
FOIRE AUX VINS

Volop
aanbiedingen 
uit beroemde 
wijnstreken:

Pomerol, Napa Valley 
Fleurie, Châteauneuf, 

Ribera del Duero
 

Heerlijke wijnen voor scherpe prijzen! Let wel op=op

Onze jaarlijkse wijnmarkt is weer open

AANBIEDINGEN 2023



1. 2021 Sauvignon – Pays 
d’Oc, Domaine Terres 
Noires
Een ideale wijn voor bij de borrel 
met het typische karakter van de 
sauvignondruif; een stuivende 
frisheid met tonen van buxus, 
citrus en appel. In de smaak volop 
fruit en mooi droog. Op en top 
sauvignon! 
Op dronk: nu tot zomer 2023
Doos: €6,35 per fles €7,20

4. 2021 Cuvée Boogie 
Rheingau, Jasper-Franz
Dit jaar hadden de druiven een 
langere hangtijd en door een zon-
nige, droge oogst werden ze perfect 
rijp geoogst. Aroma’s van zomers 
citrusfruit, groene appel en witte 
bloemen. Opwekkend en sappig 
die Boogie!
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €10,80 per fles €12,25 

7. 2020 Rouge – Langue-
doc Cabrières, L’Esprit de 
la Fontaine
Na de handmatige oogst worden 
de druiven, syrah en grenache, 
apart gevinifieerd en daarna geas-
sembleerd. Een wijn vol elegantie, 
souplesse en spanning, met veel 
sappig rood fruit, kruiden en een 
mooie frisheid. 
Op dronk: nu tot 2026
Doos: €9,05 per fles €10,25

2. 2021 Chardonnay
Jumilla, Hoffman
Een heerlijke chardonnay uit het 
hoger gelegen Jumilla, gemaakt 
door de wijnmakers van Alceño. 
De druiven profiteren hier van 
de hoogte en een verkoelende 
zeebries. Intense aroma’s van wit 
en geel fruit, citrus en karamel. 
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €7,75 per fles €8,90

5. 2021 Alvarinho – Vinho 
Verde, Quinta de Soalheiro
Een heerlijk frisse en ook rijke al-
varinho met aroma’s van citrus- 
en tropisch fruit. Prachtig in 
balans met een licht vettige struc-
tuur, rijpe fruittonen, mineralen, 
fijne zuren, lengte en een hemelse 
zuiverheid.
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €12,55 per fles €14,25

8. 2019 Réserve de la 
Chapelle – Pays d’Oc
Domaine Montlobre
De laatste flessen uit onze 
‘reserve’! Heeft u de Montlobre-
verkoop gemist vorig jaar, grijp 
dan nu uw kans. Deze ‘pomerol 
uit het zuiden’ is rijk, rond, bezit 
donker fruit  en fluwelige tanni-
nen. Een Okhuysen-klassieker.
Op dronk: nu tot 2030
Doos van 12: €9,65 per fles 
€10,95

9. 2021 Vago Rojo
Mendoza, Altocedro
Een temperamentvolle wijn, 
gemaakt van malbec, aangevuld 
met tempranillo en cabernet-sau-
vignon.  In de neus rijp zwart 
fruit en specerijen. Sappig in de 
mond met een zwoele kruidigheid 
en zachte tanninen.
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €10,65 per fles €12,10

6. 2021 Nero d’Avola
Sicilia, Molino a Vento
Nero d’Avola is dé druif van 
Sicilië. In de neus rijp rood fruit, 
verse kruiden en bloemen. De 
smaak is sappig en gestructureerd 
door de korte rijping op hout, en 
heeft licht aardse aroma’s en een 
kruidige afdronk. 
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €7,00 per fles €7,95

3. 2021 Forgotten Vine-
yards Sauvignon Blanc
Kruger Family Wines
Deze ‘vergeten wijngaard’-wijn 
maakte Johan speciaal voor ons. 
De sauvignondruiven komen van 
de koelere hellingen uit de kustre-
gio van de West-Kaap. De wijn 
heeft een licht tropisch karakter, is 
zeer levendig en ziltig.
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €7,95 per fles €9,20

Dit waren de flessen die in 2022 het vaakst over de toonbank 
gingen. Wijnen die nooit teleurstellen en altijd indruk maken. 

