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• 2x Markowitsch Grüner Veltliner
• 1x Markowitsch Carnuntum Cuvée
• 2x Montrose Chardonnay
• 2x Montrose Rosé
• 1x Montrose Prestige
• 1x Montrose 1701
• 1x Il Falchetto Arneis
• 1x Il Falchetto Lurëi
• 1x Soligo Prosecco Col de Mez

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

12 Flessen van € 111,05
voor

€ 98.50

Proefpakket april 

Op elk vakgebied heb je uitzonderlijke talenten. In de categorie Oostenrijkse wijnboeren is dat 
Gerhard Markowitsch. Hij is een van die mensen die in staat is om van al zijn wijnen iets bijzonders 
te maken. Wat zeker bijdraagt aan zijn succes is de locatie; Carnuntum, gelegen tussen de Donau en 
de Neusiedlersee. Dankzij de bijzondere ligging is dit een van de droogste plekken in Oostenrijk. 
Hét optimale terroir voor o.a. de grüner veltliner. Gerhard weet als geen ander de bijzondere en 
uitgesproken karaktertrekken van deze Oostenrijkse lievelingsdruif in de fles te krijgen. 

Markowitsch 
Grüner Veltliner 
2020
Een typische ‘mag ik nog een 
glas’ aperitiefwijn: levendig, 
fris en verfijnd. Bij elke slok  
ervaar je friszure appel, 
honingmeloen, iets kruidigs 
en dat kenmerkende witte 
pepertje.  

Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50 
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.95

  Grüner veltliner
  Carnuntum
  Groene salade met 
  gegrilde asperges.

Markowitsch 
Carnuntum Cuvée 
2019
De druiven in deze blend zijn typische ‘cool  
climate’ druiven. Ze floreren in een wat frisser 
klimaat. Hiervan worden geen dikke alcoho- 
lische wijnen gemaakt, maar elegante beauty’s 
die verrukkelijk zijn tijdens een voorjaarslunch. 
Je proeft rijpe zwarte kersen, frambozen, 
bramen, specerijen en een licht geroosterde 
smaak in de afdronk.   

Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50 
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Zweigelt, blaufränkisch, merlot
  Carnuntum
  Granaatappelsalade met feta en 
  pecannoten.

Weingut Gerhard Markowitsch 
Uitzonderlijk talent 
uit Carnuntum.

Heerlijk 
bij de eerste 

asperges



De paasbrunch wordt alles behalve saai als je er een bubbel bij schenkt. Het liefst eentje  
met wat minder alcohol, zodat je later geen behoefte hebt aan een middagdutje. Een  
Prosecco is dan een hele goeie optie. Bij Cantina Colli del Soligo zijn ze meesters in het  
maken van dit soort bruiswijnen vol swingende energie. Dit doen ze in het originele  
Valdobbiadene gebied, op een hoogte van ± 350 meter op vulkanische bodem. En uiteraard 
gemaakt van de voorgeschreven glera druif, dus kwaliteit is gegarandeerd. 
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Prosecco, 
een perfecte 
paasbrunch 
begeleider. 

Soligo
Prosecco Col de Mez Brut 

Vlinderlichte (11% alc.), vriendelijke brunch-
wijn met een aangenaam fijne bubbel die 
over je tong danst. Een feestje in je glas vol 
aroma’s van frisfruitige groene appel, lychee 
en rijpe perzik. 

Prijs per fles € 8,95

2 flessen voor

€ 15.95

  Glera
  Valdobbiadene Prosecco 
  DOCG Superiore
  Amuse van parmaham, aardbei en pesto. 

Soligo
Prestige Rosé 2020
Mooie zalmroze kleur. 
Complexe neus van rijp 
citrusfruit, mandarijn en 
kruiden. Volle en intense 
smaak, maar zeker elegant 
en delicaat. Lange afdronk 
met heerlijk zacht fruit.   

Prijs per fles € 10,95

Prijs per fles 
bij 6 flessen € 9,95 

Prijs per fles 
bij 12 flessen

€ 8.95

  Grenache, rolle, syrah
  IGP Côtes de 
  Thongue
  Citroenrisotto met 
  kabeljauw.

1701 Rosé 2020

De 1701 is het paradepaardje 
van de familie Coste. Met deze 
uitzonderlijke cuvée laten ze 
zien al generaties lang, sinds 
1701, de mooiste en zuiverste 
wijnen te kunnen maken. De 
verschillende druiven worden 
apart gevinifieerd en later 
samengevoegd. Een deel 
rijpt op roestvrijstalen tanks, 
een deel op eikenhout 
gedurende vijf maanden.  

Prijs per fles 
normaal € 20,95

Prijs per fles 
NU 

€ 19.50

Prijs per fles 
bij 6 flessen

€ 17.50

  Grenache noir, grenache blanc, 
  roussanne, syrah
  IGP Côtes de Thongue
  Salade met gerookte eendenborst en de 
  eerste asperges.

LICHT
BRUISEND
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Domaine Montrose

Het is een soort ritueel, net als het eten van asperges. Als de lente aanbreekt, gaan we weer aan de rosé. Zo’n glas vol voorjaarsbelofte  
markeert het einde van het koude winterseizoen. Zeker als hij afkomstig is van Domaine Montrose uit de Languedoc, want Bernard en 
zoon Olivier Coste weten als geen ander hoe ze een ultieme rosé met Provençaalse allure kunnen maken. Geen wonder als je ziet hoe het  
schitterende domein gelegen is. Dicht bij de Mediterrane kust, tussen Montpellier en Béziers, profiteren de wijnranken van de allerbeste  
condities voor wijnen boordevol drinkplezier. 

