenrijkse 
riesling niet. Deze wijn is 
daar een goed voorbeeld 
van, afkomstig van de kalk-
rijke wijngaard Grillenparz 
bij het plaatsje Stein in het 
westen van het Kremstal. De 
late oogst van de druiven 
heeft bijgedragen aan een 
krachtige, complexe wijn 
met daarbij natuurlijk ook 
de waanzinnige zuren die 
je mag verwachten bij deze 
druif.

Ronald Opten
Olivijn (Haarlem)
Een van mijn favoriete wij-
nen en een heerlijke wijn 
om mee te werken, is de 
Riesling trocken van Katha-
rina Wechsler. Ze is met wat 
omwegen pas laat ingestapt 
in het bedrijf van haar ou-
ders, waar zij rond 2010 de 
conversie heeft ingezet naar 
het maken van hoge kwaliteit 
riesling in Rheinhessen. 
Haar riesling trocken is een 
assemblage van wijngaarden 
uit de Westhofener Benn en 
Westhofener Kirchspiel van 
een kalkrijke leem- en zand-
bodem voor die heerlijke
strakke stijl riesling. Deze 
wijn combineert fantastisch 
met bijvoorbeeld tartaar 
van vis, ceviches en andere 
koude voorgerechten waar 
lekker wat fris-zure elemen-
ten in zitten.

Joey de Kruijf
Central Park (Voorburg)
Een witte wijn waar ik graag 
mee werk in het restaurant 
is de ALLO van Quinta de 
Soalheiro, een blend van 
alvarinho en loureiro. Dat 
vind ik nou echt een lekker 
glas. Hij is gemaakt in die 
typische frisse Portugese 
stijl, waar ik erg van houd, 
en doet het daarom perfect 
bij gerechten met schaal- en 
schelpdieren. Voor mij is 
dit een ideale witte wijn om 
een diner mee te starten. 
Hij is lekker fris en levendig 
en ook nog laag in alcohol. 
Prachtig in balans!

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

Emma Cimballi
't Lansink (Hengelo)
Alleen al het verhaal van 
deze wijnmaakster, Sandra
Bravo, is prachtig en inspire-
rend. Ze is verkozen tot Best 
Young Wine Maker en ik 
begrijp wel waarom! De tem-
pranillo druiven in deze wijn 
behouden hun natuurlijke 
zuurgraad omdat ze worden 
blootgesteld aan de koelere 
nachttemperaturen.
In de neus tonen van cacao, 
bramen en kers. Hij is niet te 
zwaar, heeft subtiele hout-
tonen en veel fruit. Met deze 
wijn kan je alle kanten op. 
Bij Anjou duif met een jus 
van madeira komt hij het best 
tot zijn recht, de fruitigheid 
blijf je proeven en de kruid-
igheid komt naar boven. 

Op de kersttafel

2020 Riesling Ried Grillenparz 
Reserve 1ste Lage, Stadt Krems
Op dronk: tussen nu en 2030+ 
Nu per fles: €27,40 €29,50 
Doos van 6: €26,50 per fles

2021 Riesling trocken – Rhein-
hessen, Katharina Wechsler
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €13,95 €14,95
Doos van 6: €13,50 per fles 

2021, ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,10 €9,75 
Doos van 6: €8,80 per fles

2020 Rioja tinto, Sierra de 
Toloño
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €12,95 €13,95 
Doos van 6: €12,50 per fles 
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Speciaal voor deze kersteditie vroegen wij 
vier sommeliers wat zij het liefst met Kerst op tafel zetten. 

94pt
Robert
Parker

en souplesse. De streek 
Bierzo zegt misschien niet 
direct iedereen iets, maar 
dit is echt zo’n wijn die je 
moet proeven! Schenk hem 
bij wild, gegrilde entrecote 
of een gekruid vega gerecht 
en je gasten gaan nooit meer 
weg. Voor de kerst is deze 
Selección de Parcelas dan 
ook ‘mi favorito’!’
2020 Selección de Parcelas
Bierzo, Dominio de Anza
€21,25 per fles €22,95



n het hart van de appellatie Gigon-
das brengt Raymond Boutière in 
1956 de eerste cuvée van 
Pesquier op de markt. De jaren 

ervoor wordt op het domein, naast wijn, 
nog volop olijfolie geproduceerd, totdat 
de grote wintervorst in hetzelfde jaar 
bijna alle olijfbomen verwoest. Vanaf dat 
moment focust Raymond zich volledig 
op de prachtig gelegen wijngaarden aan 
de voet van de fameuze ‘Dentelles de 
Montmirail’, de bergketen die overal 
bovenuit steekt in dit zuidelijke deel van 
de Rhône. 

Raymond herstructureert het domein 
grondig en als Gigondas in 1971 wordt 
geclasseerd tot ‘Appellation d’Origine 
Contrôlée’ geeft dat Domaine du Pes-
quier opnieuw een enorme impuls.

Okhuysen klassiekers Domaine du Pesquier
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Inmiddels bestaat het domein uit 24 hec-
tare wijngaard, waarvan het grootste deel 
zich nog steeds in de appellatie Gigon-
das bevindt (17 hectare), aangevuld met 
Vacqueyras, Côtes du Rhône en Vin de 

Pays de Vaucluse. In Gigondas strekt het 
landgoed zich uit over verschillende ter-
roirs van rode klei, afgewisseld met grind, 
mergelkalksteen en fossiel gesteente. De 
terroir van Vacqueyras wordt gekenmerkt 
door mergel en kalksteen. Guy Boutière, 
zoon van Raymond, bouwt met veel res-

Guy Boutière plant op 
een perceel merlot 
aan om zijn ‘Mon Petit 
Petrus’ te maken

Raymond Boutière, grootvader van Mathieu, is grondlegger van het succes 
van Domaine du Pesquier. Maar de oorsprong van de wijngaarden gaat veel 
verder terug. In 1556 behoren de wijngaarden toe aan de zogeheten prinsen 
van ‘Orange’. 

Koninklijke cru’s uit de 
zuidelijke Rhône

Mathieu Boutière, tijdens onze 
laatste inkoopreis naar de Rhône

pect voor de natuur het domein verder 
uit. Hij plant op een perceel merlot aan 
om zijn eigen kleine ‘Petrus’ te maken 
en staat daarmee aan de wieg van het 
succes van de fameuze Vin de Pays de 
Vaucluse van Pesquier, ook wel bekend 
als ‘Mon Petit Petrus’. Nog altijd is dit 
onze meest geliefde rode ‘huiswijn’. 
Maar Pesquier heeft meer te bieden. 
Daarom zetten we nu eens hun prach-
tige cru’s in de spotlights, die allebei 
fantastisch combineren met wild als her-
tenbiefstuk, fazant met zuurkool of een 
hazenpeper. 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. 

2019 Gigondas, Domaine du Pesquier  
De wijn is een assemblage van verschillende wijngaarden met unieke 
(stenige) terroirs, rondom het domein en op de coteaux. Door het ge-
bruik van nieuwere foudres en een klein percentage op amfora gerijpte 
wijn, lijkt de Gigondas verder aan verfijning te hebben gewonnen. 
De 2019 is prachtig, gemaakt van grenache (75%), syrah en mour-
vèdre. Een zwoel, donker fruit, iets van verse kruiden en kreupel-
hout, rode bloemen, fijne tanninen en een harmonieuze afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €19,50 €21,00
Bij doos van 6: €18,50 per fles 

2019 Vacqueyras, Domaine du Pesquier 
De familie Boutière beschikt slechts over één hectare Vacqueyras. De 
druiven komen van een prachtige, kalkrijke coteau onder de Dentelles 
de Montmirail. 60% is beplant met grenache en 40% met syrah. De 
neus is kruidig, geeft donker fruit en een pepertje. De smaak is vol en 
rijp, biedt een zoetige aanzet van donker fruit, fluwelige tanninen, 
is mooi geconcentreerd en slank en heeft frisse zuren in een lange 
afdronk. Veel wijn voor een bescheiden prijs!
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €16,95 €18,25   
Bij doos van 6: €15,95 per fles
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Liefhebbers van Rhône
zouden deze twee 

Pesquier wijnen zeker 
moeten proberen

Het domein beslaat 24 hectare wijngaard, waarvan het grootste 
deel zich in de appellatie Gigondas bevindt.  

I



k weet niet hoe u het ervaart maar ik vind het 
knap wat mensen allemaal kunnen ruiken in 
een wijn, bloemetjes, sterappels of typisch 
rood fruit. Ik kan het niet, ik kniel waarschijn-

lijk te weinig om de geur van een bed violen te 
kunnen ontwaren, sterappels heb ik zelden in huis 
en ik kan geen rood fruit van zwart onderscheiden, 
waarschijnlijk omdat ik kleurenblind ben. Mijn 
geurassociaties bij wijn zijn daarmee van een heel 
andere orde. Zo ruik ik bij goedkope Bulgaarse 
wijn altijd het schimmelige tapijt van mijn ar-
moedige studentenkamer, bij dure Bordeaux ben 
ik direct weer terug aan het meer van Genève waar 
ik voor het eerst in mijn leven een glas Chateau 

Lâtour dronk en bij Italiaans moet ik altijd denken
aan de eenarmige Turk in de steenstraat in Arnhem 
waar je voor zeven gulden een pizza Marmera 
at die door de gehandicapte eigenaar steevast 
geserveerd werd met een prima Chianti. Je doet 
tenslotte in pizza’s nietwaar? Waar gaat deze 
column heen hoor ik u denken. Dat weet ik zelf 
ook nog niet maar ik denk naar Kerst, en mijn 
herinneringen aan die bijzondere dagen. Bij kerst 
denk ik voor alles aan de wijn waar de pastoor in 
mijn geboortedorp tijdens de nachtmis steevast een 

De geur van kerst
In de wijn gedoopt

2018 L'Expression du Petit Verdot – Bordeaux 
Supérieur, Château Tour de Gilet
In 2018 is de laatrijpende petit verdot onder perfecte 
condities geoogst, en is hij goed voor maar liefst 60% 
van de assemblage. Aangevuld met 30% cabernet-sauvi-
gnon en 10% merlot. Zwoel donker fruit van bramen en 
zwarte bessen, cacao en toast. Rond en rijp met heerlijke 
soepele tanninen en een uitstekende lengte met frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €12,95 €13,95
Bij doos van 6: €12,50 per fles  

Aad Kuijper 
is ex-wijnboer 

(Mas des Dames)
reclameschrijver 

en romancier. Zijn 
tweede boek 

‘Genadebrood’ 
verscheen deze 

zomer.
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Ik ruik stro, stallucht, en iets animaals?

slokje te veel van dronk (ik ruik nog de wierrook). 
Als kind werd ik gefascineerd door ’s mans heftig 
slikkende adamsappel en daarmee was mijn interes-
se in dit goddelijk vocht gewekt. Want goddelijk is 
het, wijn en zeker met kerst. Dan hoort er immers 
een hemelse fles op tafel te komen. En daarbij 
komen de geurassociaties vanzelf. Zo ruikt Château 

Trotanoy voor mij naar zee, want gedronken met 
Kerst in het vakantiehuis van vrienden in Schoorl, 
bij Château Poujeaux krijg ik associaties met het 
lente-uitje dat mijn moeder in de pastei-ragout 
gesnipperd had, wat voor het aanwezige gezelschap 
veel te frivool bleek. Kerst is voor mij Bordeaux 
en Bordeaux is voor mij kerst. Dat brengt mij bij 
de fles die ik dit jaar zeker uit de kelder ga halen. 
L’expression du Petit Verdot van Tour de Gillet en 
ik kan u nu al zeggen wat die in de toekomst voor 
associaties gaat oproepen, L’expression du Petit 
Verdot ruikt naar het wol van de warme kersttrui 
waarin we allemaal gezellig rond de tafel zaten, 
naar de kaarsen waar we er dit jaar een paar extra 
van opstaken om warm te blijven, naar de wens 
tot saamhorigheid en vrede op aarde. Is er iets 
mooiers? 

L’expression du Petit Verdot van Château Tour 
de Gilet is een zalige kerst en dat voor een prijs die 
je er niet mee zou associëren. 

Kerst is voor mij Bordeaux en 
Bordeaux is voor mij kerst

I
2019 Ripasso Superiore Valpolicella
Palazzo Maffei 

Wanneer het hoofdgerecht deze kerst om 
krachtig rood vraagt, dan bevelen wij u 
daar van harte onze Ripasso multo supe-
riore bij aan! Deze geliefde rode wijn uit 
Valpolicella dankt zijn intens volle smaak 
aan een tweede vergisting van valpoli-
cella met de schillen waar de amarone 
van wordt gemaakt. Het resultaat is een 
wijn met nóg meer kracht en diepgang, 
waaraan de lange rijping op houten vaten 
nog eens bijdraagt. Een prachtige keuze 
voor bij uw kerstdiner. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,95 €15,20
Bij doos van 6: €13,50 per fles

RIPASSO

Deze zwoele wijn uit 
Veneto maakt uw kerst-
diner tot iets bijzonders.

Bij een doos van zes
€13,50 per fles

DEZE MAG 
NATUURLIJK 

NIET ONTBREKEN



tach, kunnen we wel stellen, is een succes-
vol ondernemer. Hij is oprichter en naam-
gever van een keten van 28 eetwinkels. 
Nu, na twaalf jaar van onafgebroken hard 

werken, heeft hij net zijn tent verkocht. Nu ja, zijn 
aandelen dan, want betrokken blijft hij wel. “Het 
blijft toch je kindje.”

Ik zoek Stach op in zijn huis in Aerdenhout, 
waar hij woont met vrouw, drie kinderen en hond. 
Hij doet de deur fris gedoucht voor me open, zijn 
natte haren achterover gekamd. Hij heeft net even 
lekker gebokst met zijn compagnon Esgo Kuiper. 
“Als ik eerder had geweten hoe goed je je voelt na 
zo’n intensieve training, dan was ik er jaren eerder 
mee begonnen.” 

Als we eenmaal zitten met een goede kop koffie 
en wat gevulde speculaas erbij, gaat hij door op 
dit onderwerp: “In de voorliggende fase van mijn 
leven maakte ik nooit tijd voor dat soort dingen. 
Als je begint met ondernemen, dan spring je op 
een rijdende trein. Het is een lange sprint naar een 
eindpunt toe. Als je eenmaal op die trein zit, blijf 
je zitten en onderweg zijn er ook geen station-
netjes om even uit te stappen. In het begin ben je 
als ondernemer vooral aan het overleven, aan het 

zorgen dat je je mensen kan betalen en dat de win-
kels er goed uitzien. Maar ik heb altijd geweten: 
dit is niet voor de rest van mijn leven. Op een dag 
verkoop ik het allemaal.”

In een sinaasappelpak bij min tien
“Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd geweest 
in smaken. Ik ben opgegroeid met een moeder die 
altijd met eten bezig was en daar konden we uren 
met elkaar over praten. En eigenlijk nog steeds. 
Vanaf mijn tiende wilde ik al het allerlekkerste 
broodje maken. Maar toch wist ik niet precies wat 
ik later wilde doen en dus ging ik maar rechten 
studeren; eerst een papiertje halen en daarna ver-
der kijken.” Dat verder kijken deed hij eerst drie 
jaar bij de Aldi. Als vakkenvuller leerde hij daar 
hoe je zo’n winkel het efficiëntst mogelijk inricht
en tegelijkertijd aantrekkelijk maakt voor de bezoe-
ker. Daarna maakt hij bij Marqt kennis met high-
end retail, een plek waar het product een centra-
lere rol speelt. Maar na een tijdje begint het ook
daar te knagen. “Ik ben eigenwijs en had te veel 
eigen ideeën, wat daar niet werkte.” En dus besluit 
Stach zijn eigen winkel te beginnen, in een hoek-
pand op de Van Woustraat in Amsterdam. “Mijn 

De kelder van
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Stach Schaberg
Stach weet wat lekker is, is de zinsspreuk van zijn 28 Stach-winkels. 
Maar geldt dit eigenlijk ook voor zijn eigen wijnkelder? 

Stach heeft een 
brede smaak: 
van Franciacor-
ta en Bolgheri, 
via Cornas en 
Hermitage, naar 
de hoge toppen 
van Mendoza, 
we vinden het 
allemaal in zijn 
kelder.

S

Wijnvriend
Onder mijn 

huis heb ik een 
lekkere wijnkelder 
die zich nu lang-
zaamaan begint 
te vullen. Ik deel 
mijn kelder met 
wijnvriend Lucas. 
Hij is de echte 
kenner en doet 
het speurwerk. 
We kopen dan 
een doosje van 
iets en delen de 

flessen.

Wat Stach deze kerst serveert

2020 Grüner Veltliner Ried Weinzierlberg
Weingut Stadt Krems
Puur terroir, deze wijn gemaakt van een ‘single-vine-
yard’. De stenige bodem van Weinzierlberg en de war-
mere oostenwind zorgen voor bijzonder veel kracht, com-
plexiteit en uitbundige smaak- en geuraroma's (limoen, 
witte peper en exotisch fruit). De smaak is geconcen-
treerd en mondvullend met prachtige frisse zuren die 
ruggengraat geven aan de wijn. 
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,30 €14,40  
Bij aankoop van 6: €12,95 per fles

2020 Le Difese – Toscana, Tenuta San Guido
De wijn is een assemblage van cabernet-sauvignon (70%) 
en de voor Toscane typische sangiovese (30%). De druiven 
vergisten op roestvrijstalen vaten, waarna de wijn twaalf 
maanden op Franse en deels Amerikaanse eikenhouten vaten 
rijpt. Het karakter van de sangiovese staat prachtig op de 
voorgrond met het pepertje, aardbei, kers en een aardse 
toets. De cabernet-sauvignon geeft extra expressie en diepte 
met zwarte bes en rozemarijn.
Op dronk: tussen 2023 en 2027
Nu per fles: €24,95 €26,95 
Bij aankoop van 6: €23,95 per fles
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moeder kwam iedere week langs en kocht dan een 
fles champagne, ons duurste product, om de omzet 
te boosten – echt lekker liep het namelijk niet. Dus 
maakten we veel reuring om aandacht te krijgen. 
Zo stond ik de dag voor Kerst bij min drie in een 
sinaasappelpak voor de winkel verse jus te verko-
pen. De reuring werkte; op een gegeven moment 
plaatste het Parool een stukje over ons en waren we 
in een keer relevant. Onze omzet ging direct met 
50% omhoog, na zes maanden draaiden we break-
even en na dertien maanden openden we onze 
tweede winkel. In die dagen droomden we ervan 
om ooit tien winkels te hebben. Nooit gedacht dat 
het er 28 zouden worden.”

Stack it high and watch it fly
“Dat eerste jaar in de Van Woustraat was fantastisch 
leerzaam. Als winkelmanager probeerde ik zo veel 
mogelijk over onze klanten te leren, door continu 
in contact met ze te staan. Ik zag onze winkel als 
een middelpunt waar mensen bijeenkomen met 
allemaal verschillende behoeften en wensen. Ik 
probeerde daarop in te spelen door ons assorti-
ment steeds uit te breiden en te vernieuwen om 
mijn klanten zo goed mogelijk tegemoet te komen. 
We begonnen zelfs met koffie toen klanten daarom 
vroegen – ook al zat er een koffietent tegenover 
ons. Toen iemand klaagde dat het brood bij de 
Appie altijd op was, breidden we ons assortiment 
uit met afgebakken biologische broodjes – meteen 
een groot succes. Zo introduceerden we ook de 
empanada’s. Die vlogen de tent uit, alsof mensen 
er altijd op hadden zitten wachten. Zo proberen 
we continu dingen uit. Natuurlijk lukt niet alles, 
je moet ook afscheid durven nemen. Het klinkt 
wellicht cliché, maar als je het idee omarmt dat er 
dingen fout mogen gaan, dan wordt het onderdeel 
van het proces en voelt het niet als een mislukking.
Zo hebben we in coronatijd net als iedereen ge-
probeerd om een bezorgdienst van de grond te 
krijgen, maar dat werkte niet. We hadden er een
website voor opgetuigd en een app, zodat de men-
sen makkelijk konden bestellen. Maar mensen wil-
len juist naar onze winkels toekomen. Bij ons koop 
je ook geen noodzakelijke dingen, maar gewoon 
producten waar je zin in krijgt als je binnenloopt. 
Zo zijn onze winkels ook ingericht: hopen doet 

verkopen, stack it high and watch it fly! Maar toch 
heeft dit mislukte online project ons ook iets ge-
bracht. Het loyaliteitssysteem dat er onderdeel van 
uitmaakte, bleek een groot succes. Nederlanders 
zijn nu eenmaal gek op punten sparen!”