Eenmaal andermaal…Van deze flessen zijn er niet veel meer. Wacht dus niet te 
lang en pak die laatste flessen voor een scherpe prijs!

AANBIEDINGEN 2023

Bestel direct via 023-5312240 of verkoop@okhuysen.nl

BESTSELLERS

FOIRE AUX VINS
Vele wijnliefhebbers kennen ze, de zogenaamde Franse ‘wijnmarkten’, 
waar de mooiste wijnen met aantrekkelijke kortingen worden aangeboden. 
En omdat er dit jaar te weinig restanten waren, hebben we besloten het wat 
anders aan te pakken: vier weken van hele scherpe prijzen op een brede 
selectie wijnen. We noemen het onze Foire aux Vins.  

11. 2019 Marquis de 
Pennautier Chardonnay 
Pays d’Oc, Château de 
Pennautier
Een all-time favourite chardon-
nay die dankzij de rijping van 
50% op hout en 50% op rvs een 
perfecte verhouding rijkdom en 
frisheid bezit. Volle smaak met 
een mooie structuur, rijp fruit en 
een subtiele houttoets.
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €11,30 per fles €12,95

10. 2021 Inzolia – Terre 
Siciliane, Molino a Vento
Deze druif dankt zijn bekendheid 
vooral aan marsala, maar er 
worden ook mooie droge wijnen 
van gemaakt. Zoals deze Molino 
a Vento, met rijp wit fruit, perzik 
en bloesem. Sappig en levendig met 
een heerlijk frisse bite. 
Op dronk: nu tot zomer 2023
Doos: €6,90 per fles €7,90

15. 2021 Ô de Rosé 
Languedoc, Château de 
Pennautier
Waarom niet alvast wat rosé 
inslaan voor komend voorjaar om 
met de eerste lentezon van te ge-
nieten? Deze bestseller van 2022 
van Château de Pennautier is 
heerlijk fris met tonen van citrus-
fruit, lentebloesem en aardbei. 
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €9,70 per fles €11,50

14. 2018 La Croix Picot
Savennières sec, Château 
d’Epiré
Wat houden wij toch van chenin 
uit Savennières. Deze cuvée komt 
van een perceel met een minerale, 
vulkanische bodem. De wijn rijpt 
negen maanden op eiken voor 
extra complexiteit. Rijk, intens en 
vol spanning! 
Op dronk: nu tot 2032
Doos: €21,95 per fles €25,50

19. 2014 Côtes de 
Bordeaux Cadillac,
Château Clos Chaumont
Een briljante creatie van merlot, 
cabernet-sauvignon en cabernet 
franc. De rendementen zijn altijd 
laag en de wijn wordt op eiken-
houten vaten opgevoed. Complex, 
met aroma’s van rijp donker 
fruit, specerijen en vanille. 
Op dronk: nu tot 2028
Doos: €17,20 per fles €21,50

18. 2018 Vacqueyras
Domaine du Pesquier
De oogst van de syrah en 
grenache op deze kleine wijn-
gaard was in 2018 kleiner dan 
normaal, maar van een hoge 
kwaliteit. Heerlijk kruidig met 
donker rijp fruit met een elegante, 
frisse structuur en ietwat zwoele 
tanninen. 
Op dronk: nu tot 2029
Doos: €15,70 per fles €18,20 

12. 2020 La Grange
Muscadet Sèvre et Maine
Domaine Luneau-Papin
Een assemblage van oude stokken 
muscadet van kleine percelen 
rondom Le Landreau. Een rijke 
wijn met een heerlijke minera-
liteit, iets van citrusvruchten en 
tonen van rijp geel fruit. Elegant 
en zeer mooi in balans. 
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €11,70 per fles €13,60

16. 2020 Rosé – Douro
Quinta do Tedo
De lokale druiven die ook voor 
de port worden gebruikt, worden 
direct zacht geperst om zoveel 
mogelijk schilcontact te mijden 
ter bevordering van die prachtige 
lichtroze kleur. Subtiele florale to-
nen, wilde kruiden en rood fruit. 
Op dronk: nu tot zomer 
2023
Doos: €11,75 per fles €13,95 

