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Je hebt bij alles, maar zeker bij wijn, zo van die favorieten. Van die wijnen die elke keer wéér geweldig smaken. En die elke keer weer gekocht 
worden. Dat merken we natuurlijk bij ons in de winkels en bij de online aankopen. Voor ons is dit een reden om ze nog eenmaal in het zonnetje 
te zetten. Zin om al deze toppers eens in één keer in huis te halen? Dat kan met ons proefpakket. 

Henri Bloem
De TOP 3 uit Frankrijk, Italië, 
Spanje en de nieuwe wereld.

www.henribloem.nl

Proefpakket 
januari 

12 Flessen van € 105,30
voor

€ 95.00
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

Frankrijk 
Italië 

Spanje
Chili

Zuid-Afrika
Argentinië
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FRANKRIJK
Wie aan wijn denkt, denkt aan Frankrijk. Nog steeds onbetwist wijnland nummer 1 en  
onderstaande selectie toont dat nog maar eens aan. Vooral het Zuiden staat bekend om wijnen 
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, zie onderstaande top-drie.

1 2 3
La Colombette 
Pink Colomb Bay rosé 2020

Frivool pink gekleurde wijn, met het uit-
gesproken karakter van de pinot noir. Qua 
smaak is het vooral primair rood zomerfruit. 
Denk aardbeitjes, rode bes en wat framboos 
en een snuf specerijenmix. Het is een gewel-
dige lunchwijn, want het alcoholgehalte is 
slechts 11,5%. Hier wil (en mag) je nóg een 
glas van

Prijs per fles 
€ 9,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 9,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Pinot noir
  Vin de France
  Pasta met 
  gerookte zalm en
  zongedroogde 
  tomaat.

Domaine Guy Moulinier 
Tradition 2020

Zonnige wijn met diepgang. De wijn rijpt 
op rvs om zo fruitig mogelijk te blijven. Dat 
is gelukt, je proeft zon-gestoofde bramen,  
kersen maar ook trekdrop én die licht kruidige  
ondertoon die zo typisch is voor een wijn uit 
Saint-Chinian. Zeer aangename en elegante 
wijn, die bij veel gerechten past.

Prijs per fles 
€ 7,50

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 6,95

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Syrah & grenache
  Saint-Chinian
  Provençaalse 
  lamskoteletten 
  met geroosterde 
  aardappels.

Domaine Tariquet 
Selection 2020

Een wijn om altijd gekoeld achter de hand te 
hebben. Want deze verfrissende dorstlesser 
uit Zuid-Frankrijk is niet alleen fantastisch qua 
prijs & kwaliteit, maar ook laag in de alcohol 
(10,5%). Knisperend droog, met fijne appel- 
en peeraroma’s en een verleidelijk bloesem- 
accent.                                                                            

Prijs per fles 
€ 5,75

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 5,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.25

  Ugni blanc, 
  colombard, 
  sauvignon,
  gros manseng
  Côtes de Gascogne
  Salade met 
  gerookte forel en 
  mierikswortel-
  dressing.
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ITALIE
Italië behoeft als wijnland eigenlijk geen introductie. Wie van het goede leven houdt zal ook  
de Italiaanse wijncultuur omarmen. Zo ook met deze drie klinkende namen die al jaren een  
begrip zijn in ons assortiment. La vita e bella!

1 2 3
Schola Sarmenti 
Critèra 2019                                                                  

Puglia en primitivo is een geweldige com-
binatie voor fijne wijn. Zeker als de stokken 
van de primitivo wat ouder zijn en de beste, 
dus de authentieke manier van wijn maken,  
toegepast wordt. Dit is het geval bij de  
Critèra. Een volle wijn met lekker veel rijp 
fruit, een schep mokka, donkere chocolade en 
vanille. Zo’n fijne, verwarmende en winterse  
wijn die heerlijk is bij een stoofgerecht.                                                                                                         

Prijs per fles 
€ 8,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 8,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Primitivo
  Puglia
  Tajine met kip 
  en pruimen.

Garofoli 
Macrina 2020

Neem een voorschot op het voorjaar en waan 
je op een zonnig Italiaans terras met deze 
friskruidige en elegante wijn. Je proeft een 
levendig zuurtje, rijp tropisch fruit en knappe-
rige amandelen in de afdronk.

Prijs per fles 
€ 7,50

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 6,95

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Verdicchio
  Verdicchio dei 
  Castelli di Jesi
  Visminestrone 
  met verse 
  kruiden.

Il Falchetto 
Lurëi 2019

Eigenzinnige wijn uit het cultwijngebied  
Piemonte. Geen ‘wijntje’, maar een goed 
glas dat uitstekend past bij winterse maal- 
tijden waar we nu zin in hebben. Krachtige 
wijn met stoer zwart fruit, een accent van 
kersen en kruiden. Verassend zachte tannines 
en een mooie pure smaak 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.