Een biertje uit de badkuip
Stach en wijn, dat is een goede én lastige combina-
tie. “In de winkel lukt het ons niet om duurdere 
wijnen verkopen, maar wel een betaalbare gekoel-
de witte wijn of rosé, die ‘vergeten’ fles. En wat op 
dit moment goed loopt zijn de hippe natuurwij-
nen, omdat mensen dat willen proberen. Maar in 
mijn ogen is dat iets tijdelijks, net als dat craft bier. 
Als je een tijdje geleden een biertje in je badkuip 

had gebrouwen, trok iedereen het uit je handen, 
zo hip was het. Maar inmiddels weet men wel 
beter, want uiteindelijk is er maar een beperkt aan-
tal merken dat écht lekker is. Zo zal dat ook gaan 
met al die natuurwijnen.” Zijn eigen wijn haalt 
Stach liever ergens anders vandaan. “Daarvoor ga 
ik veel liever naar Okhuysen. Mag ik op deze plek 
eigenlijk wel reclame maken? Hahaha… Voor mij is 
wijn echt iets om samen met vrienden te drinken. 
Ik vind het fantastisch om erover te ouwehoeren, 
te proeven en te bedenken wat je erbij gaat eten. 
Dat is altijd een feest, een sociaal evenement. De 
voorpret van een lekkere avond eten begint dan 
ook altijd bij de wijnen. Maar ik moet bekennen 
dat ik geen specialist ben. Ik heb wel wat cursus-
sen gedaan, maar ik moet nog steeds veel leren 
en dat vind ik ook onwijs leuk!” Een diner begint 
bij Stach altijd met een lekkere bubbel. “Iedereen 
is dan meteen in de juiste stemming. Momenteel 
drink ik graag de ‘Il Mosnel’ uit Franciacorta. 
Hartstikke onbekend en voor mij dus een ontdek-
king. Ik vind de verrassing altijd top. Daarom laat 
ik me graag adviseren. Jullie doen dat perfect. Op 
kantoor heb ik echt een band met Jonna. Zo fantas-
tisch als je naderhand nog een belletje krijgt om te 
vragen of de wijn-spijs geslaagd was.”

Als je een tijdje geleden een 
biertje in je badkuip brouwde 
trok iedereen het uit je handen



Bordeaux

Mythische wijnen
Drie wijnen die je eens in je leven 

gedronken moet hebben.

2019 Pessac-Léognan blanc – Graves Cru Classé, Château Carbonnieux
De zomer van 2019 was heet, maar koelde tijdig genoeg af om een topjaar voor witte 
wijn te garanderen. De sprankelende fruitexpressie maakt dat de wijn nu goed op dronk 

2016 Saint-Julien – 4me Grand Cru Classé, Château Talbot
Eén van de meest gedistingeerde namen uit Saint-Julien. Een schoolvoorbeeld van alles 
waar de topklasse van rode bordeaux voor staat: diepgang, kleur, en kracht. Maar ook een 

oen de wereldtentoonstelling 
in 1855 werd georganiseerd 
in Parijs, was keizer Napoleon
III vastberaden om de hele 

wereld te laten zien waar ‘zijn' Frankrijk 
wel allemaal niet in uitblonk. Uiteraard 
bedacht hij al snel dat Franse wijn een
speciale plaats moest krijgen op de ten-
toonstelling. Maar hoe bepaal je als 
keizer van Frankrijk welke wijn jouw 
land moet vertegenwoordigen? Toch 
was de keuze snel gemaakt: het moest 
Bordeaux worden. Bordeaux, met zijn 
unieke terroir, zijn kastelen… Die 
voortbrenger van eersteklas elegante 
rode wijnen die tijdens een lange rij-
ping op fles zo’n fabelachtige transfor-
matie ondergaan. Van witte wijnen met
een zinderende frisheid, en toch zo 
veel complexiteit! Of wat dacht je van 
sauternes, die aller edelste zoete witte 
wijn die alleen bij heel specifieke kli-
matologische condities gemaakt kan 
worden? Ja, zo besloot Napoleon III: 
Bordeaux was het beste wijnbouwge-
bied van ’s werelds meest prestigieuze 
wijnland. Voor de meest gerenommeer-
de wijnen werd er op basis van prijs en 
reputatie een classificatiesysteem opge-
zet om de wijnen extra eminentie te 
verlenen: de welbekende ‘Grand Cru 
Classé en 1855’-lijst die we vandaag de 
dag nog steeds kennen. 

Voorbeeld voor velen
We zijn nu bijna 170 jaar verder, en 
nog steeds geldt Bordeaux als een van ’s
werelds meest gerenommeerde wijn-
bouwgebieden. Sterker nog: die waar-
dering is in de laatste jaren alleen maar 
toegenomen. Daarom zien we dat de 
twee voornaamste blauwe bordelaise 
druivenrassen, merlot en cabernet-sau-
vignon, overal ter wereld staan aange-
plant, in een poging om die felbegeer-
de smaak en structuur te evenaren. 
Maar wat maakt dit gebied zo uniek? 
Wat is toch die mystiek? Complexe 
vragen. Vragen die al heel lang leiden 
tot discussies onder wijnliefhebbers. 
Een eenduidig antwoord kunnen wij 
hier dan ook niet geven. Althans, niet 
in woorden. Maar om de allure van 
Bordeaux te doorgronden hoeft men 
gelukkig niet urenlang te bakkeleien: je 
kunt het gewoon proeven.

De drie grote namen
Op een kiezelige heuvel in Graves, een 
van de oudste subgebieden van Bor-
deaux, staat al bijna achthonderd jaar 
lang het statige Chateau Carbonnieux. 

Het is met recht een van de bekendste 
namen als het aankomt op droge, witte 
bordeaux. Deze unieke houtgerijpte 
wijn op basis van sauvignon blanc en 
sémillon werd volgens de overlevering 
in de achttiende eeuw aangeboden aan 
de sultan van Constantinopel onder de 
naam ‘mineraalwater uit Carbonnieux’, 

om Islamitische wetten te omzeilen. De 
wijn heeft een grote elegantie en herken-
baarheid: de sauvignon sprankelt van het 
fruit, terwijl de sémillon en de houtrij-
ping zorgen voor verfijning, structuur en 
complexiteit. 

Château Talbot, gevestigd in het dorp 
Saint-Julien, is een vaandeldrager voor 
klassieke rode bordeaux, met aromati-
sche diepgang, een fluwelige structuur 
en het vermogen zeer sierlijk te rijpen. 
Onder onze klanten is het dan ook al 
jaren een favoriet. In de laatste vijftien 
jaar is er veel geïnvesteerd in de produc-
tie op het chateau, wat de kwaliteit ten 
goede is gekomen. Sterker nog: de inter-
nationale wijnpers is het erover eens dat 
Château Talbot, nu een ‘4e grand cru’, 
een hogere plek op de lijst zou bemach-
tigen indien deze herzien zou worden. 

Wijnbouw zit hier bij de 
mensen in het DNA. Ze 

denken wijn, ze ademen 
wijn, ze dromen wijn

93pt
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Dankzij onze goede betrekkingen in 
Bordeaux zijn wij trots om u deze wijn 
aan te kunnen blijven bieden, ook nu 
de wereldwijde vraag zo de pan uit rijst. 

De vooraanstaande familie Lur Salu-
ces is al sinds 1472 actief in Bordeaux. 
De familie is eigenaar van Château de 
Fargues en was dat ook eeuwenlang van 
Château d’Yquem. Laatstgenoemde 
groeide dankzij deze familie uit tot het 
hoogst geclassificeerde chateau van 
Bordeaux; speciaal voor Yquem werd 
de klasse ‘Premier Cru Supérieur’ in 
1855 in het leven geroepen. Toenter-
tijd werd er op Château de Fargues 
enkel droge wijn gemaakt. Maar toen 
oogstjaar 1943 als eerste edelzoete 
sauternes van Château de Fargues werd 
gebotteld, was meteen duidelijk dat ook 
deze wijn van extreem hoge kwaliteit 
is. Niet gek natuurlijk, als je bedenkt 
dat het chateau zowel het terroir als de 
menselijke kunde deelde met Château 
d’Yquem. In 1996 heeft de familie Lur 
Saluces Château d’Yquem van de hand 
gedaan, en sindsdien krijgt Château de 
Fargues de volledige aandacht. 

Wijnbouw zit hier bij de mensen in 
het DNA. Ze denken wijn, ze ademen 
wijn, ze dromen wijn. En dat al eeu-
wenlang. Hoe kun je anders verklaren 
dat dit gebied al zo lang aan de absolute 
top staat? Want wat waar was in de tijd 
van Napoleon III is nog steeds zo: Bor-
deaux is exceptioneel en ongeëvenaard.

T

Drie mythische wijnen in een houten bewaarkist. €235,00 €278,90

1997 Chateau de Fargues* 
Zoet en zuur is één van de meest fascinerende smaakcombinaties. Samen zorgen zij ervoor 
dat deze wijn na 25 jaar nog steeds springlevend is. 1997 was in Sauternes één 
van de beste oogsten van de jaren negentig. De jonge fruitaroma’s zijn wat 
naar de achtergrond geschoven om ruimte te geven aan complexe ontwikke-
lingsaroma’s. 
Op dronk: tussen nu en 2035+. Nu per fles €110,00 €122,50

is, maar dankzij de houtrijping en mooie zuren zal de wijn zich de komende 
jaren op sierlijke wijze ontwikkelen. Heerlijk bij schaaldieren of gevogelte. 
Drink deze wijn op 10-12ºC, dan komt hij het best tot zijn recht.
Op dronk: tussen nu en 2030. Nu per fles €49,50 €54,90

delicate structuur met tanninen die zó fijn geschakeerd zijn dat ze zachtjes op-
lossen in de mond. 2016 was warm en droog. Het sap van de piepkleine drui-
ven was heel geconcentreerd, wat zorgt voor veel smaak en intense aroma’s. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2045+. Nu per fles €85,00 €94,75



2021 Grüner Veltliner Lössterrassen, 
Weingut Stadt Krems
De grüner veltliner voor de Lössterrassen 
wordt helemaal aan het begin van de herfst 
geoogst. Vervolgens worden de druiven bij 
lage temperatuur vergist. Zo blijft de klem-
toon op het fruitige karakter liggen. In de 
neus citrusaroma’s, boomfruit, bloemetjes en 
witte peper. We proeven peren, grapefruit en 
zelfs wat meloen. De wijn heeft een lineaire 
structuur die zorgt voor lengte en focus. De 
afdronk is kruidig en zacht.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,40 per fles €9,30

orig jaar organiseerde Franz-Josef 
Gansberger van het Oostenrijkse 
Weingut Stadt Krems een online 

proeverij voor het Okhuysen team. Zelfs 
vanachter de webcam was Franz-Josef 
(‘Goose’ voor intimi) een imposante 
verschijning. Met passie, kennis en een 
goede dosis humor vertelde hij over de 
wijnen, waarvan wij een reeks proef-
flesjes voor ons op tafel hadden staan. 

Tijdens het proeven van wijn één, de 
Lössterrassen, liet Goose zich ontvallen 
dat het domein zich met deze ‘instap-
wijn’ een beetje in de vingers heeft 
gesneden. De Lössterrassen zit namelijk 
zó goed in elkaar dat de verkoop van 
de andere (duurdere) cuvées daar een 
beetje onder lijdt. Wat Goose vertelde, 
wisten wij allang: dit is namelijk al jaren 
een van onze populairste witte wijnen. 
Het frisse fruit en de mineraliteit verve-
len nooit. Het lagere alcoholpercentage 
maakt het een ideale aperitiefwijn, 
maar zijn nuance en elegantie maken 

het tevens een fijne tafelpartner. Denk 
bijvoorbeeld aan visgerechten, kaasfon-
due, of de Aziatische keuken. 

Vervolgens passeerde een keur aan 
levendige, loepzuivere wijnen de revue, 
waaronder een aantal ‘Erste lagen’ (Pre-
mier cru op z’n Oostenrijks). Wijnen 

met diepgang, lengte en veel concen-
tratie. Wijnen waar onze wijnharten 
sneller van gingen kloppen. 

Wij constateerden dat Stadt Krems 
over de hele linie fantastische wijnen 
maakt, steeds weer met die herkenbare 
smaak. In dat illustere gezelschap is de 
Lössterrassen veel meer dan een in-
stapwijn. Maar dat wisten onze klanten 
allang. 

Stadt Krems heeft zich 
met deze ‘instapwijn’ 
een beetje in de vingers 
gesneden

Ideale witte kerstwijnen 
voor minder dan tien euro

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

Lössterrassen is voor mij echt kerst

Menno Wigmore, winkelmanager in de Gierstraat

2021 Colagón verdejo – Rueda 
Palacio de Bornos
Deze verdejo is sinds de jaren negentig pu-
blieksfavoriet bij Okhuysen. In 1992 reisde 
Louis Kat door het toentertijd obscure gebied 
Rueda in noordelijk Spanje. De landwegen 
waren er nog onverhard en niemand sprak 
er een andere taal dan Spaans. Gelukkig 
waren er niet veel woorden nodig: deze wijn, 
met exotische aroma’s, minerale levendigheid 
en een volle smaak, sprak voor zich. En dat 
doet hij anno 2022 natuurlijk nog steeds.
Smaaktype: fruitig en toegankelijk
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Forgotten Vineyards Sauvignon 
Blanc, Kruger Family Wines
De wijnen van Johan Kruger zijn een per-
fecte weerspiegeling van zijn karakter: 
groots, openhartig en diepgaand. Deze sau-
vignon blanc, die hij speciaal voor ons 
maakt, heeft in de eerste instantie dat typi-
sche wat we van deze druif gewend zijn: 
uitbundige fruitaroma’s en gemaaid gras. 
Maar wie verder proeft, vindt een onderlig-
gende subtiliteit en complexiteit die zich niet 
na één glas helemaal laat doorgronden.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €8,30 per fles €9,20

2021 Chardonnay – Pays d’Oc
L’Orangeraie de Pennautier
Chardonnay heeft het zeldzame vermogen 
om zich aan zijn omgeving aan te passen. 
Op uiteenlopende plaatsen brengt hij unieke 
terroirwijnen voort. In de Languedoc, de 
zonnige achtertuin van Frankrijk, krijgt hij 
een luxueus, vol karakter met tonen van
abrikoos en appel. In de beste gevallen, zoals
bij Pennautier, zorgen hooggelegen wijn-
gaarden voor contrast tussen warme dagen 
en koele nachten voor balans in de wijn. 
Smaaktype: vol en rijk
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2021 Grillo – Sicilia, Molino a Vento
Op Sicilië wordt meer wijn gemaakt dan in 
heel Australië en Chili bij elkaar. Vroeger 
maakte men hier vooral anonieme, matige 
bulkwijnen, maar tegenwoordig wordt er 
veel meer kwaliteitswijn geproduceerd. 
Meestal is dit op basis van inheemse druiven 
zoals grillo. Zeewind en de vulkanische 
bodem geven deze wijn een frisse ziltigheid 
en fijne tonen van citrusfruit. Heerlijk bij 
antipasti van zeevruchten of met gedroogde 
ham.
Smaaktype: fris en levendig
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €7,10 per fles €7,90

2021 Blanc – Languedoc
L’Esprit de la Fontaine
Het is pas drie jaar geleden dat onze samen-
werking met L’Esprit de la Fontaine begon, 
maar deze wijn is nu al niet meer uit ons 
assortiment weg te denken. De grenache blanc 
en clairette vullen elkaar mooi aan.
Het resultaat? Een zachte wijn met kruidige 
aroma’s, gul steenfruit en veel frisheid. Dat 
laatste dankt deze Zuid-Franse topper aan 
het feit dat de druiven heel vroeg in de och-
tend, vóór zonsopkomst, werden geoogst.
Smaaktype: fruitig en sappig
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €9,25 per fles €10,25

2021 Almodí petit white – Terra Alta 
Altavins
Met deze onwaarschijnlijke blend van witte 
grenache, chardonnay en sauvignon blanc 
heeft Joan Aruffí de ideale huiswijn gemaakt. 
De grenache geeft hartigheid en verfijnde 
bitters, de chardonnay zorgt voor rondeur. 
De sauvignon verleent de wijn een minerale 
toets en frisse aroma’s. Samen creëren ze 
een levendige, gelaagde wijn die steeds blijft 
verrassen, gastronomisch breed inzetbaar is, 
en een heel eigen karakter heeft.
Smaaktype: vol en rijk
Op dronk: tussen nu tot 2024
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

Bij doos 
van zes 
€8,40

Klanten 
favoriet

Huiswijnen WIT
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2021 Forgotten Vineyards Shiraz 
Kruger Family Wines  
Bij de wijnen van Johan draait het om sou-
plesse, elegantie en balans. En dat proeven
we ook terug in deze sappige shiraz, afkom-
stig van koel gelegen wijngaarden bij Stel-
lenbosch. Een gulle, karaktervolle wijn vol 
specerijen, zwarte peper, rood en zwart 
fruit, een lichte toast, soepele tanninen en 
mineraliteit in de afdronk. Past perfect bij 
een winterse braai of klein wild. Ook lekker 
als avondwijn bij een stukje kaas.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,30 €9,20

ijnmaker Johan Kruger is een 
echte familieman. Als hij 
niet in de kelder te vinden 

is, trekt hij er graag op uit met zijn 
Vlaamse echtgenote Sofie en zijn zonen. 
Zelf groeit hij op tussen de wijnranken 
van het familiedomein Sterhuis, gelegen 
in de heuvels van Stellenbosch. Maar 
de ambitieuze Johan wil meer. Hij doet 
ervaring op bij het gerenommeerde 
Zuid-Afrikaanse domein ‘Jordan Wines’ 
en leert de fijne kneepjes van het vak 
door overzeese stages in de Verenigde 
Staten en in de Bourgogne. Niet zo gek 
dus dat Johan al op jonge leeftijd een 
prestigieuze award binnensleept en 
door de toonaangevende Platter-wijn-
gids wordt uitgeroepen tot Young South 
African Winemaker of the Year. Met een 
kritische blik en een enorme bevlogen-
heid volgt Johan in 2015 zijn hart en 
besluit hij voor zichzelf te beginnen. 
‘Kruger Family Wines’ is geboren. Door 
zijn interesse voor de opkomende ‘cool 

climate’ regio’s van de West-Kaap gaat 
hij vanaf dat moment op zoek naar ver-
geten wijngaarden van zeer hoge kwa-
liteit. Daar laat hij de boeren volgens 
zijn filosofie het land bewerken om 
vervolgens druiven van hen voor een 

eerlijke prijs te kopen. Nu, zeven jaar 
later, kan Johan trots zijn op wat hij 
heeft neergezet. Met hoge punten in 
de internationale pers, wijnboeren die 
nu naar hém toekomen om deel uit te 
maken van zijn projecten en een grote 
schare fans in Nederland is Johan een 
tevreden mens. Maar wat hem echt 
gelukkig maakt is kerst vieren met zijn 
gezin en genieten van een traditionele 
braai op het terras.