20. 2019 Montessu – Isola 
dei Nuraghi, Agripunica
Een bijzondere wijn van 
Sardinië. Deze carignano wordt 
geassembleerd met kleine delen 
syrah, merlot, cabernet-sauvignon 
en cabernet franc. Donker gecon-
centreerd fruit met iets van leer en 
cacao. Zwoel en kruidig.
Op dronk: nu tot 2028
Doos: €17,95 per fles €21,50

21. 2018 Grenache Old 
Vines – Piekenierskloof, 
Kruger Family Wines
Oude grenache is in Zuid-Afrika 
niet makkelijk te vinden, maar 
Johan Kruger beschikt over een 
prachtig perceel. In de neus rood 
fruit en kruiden, de oude stokken 
geven grote concentratie en lengte 
aan de wijn. 
Op dronk: nu tot 2028
Doos: €25,95 per fles €30,25

17. 2019 Año Cero 
Tempranillo, Altocedro
Alles draait om de juiste balans 
bij wijnmaker Karim Mussi. De 
druiven voor deze cuvée oogst 
hij dan ook relatief vroeg voor de 
juiste frisheid en slechts een derde 
van de wijn krijgt houtrijping. In-
tens rood fruit, floraal en kruidig. 
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €13,95 per fles €16,20 

13. 2021 La Vigne de 
Papa blanc – Côtes du 
Rhône, Domaine Oratoire 
Saint-Martin
Gemaakt van de witte Rhône-
druiven clairette en bourboulenc 
die na een zachte persing werden 
vergist en kort opgevoed op RVS. 
Een breed palet aan aroma’s 
zoals steenvruchten, acacia en 
hooi. Slank, fris en bloemig.
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €12,50 per fles €14,50

De aanbiedingsprijzen zijn gebaseerd op een verpakkingseenheid van 6 flessen (tenzij anders aangegeven).

DE LAATSTE FLESSEN

Okhuysen
klassieker



Bestel direct via 023-5312240 of verkoop@okhuysen.nl

31. 2021 Guilhem Rouge – Pays de 
l’Hérault , Moulin de Gassac
Deze onweerstaanbare mediterrane assem-
blage heeft een verleidelijke neus vol tonen 
van bosvruchten en specerijen. In de mond is 
de wijn lekker sappig. Je proeft het heerlijke 
rijpe fruit van bessen en kersen en de afdronk 
is soepel en lang. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Doos: €6,60 per fles €7,40

Een vaste waarde in ons assortiment zijn 
de Guilhemwijnen van de familie Gui-
bert, bekend van Mas de Daumas Gassac. 
De wijngaarden liggen op de coteaux 
nabij het schilderachtige dorpje Saint-
Guilhem-le-Désert. Lokale wijnboeren 
zorgen voor perfecte syrah-, grenache- en 
carignandruiven, waarna de broers Gui-
bert er hun magie op loslaten. 

GUILHEM 
ROUGE
Deze wijn van Moulin 
de Gassac is meerdere 
malen uitgeroepen tot 
‘Wijn van het Jaar’ door 
Proefschrift.Nu bij 

doos van 6:
€6,60 per fles

€7,40

NIET TE MISSEN!

Ook onze collega’s hebben zo hun favorieten, dus hieronder de tips van team 
Okhuysen.

TIPS VAN HET TEAM

24. 2021 Geyser
Jurançon sec, Domaine 
Cauhapé
Tijdens de laatste Proeven tussen 
de Stellingen kon Femke alle 
wijnen van Domaine Cauhapé 
eens goed proeven: ‘Ik ben echt 
fan van de wijnen van Cauhapé. 
Ze hebben echt iets eigens, iets 
speciaals. De Geyser is heel 
expressief in de neus, het tropisch 
fruit stuift je tegemoet. Door de 
mooie zuurgraad, in combinatie 
met een rijke structuur, is de wijn 
perfect in balans.’
Op dronk: nu tot 2026
Doos: €13,95 per fles €15,95 