Makers van dé ultieme
Provençaalse rosé uit de 
Languedoc.  

Domaine Montrose
IGP Côtes de Thongue 
2020 Rosé

Delicaat pips-zalmroze gekleurde rosé met 
meer power dan zijn uiterlijk doet vermoe-
den. Een verrukkelijk frisse, levendige en mi-
nerale wijn, die óók de rest van het jaar zeer 
smakelijk is. Met een intens smaakpalet van 
bessen, een beetje perzik plus wat kruidig-
heid, is hij gastronomisch prima inzetbaar.  

Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,75
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.25

  Grenache, cabernet sauvignon, syrah
  IGP Côtes de Thongue
  Penne met gerookte zalm en asperges.

Domaine Montrose
IGP Côtes de Thongue 
2020 Chardonnay

Ben je op zoek naar een chardonnay die 
prachtig op z’n fruit gemaakt is? Zo’n pure 
chardonnay die mineraal en kruidig is, met 
hints van mango, een schijfje ananas en wat 
appel? Ga dan voor deze heerlijk frisse dorst-
lesser, die nog lang nazindert in je mond. 
Behalve alle eerder genoemde kwaliteiten is 
deze wijn ook nog zéér betaalbaar.  

Prijs per fles € 6,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,95 
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.50

  Chardonnay
  IGP Côtes de Thongue
  Citroenrisotto met kabeljauw.



Il Falchetto

Amersfoort 
Leusderweg 161
033 - 475 06 21   
amersfoort@henribloem.nl
Amstelveen 
Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51  
amstelveen@henribloem.nl
Amsterdam 
Hart’s Wijnhandel 
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50   
info@hartswijn.nl
Apeldoorn 
Asselsestraat 52
055 - 522 14 70   
apeldoorn@henribloem.nl
Arnhem 
Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220   
arnhem@henribloem.nl

Eindhoven 
Vrijstraat 10
040 - 244 89 54   
eindhoven@henribloem.nl
Enschede 
Deurningerstraat 228
053 - 430 67 45   
enschede@henribloem.nl
Groningen 
Verlengde Hereweg 26-28
050 - 526 81 88   
groningen@henribloem.nl
Hattem 
Kruisstraat 17
038 - 444 25 74 / 421 72 99 
Leeuwarden 
Verlengde Schrans 26
058 - 21 33 833   
leeuwarden@henribloem.nl

Leiden 
Levendaal 96-98
071 - 512 17 00   
leiden@henribloem.nl
Rotterdam 
Groenendaal 23A
010 - 842 35 44   
rotterdam@henribloem.nl
Tilburg 
Stadhuisplein 264
013 - 543 32 59   
tilburg@henribloem.nl
Utrecht 
Adriaen van Ostadelaan 12
030 - 233 11 42   
utrecht@henribloem.nl
Zwolle 
Thorbeckegracht 47-48
038 - 421 72 99   
zwolle@henribloem.nl

Bloemendaal 
Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77   
bloemendaal@henribloem.nl
Breda 
Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44   
breda@henribloem.nl
Bussum 
Huizerweg 45b
035 - 69 11 245   
bussum@henribloem.nl
Den Bosch 
Krullartstraat 5
073 - 613 74 13   
denbosch@henribloem.nl
Den Haag 
Weissenbruchstraat 294
070 - 32 49 493   
denhaag@henribloem.nl

Bijzondere wijnen van 
autochtone druivenrassen.

Il Falchetto
Langhe Arneis 2020

Verbreed je wijnsmaak met deze minerale en 
frisse wijn. Anijs en munt proef je naast het 
iets ingedroogde appeltje, de rijpe peer en de  
zomerse perzik. Lekker lange gulle afdronk, 
die smaakt naar meer. 

Prijs per fles € 10,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.50

  Arneis
  Langhe, Piëmont
  Zeebaars met knoflook en rozemarijn. 

Il Falchetto
Asti Barbera d’Asti Lurëi 
2018

Barbera, deze druif staat nog altijd qua  
reputatie in de schaduw van die andere  
cultdruif uit de Langhe, de nebbiolo. Maar  
ondertussen worden hier wel de meer drink- 
bare én betaalbare wijnen van gemaakt. 

Heb je het over de Piëmont, dan gaat het vaak over rode wijnklassiekers. Toch komen er ook  
bijzondere witte wijnen vandaan. Ze worden gemaakt van redelijk onbekende druivensoorten,  
bijvoorbeeld de arneis. De gebroeders Forno van Il Falchetto, een van de betere wijnhuizen in de  
Piëmont, weten wel raad met deze typische Noord-Italiaanse druivensoort. Hij lijkt in niets op de 
meer populaire en bekendere druivensoorten als chardonnay en sauvigon blanc. Keertje proberen?

MINERALIG 
FRIS

Het zijn wijnen die ook dat eigenzinnige  
Piëmont smaakaccent hebben. Geen wijntje 
voor op het terras, maar wel een uitstekende 
begeleider van al het gastronomische lekkers 
dat deze streek te bieden heeft. Intense wijn 
met stoer zwart fruit, een accent van kers en 
kruiden. Verassend zijn de zachte tannines en 
de mooie pure smaak, wellicht ook door de  
rijping op Sloveens eiken.

Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Barbera
  Barbera d’Asti DOCG Superiore
  Tomahawk kalfsvleessteak van de BBQ 
  met gepofte aardappel en gemengde 
  groenten. 

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m vrijdag 30 april 2021. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

www.henribloem.nl
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