Platter-wijngids riep 
Johan uit tot Young 
South African 
Winemaker of the Year 

Ideale rode kerstwijnen 
voor minder dan tien euro

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

Kerst is voor mij een 'coole' shiraz
Milton Verseput

2021 Guilhem Rouge – Pays de 
l'Hérault , Moulin de Gassac  
Het kleine broertje van de cru uit de Gas-
sac-vallei is een all-time favourite. Stiekem 
drinken we deze Zuid-Franse wijn ook in het 
weekend, want de kwaliteit is verbluffend 
goed. Een mediterrane assemblage van syrah 
(40%), carignan en grenache noir. De neus 
biedt een hint van garrigue, specerijen en 
cassis. In de mond heel sappig; je proeft het 
heerlijke rijpe fruit van bessen en kersen en 
de afdronk is mooi soepel. 
Smaaktype: soepel en rond
Op dronk: tussen nu en 2025
Bij doos van 6: €6,70 per fles €7,40

2021 Vin de Pays de Vaucluse 
Domaine du Pesquier
Vele jaren geleden plantte Guy Boutière, 
als experiment, een klein perceel aan met 
de merlotdruif, om zijn eigen ‘Mon petit 
Petrus’ te maken. Nog altijd gaat bijna de 
hele oogst naar Haarlem en niet zonder re-
den. Een heerlijke landwijn met licht aardse 
tonen en gul donker fruit, peper en laurier. 
De smaak is vol karakter, biedt veel sap, 
kruidigheid, levendige zuren, een uitsteken-
de concentratie en eindigt in een intens lange 
afdronk.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 12: €7,40 per fles €8,20

2021 Orot – Toro 
Bodegas Toresanas
De wijngaarden van Bodegas Toresanas 
in Toro zijn hooggelegen en hebben een kalk-
houdende kleigrond. Ideaal voor het verbou-
wen van tempranillo (tinta de toro). In de 
neus aroma's van rood fruit en kruiden. De 
smaak is lekker sappig met verleidelijke aro-
ma’s van levendig bosfruit en iets bloemigs. 
De afdronk is zacht en elegant. Met een 
knipoog naar het herkomstgebied was de 
naam voor deze wijn snel bedacht. 
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en zomer 2023
Bij doos van 6: €6,75 per fles €7,50

2021 Almodí petit red – Terra Alta
Altavins
De bevlogen wijnmaker Joan Arrufí Peig 
selecteerde voor de petit red 50% garnatxa 
negra en vulde deze aan met syrah, merlot 
en samsó. De wijn vergistte en rijpte op 
rvs-tanks waardoor het pure fruit behouden 
blijft. Verleidelijke neus met specerijen en 
donker fruit als zwarte kersen en bessen. De 
smaak biedt opnieuw gul, sappig fruit, een 
zachte, ronde structuur en een aangenaam 
frisse finale. Deze ‘instapper’ van Altavins 
is van hoog niveau!
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €8,10 per fles €8,95

2021 Nero d'Avola – Sicilia 
Molino a Vento  
De nero d’avola – die zijn naam dankt aan 
zijn ‘geboorteplaats’ Avola – is de meest 
aangeplante druif van Sicilië. De familie 
Di Maria geeft deze nero d’avola een korte 
opvoeding op eiken. Hierdoor komt het 
‘warme’ karakter van de druif mooi naar 
voren. In de neus tonen van kersen en aard-
beien, verse kruiden en bloemen. De smaak 
is geconcentreerd en sappig met opnieuw rijp 
rood fruit en een kruidige finale.
Smaaktype: zwoel en kruidig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 6: €7,20 per fles €7,95

2021 Pinot Nero – Venezia Giulia 
Matteo Braidot 
De familie Braidot maakt in het uiterste 
noordoostelijke puntje van Italië – Friuli 
– al sinds 1870 wijn. Het domein beslaat 
inmiddels 40 hectare. Ze werken het liefst 
met ‘monocépages’ (wijnen gemaakt van één 
enkele druif) zoals deze 100% pinot nero. 
Een expressieve ‘pinot noir’ vol uitbundig 
fruit als kersen en frambozen en subtiele 
aardse tonen. De wijn bezit een goede struc-
tuur met bite, is gul en tegelijkertijd fris met 
een prachtige lengte. 
Smaaktype: sappig en fruitig
Op dronk: tussen nu en 2024
Bij doos van 12: €9,70 per fles €10,75 

Sonia Spadero

Sonia Spadero

 Meervoudig 
winnaar ‘Wijn 
van het Jaar’
Proefschrift

 Meervoudig 
winnaar ‘Wijn 
van het Jaar’
Proefschrift

Bij doos 
van zes 
€8,30
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e Champagnestreek is volop in bewe-
ging. De vraag naar kleinschalig gepro-
duceerde champagne wordt steeds 
groter. Steeds meer liefhebbers ontdek-

ken dat de kleinere zelfstandige huizen in staat zijn 
om geweldige champagnes voort te brengen met 
bovendien een sterke eigen identiteit. Wij houden 
de ontwikkelingen in de streek dan ook met veel 
interesse in de gaten. Afgelopen juni gingen wij 
aansluitend aan onze jaarlijkse proefronde in de 
Bourgogne met een paar bijzondere adressen op 
zak door naar de Champagne. 

Een van de tips lag in het dorp Bouzy, in het zui-
den van de Montagne de Reims, het gebied dat is
gelegen ten zuiden van de stad Reims en ten 
noordoosten van Epernay. De wijngaarden van 
Bouzy hebben een warmere, zuidelijke expositie, 
waardoor er hier dan ook veel pinot noir staat 
aangeplant. Het dorp is naast zijn champagnes zelfs 
vermaard om zijn droge rode wijn, met de her-
komstbenaming Bouzy rouge.

De tip op ons lijstje betrof Champagne 
Delavenne, een kleinschalige topproducent aan 
de hoofdstraat van dit typische wijndorp. Het is 
sinds 1920 in handen van de familie Delavenne. 
Jean-Christophe is de vierde generatie van deze 
‘récoltant-manipulants’, wijnboeren die hun eigen 
wijngaarden beheren, de druiven oogsten en het 
hele productieproces in handen hebben. 

Bij aankomst worden we vriendelijk ontvangen 
door de vrouw van Jean-Christophe. Dat dit een 

Beschermde 
naam
Champagne 
wordt gemaakt 
volgens de métho-
de champenoise. 
Om de naam van 
deze unieke streek 
te beschermen 
wordt dit tegen-
woordig de mé-
thode traditionelle 
genoemd voor 
alle mousserende
wijnen die op deze
wijze worden ge-
maakt. 

Champagne Delavenne: 
kleinschalig en toch groots
Deze 'Grower Champage' wordt getypeerd door een uniek terroir. 

echt familiedomein is, blijkt uit alles. Zo ligt het 
woonhuis direct bij het domein en staan driewieler 
en speelgoedvrachtauto keurig naast de vergistings-
tanks. Na een paar minuten van rondkijken staat 
Jean-Christophe voor ons in zijn werkkleding. 
Eigenlijk heeft hij weinig tijd, maar hij is toch erg 
nieuwsgierig naar wie wij zijn. 

Jean-Christophe vertelt hoe hij is opgegroeid op
dit domein en hoe hij het vak heeft geleerd van 
zijn vader en opa. Ze zijn in het bezit van negen 
hectare met alleen grand-cru-geclassificeerde 

wijngaarden. Deze liggen in de dorpen Bouzy, 
het naastgelegen Ambonnay en Cramant. Cramant 
ligt iets verder naar het zuidwesten in de Côtes de 
Blancs, beroemd om zijn chardonnay. Jean-Chris-
tophe werkt nu al jaren volledig biologisch-dyna-
misch. Door de bodems te bewerken creëert hij 
een evenwichtiger bodemleven en een wortelsy-
steem dat dieper onder de grond gaat. Alles draait
hier om de gezondheid van de wijnstokken en een 
maximale expressie van het terroir. Het grootste 
deel van zijn tijd is hij dan ook te vinden in zijn 
wijngaarden. Vanzelfsprekend worden alle trossen 
met de hand geoogst, in kleine kratten. Het mo-
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De negen hectaren wijngaard 
zijn stuk voor stuk grand-cru-
geclassificeerd en volledig 
biodynamisch

ment van oogsten wordt, net zoals zijn vader en 
opa dat deden, bepaald in de wijngaard. Meetappa-
ratuur kan weliswaar de suikers en de zuren meten, 
maar de echte fysiologische rijpheid van de druif 
moet je proeven, aldus Jean-Christophe. In zijn 
zoektocht naar druiven met een perfecte rijpheid 
oogst hij meestal wat later dan veel anderen in 
de omgeving. Dit helpt hem ook bij een pure 
benadering in de kelder. Jean-Christophe: “Onze 
vergistingen van de basiswijnen zijn natuurlijk en 
langzaam, wat voor meer diepgang zorgt.”

Een hels karwei 
Terwijl we met hem door zijn ondergrondse kel-
ders lopen, verzamelt Jean-Christophe de flessen 
die hij met ons wil proeven. Ondertussen legt hij 
uit dat al zijn cuvées nauwkeurige assemblages van 
losse percelen zijn, die eerst apart worden vergist. 
Alle cuvées zijn daarnaast een assemblage van max-
imaal twee oogstjaren. Terwijl we langs rijen pupi-
tres (foto 2) lopen, vertelt Jean-Christophe dat bij 
al zijn champagnes de ‘remuage’ (het kantelen van 
de flessen) nog met de hand gedaan wordt. “Een 
hels karwei,” zegt hij met een grote glimlach. Na 
het dégorgement krijgen de flessen nog vier tot zes 
maanden rust. Omdat hij de druiven met rijpheid
oogst, hoeft hij maar heel weinig ‘dosage’ te 
gebruiken. De ‘liqueur d’expédition’ die hij daar-
voor gebruikt, maakt hij zelf met een ‘solera’ van 
reservewijnen en rietsuiker van de Franse eilanden. 
Tijdens het proeven neemt hij de tijd om elke wijn 
toe te lichten. Hij krijgt er zichtbaar plezier in. 
Voor ons als wijnkopers is het ontzettend leerzaam 
om met een bevlogen wijnmaker als Jean-Chris-
tophe samen te proeven door zijn knowhow over 
de processen tijdens de vinificatie en opvoeding, 
verrijkt met meer achtergrondinformatie over de 
typiciteit van de individuele wijngaarden en hun 
invloed op de stijl van de cuvées. Na de proeverij 
kijkt Jean-Christophe ons indringend aan: hij moet 

1. Gist doet het 
werk
De rijping op de 
fijne gistsporen in
de fles geeft extra
complexiteit, 
structuur en vooral 
textuur. De fijne 
gistsporen zijn dui-
delijk te zien in 
de fles die Jean-
Christophe vast-
houdt.
2. Pupitres
Na de gewenste 
tijd ‘sur lattes’, de 
‘prise de mousse’ 
worden de flessen 
in ‘pupitres’ (tra-
ditionele rekken) 
gezet waar ze 
langzaam recht-
op worden gekan-
teld – met de 
hand – zodat de 
gistsporen in de 
hals van de fles 
kunnen zakken. 
Om ze vervolgens 
via een ingenieus 
procedé van 
bevriezing uit de 
fles te verwijderen, 
waarna de fles 
zijn definitieve slui-
ting van kurk met 
muselet ontvangt.

Champagne Brut Blanc de Blancs 
Lumière
Dit is een ‘vintage’ champagne van het 
oogstjaar 2018. De chardonnaydruiven 
voor deze Blanc de Blancs komen uit het 
prestigieuze dorp Cramant in het noorden 
van de Côtes de Blancs. In de aanzet slank 
en puur met steenfruit, brioche en hazel-
noten. Prachtige fijne belletjes. De smaak is 
zuiver met een zilte toets en prachtige lengte 
op de romige lange afdronk. Groots!   
Op dronk: tussen nu tot 2028
Nu per fles: €39,95 €43,50
Bij doos van 6: €38,95 per fles 

Champagne Brut tradition 
Original 60/40
Een assemblage van 60% pinot noir en 
40% chardonnay uit de oogstjaren 2017 en 
2018. De druiven komen uit de Montagne 
de Reims, uit de dorpen Bouzy en Ambon-
nay. De geur is direct uitnodigend met ge-
roosterde nootjes, grapefruit en abrikoos. 
Een elegante en verfijnde mousse. De af-
dronk is mooi droog en heeft gelaagdheid, 
met citroenschil en een hint van vuursteen. 
Pure klasse!   
Op dronk: tussen nu tot 2026
Nu per fles: €35,50 €38,50
Bij doos van 6: €33,95 per fles 

Champagne Brut Réserve 
Dom Basle
Een assemblage van 60% pinot noir 
en 40% chardonnay uit de oogstjaren 
2015 en 2016. De druiven komen uit de 
grand-cru-wijngaarden van het dorp Bouzy. 
In de geur groene appels, rijpe kweepeer en 
vers gebakken brood. De langere rijping op 
de fijne gistsporen geeft een romige textuur. 
De smaak is geconcentreerd met rijpheid 
en structuur. Op de afdronk een hint van 
kamille. Gastronomisch!  
Op dronk: tussen nu tot 2026
Nu per fles: €38,25 €41,50
Bij doos van 6: €36,95 per fles 

Delavenne
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weer verder, er is nog veel te doen! Hij geeft nog 
wel even aan dat zijn indruk van ons goed is. Terug 
in de auto kijken we elkaar vol ongeloof aan. Wat 
een bijzondere man! En wat een schitterende, 
loepzuivere en complexe champagnes zijn dit! 
Terug in Haarlem doen we direct een eerste grote 
bestelling. Deze wordt in dank aangenomen, niet 
door Jean-Christophe, maar door zijn assistent. 
Jean-Christophe is zelf immers hard aan het werk 
in zijn wijngaarden en kelder.   

D
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et eiken vat bestaat al vele honderden 
jaren. Het gaat zelfs zo’n tweeduizend 
jaar terug. Het waren de Kelten die als 
eerste eikenhout gebruikten voor het 

vervaardigen van wijnvaten. Tot die tijd werd er 
vooral gewerkt met amfora, die zwaar en boven-
dien breekbaar waren. Eiken had vele voordelen. 
Door het te verwarmen was het hout prima te bui-
gen en bovendien bleek het goed lucht- en water-
dicht. De vaten waren sterk, niet te zwaar, te rollen 
en te stapelen: een ware innovatie. Ze werden 
vooral gebruikt voor transport en opslag. Maar in 
de loop der tijd werden interessante ‘bijwerkingen’ 
van het verblijf van wijn op het eikenhouten vat 
ontdekt en begon men het zelfs te hebben over 
de ‘opvoeding’ (élevage in het Frans) van de wijn. 
Wijnen die langer op vat verbleven, werden beter 
en bezaten andere, complexere aroma’s. Niet voor 
niets noemt men het vat ook wel het specerijenka-
binet van de wijnmaker.

Toch is niet iedere wijn geschikt voor een ver-
blijf op een eikenhouten vat. Het verandert het
karakter van het eindproduct niet altijd ten goede. 
Bijvoorbeeld als een wijn onvoldoende concen-
tratie bezit en het hout de wijn domineert. Daar-
naast kan het ook een stilistische keuze zijn. Zo 
waren de aroma’s van eikenhout in de jaren ne-
gentig tot ongeveer 2010 zeer geliefd, maar zoekt 
de huidige consument meer naar fruitexpressie en 
puurheid. Bovendien zijn er veel alternatieve ‘be-
huizingen’ voor het eikenhouten vat bijgekomen. 
Toch is en blijft het eikenhouten vat na al die tijd 
geliefd en veelgebruikt, ondanks de hoge aanschaf-
prijs. En dat is natuurlijk niet voor niets.

In de tweeduizend jaar dat het eikenhouten vat 
bestaat, is er in wezen in het productieproces en 
de werking niet heel veel veranderd. Wat in een 
sterk veranderde wereld toch wel bijzonder is. Na-
tuurlijk zijn er de nodige stappen in de fabricage 
geautomatiseerd, maar in de basis is het maken van 
een vat nog immer een zeer arbeidsintensief en 
specialistisch werk, waarbij de kundigheid van de 
vatenmaker een belangrijke rol speelt.
 
Het juiste bos voor de juiste werkbare stoffen
Laten we allereerst een kijkje nemen hoe een wijn-
vat precies wordt gemaakt. Dat begint natuurlijk bij 

het vinden van de juiste eikenboom. En dat is al di-
rect een bijzonder proces. Zo’n boom doet er ten 
eerste zo’n tweehonderd jaar over om tot volledige 
wasdom te komen. Afhankelijk van het type eik, het
klimaat waarin hij groeit en de bodem waarop hij 
staat, is het hout van iedere boom feitelijk anders. 
Voor de maker is het belangrijk dat het hout vol-
doende buigzaam is en makkelijk te splijten. Ook 
moet het enigszins poreus zijn om gedoseerd 
kleine beetjes zuurstof door te laten, zonder dat 
de wijn te veel in het hout trekt en uit het vat 
kan gaan lekken. Wanneer een eik snel groeit, 
neemt de hardheid toe en verliest het de gewenste 
eigenschappen. Een langzame, geleidelijke groei 
is daarom wenselijk. De herkomst van de eiken-
boom is dan ook zeer belangrijk. Beroemd zijn de 
bossen in de Allier in Frankrijk, waarvan Tronçais 
dan weer het meest gerenommeerde deelgebied is. 
De werkbare stoffen in het hout dat hier vandaan 
komt, zorgen voor een rijke en genereuze smaak. 
De bossen van Bertranges in de Nièvre zijn neutra-
ler en strakker, terwijl de bomen in Jupilles in de
Sarthe minder fenolen afstaan en daarmee de meest
verfijnde eikensmaak opleveren. Naast deze beken-
de bossen zijn er nog vele kleinere bossen in Frank-
rijk, ieder met hun eigen kenmerken. Buiten Frank-
rijk is Amerika de grootste producent – van hout 

dat erom bekendstaat dat het veel smaak afgeeft – 
gevolgd door Hongarije. Klimaatverandering heeft 
overigens ook invloed op de groei van de eik, iets 
waar we hier nu niet dieper op in zullen gaan, maar 
wat zeker een zorg voor de toekomst is. 

Al vele eeuwen beheert de Franse overheid haar 
kostbare bossen zorgvuldig, opdat de toestroom 
aan hout niet in gevaar komt. Steeds meer vaten-
producenten houden er tegenwoordig zelf ook een 
duurzaamheidsgedachte op na en planten voor
ieder gemaakt vat een nieuwe boom aan. Van 
iedere boom die wordt gekapt, kan namelijk maar 
20% worden gebruikt voor de productie van een 
wijnvat. Met een productie van 600.000 Franse 

Van iedere boom die wordt 
gekapt, kan maar 20% worden 
gebruikt voor de productie van 
een wijnvat

Le goût du bois
Grote wijnen verblijven vaak op eikenhouten vaten. Hierdoor worden ze beter 
en complexer. Xavier Kat legt uit wat de voordelen zijn van deze interessante 

'bijwerkingen' en wat er precies gebeurt met de wijn in het vat.

Bovengrondse 
kelders
In Bordeaux be-
staan er nauwe-
lijks ondergrondse 
kelders, maar 
maakt men ge-
bruik van chais. Dit 
zijn als het ware 
kelders boven de 
grond. Om de 
temperatuur en 
het licht goed te 
controleren zijn de 
muren het liefst 
dik en met weinig 
ramen. Vocht 
en temperatuur 
worden in de ruim-
te tot achter de 
komma beheerst, 
om onder andere 
de verdamping 
van de wijn in 
het vat op het 
gewenste niveau 
te houden.

H

Achtergrondverhaal



vaten per jaar is een goed beheer dus noodzake-
lijk. Voor het hele plaatje: de totale wereldwijde 
productie ligt op zo’n 800.000 vaten.

Van boom tot vat
Na het kappen worden de bomen gekliefd, waarna 
het gekliefde hout aan duigen wordt gezaagd. Deze
duigen moeten nu drogen aan de open lucht. 
Wind en regen wassen de hardere tanninen uit het 
hout en de waterdichtheid neemt tijdens dit proces 
toe. Bovendien gaan de tanninemoleculen van het 
hout een onderlinge verbinding aan (polymerise-
ren), wat de kwaliteit ervan verbetert. Idealiter 
worden de duigen minimaal twee tot drie jaar aan 
deze omstandigheden blootgesteld. Als de duigen 
gereed zijn voor productie, worden ze in de juiste 
vorm gezaagd. Zonder gebruik van schroeven en/
of lijm, dus alles moet perfect passen. De geselec-
teerde duigen worden nu in een metalen hoepel 
zorgvuldig tegen elkaar aan geplaatst. Vervolgens 

worden hoepel en duigen boven een vuurtje 
geplaatst en verhit, terwijl men het hout nat maakt. 
De combinatie van warmte en vocht maakt het 
eiken buigzaam. Door hoepels van verschillende 
omvang over de duigen heen te slaan, krijgen zij 
de juiste vorm en ontstaat het vat. Hierna vindt de 
belangrijke ‘branding’ van het vat plaats, wat het 
uiteindelijke smaakgehalte gaat bepalen doordat 
onder andere de aanwezige suikers in het hout 
karamelliseren. Er zijn vele manieren van branden: 
van kort en intens, tot licht en langzaam. Ten slotte 
worden boven- en onderkant van het vat netjes 
bijgezaagd en wordt er een rand gefreesd aan de 
binnenkant van beide uiteinden om de deksels in 
te plaatsen. Houten pinnen houden die deksels 
vervolgens goed op hun plek. Definitieve hoepels 
vervangen de tijdelijke exemplaren en er komt een 
vul-gat, met een stop op de buik van het vat. Nadat 
het getest is op waterdichtheid, wordt het netjes 
geschuurd en is het vat klaar voor gebruik. 

Wat gebeurt er met wijn in een eikenhouten vat?
De wijnmaker heeft bij een of meerdere tonneliers 
zijn of haar vaten besteld en daarbij de herkomst 
van het eiken en het type branding zorgvuldig 
aangegeven. Vanwege de lange doorloop heeft hij 

of zij dit tijdig moeten doen, nog voordat hij de 
kwaliteit en omvang van zijn of haar oogst kent. De 
wijn kan nu het vat in. Bij witte wijn is dit vaak de 
vergistende most, terwijl bij rode wijn de alcoho-
lische vergisting meestal eerst op een grotere cuve 
heeft plaatsgevonden. Maar wat gebeurt er vervol-
gens met de wijn in het vat? Wat is de werking van 
het vat?

1. Verdamping: Uit een traditionele barrique van 
225 liter verdampt ongeveer (afhankelijk van het 
type eiken en de omstandigheden in de kelder) 
10% van de inhoud per jaar. Dit wordt ook wel het 
engelendeel (angel share) genoemd. Dit is ook de 
reden waarom een wijnkelder zo lekker kan ruiken 
en waarom de vaten continu moeten worden bij-
gevuld om oxidatie tegen te gaan. Wat er verdampt 
is hoofzakelijk water en in iets mindere mate de 
alcohol. Aromasmaakstoffen en alcohol concentre-
ren dus gedurende de opvoeding. 

2. Micro-oxidatie: Terwijl er water verdampt uit 
het vat, komt er zuurstof het vat in. Te veel zuurstof 
zou de wijn doen oxideren, maar de zeer kleine en 
gedoseerde hoeveelheid die het vat op deze wijze 
binnenkomt, helpt de wijn juist om te rijpen. Door 
middel van de zuurstof worden er ook nieuwe 
verbindingen aangegaan tussen moleculen, die 
onder andere de tanninen verzachten.