22. 2020 Cartagena 
Gewurztraminer – San An-
tonio, Viña Casa Marin
Gewurztraminer is misschien 
geen allemansvriend, vanwege 
het geparfumeerde karakter van 
deze druif, maar onze collega 
Max is dol op de ‘gewurz’ van 
Casa Marìn: ‘Met zijn aroma’s 
van lychee en rozen is het een 
van ‘s werelds meest uitgesproken 
druiven. María Luz maakt er 
een gedistingeerd geheel van, met 
spanning en mooie zuren. Heer-
lijk bij de Aziatische keuken.’
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €11,90 per fles €13,50

26. 2019 Côtes du Jura 
Savagnin Ouillé, Croix & 
Courbet
Jonna houdt van wijnen uit 
onbekendere streken, zoals de wij-
nen van de twee bevriende wijn-
makers David Croix en Damien 
Courbet. Jonna: ‘dit is nou echt 
een enorm spannend en gelaagd 
glas wijn uit de bergachtige Jura. 
Floraal, hazelnootjes, foelie met 
een ziltige toets. Een geweldige 
match bij een Zwitserse Vacherin 
Mont d’Or of bij de kaasfondue!’
Op dronk: nu tot 2030+
Doos: €25,90 per fles €29,50

23. 2021 Samas – Isola dei 
Nuraghi, Agripunica
Eerder dit jaar vertelde winkel-
manager Menno in Vinée Vineuse 
al over zijn voorliefde voor ver-
mentino. Menno: ‘bij het drinken 
van deze wijn, gemaakt van de 
vermentinodruif, waan ik me 
weer op vakantie in Italië, zoals 
afgelopen zomer. Hier thuis hoef 
ik gelukkig nooit zonder te zitten, 
en neem ik gewoon een flesje 
Samas uit de winkel mee.’
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €13,95 per fles €15,70

29. 2021 La Vigne de 
Papa rouge – Côtes du 
Rhône, Domaine Oratoire 
Saint-Martin
Een klassieker zoals een côtes du 
rhône kan Niels wel waarderen, 
zolang de smaak van de wijn 
maar alles behalve stoffig is. 
Niels: ‘wat ik zo lekker aan deze 
wijn vind, is dat het typische 
kruidige en zwoele van de Rhône 
gecombineerd wordt met een goede 
frisheid. Rhônewijnen kunnen 
soms zwaar zijn, maar deze is 
juist heerlijk doordrinkbaar.’
Op dronk: nu tot 2026
Doos: €12,50 per fles €14,50

28. 2019 Pinot Noir ‘Planal’
Pays d’Oc, Closerie des Lys
Onder de naam Closerie des Lys 
maken Christian Collovray en 
Jean-Luc Terrier in de Languedoc 
onder andere deze pinot noir. 
Magister Vini Job: ‘Dit is een bij-
zondere pinot noir uit het koelste 
gedeelte van de Languedoc, dat 
ook op hoogte ligt. Hier rijpen de 
druiven langzaam. Zo kun je ook 
in het zuiden een pinot noir met 
spanning, gelaagdheid en klasse 
vinden!’
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €12,50 per fles €14,50

27. 2020 La Bergerie des 
Abeilles – Collioure rouge, 
Domaine de La Rectorie
Met zijn achtergrond in de 
gastronomie kiest Woudt als hore-
ca-adviseur graag voor een wijn 
die schittert aan tafel. Woudt: 
‘Het topdomein La Rectorie uit 
Collioure en Banyuls maakt 
van jongere aanplant deze 
bijzondere ‘’La Bergerie des 
Abeilles’; een kruidige rode wijn, 
bijna even goed als hun beste 
cuvées Côté Mer en Côté Mon-
tagne. Geweldig!’
Op dronk: nu tot 2026
Doos: €12,30 per fles €13,95 

30. 2018 Spätburgunder 
trocken – Rheingau, 
Weingut Altenkirch
Jonathan is onze nieuwste 
aanwinst die in 2022 bij ons is 
komen werken. Hiervoor deed 
hij dat in een wijnwinkel in Alk-
maar. Jonathan: ‘dit is zo’n wijn 
van onze oosterburen waar ik 
altijd op teruggrijp. Een elegante, 
fruitgedomineerde wijn met een 
mooie lengte. De zachte tanni-
nen en het subtiele houtgebruik 
zorgen voor een prachtige balans, 
heerlijk!’
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €12,95 per fles €15,20