3. &  4.  Smaak en tanninen: Fenolen zijn stofjes 
die vooral in druiven, maar ook in eikenhout zitten 
en de wijn zijn geur en smaak geven. In iedere wijn 
zitten wel honderden verschillende fenolen. Die 
van de druiven en van het hout kunnen onderlinge 
verbindingen aangaan, wat weer tot nieuwe sma-
ken en aromastoffen leidt. Een bekende is de 
vanillin, die de wijn zijn bekende vanillesmaak kan 
geven. Wanneer een wijn in het houten vat niet 
alleen gerijpt, maar ook vergist wordt, ontwikkel-
en zich nog weer andere smaak- en aromastoffen, 
doordat de actieve gisten weer eigen verbindingen 
met de fenolen aangaan. Naast de fenolen geeft 
het getoaste hout ook heel direct eigen smaak- en 
geurstoffen af en daarnaast ook nog eens tanninen. 
Zeker als de wijn in een nieuw vat gaat. Wanneer 
een vat ouder dan vijf jaar oud is, zijn de afgifte van 
directe smaak- en aromastoffen en tanninen niet 
meer aan de orde. Verdamping en micro-oxidatie 
nog wel. 
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Het eikenhouten vat

1. Soutirage
Het oversteken 
van de wijn van 
het ene naar het 
andere vat om 
het van het be-
zinksel te schei-
den en de wijn te 
klaren. Ook wordt 
het zwavelgehalte 
gecontroleerd 
om bacteriële 
besmetting tegen 
te gaan.
2. Pipet
Om ons de wijn 
van het vat te 
laten proeven 
gebruikt François 
Carillon uit Puli-
gny-Montrachet 
een pipet.
3. Stapelen
In veel vatenkel-
ders worden de 
vaten boven op 
elkaar gestapeld. 
Bij Tenuta San 
Guido gebruiken
ze dit soort stel-
lages om gemak-
kelijker de vaten 
te kunnen draai-
en.

2 3

1 4 5 6

De smaak van hout
Typische aroma’s die we toedichten aan het ge-
bruik van eiken zijn vanille, karamel, koffie, cacao, 
mokka en specerijen. Maar waar komen deze sma-
ken en aroma’s nu precies vandaan en kunnen we 
ze sturen? Dat laatste kan zeker. De wijnmaker kan 
hierop veel invloed uitoefenen en heeft hierin veel 
keuzes te maken. 

Nieuw eiken geeft meer smaak dan gebruikte 
vaten en Amerikaans eikenhout markeert meer en
anders dan Europees eiken. Maar het meest belang-
rijk is de manier, intensiteit en duur van het bran-
den van de binnenkant van het vat. Het vuur wordt 

gemaakt met stukken eikenhout die niet gebruikt 
zijn voor de productie van de vaten. Het vat wordt 
over het vuurtje gezet en net als tijdens het vormen 
van het vat, besproeid met water, om de hitte te 
controleren. Het vuurtje kan groter of kleiner 
gemaakt worden en de duur van het toasten kan 
worden aange-past. Op deze manier ontstaan er 
verschillende gradaties van de toasting, die ver-
schillende smaakkarakteristieken geven.

1. Lichte toast: Geeft vooral zoetere en crèmige 
impressies. Denk aan verse boter, butterscotch, 
karamel, toffee, honing, vanille en chocola. Deze 
toasting wordt veel gebruikt voor witte wijnen, 
gemaakt van chardonnay, sauvignon, sémillon en 
chenin.

2. Medium toast: Komt meer nootachtig over, met 
ook gisttonen en geroosterde impressies. Denk aan 
gebakken brood, boterkoek, hazelnoot, walnoot, 
amandel, kokos, getoast brood, koffie en mokka. 
Een dergelijke toasting wordt veelal gebruikt voor 
bordeaux blends, cabernet, merlot, syrah, carignan, 
malbec, pinot noir, etc.

3. Zware toast: Een zware toast is voor veel wijnen 
niet geschikt omdat het zeer geprononceerde 
rokerige aroma’s geeft. Denk aan barbecue, gegrild 
vlees en gebakken spek, en aan specerijen als 
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Fenolen zijn stofjes die vooral in 
druiven, maar ook in eikenhout 
zitten en de wijn zijn geur en 
smaak geven

kaneel, kruidnagel en drop. Versterkte wijnen 
worden regelmatig opgevoed op vaten met zware 
toast, zoals port, sherry en ook distellaten. Daar-
naast spelen wijnmakers ook soms met deze vaten, 
maar gebruiken ze dan heel kort om de aroma’s te 
vangen, zonder dat het vat de wijn gaat domineren.

Verschillende vormen en afmetingen
Nog altijd zijn het traditionele Bordelaise 225-liter-
vat – une barrique – en het bourgondische 228-li-
tervat – une pièce – de meest geziene vaten in 
wijnkelders over de gehele wereld. Maar nu men 
de invloed van houtsmaak tegenwoordig probeert 
te beperken, zijn de grotere formaten sterk in 
opkomst. Immers: hoe groter het vat in volume, 
hoe minder de wijn in direct contact is met het 
hout. Zo zijn daar het cognacvat van driehonderd 
liter, de puncheons van vijfhonderd liter en de 
demi-muids van zeshonderd liter. Ook wordt er 
steeds meer met veel grotere vaten gewerkt; eigen-
lijk houten tanks, foudres in het Frans. Daarnaast 
zijn er innovaties als houten vaten in de vorm van 
eieren, en vaten met dikkere duigen. Al blijkt dat 
laatste nauwelijks invloed te hebben op de mate 
van micro-oxidatie, waar het voor bedoeld is. 

De rol van de kuiper
Concluderend kunnen we stellen dat het houten 
vat na tweeduizend jaar van bestaan nog immer een 
grote rol speelt. Het maken van een vat is kostbaar 
en kost veel tijd. Daarnaast zijn er vele verschillen-
de eikensoorten en herkomstgebieden met hun 
eigen karakteristieken. Hier bovenop speelt de sig-
natuur van de kuiper een rol en dan met name het 
toasten van het hout, waarmee extra smaakaroma’s 
aan de wijn worden afgegeven. Iedere wijnmaker 
moet in zijn keuze van het hout dus veel afwegin-
gen maken om tot het gewenste resultaat te komen. 
Bovendien moet hij daarbij rekening houden met 
het karakter van het oogstjaar en het percentage 
dat hij aan nieuw hout wenst te gebruiken in zijn 
assemblage aan vaten. Veel wijnmakers zoeken in 
dit hele ingewikkelde proces ook nog eens naar 
extra complexiteit door met verschillende kuipers 
te werken en zo het palet aan smaken verder te 
vergroten. De rol die de kuiper kan spelen om het 
de wijnmaker in al zijn afwegingen makkelijker te 
maken, is om jaarlijks een zeer consistent product 
aan te leveren. Dat is dan ook iets waar iedere 
tonnelier zich in probeert te onderscheiden.

De kunst van het 
vatenmaken 
4. Door de duigen 
te verwarmen 
en tegelijkertijd 
te bevochtigen, 
kunnen ze worden 
gebogen. De 
hoepels houden 
de duigen netjes 
bij elkaar en in de 
juiste vorm.
5. Het vat is ge-
bogen en de 
hoepels zitten 
er omheen. Tijd 
om het de juiste 
toasting mee te 
geven.
6. De tijdelijke 
hoepels worden 
vervangen door 
definitieve hoe-
pels en netjes 
afgewerkt.

Steeds meer vatenproducenten 
houden er zelf ook een duurzaam-
heidsgedachte op na en planten 
voor ieder gemaakt vat een 
nieuwe boom aan



2019 Gigondas
Domaine Raspail-Ay 
Op dit domein wordt nog zeer traditioneel gewerkt, 
zoals men het hier vroeger ook deed. Het domein 
bezit grote houten foeders van wel honderd jaar 
oud, die nog steeds worden gebruikt voor de vini-
ficatie en deels voor de opvoeding. Een ander deel 
ondergaat de opvoeding op cement en op barriques, 
maar ook die zijn oud. Het hout wordt hier dus 
puur gebruikt voor micro-oxidatie en concentratie 
door verdamping.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2032
Nu per fles: €25,95 €27,90
Bij doos van 6: €24,95 per fles

2021 Weißer Burgunder 'Halbstück' trocken 
Nahe, Gut Hermannsberg
Een Stück is in Duitsland een vat van 1200 liter 
en dat maakt een Halbstück automatisch een vat 
van 600 liter. De pinot-blancdruiven komen van de 
zonnige terrassen op de Grossen Lagen Rotenberg 
en Kupfergrube. Na een langzame persing vergist 
het sap op Halbstück en verblijft daar ook voor 
de opvoeding. Door wat bâtonnage wordt de wijn 
ronder en crèmig. Het hout zorgt bovendien voor 
iets van brioche en toast.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €27,90 €30,50
Bij doos van 6: €26,90  per fles

2018 La Diva rouge – Vin de France
Terre des Dames 
De Diva is een topcuvée van Lidewij van Wilgen, 
waar ze de beste en oudste percelen voor gebruikt. 
Opvoeding op eikenhouten vaten moet complexiteit 
brengen, maar mag niet domineren. Eerst werd er 
geëxperimenteerd met oudere vaten, maar nieuw 
hout gaf volgens Lidewij toch meer kwaliteit. Maar 
dan wel op een demi-muids van 600 liter, omdat de 
houtsmaak dan subtieler is en beter integreert met 
de wijn.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €16,25 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles 

2020 Sauvignon 'Duchess' – Marlborough
Staete Landt
De typische sauvignon blanc uit Marlborough ken-
nen we nu wel, met z’n stuivende tropische fruit en 
geur van gemaaid gras. Dat moet ook Ruud Maas-
dam gedacht hebben toen hij deze witte topcuvée 
creëerde. Hij selecteerde zijn beste sauvignondrui-
ven en vergistte deze op oudere eiken vaten, met 
een opvoeding sur lie. Een prachtige complexiteit en 
diepgang is het resultaat en nog immer very much 
sauvignon blanc!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,60 €17,80
Bij doos van 6: €15,95  per fles

2019 Crianza – Ribera del Duero 
Dominio de Bornos
Crianza is een officiële aanduiding voor de rijping 
van een wijn, zoals die traditioneel in Spanje wordt 
gehanteerd. Per herkomstgebied kan de regelgeving
afwijken. In Ribera del Duero betekent dit een rij-
ping van 24 maanden, waarvan minimaal een jaar 
op eiken. De herkomst van het eiken is hier vaak 
Amerikaans, maar Bornos kiest voor de subtiliteit 
van Frans eiken. De druif is tempranillo, aange-
plant op achthonderd meter hoogte.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,80 €15,95
Bij doos van 6: €14,25 per fles

2019 Bordeaux Supérieur
Château Lescalle
Een klassieker uit ons assortiment. Voorheen werd de 
wijn volledig opgevoed op oude vaten van Château 
Maucamps, maar sinds een aantal jaren is dit ver-
anderd. Tegenwoordig wordt de helft opgevoed op 
rvs en de andere helft op nieuwe vaten, of van max-
imaal twee jaar oud. De wijn bewaart zo zijn pure 
fruit, maar wint tegelijkertijd aan complexiteit door 
de nobele aroma’s van de toast van het eikenhout.
Op dronk: tussen nu en 2028
Nu per fles: €10,95 €11,75
Bij doos van 6: €10,60  per fles

2019 Croux – Limoux blanc
Closerie des Lys
Limoux is met zijn getemperde microklimaat en 
kalkrijke bodem zeer interessant voor het maken 
van krachtige stille witte wijnen. De druiven, char-
donnay, mauzac en chenin, bezitten hier een goede 
concentratie en mooie zuurgraad en kunnen een 
vergisting en opvoeding op eiken goed aan. Sterker 
nog: dit is binnen de AOC zelfs een verplichting! 
Kolfje naar de hand van Terrier & Collovray, die 
deze prachtige Croux maakten.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €12,95 €13,95
Bij doos van 6: €12,60  per fles
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Voor u geselecteerd

Houtgerijpte
kerstwijnen
Zeven wijnen met ieder hun eigen 
bijzondere opvoeding op eikenhouten 
vaten. Kijk voor proefnotities op onze 
website.

Er zijn van die tradities die we graag in 
ere houden. Het perfecte huwelijk van 
bonbanyuls met banyuls, de gelijknamige 
zoete wijn uit de Roussillon, is daar een 
van. Ons team kijkt ieder jaar reikhalzend 
uit naar het moment dat de overheerlijke
bonbanyuls van Chocolaterie Pierre 
binnenkomen. Pierre maakt op ons 
verzoek een speciale bonbon van pure, 
knapperige chocolade en vult deze met 
een crème van Banyuls van Domaine de 
la Rectorie.

2021 Banyuls Cuvée Thérèse Reig
Domaine de la Rectorie
In de neus een verrukkelijke concentratie 
van rood en zwart fruit, in perfecte balans 
met de delicate tonen van het hout. 
De smaak is mooi vol, maar ook fris en 
eindigt in een prachtig zoete en zwoele 
finale. Een klassieker bij vele chocolade-
desserts, maar ook heerlijk bij blauw-
schimmel- en harde kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2027+
Nu per fles (0,5 liter): €17,50 €18,95

Bonbanyuls
Nu per doosje (14 bonbons):
€12,25 €14,50

(BON)BANYULS

14 Bonbons gemaakt van 
pure chocolade met een 

vulling van Banyuls.
€12,25 per doosje

EEN ZOETE 
TRADITIE DIE 
WE GRAAG IN 
ERE HOUDEN

Sonia Spadero

Cadeautip: 
een fles Banyuls 
en een doosje 

bonbons in een 
bijpassende 

geschenkkist.



Traditiegetrouw beginnen we het kerstdiner met een feestelijk aperitief. 
We selecteerden voor u zeven van onze favoriete mousserende wijnen. 

Stuk voor stuk heerlijke bubbels waarmee u uw gasten zeker zult verrassen. 

EERSTE KERSTDAG MENU

2014 Huguet Gran Reserva Brut Classic, Finca Can Feixes
De broers Huguet hebben hun wijngaarden in het hooggelegen Cabrera d’Anoia. Dit terroir is perfect voor de elegante en expressieve parellada, 
die dan ook de hoofdrol speelt naast macabeo en pinot noir die voor kracht en structuur zorgen. Gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’ 
met een zeer lange opvoeding ‘sur lattes’ voor extra complexiteit, in de diepe koele kelders van het bodegas. Tonen van brioche en citrusfruit. De 
smaak is mooi droog en notig met een lange, zuivere finale.
Op dronk: tussen nu en 2024. Nu per fles: €16,95 €18,25 Bij doos van 6: €16,25 per fles

Binnenkomst

2019 Les Graimenous – Crémant de 
Limoux brut, Domaine J. Laurens 
Domaine Laurens is schitterend gelegen, hoog 
in de heuvels van de Limoux, iets ten zuiden 
van Carcassonne. Dit koelere deel van de 
Languedoc is vermaard om zijn mousserende 
wijnen. Het is hier zelfs een zeer oude tradi-
tie, geïntroduceerd door de monniken van de 
abdij van Saint-Hilaire. Een assemblage van 
60% chardonnay, 30% chenin blanc, 5% 
pinot noir en 5% mauzac. In de geur floraal 
met citrusfruit, gekonfijte sinaasappelschil. 
Mooi fris en geconcentreerd met een fijne 
mousse en romige, lange afdronk! 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,70 €14,70 
Bij doos van 6: €13,25 per fles

Champagne brut Grande Réserve 
Veuve A. Devaux
Champagne Devaux ligt in het hart van de 
Côte des Bar, in het zuiden van de streek. 
Deze Grande Réserve is een assem blage 
van 70% pinot noir uit de Côte des Bar, 
aangevuld met 30% chardonnay uit de Côte 
des Blancs. Een rijping van ten minste drie 
jaar ‘sur lattes’ zorgt voor complexiteit. In 
de geur witte bloesem, abrikoos en toast. 
De mousse is fijn en in de smaak ook steen-
fruit. Zacht, gelaagd, verfrissend en zeer 
gastronomisch!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €34,50 €37,20 
Bij doos van 6: €33,50 per fles

2021 Spumante Nera Brut – Prosec-
co di Valdobbiadene, De Faveri
Niet veel mensen weten dat Valdobbiadene, 
ten noorden van Treviso in Veneto, een 
van de mooiste wijnstreken van Italië is. 
Deze spumante komt van de hoger gelegen 
wijngaarden. Prosecco wordt gemaakt van 
de lokale druif glera. Deze cuvée wordt aan-
gevuld met een klein beetje verdiso, perera 
en bianchetta. Expressief met sprankelende 
tonen van wit fruit en bloesem. In de mond 
is de wijn heerlijk fris, elegant en sappig. In 
de lange afdronk rijpe peer en meloen. De 
finale is zuiver en levendig. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,95 €14,95 
Bij doos van 6: €13,50 per fles

Champagne brut Cœur des Bar 
Blanc de Noirs, Veuve A. Devaux 
Devaux heeft de luxe dat zij voor hun 
assemblages kunnen kiezen uit de mooiste 
percelen die de Côte des Bar te bieden heeft. 
Deze cuvée Cœur des Bar is dan ook een 
ode aan de edele pinot noir. In de assemblage 
wordt ook 20% reservewijn van oudere 
oogstjaren gebruikt; hiervan krijgt een deel 
een opvoeding op eikenhouten vaten, voor 
extra complexiteit. In de geur rood fruit en 
iets van brioche. Het smaakpalet is breed met 
een aangename frisheid in de lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €38,90 €41,95 
Bij doos van 6: €37,50 per fles

2020 Rosé frizant, Mas de Daumas 
Gassac 
De familie Guibert, beroemd van hun Mas 
de Daumas Gassac, maakt deze mousse-
rende wijn volgens het procedé ‘saignée’, 
het bloeden van het eerste sap uit de druiven 
om rode wijn extra kracht te geven. Dit 
sap is perfect voor het maken van mousse-
rende wijn. Deze kruidige rosé-bubbel 
vol rood fruit is een assemblage van 70% 
cabernetsauvignon, merlot, mourvèdre en 
carignan. De frisse zuren geven elegantie en 
lengte.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €19,95 €21,50 
Bij doos van 6: €18,95 per fles

Franciacorta Brut, Il Mosnel 
Franciacorta ligt in het noorden van Italië 
aan de zuidkant van het Iseomeer. Op Il 
Mosnel wordt al sinds 1836 wijn gemaakt. 
Giulio en Lucia Barzanò zijn de vijfde ge-
neratie. Een assemblage van 60% chardon-
nay, 30% pinot bianco en 10% pinot nero. 
Een deel van de wijn wordt eerst vergist op 
eikenhouten vaten en rijpt vervolgens 24 
maanden ‘sur latte’ op de fijne gistsporen. 
Rijp geel fruit, walnoot en brioche. Deze 
brut heeft een heerlijk zachte mousse. De 
smaak is rijk met levendige zuren en een 
lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €24,75 €26,60 
Bij doos van 6: €23,95 per fles

Favoriet 
van Stach 

Winnaar
Decanter 

Binnenkomst



Dit jaar vroegen we Restaurant De Lage Vuursche om een heerlijk 
kerstmenu voor u te bedenken. We starten met een klassieke blini met zalm 

en haringkaviaar, een gerecht dat vraagt om een glas frisse witte wijn.

Voorgerecht
EERSTE KERSTDAG MENU

Blini met gerookte zalm, 
crème fraîche en 
haringkaviaar

raai gelegen in de Utrechtse bossen vinden we Restau-
rant De Lage Vuursche. In dit familierestaurant, met 
inmiddels de vijfde generatie aan het roer, draait alles 

om gastvrijheid en zorgeloos genieten. Tradities worden hier 
gekoesterd en generatie na generatie in stand gehouden. 
Ze verheugen zich hier dan ook het hele jaar op de decem-
bermaand, waarin het restaurant wordt ondergedompeld in 
kerstsferen. Deze kerst verzorgden chef-kok Laurens Hensen 

F en restaurateur Roderick van Oosterom voor Okhuysen een 
mooi, gebalanceerd menu dat wij combineerden met enkele 
van de mooiste wijnen uit ons assortiment. De gerechten zijn 
klassiek, maar modern gepresenteerd. Zo ook dit prachtig 
ogende gerechtje van blini met gerookte zalm, niet voor niets 
een echte kerstklassieker. Het tintelend frisse en ziltige van de 
haringkaviaar sluit mooi aan bij de frisfruitige tonen in de wijn. 
Een heerlijke manier om de avond te beginnen.

Voorgerecht

2021 Soave
Palazzo Maffei
De familie Cottini maakt schitterende ama-
rone en valpolicella-wijnen. Maar elders in 
het wijngebied Veneto hebben zij ook wijn-
gaarden, waar ze onder andere garganega 
en trebbiano verbouwen. Deze druiven 
gebruiken ze voor het maken van deze witte 
wijn, uit de DOC Soave. Met delicate tonen 
van gras, amandel en groene appel. De 
smaakaanzet is fris, gevolgd door rijp wit 
fruit en iets van citrus. Mooi in balans met 
een aangenaam bittertje in de afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €7,65 €8,20
Bij doos van 6: €7,40 per fles 

2021 Cartagena Sauvignon blanc
San Antonio, Viña Casa Marín
De druiven voor deze wijn zijn afkomstig
van de hoger gelegen percelen  waar de 
nachten net wat koeler zijn dan in de 
lager gelegen wijngaarden. Door de grotere 
temperatuurverschillen tussen dag en nacht 
ontstaat een speciaal microklimaat. Dit is 
perfect voor de stijl sauvignon die Felipe 
Marín en zijn team voor ogen hebben. Deze 
is complex, aromatisch, met expressieve 
tonen van witte perzik, appel en gemaaid 
gras. Past perfect bij de blini!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €12,50 €13,50   
Bij doos van 6: €12,10 per fles 

2021 Entre-Deux-Mers
Château de Fontenille
Wijnmaker Stéphane Defraine had een grote 
missie: het terugbrengen van kwaliteit in het 
door hem zo geliefde Entre-deux-Mers-gebied 
en de streek weer tot leven brengen. Of hem 
dat lukte? Als La Revue du vin de France 
jouw wijn de allerbeste witte wijn van de 
streek vindt, lijkt deze missie geslaagd! Een 
heerlijke, stuivende neus met tonen van 
exotisch en citrusfruit, kruiden en bloemen. 
De smaak is complex, levendig, sappig en 
met een goede structuur.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,50 €11,30
Bij doos van 6: €10,20 per fles 

2020 L'Éclipse – Vin de France
Caü-ha-pè
Uit het niets was daar ineens een nieuwe 
cuvée van Henri Ramonteu (Domaine 
Cauhapé). Een goede oogst en de overname 
van een nabijgelegen wijngaard stelden 
de wijnmaker in de gelegenheid om deze 
– zoals hij het zelf omschrijft – plezierige 
en toegankelijke wijn te maken. In de neus 
expressieve aroma’s van wit en geel fruit, 
citrus en kruiden. In de mond ontwikkelt de 
ronde en soepele aanzet zich tot een prachtig 
palet van fruitige en exotische smaken.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,50 €9,25
Bij doos van 6: €8,25 per fles 

2021 Just Riesling trocken – Nahe
Gut Hermannsberg
Het wijngebied Nahe weet het elegante ka-
rakter van de Moezel te combineren met de 
kracht en expressiviteit van de Rheingau. De 
rieslingdruiven voor deze wijn komen van 
de ‘Grosse Lagen’ (grand cru wijngaarden). 
De selectie van percelen en daarmee de diver-
siteit in bodems komt terug in de wijn. Die 
heeft een mooie mineraliteit en expressieve 
aroma’s van limoen, peer en iets van jene-
verbes. Just Riesling is krachtig, zuiver met 
precisie en een mooie lengte. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles 

2021 Getariako Txakolina Blanco
Inazio Urruzola
We noemen deze wijn wel eens dé oesterwijn 
bij uitstek. Maar ook bij voorgerechten met 
vis, zoals deze kerstklassieker blini met 
zalm, past de Baskische Txakolina geweldig. 
De autochtone druif hondarrabi zuri zorgt 
voor een lichte tinteling in de wijn die het 
palet opwekt. In de neus tonen van citrus, 
bloesem en mango. De smaakaanzet is fris, 
met sappig wit fruit, mineralen en frisse 
zuren. Een wijn die perfect in balans is voor 
een goede start van het diner!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,25 €12,25
Bij doos van 6: €10,90 per fles 

Ga voor het recept naar 
okhuysen.nl/kerstdagmenu
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We vervolgen ons menu met een luxueus tussengerecht: kort gebakken 
coquille met een mooie bisquesaus. We selecteerden daarbij een aantal 

rijke witte wijnen die perfect aansluiten bij het romige in dit gerecht.

EERSTE KERSTDAG MENU

Gebakken coquille met krokant spek, 
bisquesaus en knapperige kool

p het bord vinden we een bijzondere combinatie van 
smaken. Het zacht-zoete van de coquille, het rokerige 
en zoute van het spek en het aardse in de palmkool en 

dat alles bij elkaar gebracht door die heerlijk diepe kreeften-
smaak van de bisque. Het zijn beproefde combinaties: van zoet 
en zout, van surf en turf en van zachte en knapperige elemen-
ten. Chef Laurens haalde zijn inspiratie uit een soortgelijk ge-
rechtje dat bij het vermaarde Restaurant Bordewijk op de kaart 

O stond. De coquille, ook wel sint-jacobsvrucht of sint-jacobs-
noot genoemd, is natuurlijk een echte delicatesse, vertelt 
Roderick ons: ‘Een luxeproduct dat desondanks voor de mees-
te mensen wel toegankelijk is.’ Met één of twee coquilles per 
persoon zet u een prachtig en zeer kerstwaardig gerecht op 
tafel. De bijpassende witte wijnen zijn allemaal rond en vol 
van smaak en zullen zich moeiteloos tegen de krachtige lan-
goustinesaus aan vleien. Een feest op het bord én in het glas!

Eerste tussengerecht

2021 Garnacha blanca – Campo 
de Borja, Legado del Moncayo
In het Spaanse Campo de Borja staan 
prachtige oude garnachastokken. Isaac 
Fernandez is één van de ‘flying wine makers’ 
hier. Hij was eerder actief in onder andere 
Rías Baixas, Ribera del Duero en Rioja. 
Isaac houdt van de garnachadruif en zag 
de potentie voor het maken van prachtige 
wijnen in deze streek. Zijn witte garnacha 
zit vol aantrekkelijk zwoel wit en geel fruit, 
iets van amandel en witte bloemen. Prachtig 
in balans en met een levendige afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,80 €9,50
Bij doos van 6: €8,50 per fles

2020 Le blanc – Pays d'Oc
Ami des Dames
Lidewij van Wilgens ‘Blanc’ is van een 
geweldig hoog niveau en in Frankrijk zelf 
uitermate populair. Ditmaal is deze wijn 
gemaakt van zorgvuldig geselecteerde, 
handgeplukte grenachedruiven, die ze zelf 
bij nabijgelegen wijnboeren opkocht. En 
zoals alle wijnen van Lidewij: 100% bio. 
Fris mediterraans wit met een rijke neus 
van citrus en een vleug je lindebloesem. In 
de mond een aangename frisheid en een 
energieke mineraliteit in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €11,95 €12,95
Bij doos van 6: €11,70 per fles

2021 Tandem chardonnay-viognier 
Vin de France blanc, Verget au Sud
Chardonnay en viognier zijn twee druiven 
die elkaar mooi complementeren. Vooral voor 
degenen voor wie een 100% viognier net té 
aromatisch of floraal is, kunnnen wij deze 
combinatie aanbevelen. Een wijn met de 
duidelijke signatuur van de maker Jean-
Marie Guffens; een fijne mineraliteit, rijp 
wit en citrusfruit en een subtiele houttoets. 
De smaak is rijk met fijne zuren, een aange-
naam vetje, spanning en veel lengte. Een niet 
te missen wijn bij de kerstdis!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles

2021 Verdejo Fermentado en 
Barrica – Rueda, Palacio de Bornos
Laat het sap van de verdejodruif vergisten 
en rijpen op houten vaten en hij ondergaat 
een ware metamorfose. De wijn wint aan 
complexiteit en de smaken worden onder een 
vergrootglas gelegd. De makers van Bornos 
hebben dit subliem aangepakt. Deze bijzon-
dere verdejo toont uitbundige aroma’s van 
rijp tropisch fruit, kruiden en een vleug je 
vanille. De smaak is breed, vol sappig, gul 
fruit. Een perfecte balans tussen het hout en 
de frisse structuur van verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,10 €11,90 
Bij doos van 6: €10,75 per fles

2019 A l'Ecart – Saumur blanc
Clotilde Legrand
Wijnmaakster Clotilde heeft deze zeer uit-
gebalanceerde en fijne Saumur blanc op een 
traditionele wijze gemaakt. In de diepe en 
koele kelders onder het familiedomein volgt 
een lange opvoeding op de fijne gistsporen 
(sur lie). Deze wijn met een prachtige 
gelaagdheid en een geweldige prijs-kwali-
teitverhouding biedt alles wat je mag ver-
wachten van een chenin blanc uit de Loire. 
De smaak is mooi droog met intens rijp geel 
fruit, brioche en een vleug je honing. 
Op dronk: tussen nu en 2025+
Nu per fles: €12,50 €13,50
Bij doos van 6: €12,10 per fles

2020 Chardonnay 'The Challenger' 
Vin de France, Closerie des Lys
‘The Challenger’ staat voor de uitdaging 
waar wijnmakers door de veranderende 
klimaatomstandigheden steeds vaker mee te 
maken krijgen. Houten vaten houd je het 
liefst altijd gevuld. Toen dit een paar oogsten 
door vorst en hagel steeds lastiger werd, 
besloten Christian Collovray en Jean-Luc 
Terrier (Deux Roches) druiven uit Limoux 
over te laten schepen naar de Maconnais. Et 
voilà, een nieuwe chardonnay – met een zéér 
Bourgondisch tintje – was geboren. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,90 €12,90
Bij doos van 6: €11,60 per fles

Eerste tussengerecht
Gul met 
de G van 
Guffens 

Beste
prijs-

kwaliteit 

Ga voor het recept naar 
okhuysen.nl/kerstdagmenu



loemkool en paddenstoel; twee seizoensproducten die 
u gecombineerd misschien niet direct met kerst zult 
associëren. Toch weet chef Laurens deze bescheiden 

ingrediënten om te toveren tot een gerecht dat puur comfort 
uitstraalt. De koningsboleet, familie van het eekhoorntjes-
brood, is een goed verkrijgbare, gekweekte paddenstoel die 
dezelfde stevigheid bezit als zijn wilde broertje, vertelt de chef 
ons. Het geheim van dit gerecht is voor ons zonder twijfel de 

B beurre noisette, licht gebrande boter die na het bruinen een 
weldadig nootachtige smaak aanneemt. Laurens besprenkelt 
zijn geroosterde bloemkool er rijkelijk mee. Deze gang is 
overigens ook goed inzetbaar als vegetarisch hoofdgerecht. 
De begeleidende rode wijnen zijn alle laag in tanninen. We 
selecteerden hen op hun frisse karakter, souplesse en heerlijke 
fruittonen. Dit type rode wijn is het lekkerst wanneer u de fles 
licht koelt voordat u hem schenkt.

Bij dit vegetarische tussengerecht vol warme en aardse smaken schenken 
we het eerste glas rood van de avond. We kozen frisse, soepele rode wijnen 

die bij dit gerecht licht gekoeld het best tot hun recht komen.

Tweede tussengerecht
EERSTE KERSTDAG MENU

Gebraden bloemkool met koningsboleet, 
kappertjes en beurre noisette 2021 Garnacha tinto – Campo de 

Borja, Legado del Moncayo
De geselecteerde wijngaarden liggen hoog, 
tussen de 450 en 750 meter, en worden 
beïnvloed door het Moncayogebergte. De 
bodem is stenig en rijk aan kalk – volgens 
wijnmaker Isaac Fernandez de ideale om-
standigheden voor de garnacha tinto. De 
oude stokken geven een uitbundig, geconcen-
treerd fruit, met impressies van bosvruch-
ten, iets van cacao, rode bloemen en mooie 
tanninen. De aangename souplesse in de 
afdronk houdt lang aan. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €7,30 €7,80 
Bij doos van 6: €7,00 per fles

2021 Juliénas
Domaine du Clos du Fief
Juliénas ligt in het noorden van de Beau-
jolais, waar het landschap meer heuvelig 
is. Op de hellingen krijgen de druiven veel 
zonlicht waardoor de wijnen dan ook vaak 
rijper en voller zijn dan die van de directe 
buren. De familie Tête bezit hier stokken 
van gemiddeld 45 jaar oud, wat de concen-
tratie ten goede komt. Hun Juliénas is intens 
en mooi fris van smaak met zowel rijp fruit 
als aardse tonen, zijdezachte tanninen en 
iets kruidigs.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,80 €15,95
Bij doos van 6: €14,30 per fles

2020 Tempranillo – Vino de la Tierra 
de Extremadura, Palacio Quemado
De familie Alvear, een bekende wijnfamilie 
die teruggaat tot begin 18e eeuw, richtte in 
1999 Palacio Quemado op. Het opkomende 
Extremadura ligt in het zuidwesten van 
Spanje en deze streek staat bekend om de 
bruinrode aarde die stenig en kalkrijk is. 
De vergisting op eikenhouten vaten zorgen 
voor een subtiele houttoon. De wijn heeft 
intense aroma’s van zwarte kers, braam, bes 
en specerijen. In de smaak donker fruit, fijne 
kruiden en een elegante, fruitige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €8,25 €8,95  
Bij doos van 6: €8,00 per fles

2021 Corvina Garda
Palazzo Maffei
De DOC Corvina Garda is onderverdeeld 
in verschillende subregio’s. De met corvina
aangeplante wijngaarden van Maffei bevin-
den zich in het hoger gelegen Caprino 
Veronese, ten noordoosten van Bardolino. 
De druiven krijgen een korte opvoeding op 
rvs-tanks waardoor het sappige fruit in de 
wijn behouden blijft. Intense aroma’s van 
kersen en bosbessen vullen het glas. Elegante 
en frivole smaak met een goede structuur en 
een zuivere, iets kruidige afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €7,75 €8,30    
Bij doos van 6: €7,50 per fles

2021 Vernatsch Mediaevum
Südtirol, Gump Hof
Markus Prackwieser werkt in de wijngaard 
eigenlijk precies hetzelfde als zijn voorouders 
tweehonderd jaar geleden, toen pesticiden en 
onkruidverdelgers nog niet bestonden. Hij 
koestert oude druivenrassen en de oude wijn-
stokken waar ze aan hangen. Zijn Vernatsch 
– gemaakt van een van de signatuurdruiven 
uit Südtirol – is een wijn die puur op fruit 
en drinkplezier wordt gemaakt. Kruidig, 
met iets aardse tonen en rood fruit, sappig en 
toegankelijk. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €15,60 €16,75
Bij doos van 6: €15,10 per fles

2020 Blaufränkisch Heide
Weingut Birgit Braunstein
De Braunsteins maken al vierhonderd jaar
wijn in het Neusiedlerseegebied in het 
Oostenrijkse Burgenland. Vanaf het moment 
dat Birgit het wijnbedrijf overnam, ging ze 
op zoek naar een manier om maximaal in 
balans met de natuur te leven en te werken. 
Dat werd biodynamische wijnbouw. Haar 
Blaufränkisch zit boordevol zoete kersen, 
zwarte bessen en kruiden. De rijping op hou-
ten vaten geeft de wijn diepte, met heerlijk 
rijp donker fruit, een pepertje en laurier. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €13,50 €14,60 
Bij doos van 6: €12,95 per fles

Aanrader 
Proefschrift

Tweede tussengerecht

Tip van 
Job 
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Ga voor het recept naar 
okhuysen.nl/kerstdagmenu



en mooi stukje Hollands hert vormt het pièce de resis-
tance van ons kerstmenu, een niet alleen heerlijk, maar 
vooral ook duurzaam stukje vlees van eigen bodem. ‘Bij 

De Lage Vuursche combineren we wildgerechten graag met 
een ‘sauce grand veneur’ of jachtopzienerssaus,’ zegt Roderick. 
‘Een klassieke saus op basis van wildbouillon en een zoetzuur 
element als cranberry- of aalbessencompôte.’ De bijgerechtjes 
op het bord maken dit gerecht helemaal kerst: kruidige 

E stoofpeertjes, licht bittere spruiten, zacht gestoofde rode kool 
en een heerlijk zalvige aardappelmousseline. Een gerecht 
waar u indruk mee zult maken. Zo’n dijk van een gerecht vol 
uitgesproken smaken vraagt om wijnen met pit en karakter. 
Het liefst met wat houtrijping en een goede tanninestructuur. 
We maakten daarom voor u een selectie van onze favoriete 
krachtige rode wijnen, die stuk voor stuk een hoofdrol aan 
tafel zullen opeisen. 

Het klapstuk van de avond! Bij dit hoofdgerecht van Hollands hert 
met rode kool, stoofpeertjes en een smeuïge aardappelmousseline 
pakken we uit met krachtige rode wijnen. Voor welke topper gaat u?

Hoofdgerecht
EERSTE KERSTDAG MENU

Hollands hert 
met rode kool, stoofpeertjes 
en aardappelmousseline

2021 Roble – Ribera del Duero
Dominio de Bornos
De tempranillodruiven, ook wel tinto fino 
genoemd in Ribera del Duero, profiteren 
volop van het continentale, mediterrane 
klimaat met lange koude winters en hete, 
droge zomers. De rijping van zes maanden 
op eikenhouten vaten zorgt voor een intense 
neus van rood fruit, geroosterde tonen en 
milde kruiden. In de mond is deze Roble 
lekker fris met een goede balans, volop sappig 
rood en zwart fruit en een lange, elegante 
afdronk. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,45 €11,20
Bij doos van 6: €10,10 per fles

2021 Côtes du Rhône rouge 
Domaine de la Mordorée
Wie houdt van kruidige rode wijnen, moét 
wel houden van Mordorée uit de zuidelijke 
Rhône. De druiven – grenache en syrah, 
aangevuld met cinsault, carignan en cou-
noise – zijn afkomstig van wijnstokken van 
zo’n twintig jaar oud. Ze worden met de 
hand geplukt en na een zorgvuldige selectie 
ontsteeld en geperst. Een heerlijke côtes du 
rhône met in de neus rijpe kersen, bramen 
en florale tonen. De smaak is lekker kruidig, 
met zoetige tanninen en een lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50 per fles

2018 Saint-Emilion
Château Barberousse
Met het schenken van een mooie bordeaux 
bij het hoofdgerecht, kun je het eígenlijk 
niet fout doen. Helemaal niet met deze van 
Château Barberousse van de familie Puyol. 
Ook een echte klassieker in ons assortiment. 
We zijn inmiddels een generatie verder en 
sinds Stéphane het werk overnam van zijn 
vader is de kwaliteit mede dankzij een beter 
houtgebruik nóg verder gestegen. Een gulle 
wijn met donker fruit van kersen en bramen, 
met wat toast en specerijen.
Op dronk: tussen nu en 2029
Nu per fles: €16,30 €17,50 
Bij doos van 6: €15,75 per fles

2020 Initiale rouge – Saint-Chinian 
Domaine des Jougla
Al decennia werken wij met de familie Joug-
la, die fantastisch mooie wijnen maakt in het 
stadje Prades sur Vernazobre in de Langued-
oc. Hun Initiale rouge is een verrukkelijke 
assemblage van syrah, grenache, carignan en 
mourvèdre. De oude wijnstokken produceren 
maar weinig druiven, die daardoor een 
mooie concentratie hebben. Zwoele aroma’s 
van bramen, zwarte kersen, peper en wilde 
kruiden. De smaak is gul en vriendelijk met 
fijne tanninen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €10,70 €11,50  
Bij doos van 6: €10,25 per fles

2021 Año Cero Malbec 
Altocedro
De wijnen van Altocedro kenmerken zich 
door kracht en intensiteit aan de ene kant, en 
balans en elegantie aan de andere. De kracht 
komt uit de zeer oude stokken van soms wel 
meer dan honderd jaar, de balans door de 
zorgvuldige vinificatie op cement, in het 
geval van deze malbec. Expressieve aroma’s 
van bramen, munt en laurier. In de smaak 
de volheid van het rijpe, donkere fruit en een 
lange, heerlijk frisse afdronk! Een perfecte 
combinatie bij wildgerechten. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,95 €16,25
Bij doos van 6: €14,50 per fles

2021 Tumà Primitivo – Salento 
Masseria Cuturi
Sinds enkele maanden nieuw in ons assorti-
ment: de wijnen uit Puglia van Masseria 
Cuturi! Het bleek een schot in de roos, want 
de wijnen worden namelijk heel goed ontvan-
gen. Deze heerlijke kruidige Primitivo wordt 
vergist en gerijpt op roestvrijstalen vaten om 
de frisheid en fruitintensiteit te behouden. In 
de geur wilde kruiden, drop en ingemaakte 
kersen. De smaak is puur met iets van cacao, 
bosbessen en een hint van lavendel. Sappig 
en zwoel!
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €14,20 €15,25 
Bij doos van 6: €13,75 per fles

Hoofdgerecht

All time
favourite 

Nieuw 
domein

Ga voor het recept naar 
okhuysen.nl/kerstdagmenu



it feestelijke en toch verraderlijk simpel in elkaar te 
zetten kerstdessert is een echte crowd pleaser waar u 
de handen zeker mee op elkaar zult krijgen. Want wie 

doe je nou geen plezier met een luchtige panna cotta van witte 
chocolade, vers fruit en een frisse citrussorbet om de maaltijd 
mee af te sluiten? ‘Wij hebben gekozen voor sinaasappel in dit 
gerecht, maar je bent natuurlijk vrij om te improviseren met 
andere fruitsoorten,’ vertelt chef Laurens. ‘Verse frambozen

D

Uit deze uitgebreide selectie van zoete dessertwijnen wordt het 
nog lastig kiezen. Gaan we voor een lichtzoete Italiaanse bubbel, zoet 

en fruitig wit of mag het ook wat sterkers zijn? De keuze is aan u!