Femke 
Pruis

Jonna
Cupido

Niels 
Ypenburg

Max
Funcke

Menno 
Wigmore

25. 2020 Mauzac – Pays 
d’Oc, Collovray & Terrier
Wijnmakers Jean-Luc Terrier 
en Christian Collovray (Deux 
Roches) breiden hun imperium 
steeds verder uit, ook in het 
interessante Limoux. Xavier: 
‘de omgeving van Limoux is 
groener en koeler dan de rest van 
het Franse Zuiden en de wijnen 
zijn hierdoor eleganter en frisser. 
Een vrij onbekende, maar hier 
belangrijke druif is de mauzac. 
Hij brengt elegante rijkdom.’
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €15,50 per fles €17,90

Xavier 
Kat

Job 
Joosse

Woudt
Stroo

Jonathan 
Nieuwen-

weg



33. 2021 Garnacha blan-
ca – Campo de Borja
Legado del Moncayo
Isaac Fernandez is één van de 
‘flying wine makers’ die wonderen 
verricht met de oude garnacha-
stokken die Campo de Borja rijk 
is. Zijn witte wijn heeft een frisse 
aanzet met zwoel wit en geel fruit 
en witte bloemen. 
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €8,25 per fles €9,50

32. 2021 Sauvignon – Pays 
d’Oc, L’Orangeraie de 
Pennautier
Onze fantastische witte huiswijn 
is nu nóg voordeliger. Laat je 
verrassen door deze zeer frisse 
sauvignon uit de Languedoc. 
De fruit- (citrus en meloen) en 
buxustonen zijn mooi in balans 
met de elegante zuren. 
Op dronk: nu tot zomer 2023
Doos: €6,40 per fles €7,25

37. 2021 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
Al decennialang staat Jacky 
Marteau bekend om zijn heerlijke 
Tourainewijnen. De sauvignon 
steelt vaak de show, maar probeer 
ook eens deze onweerstaanbare 
gamay! Vol rood en zwart fruit 
en met een licht pepertje.
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €8,50 per fles €9,70 

36. 2020 Cairanne blanc 
Réserve des Seigneurs
Domaine Oratoire 
Saint-Martin
Een prachtige witte Rhônewijn,  
een assemblage van grenache, 
marsanne, roussanne en clairette. 
Complexe tonen van wit fruit, 
steenvruchten, bloesem en honing. 
Vol van smaak, met een lange, 
licht zwoele afdronk.
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €15,50 per fles €17,95

41. 2019 Fleurie
Gilles Gelin
Een onweerstaanbare beaujolais! 
Aan de zuidkant van het dorpje 
Fleurie liggen de wijngaarden 
van de familie Gelin. De wijn 
balanceert subliem tussen fruitig-
heid en complexiteit met een 
waanzinnig boeket aan rood fruit 
en lieflijke tanninen.
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €13,95 per fles €16,20 

40. 2018 Terroirs d’Altitude 
rouge – Cabardès
Château de Pennautier
Aad Kuijper vroeg zich af wat 
zo’n adellijke snuiter nou van 
wijnmaken weet, doelend op 
eigenaar en graaf Nicolas de Lor-
geril. Na het proeven van deze 
wijn bleek dat wel goed te zitten: 
de wijn was een hoogtepunt!
Op dronk: nu tot 2027
Doos: €11,95 per fles €13,90

34. 2021 Gemischter Satz 
Braitenpuechtorff
Weingut Ingrid Groiss
Deze wijn is gemaakt van wel
zeventien druivenrassen, waar-
onder chardonnay, grüner veltli-
ner, riesling, grauburgunder, 
pinot blanc en roter veltliner. 
Fris, intens en complex met tonen 
van bloesem en steenfruit. 
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €11,40 per fles €13,25

38. 2021 Roble – Ribera 
del Duero, Dominio de 
Bornos
De tempranillodruiven profiteren 
volop van het continentale, medi-
terrane klimaat met koude, natte 
winters en hete, droge zomers. De 
wijn rijpt zes maanden op eiken-
houten vaten voor die sensuele, 
spicy smaak. 
Op dronk: nu tot 2027
Doos: €9,65 per fles €11,20