Nagerecht
EERSTE KERSTDAG MENU

zouden bijvoorbeeld ook heel goed werken. Ik zou zeggen, 
kies gewoon iets wat je zelf lekker vindt.’ Houd er bij uw 
wijnkeuze bij dit dessert rekening mee dat fris citrusfruit 
goed combineert met lichte, zoete witte wijnen zoals de 
riesling en de sauvignon blanc. Bij rood fruit adviseren we 
de sprankelende moscato d'Asti en kiest u bijvoorbeeld voor 
verse vijgen, dan is de rivesaltes, maury of pedro ximénez uit 
Montilla-Moriles een prima keuze.

Dessert Noël 
van panna cotta en 

witte chocolade

2021 Sauvignon blanc semi-dulce
Palacio de Bornos
De dessertwijn van het bekende domein Bor-
nos is gemaakt van de sauvignondruif, die 
in Rueda zeer aromatisch is. In de neus dan 
ook uitbundige aroma’s van vers wit fruit. 
De smaak is licht zoet, met tonen van groene 
appel, papaja en grapefruit. De Sauvignon 
blanc semi-dulce heeft een ideale balans 
tussen extract en verfijning. De perfecte 
afsluiter van het kerstdiner, ook erg lekker 
bij een hartige muffin met feta en olijven. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,70 €11,50   
Bij doos van 6: €10,25 per fles 

2002 Rivesaltes Ambré – 20 ans 
d'âge, Maison Parcé Frères
Maar liefst twintig jaar rijpt het sap van 
de druiven grenache blanc, grenache gris 
en macabeu in houten vaten. De druiven 
worden laat geplukt, maar hebben voldoende 
frisheid door de koele leisteenbodems. Een 
knap staaltje werk van de broers Parcé. Een 
rijke, complexe wijn met expressieve aroma’s 
van cacao, karamel en kaneel. In de smaak 
komen deze haast hartige, kruidige tonen 
prachtig samen met het rijpe gele fruit. Ook 
heerlijk bij gerijpte kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2026+
Nu per fles: €19,50 20,95
Bij doos van 6: €18,90 per fles 

2018 Pedro Ximénez de Añada 
Montilla-Moriles, Bodegas Alvear
Alvear, opgericht in 1729, is uitgegroeid tot 
een van de meest prestigieuze wijnhuizen 
van Andalusië. De uitgestrekte wijngaarden 
liggen in Montilla-Moriles, de thuisbasis 
van de Pedro-Ximénez-druif. Deze worden 
traditioneel zongedroogd op matten. De wijn 
wordt twaalf maanden in aardewerken va-
ten, de zogenaamde ‘tinajas’, gerijpt. Heer-
lijk rijk en weelderig zoet met tonen van 
honing, rozijnen en gedroogde dadels. 
Op dronk: tussen nu en 2030+
Nu per fles: €14,60 €15,70 
Bij doos van 6: €14,10 per fles 

2021 Riesling Wunderkammer
Weingut Ingrid Groiss
Voor deze bijzondere cuvée oogst Ingrid de 
rieslingdruiven, die met de hand geselecteerd 
en geplukt worden, pas half oktober. Hierna 
krijgen ze een koude weking en worden met 
de hele trossen vergist tot 9% alcohol, met 
een heerlijk natuurlijk restzoet. Aroma’s 
met volop citrusfruit, rijpe perzik en honing. 
In de mond overrijpe pompelmoes, perzik 
en prachtige zuren. De perfecte wijn bij 
nagerechten zoals deze. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,25 €15,40 
Bij doos van 6: €13,90 per fles

2021 Cuvée Aurélie – Maury Grenat 
Vin Doux Naturel, La Préceptorie
La Préceptorie heeft prachtige wijngaarden 
met zéér oude wijnstokken. Dankzij de hoge 
ligging hebben de druiven profijt van de
verkoelende zeewind en kunnen de wijnen 
ondanks de hoge temperaturen, zeer harmo-
nieuze zuren opbouwen. Deze vin doux 
naturel is ook van de hand van een van 
de Parcé-broers. Het schitterende geconcen-
treerde fruit van de grenache noir harmo-
nieert prachtig met de lichte tonen van hout 
en het schitterende zoet. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,10 €19,50
Bij doos van 6: €17,50 per fles 

2021 Moscato d'Asti
I Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
Piemonte is dé streek van de wereldberoemde 
barolo’s, maar de makers van Ceretto maken 
er ook deze mooie Moscato d’Asti. De geur 
is duidelijk muskaat met tonen van exotisch 
fruit, honing en citrus. In de mond friszoet, 
met ook wat kruidigs en sinaasappelschil. 
Doordat de gisting is onderbroken, heeft de 
wijn een natuurlijk restzoet, een aangenaam 
laag alcoholgehalte (5,5%) en fijne belletjes. 
Ook lekker bij zelfgemaakt ijs met perzik en 
meringue.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €15,80 €16,95
Bij doos van 6: €15,30 per fles  

Nagerecht

Doe je 
gasten een 

plezier

Moet je 
proeven!

1/2 flesje 
(0,375 l)

Ga voor het recept naar 
okhuysen.nl/kerstdagmenu



We sluiten ons kerstdiner in stijl af met een digestief. Speciaal voor de 
liefhebbers maakten wij deze fijne selectie van perfect gerijpte armagnacs 

en ports in verschillende stijlen. Kortom: tijd voor het laatste glaasje.

Digestief
EERSTE KERSTDAG MENU

2005 Colheita – Port, Quinta do Tedo
De druiven voor deze port komen uit één oogstjaar. Alleen de beste 
worden gebruikt voor de ‘colheita’ (Portugees voor oogst). Colheita 
port moet minstens acht jaar rijpen, maar Quinta de Tedo heeft deze 
2005 (een droog en erg warm jaar) maar liefst veertien jaar hout-
rijping gegeven. Gedurende die tijd heeft de wijn een notige smaak 
ontwikkeld met tonen van gedroogd fruit, specerijen en honing. Er 
zijn slechts achthonderd flessen gemaakt. 
Op dronk: nu uit karaf tot 2030. Nu per fles: €39,95 €43,50 
Bij doos van 6: 38,95 per fles 

Bas-Armagnac 17 ans, Château de Lacquy
Hoe langer een brandewijn op houten vaten doorbrengt, hoe mooier 
de aroma’s worden. Bij Armagnac zijn we op zoek naar het ‘micro-
oxiderende’ en concentrerende effect dat het houten vat op de armag-
nac heeft. Om deze reden gebruikt het domein enorme vaten van 
vierduizend liter, en wordt de armagnac regelmatig doorgeroerd en 
belucht. Zo verkrijgt een langer gerijpte armagnac steeds een zachtere 
structuur. 
Nu per fles: €76,00 €84,50

Bas-Armagnac 7 ans
Château de Lacquy
In de pittoreske, provinciale dorpen in het
zuidwesten van Frankrijk maakt men twee 
unieke soorten brandewijn die volgens het-
zelfde AOP-systeem worden gereguleerd als 
‘gewone’ Franse wijn. De beroemdste hiervan 
is cognac, maar voor veel liefhebbers gaat de 
voorkeur uit naar de aromatische armag-
nac. In dit geval wordt het distillaat zeven 
jaar gerijpt op eikenhout. Dit zorgt voor 
zachtheid van structuur, complexiteit van 
aroma’s en een warme afdronk. Heerlijk als 
digestief na de kerstmaaltijd.
Nu per fles: €53,50 €59,50

Ruby 'Finest Reserve' 6 years
Port, Quinta do Tedo
Bij het maken van ruby port gaat men 
beluchting opzettelijk uit de weg: de wijn 
wordt in een ‘reductieve’ stijl gemaakt, in te-
genstelling tot de oxidatieve stijl van tawny 
port. Hierdoor komt het accent op het jam-
mige bosfruit te liggen, en behoudt de wijn 
zijn robijnrode kleur. Tijdens de rijping van 
zes jaar worden er steeds nieuwe oogstjaren 
aan de vaten toegevoegd, die zorgen voor 
frisheid. De smaak is kruidig, met rijp rood 
fruit, en een zoete afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €14,85 €15,95
Bij doos van 6: €14,40 per fles

2000 Bas-Armagnac Vintage
Château de Lacquy
De zogeheten ‘vintage’ armagnac, uit één 
oogstjaar, is zo’n beetje de beste ‘eau de vie’ 
die Zuidwest-Frankrijk te bieden heeft. Extra 
lange rijping resulteert in een panorama 
aan smaken, zó subtiel, zó complex, dat er 
altijd iets te ontdekken blijft. Het vervaar-
digen van deze vintage is arbeidsintensief 
en vraagt om continue aandacht tijdens de 
rijping, omdat niet iedere jaargang evenveel 
tijd op vat nodig heeft. Met een leeftijd van 
dertig jaar is dit Armagnac in zijn rijkste 
vorm. 
Nu per fles: €94,00 €105,00

Bas-Armagnac 12 ans
Château de Lacquy
Château de Lacquy bestaat al sinds 1711, 
en is gedurende al die tijd in handen geweest 
van dezelfde familie. Daarmee is het het 
langst bestaande familiedomein op het gebied 
van armagnac. Meer dan driehonderd jaar 
aan ervaring vertaalt zich in de etherische 
complexiteit van deze ’12 ans’; een blend 
van verschillende druiven uit verschillende 
oogstjaren, waarvan de jongste twaalf jaar 
oud is. Drink dit distillaat op kamertem-
peratuur om de fruitige tonen en de licht 
zoete smaak te accentueren. 
Nu per fles: €65,00 €72,50

2016 Late Bottled Vintage – Port 
Quinta do Tedo
Een port uit één oogstjaar, die vier tot zes 
jaar na de oogst is gebotteld. De druiven 
worden volgens de klassieke regionale tradi-
tie met de voeten getreden om kleur, tannine 
en smaak te onttrekken aan de schilletjes en 
pitjes van de druiven. De rijping gebeurt op 
neutrale foeders van vijfduizend liter om de 
smaak en textuur te raffineren. Een spannen-
de culinaire aanrader van de producent: 
drink hem bij eendenborst met een coulis van 
wilde bessen en aardappelgratin met gruyère.   
Op dronk: tussen nu en 2035
Nu per fles: €21,95 €23,75
Bij doos van 6: €21,40 per fles

Fine Tawny 8 years – Port
Quinta do Tedo
Tawny port wordt gemaakt in een licht-ox-
idatieve stijl en dankt zijn naam dan ook 
aan zijn enigszins getaande, amberkleurige 
gloed. Deze aanpak zorgt voor verleidelijk 
zoete wijnen die naast rood fruit ook een 
hartige, rokerige ondertoon hebben. Het 
alcoholpercentage van 19% geeft warmte 
en comfort. Meerdere jaargangen worden 
geblend om een ideale balans te creëren. De 
blend rijpt vervolgens acht jaar. Heerlijk bij 
blauwe kaas of cheesecake met chocolade.
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,50 €14,50
Bij doos van 6: €12,95 per fles

Digestief



Het diner zit erop, de borden zijn afgeruimd, de afwas is gedaan. 
Vooruit, nog één laatste glas dan om een mooie avond af te sluiten. En wij 

verzekeren u, met deze topwijnen gaat dat helemaal goedkomen!

Nagenieten
EERSTE KERSTDAG MENU

2018 Montagne Saint-Emilion, Vieux Château Saint André
Vader en zoon Berrouet beschikken over een uitstekende terroir in Montagne Saint-Emilion met ruim vijftig jaar oude wijnstokken. Hier speelt 
merlot de hoofdrol, aangevuld met cabernet franc en cabernet-sauvignon. De wijn krijgt een rijping van twaalf maanden op eikenhouten vaten. 
De sobere werkwijze geeft een stijl met fraîcheur en lengte. Mooi voluptueus donker fruit met rijpe kersen en specerijen en een rijpe tanninestruc-
tuur. Heerlijk voor het nagenieten, maar ook groots bij wild als hert en wild zwijn of bij geroosterd rood vlees. 
Op dronk: tussen nu uit karaf tot 2030. Nu per fles: €22,30 €23,95 Bij doos van 6: €21,50 per fles 

2019 Chianti Classico, Fontalpino
We ontdekken meer en meer hoe mooi de 
stoere Italiaanse wijnen tot hun recht komen 
bij een feestmaal! Een assemblage van drie 
wijngaarden van 100% sangiovese. De ver-
gisting is klassiek op grote houten foeders en 
daarna twaalf maanden op barriques. Tonen 
van rode kersen, pruim, vanille, zoethout en 
cacao. Het typisch Italiaanse frisse rode fruit 
en zijn subtiele bittertje maken dit een zeer 
gastronomische wijn. Schitterend bij geroos-
terd runderribstuk met mediterrane groenten 
en eigen braadjus met sjalot.
Op dronk: tussen nu tot 2028
Nu per fles: €18,15 €19,50
Bij doos van 6: €17,50 per fles 

2019 Cairanne rouge Les Douyes, 
Domaine Oratoire Saint-Martin
De rode wijnen uit de zuidelijke Rhône, met 
hun gulle en warme karakter, met specerijen
en wilde kruiden, zijn perfect voor de win-
ter. Deze Les Douyes is een assemblage van 
60% grenache en 40% mourvèdre van 110 
jaar oude stokken, opgevoed op grote houten 
foudres. De wijngaarden worden volledig
biologisch bewerkt. Zwart fruit, zoethout, 
laurier en specerijen. Mooie zachte tanninen 
en frisheid. Als er dan toch nog een fles open 
moet... Graag deze! 
Op dronk: tussen nu tot 2030
Nu per fles: €24,90 €26,75
Bij doos van 6: €23,95 per fles 

2021 Riesling, Domaine Dirler-Cadé
De Elzas brengt schitterende zuivere wijnen 
voort, ideaal voor aan tafel. Deze edele 
riesling is een assemblage van verschillende
wijngaarden bij het dorpje Bergholtz in het 
zuiden van de Elzas, die volledig biolo-
gisch-dynamisch bewerkt worden. De aan-
dacht en precisie waarmee Jean in zijn 
kelder werkt, is indrukwekkend. Delicaat en 
expressief met witte bloemen, wit en geel fruit 
en een milde kruidigheid. Heerlijk bij char-
cuterie, wildterrine, paté, aardse groenten en 
zoetwatervis in een romige saus.
Op dronk: tussen nu tot 2028
Nu per fles: €17,95 €19,25
Bij doos van 6: €17,25 per fles 

2020 Vera Cruz – Muscadet Sèvre et 
Maine, Domaine Luneau-Papin 
Wie de Muscadets van Luneau-Papin ont-
dekt, proeft al gauw hoe spannend, gestruc-
tureerd en mineraal deze wijnen zijn. Deze 
100% melon de bourgogne komt van een 
perceel bij het dorp Vallet van arme bodems 
met gneiss en micaschist. De stokken zijn bi-
jna vijftig jaar oud. In de neus bloedsinaas-
appel en witte peper. De smaak is romig, 
mooi fris met een prachtige gelaagdheid en 
grootse lengte! Nog één opwekkend glas 
voordat de kerst weer voorbij is! 
Op dronk: tussen nu tot 2028
Nu per fles: €18,90 €20.30
Bij doos van 6: €18,25 per fles 

2018 Tierra Alta en 2 maderas 
Ribera del Duero, Bodegas Valduero
Ribera del Duero is hooggelegen op de 
‘meseta’. De grote verschillen tussen dag- en 
nachttemperatuur in combinatie met de hoge 
lichtintensiteit brengen druiven voort met een 
enorme smaakintensiteit, rijpheid en tegelij-
kertijd frisheid. Deze crianza heeft vijftien 
maanden op eiken vaten gerijpt. Rijp donker 
fruit, cacao en vanille. Geconcentreerd met 
zwoele specerijen, fluwelige tanninen en een 
schitterende fraîcheur. Geweldig bij geroos-
terd Ibericovlees of côte de boeuf. 
Op dronk: tussen nu tot 2028
Nu per fles: €23,95 €25,90
Bij doos van 6: €22,95 per fles 

2018 Mâcon-Villages 
'Grand Elevage', Maison Verget
Jean-Marie Guffens bewijst als geen ander 
hoe goed en vooral lekker de wijnen uit het 
zuiden van de Bourgogne kunnen zijn. Deze 
Mâcon-Villages is afkomstig van de rijkere 
kleigronden van Charnay. Een opvoeding 
van vijf maanden op eiken vaten op de fijne 
gistsporen. In de geur brioche, roomboter, 
hazelnoot en zuidvruchten. De smaak is 
mooi rijp en gul, prachtig harmonieus en 
heeft een frisse lange finale. Een geweldige 
wijn vooraf, tijdens en na diner!
Op dronk: tussen nu tot 2026
Nu per fles: €20,40 €21,95
Bij doos van 6: €19,75 per fles 

Nagenieten

Favoriet
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2 sterren 
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e weg meandert stroomopwaarts mee met 
de machtige bedding van de rivier, eerst 
de Miño, daarna de Sil. Langs de kleinst 
mogelijke dorpen, vaak van nog geen 

tien, twintig huizen, sommigen inmiddels door de 
laatste bewoners verlaten; dat is Galicië – een van 
de meest arme, stille regio’s van Spanje. Maar met 
een rijke grond. De heuvelachtige weg loopt door 
bossen, weilanden en ook wijngaarden. Die van 
de Rías Baixas, dichtbij zee, waar de albariño-druif 
alom aanwezig is. Dan, in het hart van Galicië, de 
indrukwekkendste wijngaard-terrassen van de we-
reld, de steile hellingen van de Ribeira Sacra, waar 
simpele karretjes op rails, vol met zojuist met de
hand geplukte druiven, het hoogteverschil over-
winnen. En dan wordt de Sil steeds smaller, dich-
terbij zijn oorsprong, dichterbij nog meer vergetel-
heid en verlatenheid, en ben je, na 200 kilometer, 
in Valdeorras.

Sinds ik in 1988 in Spanje kwam wonen ben ik 
op veel plekken in het land verliefd geraakt, maar 

geen van die minnaressen is zo speciaal als Galicië. 
Vermoedelijk omdat ze zo anders is, ver van de 
costa’s en van de grote, populaire steden.

Een jaar of tien geleden kwam ik in Valdeorras 
terecht, in het uiterste oosten van de regio, voor 
een grote reportage voor de Spaanse krant waar 
ik werkte. Ik sloeg er rechtsaf de heuvels in, op 
zoek naar de laatste mensen die woonden tussen 
de grauwe, immense leisteengroeves die er het 
landschap hebben verminkt. Na het werk, terug in 
het dal, at ik er heerlijk en bestelde er natuurlijk 
wijn uit de streek. Een witte, van de godello-druif. 
Ik had er nog nooit van gehoord.

Onze man in Spanje

D
Edwin Winkels 

woont en werkt in 
Spanje. Hij is jour-
nalist voor diverse 

dagbladen en 
auteur van meer-
dere romans en 

non-fictie boeken. 
Edwin heeft een 
voorliefde voor 

zowel sport als wijn. 

Behalve visionaire wijnmakers, 
was er ook een beetje geluk 
nodig

Godello... witte druif... Valdeorras... Spanje?

Onlangs, die tien jaar later, plaatste ik zomaar 
een tweet over dat ik het zat was dat je ook in Ne-
derlandse restaurants, als je een Spaanse witte wijn 
bestelt, altijd de onvermijdelijke verdejo uit de 
Rueda krijgt terwijl er zo veel anders moois en lek-
kers hier te vinden is. Ik suggereerde een godello, 
foto van de fles erbij.

In Valdeorras is de laatste decennia hetzelfde 
gebeurd als in heel veel Spaanse wijngebieden. Ze 
hebben stokoude wijngaarden van lokale druiven-
soorten weer tot leven gewekt. Ik maakte zoiets al 
elders van dichtbij mee: mijn Catalaanse zwager 
Rafa komt uit een dorpje in de streek Terra Alta. In 
de jaren tachtig dronken we er wijn die je gerust 
‘bocht’ kon noemen, uit grote vaten en zo sterk dat 
je hem aanlengde met gazeuse, vooral in de zomer. 
Zo was vroeger de wijn vaak in Spanje, een spot-
goedkoop volkskdrank zonder veel opsmuk. Totdat 
ze in Terra Alta besloten het voorbeeld van de 
buurtegio’s Priorat en Montsant te volgen, die ook 
uit een lange druivenduisternis waren opgestaan;
nu zijn die wijnen allemaal ook in Nederland te 
vinden.

Zo ook die uit Valdeorras, waar behalve visio-
naire wijnmakers ook een beetje geluk voor nodig 
was. Toen in 1882 de druifluis na een lange, ver-
nietigende zwerftocht door Europa eindelijk ook 

zijn weg naar deze uithoek had gevonden, bleven 
enkele kleine stukjes grond onaangetast. Honderd 
jaar later werden, verspreid en verborgen in de 
verlatenheid van Valdeorras, zo’n tweehonderd 
gezonde wijnstokken met de godello gevonden. 
Het was het begin van een wedergeboorte.

Misschien is het gewoon dankzij zo’n verhaal, 
ideaal voor bij de kerstdis, dat de wijn altijd nóg 
beter smaakt.

2021 Godeval blanco – Valdeorras
Bodegas Godeval
Kruidig citrusfruit, steenfruit en witte bloemen. Gecon-
centreerd met perzik en abrikoos en zelfs iets exotisch 
fruit. De afdronk heeft een spannende zilte toets. Heer-
lijke pure en originele wijn. Lekker bij gebakken of gegra-
tineerde oesters, kreeft, gegrilde gamba’s, coquilles Saint-
Jacques met romige saus en scampi.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €14,75 €15,90
Bij doos van 6: €13,95 per fles

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

Voor iedereen die nét even wat meer 
wil uitpakken deze kerst, hebben wij de 
ultieme fles. Champagnehuis Devaux 
ligt in het meest zuidelijke gedeelte van 
de Champagnestreek, de thuisbasis van 
de pinot-noirdruif. Ze werken met een 
duidelijke signatuur van het terroir op de 
allermooiste percelen. De meesterwijn-
makers assembleren wijnen – alleen van 
de eerste persing – afkomstig van maar 
liefst 35 tot vijftig verschillende cru’s om 
tot die onmiskenbare kwaliteit te komen. 
Cuvée D heeft door zijn lange rijping een 
zachte mousse en aroma’s van bloesem, 
wit fruit en brioche. De smaak is verfijnd 
met een zuivere frisheid. Schenk deze 
champagne bij bijvoorbeeld kalfsoester, 
gevogelte of witvis. 
Op dronk: tussen nu en 2025 
Nu per fles: €42,50 per fles €46,50
Bij doos van 6: €39,95 per fles

HET FEEST 
KAN 

BEGINNEN

CHAMPAGNE

De prestige-cuvée 
van Devaux.

Bij een doos van zes
€39,95 per fles

Gastcolumn



oor de feestdagen willen we graag 
uitpakken. Dan bedoel ik niet per se 
cadeautjes, maar uitpakken in de beteke-
nis van vrienden en familie culinair ver-

wennen. En dat legt al direct een enorme druk. 
Wat ga ik maken, waar moet ik boodschappen op 
welk moment doen en wat drink ik erbij? 
We hebben het allemaal druk. Koken is enig, maar 
met de feestdagen eindeloos in de keuken staan 
met het gevoel dat iedereen het beste verwacht, is 
minder leuk. Dus hoe fijn zou het zijn om iets te 
serveren wat verrassend is, eenvoudig te maken, 
goed te combineren met wijn en bovendien héél 
erg lekker.

Nou, op die vraag heb ik hopelijk een antwoord!
Ik hou van ontspannen aan tafel genieten, zonder 
stress vooraf. Met eersteklas ingrediënten en een 
paar simpele handelingen, en dat is het! Want hoe 
vaak eindigen (kerst)diners niet in een teleurstel-
ling omdat het gerecht in het kookboek of op tele-
visie zo maakbaar en leuk leek, terwijl het in 
werkelijkheid veel meer handelingen bleek te 
vereisen, de oventijd een enorme grote speling 
in tijd liet zien of het gerecht er op het bord toch 
écht anders uitzag dan op het plaatje. De valkuil is 
vaak dat we te veel willen, gerechten serveren die 
we nooit eerder gemaakt hebben – die daardoor 
makkelijk tegen kunnen vallen – of het aanpassen 
aan meer of juist minder personen veel gecompli-
ceerder is dan simpelweg het recept delen of ver-
menigvuldigen.

Verrassend en vers
Daarom kies ik hier voor licht, eenvoudig, verras-
send en vers. Vooral dat laatste is een voorwaarde 
bij ceviche. Nu wordt ceviche vaak een rauwe vis-
schotel genoemd, maar dat is het niet helemaal. 
Wel wordt rauwe vis gemarineerd in zuur van ci-
troen, limoen of andere citrusvruchten. Het zuur 
verandert de eiwitmoleculen in de vis waardoor 
er niet alleen een verkleuring van doorschijnend 
naar wit ontstaat, maar er ontstaat ook een zekere 
mate van stolling. De technische term hiervoor is 
coteren. Écht rauw is de vis daardoor niet, wat voor 
velen misschien een geruststelling is.

Ceviche
Ceviche stamt uit de keuken van Peru. Er kunnen 
meerdere soorten vis voor het recept gebruikt 
worden en dat maakt dit voor-, tussen- of zelfs 
hoofdgerecht zo toegankelijk en variabel. Zee-
baars, kabeljauw, garnalen, coquilles, alles kan. 
Belangrijk is de zure basis en die wordt tijgermelk 
genoemd. Klinkt spannend, is het niet. Tijgermelk
bestaat uit citroen of limoensap met gember, even-
tueel aangevuld met steeltjes van kruiden, ui en 
chili. Afhankelijk van de soort vis wordt de tijger-
melk aangepast; naar smaak kan er bijvoorbeeld 
wat melk aan worden toegevoegd of knoflook en 
gember achterwege worden gelaten. Hoe steviger 
de vis, hoe langer er gemarineerd wordt. In Peru 
zijn zoete aardappel, mais, maar ook avocado veel 
geziene toevoegingen.

Masterclass Janny van der Heijden
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Deze kerst kies 
ik voor ceviche

Dit jaar heeft Janny van der Heijden in ieder 
nummer van Vinée Vineuse haar culinaire licht 
laten schijnen over allerlei wijn-spijs combina-
ties. Speciaal voor het kerstnummer leert ze 
ons hoe de perfecte ceviche te maken. 
Tekst: Janny van der Heijden

V

2021 Cuvée Boogie – Rheingau
Jasper-Franz
Jasper-Franz’ Boogie is de ‘instapwijn’ van dit relatief 
jonge huis; een cuvee met een uitgesproken karakter, 
heel aromatisch ook. Bestaande uit een blend van 40% 
sauvignon, 40% riesling en 20% pinot blanc is het een 
wijn die overigens ook prima als aperitief gedronken kan 
worden en vervolgens doorgeschonken bij het gerecht.
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,40 €12,25 
Bij doos van 6: €10,95 per fles

2020 Riesling Stein, Schieferterrassen
Weingut Stadt Krems
Een andere, Oostenrijkse, wijn die prachtig bij de 
zuren uit het gerecht past is de Riesling van Weingut 
Stadt Krems, het oudste wijndomein van Oostenrijk. 
Iets hoger in alcohol (13%), maar prachtig fris, 
vol en fruitig met aroma’s  van groene appel, citrus, 
passievrucht en bloemen. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,30 €17,50
Bij doos van 6: €15,75 per fles
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Ingrediënten (voor vier personen)
4 mooie zeebaarsfilets zonder vel (let op eventuele 
graten in het midden), voor de tijgermelk 3 limoenen, 
3-4 cm gemberwortel, 1 rode peper, 10-12 takjes 
koriander, 2 rode sjalotten, 1 volle eetlepel gekookte 
maiskorrels.

Receptuur
Begin met het maken van de tijgermelk. Pers de 
limoenen uit en rasp ongeveer 2 theelepels rasp 
af. Snijd de gember in plakken en de peper in 
ringetjes. Breek de steeltjes van de koriander. 
Leg de groene blaadjes in koud water. Voeg de 
steeltjes, plakken gember, de limoenrasp en de 
helft van de peperringetjes aan het citroensap toe. 
Laat een klein half uurtje intrekken. Snijd intus-
sen de zeebaars in mooie schuine plakjes en schik 
ze op de borden. Zet koel. Pel de uien en snijd 
ze zo dun mogelijk. Lepel ongeveer driekwart 
van de tijgermelk over de vis, verdeel de dunne 
uienringen hierover en zet tot serveren koel. 
Bestrooi vlak voor het serveren met de rest van de 
peperreepjes, de koriander en maiskorrels. Ver-
wijder de gember en koriandersteeltjes en be-

sprenkel met wat resterende tijgermelk. Niet 
iedereen houdt van koriander, hoewel het groene
kruid heel goed combineert bij de vis. De niet-
liefhebbers kunnen het ook vervangen door licht-
groene blaadjes van een struik bleekselderij.

De zuren maken het kiezen van een wijn net 
iets complexer, maar allebei deze wijnen harmo-
niëren er uitstekend bij, en geven de vis zelfs nog 
net dat beetje extra mee. 

Variaties
Varieer door bijvoorbeeld plakjes coquille een 
uur te marineren in tijgermelk en te garneren 
met flinterdunne ringetjes ui, roze peperkorrels 
(wist je trouwens dat de roze peperkorrel offi-
cieel geen peper is, maar een gedroogde bes uit 
Zuid-Amerika?), blokjes mango en avocado, en 
bestrooi vervolgens met koriander blaadjes. 
Rauwe makreel (zonder vel) ‘gaart’ zelfs in 
enkele minuten en doet het ook goed met wat 
balletjes groene appel (uitgestoken met een 
pom mes parisiennes boor) en reepjes wit- en 
roodlof. Oh, en belangrijk: beide wijnen passen 
ook híer goed bij.

JANNY’S PERFECTE CEVICHE
1. De zeebaars 
kan in plakjes
gesneden wor-
den, maar ook 
in blokjes om er 
zoals hier een 
tartaartje van te 
maken.
2. Verse vis in een 
voorwaarde voor 
het maken van 
ceviche.
3. De tijgermelk 
maken we na-
tuurlijk zelf. Vergeet 
niet hem even te 
laten intrekken.

1. 3. 

2. 



en land met 365 verschillende soorten kaas valt niet 
te regeren,’ zei wijlen president Charles de Gaulle 
ooit over Frankrijk. ’s Werelds meest chauvinistische 
natie telde in zijn ogen talloze chauvinistische regio’s 

met chauvinistische steden en dorpen, waar chauvinistische 
individuen woonden. 

Het bewijs van De Gaulle zit in levenden lijve tegenover 
me, en hij heet Jean-Philippe Delmas. Ik vroeg hem vijf secon-
den geleden welke buitenlandse wijn hij graag drinkt. ‘Geen 
enkele,’ antwoordde hij, every inch a Frenchman. ‘Ik vind dat 
we in Frankrijk nog niet chauvinistisch genoeg zijn. Ja, echt. 
De nieuwe generatie wijnmakers en sommeliers hier praat 
in mijn ogen op een snobistische manier over buitenlandse 
wijnen: “Die worden gemaakt in een unieke, voor ons onbe-
kende stijl.” Onzin. Nergens zijn zo veel uiteenlopende wij-
nen te vinden als in Frankrijk.’ Minzame glimlach: ‘En één van 
de meest bijzondere wordt al een paar honderd jaar gemaakt 
op het domein waar ik mag werken.’ Slechts vijf Premier 

Grand Cru's telt de Bordeaux-regio sinds het roemruchte 
klassement van 1855 tot stand kwam. Maatstaf indertijd was 
de verkoopprijs van de wijnen. De duurste wijnen, rede-
neerde men, waren ‘logischerwijs’ de beste. Het handjevol 
topkastelen bestaat uit Margaux, Latour, Mouton-Rothschild, 
Lafite-Rothschild en Haut-Brion. Alle domeinen liggen op 
de linkeroever van een even ondiepe als brede rivier – de 
Gironde.

Samen met Xavier Kat van Okhuysen ben ik afgereisd naar 
deze heilige grond. De vijftig gezegende hectares van Haut-
Brion bevinden zich in het gehucht Pessac, pal naast een 
oprukkende betonnen buitenwijk van Bordeaux. Een onoog-
lijke plek voor een wijn die je ‘de exclusieve onder de exclu-
sieven’ zou kunnen noemen. 

Karaktervol assembleren 
Van de vijf Premier Grand Cru’s is Haut-Brion de enige wijn 
die niet uit de noordelijker gelegen Médoc komt, maar uit 
Graves. Bovendien is dit château, dat stamt uit 1521, waar-
schijnlijk het oudste-nog-bestaande van de hele Bordeaux. En, 
uniek: terwijl de vier andere opperste cru’s zijn samengesteld 
uit marginaal variërende percentages druivensap van caber-
net-sauvignon, merlot en cabernet franc, bepaalt Haut-Brion 
van jaar tot jaar welke assemblage de voorkeur verdient. ‘Het 
verschil tussen 2022 en 2023 kan enorm zijn,’ zegt Delmas. 
‘Niets wordt mij verboden.’ Lachend: ‘En niets wordt mij 
vergeven als het verkeerd uitpakt.’

Karaktervol assembleren geldt als een kunst. Hij knikt, maar 
plaatst een kanttekening. ’Eén verschil: schilders en schrijvers 
kunnen verbeteringen in hun werk aanbrengen. Ik niet. Als ik 
in de kelder begin met assembleren, neem ik beslissingen die 
definitief zijn, die niet kunnen worden teruggedraaid.’ 
  Het meest emotionele moment dat de wijnmaker in zijn vak 
beleefde, staat hem nog helder voor de geest. ‘De ochtend van 
3 januari 2004,’ zegt hij. ‘Ik ging op de stoel van mijn vader 
Jean-Bernard zitten, aan zijn bureau. Tientallen jaren was hij – 
net als diens vader – de grote man geweest die de Haut-Brion-

wijnen samenstelde. Ik was blij en verdrietig. Mijn vader had 
besloten te stoppen, maar als je hem er dan daadwerkelijk
uitduwt… Vanaf 1994 liep ik al aan zijn zijde door dit bedrijf, 
hij was mijn leraar. Vaak voelde het goed, soms botsten we. 
Sterk met de computer was mijn vader niet, dus hij droeg 
zijn kennis vooral over terwijl we pratend door de wijngaard 
liepen. Ik volgde letterlijk in zijn voetstappen en kon het zo 
betrekkelijk relaxed van hem overnemen.’ 

We wisselen van gedachten met Delmas in een bescheiden 
‘bijkasteel’ van Haut-Brion. Het hoofdgebouw wordt gereno-
veerd. ‘Dit is nog het Bordeaux dat we kennen uit vervlogen 
tijden,’ noteerde wijnschrijver Aad Kuijper enkele jaren terug 
in Vinée Vineuse: ‘Op Haut-Brion geen moderne kunst maar 
portretten van voorvaderen aan de muur. Geen uitgekiend 
lichtplan maar kroonluchters aan het plafond. In het verfwerk 
van de buitenmuren ontdek ik zowaar een bladdertje. Het lijkt 
wel of hier echte mensen wonen.’ 
  
Geheimzinnig terroir
De Premier Grand Cru’s uit Bordeaux worden door mythe-
vorming omgeven met romantiek, al zijn ze vandaag de dag 
eigendom van bankiers of zakenmensen. Haut-Brion is in 
handen van de Amerikaanse bankiersfamilie Clarence Dillon. 
Formeel heeft achterkleinzoon prins Robert van Luxemburg de 
leiding over het domein. 

‘Ik ben de familie Dillon zeer dankbaar,’ zegt Delmas. ‘In de 
Bordeaux-regio waren nagenoeg alle châteaus tot het eind van 
de jaren zeventig verliesgevend. Moet je je voorstellen: vanaf 
1935 hebben de Dillons veertig jaar lang grote bedragen in 
een bodemloze put gestort. Dat is lang… Een bankier uit New 
York, hè, die geld verspeelt aan een boerderij in Bordeaux. 
Ongelofelijk.’ 

‘Claim to fame’ van Haut-Brion is en blijft de permanent 
wisselende blend, gecomponeerd onder verantwoordelijkheid 
van Delmas. 

‘Onze wijn kan het ene jaar 70% cabernet-sauvignon bevat-
ten, gecombineerd met 25% merlot en een klein beetje caber-
net franc, maar het andere jaar kunnen die percentages ander-
som zijn. Het gaat simpelweg om de maximale synergie op dat 
exacte moment.’ 

Ondanks die gedaanteverwisselingen blijft Haut-Brion her-
kenbaar, onderstreept Delmas. ‘Dat blijkt telkens weer tijdens 
blinde proeverijen. De magie van onze smaak schuilt in het 
terroir. Als íets de signatuur van Haut-Brion bepaalt, is het de 
grond, grond, grond. Niet de druivenrassen, de hoogte van de 
wijngaard, het reliëf, de leeftijd van de wijnrank, het weer, de 
afkomst van de onderstok (wortels en stam), of wat dan ook. 
Zelfs voor ons is het terroir eerlijk gezegd geheimzinnig. De 
micro-organismen die onder de oppervlakte werkzaam zijn, 
vormen een raadsel. Anno 2022 staat ons bij het maken van 
wijn véél meer kennis ter beschikking dan in mijn vaders tijd, 
maar nog steeds zien we hooguit het topje van de ijsberg.’ 
  
Relativiteitstheorie 
Wanneer maakte hij een fout? ‘Op sommige jaargangen ben ik 
niet erg trots. Die hadden beter gemoeten – en gekund. Bij-
voorbeeld 1996. Ik denk dat we te vroeg begonnen met pluk-
ken. En 2001 was heel moeilijk, al hoef ik mezelf geen ver-
wijten te maken. Twee dagen na het binnenhalen van de oogst 
verloor ik door verschillende oorzaken mijn technisch direc-
teur, mijn keldermeester en de manager van de wijngaard. 
Plotseling zat ik alléén in de board.’ 

Paniek? 

De afgelopen twee jaar reisden we naar Sassicaia en Petrus. Dit jaar werden we 
ontvangen op Château Haut-Brion, een Bordeaux die wordt gerekend tot de 

mondiale top. ‘Het samenstellen van een wijn is als het scheppen van een kind,’ 
vertelt wijnmaker Jean-Philippe Delmas aan journalist Frénk van der Linden. 

Hors Catégorie
Op hoog bezoek bij Haut-Brion

E
Tip: luister tijdens het lezen van dit verhaal via YouTube of 
Spotify naar Prelude no. 1 van Bach.

  Okhuysen Vinée Vineuse  49

Ik vroeg hem welke buitenlandse wijn 
hij graag drinkt. ‘Geen enkele,’ ant-
woordde hij, every inch a Frenchman



‘Paniek, daar doe ik niet aan. Het gaat in deze business nooit 
over “emergency”. We zijn geen chirurgen die in het zieken-
huis levensreddende operaties moeten verrichten. Ik probeer 
wijn te maken die groots is, maar uiteindelijk is het slechts 
wijn.’ 

De relativiteitstheorie à la Delmas krijgt nog een extra illu-
stratie wanneer ik hem vraag welke wijn hij dronk na de rouw-
plechtigheid voor zijn moeder. ‘Geen enkele,’ zegt hij bewo-
gen. ‘Het was niet het beste moment om wijn te drinken. Mijn 
moeder stierf na een lang ziekbed, ik was absoluut niet in de 
stemming om te klinken en te drinken. Je moet één ding goed 
begrijpen: wijn is mijn leven, maar wijn is niet hét leven. Ik 
ben niet bescheiden over de kwaliteit van Haut-Brion-wijn; 
wel over de importantie van wijn.’ 
  
Eerste Prélude van Bach 
Ik leg Delmas een onmogelijke vraag voor, dat zijn per slot van 
rekening de leukste. Met welk kunstwerk (schilderij, roman, 
muzikale compositie) zou hij de wijnen van Haut-Brion willen 
vergelijken? 

‘Het wordt muziek,’ weet hij na enig peinzen. ‘Op dat ge-
bied is de Eerste Prélude van Bach voor mij synoniem met Haut-
Brion: verleidelijk, fluwelig, diep. Je voelt je er direct comfor-
tabel bij.’ 

Het is een observatie die aansluit bij de bevindingen van 

Aad Kuijpers, die tijdens zijn bezoek aan Haut-Brion een nipje
van de Premier Grand Cru mocht nemen: ‘Deze wijn is een 
dik velours gordijn dat open gaat om een zangeres te onthul-
len die een ragfijn stukje Bach zingt. De slotklanken ijlen 
na afloop minutenlang na in je hoofd. Wat een wijn. Dit is 
perfectie. De mooiste slok van mijn leven.’ 

Delmas krijgt plezier in de muziek-metafoor. ‘Een dirigent 

van een orkest moet de violen, de trompetten, de cello’s, en-
zovoorts mooi met elkaar laten samenklinken. Een wijnmaker 
als ik doet in feite hetzelfde. Onze druiven komen van stukjes 
land die allemaal een specifiek terroir hebben. Ze bezitten 
daardoor een eigen karakter. Als ik ze assembleer, is het de 
kunst om de juiste balans te bereiken. Een energieke harmo-
nie, à la Bach.’ 

Hoeveel van die stukjes land met een specifiek karakter telt 
Haut-Brion? In gedachten zie ik Delmas in zijn laarzen over 
vijf, tien, misschien wel een dozijn arealen lopen. 