42. 2019 Cabernet 
Sauvignon – California
Cannonball
Wijnmaakster Ondine Chattan 
weet precies waar zij de beste 
druiven kan vinden; de koelere 
wijngaarden in Sonoma County. 
De wijn rijpt achttien maanden 
op eikenhouten vaten. Geconcen-
treerd, zwoel bessenfruit. 
Op dronk: nu tot 2026
Doos van 12: €14,95 per fles 
€17,50

43. 2019 El Regajal Selec-
ción Especial – Vinos de 
Madrid, Viñas de El Regajal
Een prachtwijn van een biody-
namisch bewerkte wijngaard, 
gemaakt van tempranillo, caber-
net-sauvignon, syrah, merlot en 
petit verdot. Florale tonen, zwart 
en rood fruit, specerijen, toast. 
Elegant en met een frisse afdronk.
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €15,95 per fles €18,50

39. 2020 Initiale rouge 
Saint-Chinian, Domaine 
des Jougla
Een verrukkelijke assemblage 
van syrah, grenache, carignan en 
mourvèdre. De oude wijnstokken 
geven maar weinig druiven, die 
daardoor prachtig geconcentreerd 
zijn. Gul en zwoel met zwart 
fruit, peper en kreupelhout. 
Op dronk: nu tot 2025
Doos: €9,90 per fles €11,50

35. 2021 Sauvignon ‘Pure’ 
Marlborough, Staete Landt
Een klassieke stijl sauvignon 
zoals we die uit Marlborough 
kennen: stuivende aroma’s van 
passievruchten, vers gemaaid 
gras en citrusfruit. De smaak is 
gestructureerd, heeft een exotisch 
karakter en een zuivere afdronk. 
Op dronk: nu tot 2024
Doos: €11,50 per fles €13,45

Bestel direct via 023-5312240 of verkoop@okhuysen.nl

Van sommige wijnen moeten wij ruimte maken voor het nieuwe oogstjaar, 
waardoor we de huidige jaren extra scherp geprijsd hebben. 

BUITENKANSJES

De aanbiedingsprijzen zijn gebaseerd op een verpakkingseenheid van 6 flessen (tenzij anders aangegeven).

45. 2019 Chablis ‘Envers et 
Contre Tout’, Maison Verget
In het voor Chablis uitdagende 
jaar 2019 – is het Guffens gelukt 
een topwijn te maken. Hij heeft 
textuur, is gelaagd met aantrekke-
lijk fruit, heeft iets floraals, toast 
en vanille.
Op dronk: nu tot 2027
Doos: €26,95 per fles €31,50

44. 2019 Saint-Véran ‘Les 
Pommards’, Deux Roches
Bourgognes best. De oude char-
donnaystokken geven prachtig ge-
concentreerde druiven en zorgen 
voor een wijn met veel structuur 
en een immense fruitintensiteit. 
Geel fruit, citrus en een frisse, 
minerale afdronk. 
Op dronk: nu tot 2026
Doos: €24,90 per fles €28,95

51. Pauillac – Cru Bour-
geois, Château La Fleur 
Peyrabon
Een heerlijk rijpe stijl pauillac 
van grotendeels cabernet-sau-
vignon. Deze wijn heeft zowel 
kracht als  fruit in zich. Na de 
smaakaanzet van bramen en 
kersen volgen subtiele hints van 
laurier, kruidnagel en zoethout. 
Op dronk: nu tot 2032
Doos: €36,95 per fles €43,25

48. 2019 Bellmunt – Priorat 
Tinto, Mas d’en Gil
Wijnmaakster Marta Rovira weet 
met haar bio-dynamische aanpak 
het beste uit het bijzondere terroir 
te halen. Dit is een assemblage van 
grenache en carignan, boordevol 
kruidig donker fruit en hints van 
cacao en peper. 
Op dronk: nu tot 2028
Doos: €17,85 per fles €20,75

53. 2017 Pomerol, Châ-
teau La Grave à Pomerol
Wie op chic wil gaan, kiest voor 
deze schitterende pomerol! De 
gevarieerde bodem van La Grave 
met klei, zand en een toplaag van 
kiezels zorgt voor een zeer ele-
gante stijl pomerol. Fluweelzacht 
en complex. 
Op dronk: nu tot 2032
Doos: €49,00 per fles €58,00