‘Vijfenvijftig,’ zegt hij. ‘Ja, vijfenvijftig! Als de druiven daar 
vanaf zijn gehaald en zijn geperst, moet ik de blend zo maken 
dat je een schitterende symfonie in je glas krijgt. En symfonie-
ën die worden uitgevoerd met talloze samenvloeiende instru-
menten zijn altijd fraaier dan een solo – hoe fantastisch die 
solo ook kan zijn.’ 
  
Vlieguren
Waarom is Delmas eigenlijk geen legerpiloot geworden? 
‘U weet alles! Het was mijn droom, ja. Ik realiseerde me te 
laat het grote verschil tussen een droom en een passie. Toen 
ik als jongeman op de luchtvaartschool in Salon-de-Provence 
aankwam, net als ik weet niet hoeveel andere knapen, werd 
ons een belangrijke vraag gesteld: “Hoeveel uren?” Vanaf 
Bordeaux was het tien uur met de trein, antwoordde ik. Ze 
keken me aan alsof ik stompzinnig was. “Nee! Hoeveel uren 
heb je tot nu toe gevlogen?” Eh, nul, nog niet geprobeerd. 
Tja, zeiden ze met zoveel woorden tegen me, dan heb je dus 
geen passie, dan heb je een droom. In de vluchtsimulator 
bracht ik er vervolgens weinig van terecht. Voortdurend te 
laat met reageren, geen goede reflexen. “Dank, je kunt gaan.” 
Einde verhaal.’ 

Wijn zat in zijn bloed, besefte Delmas. Die kant moest het 
op. ‘Van jongs af aan ben ik er nu eenmaal mee vergiftigd. 
Wijn is gif, maar goed gif. Het kan rare dingen met je doen. 
Op een dag kreeg mijn vader het bijvoorbeeld in zijn hoofd 
om samen met een vriend Château Duplessy in Cénac te 
kopen. Op mijn twaalfde bracht ik daar alle weekends door, 
werkend als een “slaaf” – in Frankrijk mag je onder je zes-
tiende niet serieus aan de slag. Het was een fantastische erva-
ring. Vanaf dat moment had elke stap in mijn leven logica.’ 
Hoe liep het trouwens af met zijn vader en Château Duplessy? 
‘Niet best. Hij runde Haut-Brion, en het andere grote bezit 
van de familie Dillon, La Mission Haut-Brion. In feite had hij 
tekort aan alles: tijd, geld. In Bordeaux doet een vaste grap de 
ronde. “Hoe word je een miljonair? Begin als een miljardair.” 
Op bescheidener schaal ondervond mijn vader dat aan den 
lijve. Binnen tien jaar zag hij zich gedwongen Duplessy te 
verkopen.’ 

Na een lange periode van ‘matige prijzen’, zegt Delmas, brak 
voor de Bordeaux-wijnen medio jaren tachtig de financiële 
glorietijd aan. ‘Nieuwe markten dienden zich aan. De Vere-
nigde Staten, China, uiteindelijk ook Rusland. Er was een 
grote vraag, wat de verkoop makkelijk maakt. Dan moet je uit-
kijken dat je geen egoïst wordt. Het enige wat je in zo’n 
situatie hoeft te doen, is een goede score krijgen van een man 
wiens naam ik niet zal noemen.’ 

Zo probeert Delmas de internationaal meest toonaangeven-
de wijnschrijver Robert Parker te omzeilen. Tot zijn ongenoe-
gen kan de Amerikaan domeinen maken en breken. Toch is 
een andere factor nog invloedrijker, zegt hij. ’De opeenstape-
ling van crises waar we mee te maken hebben. De Oekraïne-
oorlog, covid-19, het almaar verergerende economische 

probleem… Een nachtmerrie. Het meest verontrustende is 
vanzelfsprekend de opwarming van de aarde, en de onvoor-
spelbare effecten daarvan. Je neemt beslissingen zonder ook 
maar in de verste verte te weten of het de juiste zijn. Af en toe 
denk je zeker te weten wat je moet ondernemen, maar mág 
het niet. In Bordeaux is irrigeren voor 90% verboden. En dat 
terwijl het ’s zomers steeds minder regent. Wat doe je dan?’ 

Ja, meester-wijnmaker Delmas, wat doe je dan? 
Hij zucht en heft zijn handen ten hemel. ‘We overwegen 

bomen aan de rand van de akkers te planten. Zo zorg je voor 
schaduw. Dat groen functioneert ook nog eens als een na-
tuurlijke sprinklerinstallatie, omdat het vocht afstaat. 

Sommige mensen zeggen tegen me dat zulke veranderingen 
tekortschieten. Dat merlot zal verdwijnen, dat we syrah moe-
ten aanplanten, of cépages uit Portugal. Bordeaux zal binnen 
afzienbare tijd hetzelfde klimaat kennen als Rioja vandaag de 
dag. En dus moeten we snel handelen. Maar niet rigoureus. 
Als ik alle wijnranken van onze vijftig hectares laat verwijderen 
om iets geheel anders aan te planten, met het streven over 
vijfentwintig jaar een wijn te produceren die dan perfect is, 

Een talentvol kind

loop ik het risico dat in de tussentijd – een kwart eeuw lang – 
een ondermaatse Haut-Brion uit mijn handen komt.’ 
  
Scheppen van een nieuw kind 
We praten inmiddels al twee uur met Delmas. Nog eenmaal 
val ik hem lastig: op welke momenten bemint hij ten diepste 
het maken van wijn? 

‘Het ogenblik dat je een wijn-in-wording proeft die optimaal 
is samengesteld. Dat geeft een enorme bevrediging.’ Zijn ogen 
glanzen. ‘Ik zie het als het scheppen van een nieuw kind. Je 
stopt er al die moeite in omdat je hoopt dat-ie de nieuwe 
president wordt, en geen seriemoordenaar. Je laat dat kind 
los, en kijk, daar gaat het, de wijde wereld in. Niemand kan 
met zekerheid zeggen hoe het zich zal ontwikkelen. Op den 
duur komt het kind tot wasdom, en heeft Jan en alleman daar 
een eigen kijk op. Tien van de vijftig mensen zijn überhaupt 
niet geïnteresseerd, en de rest misschien maar half, of heeft 
een voorkeur voor Napa Valley, pinot, iets Duits… Maar let 
op: eentje wordt verliefd op Haut-Brion, en krijgt er een le-
venslange relatie mee. Hoe ingewikkeld dit mooie vak ook is, 
al mijn inspanningen zijn dat resultaat waard.’

Wilt u ook Haut-Brion drinken? Wij hebben enkele jaargangen in 
onze kelders. Bel ons gerust om vrijblijvend te informeren.

elbeschouwd is de Haut-
Brion die in de kelder 
van Okhuysen op tafel 

staat een puber. Levendig, karaktervol, 
dwars. Maar vind je het gek, hij is 
amper elf jaar oud. En beloftevol, zo 
blijkt al snel. Als Jean-Philippe Delmas – 
zoals hij zegt – met iedere jaargang van 
zijn wijn een nieuw kind op de wereld 
zet, kan hij niet anders dan vertrouwen 
hebben in dit kroost. 

Iedereen heeft zijn eigen taal voor 
chablis, amarone, riesling of alentejo. 
Wijlen fijnproever en dichter 
Werumeus Buning (‘100 avonturen met 
een pollepel’) hoorde in een goed 
glas bourgogne kerkklokken beieren. 
Een chemicus heeft het bij het drin-

ken van een jonge graves al gauw over 
een metaalachtige smaak en fenolische 
verbindingen met het eiken. Neal 
Martin, romantisch aangelegd wijn-
schrijver, kan losbarsten in lyrische 
bloemlezingen wanneer hij reden ziet 
voor het toekennen van 99 punten. 

Xavier Kat schenkt de Haut-Brion 2011 
(46% cabernet-sauvignon, 35% merlot, 
19% cabernet-franc) voorzichtig in. 
We proeven. 
Zijn taal: ‘Kracht én subtiliteit. Veel 
focus.’ 
Mijn taal: ‘Verse schoenen, nieuw leer.’ 
Zijn taal: ‘Hars. Naaldboom. Potlood-
slijpsel.’ 
Mijn taal: ‘Dit smaakt zoals Bach klinkt. 
Ontroerend, en technisch perfect.’ 
Zijn taal: ‘Als je dit over een aantal 
jaren drinkt, komt er nog een pracht-
verhaal achteraan. Dit is een jongen die 
brede schouders zal krijgen.’ 
Mijn taal: ‘Veel méér talent kan een 
kind niet hebben.’

Op hoog bezoek bij Haut-Brion
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Jean-Philippe Delmas

Delmas op zijn heilige grond. Uitleg over terroir werkt 
het best in de wijngaard.

Le moment suprême

W
‘Paniek, daar doe ik niet aan. Het gaat 
in deze business nooit over “emergen-
cy”. We zijn geen chirurgen die in het 
ziekenhuis levensreddende operaties 
moeten verrichten’ 

‘Ik probeer wijn te maken die groots is, 
maar uiteindelijk is het slechts wijn.’ 



Vouvray brut mousseux, Vignobles Brisebarre 
De wijngaarden van Philippe Brisebarre liggen in de heuvels van 
Vouvray nabij de rivier de Loire. Philippe oogst zijn chenin blanc in 
verschillende plukrondes. De druiven uit de eerste ronde zijn perfect 
voor hoogwaardige mousserende wijnen. De wijn rijpt op oude 
houten vaten en krijgen daarna de tweede gisting op de fles. Heerli-
jke droge mousseux met een fijne mousse. De rijping ‘sur latte’ geeft 
briochetonen en een romige textuur. Mooi complex en vol spanning! 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €12,25 €13,25 Bij doos van 6: €11,95 per fles

2021 Pouilly-Fumé, Domaine Jean Pierre Bailly
Fabrice Bailly oogst zijn sauvignon blanc van verschillende percelen 
met kalkrijke kiezelgrond van ‘La Côte’ en ook ‘Kimméridgien’ 
(kalk van fossiele resten). Voor de vinificatie en opvoeding gebruikt 
hij alleen roestvrijstalen tanks met een lange rijping op de fijne 
gistsporen. Heel expressief met de typische tonen van kruisbes, appel, 
citrusfruit en buxus. De smaak is intens rijk, maar ook heerlijk fris 
en eindigt in een minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €16,25 €17,50 Bij doos van 6: €15,75 per fles 
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4 flessen in
houten kist

nu voor
€64,25

€70,50

ALS 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.

OKHUYSEN KERSTKIST

2019 Lussac-Saint-Emilion, Château du Moulin Noir 
Wijnmaker Claude Gaudin is lyrisch over de kwaliteit van oogstjaar 
2019. De kleurintensiteit en kracht zijn verbluffend met evengoed 
het zo typische frisse karakter van Bordeaux. De wijngaarden van 
Château du Moulin Noir liggen op de heuvels bij Lussac, op een 
kalkrijke kleibodem. Een assemblage van 95% merlot en 5% cabernet 
franc. Zwarte kersen, pruimen, laurier en prachtige tanninestructuur 
ingepakt in het rijpe fruit.     
Op dronk: tussen nu en 2032
Nu per fles: €13,75 €14,75 Bij doos van 6: €13,25 per fles

2019 Ballet d'Octobre, Domaine Cauhapé
Henri Ramonteu stond aan de basis van het grote succes van Ju-
rançon. Zoals de naam al verraadt, wordt de petit manseng voor deze 
cuvée pas in oktober geoogst. De druiven zijn dan mooi zoet, maar 
nog altijd met voldoende frisheid. De opvoeding vindt plaats op grote 
oude vaten van Frans eiken. De geur is heel expressief met grapefruit, 
abrikozen en passievrucht. In de smaak een hint van honing en mar-
melade. Een verfijnde zoete smaak en lange finale.
Op dronk: tussen nu en 2030
Nu per fles: €15,25 €16,50 Bij doos van 6: €14,80 per fles 



een gastronomisch duo is zo vermaard 
als wijn en kaas. Mensen die weleens 
sauternes met roquefort hebben ge-
proefd, die weten – nee wacht, ik loop 

op de zaken vooruit.
Wijn en kaas hebben veel met elkaar gemeen. 

Beide zijn het resultaat van een ambachtelijk fer-
mentatieproces. Langdurige rijping kan zorgen 
voor onvergetelijke, complexe smaken, en deze 
rijping gebeurt vaak in kelders. Soms zijn wijnen 
en kazen synoniem voor de streek waar zij vandaan 
komen. De manier waarop zij worden gemaakt is 
dan vaak wettelijk vastgelegd. Denk bijvoorbeeld 
aan champagne, of brie (een heerlijke combinatie 
trouwens). In elke regio heeft men dus zo zijn 
eigen interpretatie en methode. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er een immense verscheidenheid 
aan wijnen en kazen bestaat. 

Door deze verscheidenheid kan het combineren 
van de twee ontaarden in een symfonie, maar ook 
in een kakofonie. Het is namelijk een fabeltje dat 
er wijnen zijn die bij alle kazen passen. Laat je hier 
niet door afschrikken: een goede wijn-kaascombi-
natie is hemels. Eén en één wordt dan drie. Of 
driehonderd. 

Maar hoe doe je dat dan precies, die hemelse 
combinatie vinden? Er is een aantal factoren of 
‘dimensies’ waar ik naar kijk als ik de juiste match 
zoek. Hierover heb ik veel geleerd van smaakgoe-
roe Peter Klosse. Hij verdeelt smaken in twee cate-
gorieën: ‘fris’ en ‘rijp’. Deze categorisering is het 
beste uit te leggen aan de hand van voorbeelden. 
Citrus, salades, jonge kaas en sauvignon blanc zijn 
fris. Stoofvlees, (hout)rijping, paddenstoelen en 

oude kaas zijn rijp. Bij een frisse wijn zoals een 
sauvignon blanc zoek je een frisse kaas, zoals een 
bûche de chèvre. Bij een houtgelagerde bordeaux
kun je het beste kiezen voor een rijpe kaas, bij-
voorbeeld zo’n brokkelige met van die heerlijke 
eiwitkristallen. 

Een andere wijnspijs-dimensie is ‘harmonie en 
contrast’. Meestal zoeken we bij wijn-spijscombi-
naties naar harmonie, zoals ik hierboven beschrijf. 
Dezelfde elementen van het gerecht komen dan 
ook voor in de wijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
romige kaas met een vette chardonnay. Maar er 
zijn ook gevallen dat de kaas zo’n heftige smaak 
heeft dat een wijn met dezelfde eigenschappen te 

veel van het goede zou zijn. In zo'n geval kunnen 
we beter zoeken naar contrast. Zo kies je bij een 
rijke, vette kaasfondue voor een frisse riesling of 
een apremont. Of kijk eens naar roquefort. Die is 
zó intens en zout dat een zoete sauternes met een 
zuurtje er heel goed bij past. Het contrast zorgt dan 
voor een nieuw soort balans. Eigenlijk componeer 
je dan een soort hedonistische smaaksymfonie, een 
zintuiglijke sonate. 

Een laatste tip: let op de smaakintensiteit, oftewel 
het ‘volume’ van beide elementen. Een stilton en 
een pinot noir zijn allebei ‘rijp’, maar de stilton is 
véél intenser dan de pinot noir. Dat is net alsof je 
een rockband naast een strijkkwartet neerzet.

Kerst eindigt met kaas
maar met welke wijn?

G
Max Funcke 
is vinoloog, 

wijnadviseur bij 
Okhuysen en geeft 
in die hoedanig-

heid ook wijnproe-
verijen en -cursus-

sen.

Het combineren van wijn en 
kaas kan ontaarden in een 
symfonie of een kakofonie
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2021 Sauvignon Mediaevum, Gump Hof – lekker in combinatie met bûche de chèvre
In de Italiaanse Alpen is het lekker koel: ideaal voor het maken van wijnen met een fris, jong karakter. 
En welke druif belichaamt dat beter dan sauvignon blanc? Aromatisch, verfijnd en spannend. 
Op dronk: tussen nu en 2026 Nu per fles €17,95 €19,25 Bij doos van 6: €17,25 per fles

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac, Château Clos Chaumont – lekker in combinatie met 
oude Goudse kaas
Acht jaar na de oogst is deze blend van merlot, cabernet-sauvignon en cabernet franc op zijn piek. Rijpings-
tonen van kreupelhout, kruidnagel en iets aards met daarnaast jammig bosfruit. De rijping heeft ook een 
goede invloed gehad op de tanninen, die heel zacht zijn geworden.
Op dronk: tussen nu en 2028 Nu per fles €19,50 €21,50 Bij doos van 6: €18,50 per fles

2019 Barsac – Sauternes, Château Gravas – lekker in combinatie met Roquefort
Edelzoete wijn met een rijkdom aan tropisch fruit, honing en bloesem. Mooie zuren brengen de zoetigheid in 
balans en zorgen voor lengte. Naast de Roquefort ook heerlijk bij fruitdesserts.
Op dronk: tussen nu en 2035+ Nu per fles €21,90 €23,50 Bij doos van 6: €20,95 per fles

3 flessen
€56,90 €64,25

Max’ lespakket
Kaas en wijn

Voor u samengesteld

1x Grüner Veltliner Lössterrassen, Weingut Stadt Krems (p.16)
1x Colagón verdejo – Rueda, Palacio de Bornos (p.17)
1x Chardonnay – Pays d'Oc, L'Orangeraie de Pennautier (p.17)
1x Forgotten Vineyards Shiraz, Kruger Family Wines (p.18)
1x Guilhem Rouge – Pays de l'Hérault, Moulin de Gassac (p.19)
1x Vin de Pays de Vaucluse, Domaine du Pesquier (p.19)

1x Marquis de Pennautier Chardonnay, (p.2)
1x Negre Selecció – Penedès, Finca Can Feixes (p.5)
1x Vacqueyras, Domaine du Pesquier (p.9)
1x Champagne Brut Réserve Dom Basle, Delavenne (p.21)
1x Weißer Burgunder 'Halbstück' trocken – Nahe (p.26)
1x Godeval blanco – Valdeorras, Bodegas Godeval (p.44)

1x Champagne brut Grande Réserve, Veuve A. Devaux (p.29)
1x Cartagena Sauvignon blanc, Viña Casa Marin (p.31)
1x Le blanc – Pays d'Oc, Ami des Dames (p.33)
1x Juliénas, Domaine du Clos du Fief (p.35)
1x Côtes du Rhône rouge, Domaine de la Mordorée (p.37)
1x Rivesaltes Ambré, Maison Parcé Frères (p.39)

Coups de Cœur

Eerste kerstdag

Topselectie tot 10 euro

Tweede kerstdag

Vijf bijzondere 
kerstpakketten

116,50

1x Croux – Limoux blanc, Closerie des Lys (p.26)
1x Sauvignon 'Duchess' – Marlborough, Staete Landt (p.26)
1x Bordeaux Supérieur, Château Lescalle (p.26)
1x Crianza – Ribera del Duero, Dominio de Bornos (p.26)
1x La Diva rouge – Vin de France, Terre des Dames (p.26)
1x Gigondas, Domaine Raspail-Ay (p.26)

De kracht van het eiken vat 

€132,35
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1x Crémant de Limoux brut, Domaine J. Laurens (p.29)
1x L'Éclipse – Vin de France, Caü-ha-pè (p.31)
1x Verdejo Fermentado en Barrica, Palacio de Bornos (p.33)
1x Garnacha tinto – Campo de Borja, Moncayo (p.35)
1x Roble – Ribera del Duero, Dominio de Bornos (p.37)
1x Sauvignon blanc semi-dulce, Palacio de Bornos (p.39)

€105,00
€116,80

€59,90
€66,35

€94,50
€104,85

€44,90
€49,45

Vinologisch



Dit jaar bestaan wij 155 jaar en dat vieren 
we graag samen met u met een extra 
speciaal cadeau als dank voor uw bestel-
ling. Bij besteding van €275,00 of meer 
ontvangt u van het prijswinnende domein 
J. Laurens een magnumfles (1,5 liter) van 
hun topcuvée Clos des Demoiselles ter 
waarde van €39,00 cadeau!

Deze Crémant de Limoux wordt gemaakt 
volgens de méthode traditionnelle; de 
tweede gisting vindt plaats op fles en rijpt 
daarna maar liefst 24 maanden ‘sur lattes’. 
Ter vergelijking: de minimale rijping voor 
champagne is vijftien maanden. Deze 
extra maanden zorgen voor die heerlijke 
briochetonen. De smaak is geconcen-
treerd met een prachtige rijkdom en 
adembenemende lengte, proost!

Deze aanbieding geldt bij een minimale afname van €275,00 en zolang de voorraad strekt. 
Eén fles per bestelling, aanbieding loopt tot 31 december 2022.

De stokken van soms wel 90 
jaar oud bewerkt Sandra op 
biodynamische wijze. 

VAN ONS, VOOR U

Een magnumfles van 
de topcuvée van

J. Laurens t.w.v. €39,00 als 
dank voor uw bestelling!

ONS KERST-
CADEAU
VOOR U