52. 2016 Brunello di 
Montalcino, Castiglion del 
Bosco
Montalcino heeft een van de 
droogste en warmste microklima-
ten van Toscane; een ideale om-
geving voor de sangiovesedruif. 
Klassieke brunello-aroma’s van 
rijp kersenfruit, pruimen, bloemen 
en specerijen. Klasse!
Op dronk: nu tot 2032
Doos: €46.50 per fles €54,50

46. 2018 Riesling – Grand 
Cru Saering, Domaine 
Dirler-Cadé
Zowel het terroir als de biolo-
gisch-dynamische aanpak van 
het domein geven de wijnen een 
enorme rijkdom, complexiteit en 
verfijning. Deze Saering is mooi 
geconcentreerd met tonen van 
limoen, grapefruit en perzik.
Op dronk: nu tot 2029
Doos: €29,95 per fles €34,90

49. 2020 Châteauneuf-
du-Pape rouge, Domaine 
Chante Cigale
Wijmaker Alexandre Favier deed 
een strenge selectie van maar 
liefst dertig verschillende percelen. 
Een prachtige assemblage van 
grenache, aangevuld met syrah, 
mourvèdre en cinsault met zwoel 
zwart fruit en iets van peper. 
Op dronk: nu (uit karaf) tot 
2032
Doos: €26,95 per fles €31,50

54. 2019 Chambolle-
Musigny, Domaine David 
Duband
Perfectie uit de Bourgogne! De 
oude stokken pinot noir geven 
kleine trossen met geconcentreerd 
fruit. In de neus laurier, kruid-
nagel en rijp bosfruit. De smaak 
is sappig en fris en bezit veel 
complexiteit, structuur en lengte. 
Op dronk: nu (uit karaf) tot 
2035.
Doos: €63,50 per fles €73,95

55. 2016 La Croix de Beau-
caillou – Saint Julien, Châ-
teau Ducru-Beaucaillou
De tweede wijn van dit chateau 
is prachtig, met donkere kersen, 
zoethout, laurier, vulling en 
elegante zuren. De wijngaarden 
zijn aangeplant met cabernet-sau-
vignon en merlot en hebben een 
kiezelrijk terroir. 
Op dronk: nu tot 2030
Doos: €66,90 per fles €78,90

50. 2019 Saumur Champi-
gny La Marginale, Do-
maine des Roches Neuves
De alom geprezen Thierry 
Germain doet de cabernet franc 
schitteren in Saumur Champi-
gny. Zijn wijnen zijn schaars én 
gewild. Zoals deze topcuvée; ge-
concentreerd en prachtig in balans 
met rijp fruit en subtiel hout. 
Op dronk: nu tot 2032
Doos: €32,85 per fles €36,50

47. 2018 Saint-Emilion
Château Barberousse
In het dorpje Le Bibey, dicht bij
Saint-Emilion, ligt Château 
Barberousse van de familie Puyol.
Hun wijn zit boordevol donker 
fruit met verder wat toast en spe-
cerijen. Een fijne tanninenstruc-
tuur met een heerlijk frisse 
afdronk.
Op dronk: nu tot 2029
Doos: €14,95 per fles €17,50

Het jaar goed beginnen met een investering in een bijzondere wijn? Dit is je kans: 
de mooiste wijnen tegen de laagste prijzen. 

CHIC MET VOORDEEL
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56. 2022 Colagón verdejo – Rueda
Palacio de Bornos
Een heerlijk fruitige en toegankelijke wijn, met 
de voor verdejo zo typische geur- en smaakex-
pressie van tropisch fruit en, bloesem, en met 
een exotische frisheid. Tegelijk is de Colagón 
vol van smaak met een lekkere bite, goed in 
balans, en met een fijne doordrinkbaarheid. 
Op dronk: tussen nu en 2025
Doos: €6,80 per fles €7,70

De aanvoerder van ons assortiment 
zorgde ooit voor een revolutie in Neder-
land. Opeens was daar verdejo, dé druif 
die bij veel mensen nog immer favoriet 
is. Met Colagón voorop. 

COLAGÓN 
2022
Al sinds de introductie 
van deze wijn in 1994 is 
Colagón onze absolute 
número uno. Nu bij 

doos van 6:
€6,80 per fles

€7,70

NIEUW OOGSTJAAR