1 2 3

Henri Bloem4

SPANJE
Werd Spanje vroeger nog wel eens de ‘wijnplas’ van Europa genoemd, vandaag de dag worden 
op alle prijsniveaus uitstekende wijnen gemaakt. Dit komt vooral door de enorme investeringen 
en innovaties die wijnbedrijven de afgelopen jaren gedaan hebben. En zie hier het resultaat.

Coto de Hayas 
Verdejo 2020

Een uitgesproken persoonlijkheid is deze 
Verdejo, van het gelijknamige authentieke 
Spaanse druivenras. Aromatische frisheid, 
gecombineerd met elementen van citrusfruit, 
appel, peer, bloemen en kruiden. Tel daar een 
licht, zacht-kruidige bittertje bij op en je hebt 
een wijn met een heel eigen karakter. Een 
aanrader voor het aperitief

Prijs per fles 
€ 5,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 5,75

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.25

  Verdejo
  Campo de Borja
  Witvis met zoete-
  aardappelfriet en
  doperwtenpuree.

Bodega Otazu 
Premium Cuvée 2018

Neem de belangrijkste druif van Spanje en 
voeg deze samen met internationale succes-
nummers. Dan krijg je een wijn waar je even 
stil van wordt. Je blijft aroma’s ontdekken in 
deze blend van tempranillo, merlot en caber-
net sauvignon. Om er een paar op te noemen; 
kers, braam, bosbes, tabak, donkere chocola-
de en koffie. Complexiteit ten top! 

Prijs per fles 
€ 11,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 10,95

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.95

  Tempranillo, merlot, 
  cabernet sauvignon
  Navarra
  Gegrilde bavette.

Celler de Capçanes 
Sense Cap Tinto 2020

Volle soepele wijn met véél fruit. Een hele 
mand vol met kersen, bramen en rode bes-
sen. En dat bosje kruiden wat hem net dat 
beetje meer pit geeft. Speel bij deze wijn 
eens met de temperatuur, dan is hij inzetbaar 
van borrelglas (koel schenken) tot dinerwijn 
(iets warmer serveren).

Prijs per fles 
€ 6,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 6,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.95

  Garnacha, carinena, 
  merlot, syrah
  Montsant, Catalunya
  Bulgur met gegrilde 
  groenten, falafel
  balletjes en humus.
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NIEUWE WERELD
Eigenlijk is ‘de nieuwe wereld’ al lang zo nieuw niet meer. Misschien kunnen we beter van  
‘vernieuwend’ spreken, want dat is wat onze wijnmakers van overzee allemaal gemeen hebben. 
Moderne technieken resulteren in een verrassende, en vooral, loepzuivere stijl van wijn maken. 
Dit moet je gewoon een keer geproefd hebben.

De Martino 
Enigma 1 2018

Aangezien geen wijnjaar hetzelfde is, kijkt De 
Martino elk jaar naar de beste percentages 
voor de Enigma blend. Alleen de mooiste 
en rijpste druiven van het betreffende jaar  
komen in de wijn. De 2018 Egnima 1 kreeg een  
samenstelling van 60% power van de cabernet  
sauvignon, 30% edgy souplesse van de  
malbec en 10% spice van de petit verdot.  
Een en al evenwicht in dit supergeconcen-
treerde complexe sap met een fijne bite en 
zachte tannines. 

Prijs per fles 
€ 9,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 9,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Cabernet sauvignon, 
  malbec, petit verdot
  Maipo Valley,
  Chili
  Steak tagliata 
  met balsamico-
  stroop en 
  rucola.

Pascual Toso 
Malbec Selected Vines 2019

Alleen de malbec druiven van de zogenaamde  
‘old vines’ uit de beste wijngaarden van Pasqual  
Toso mogen in deze wijn. Daarna volgt een 
zorgvuldige en langdurige rijping op Frans  
en Amerikaans eikenhout. De wijn die dan 
ontstaat is vol romige souplesse, maar is 
tegelijkertijd ook krachtig. Absoluut gastro-
nomisch inzetbaar vanwege het rijpe zwarte 
fruit en zachte tannines. 

Prijs per fles 
€ 12,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 11,95

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 10.95

  Malbec
  Barrancas, Maipú 
  Valley, Argentinië
  Stevige stoofschotel 
  met rundvlees.

Robertson Winery 
Arusha Chardonnay 
Barista 2021

Chardonnay is een druif met zeer veel ver-
schillende gezichten. De wijnen ervan varieren 
van strak droog tot heerlijk mollig. Ook deze 
Arusha uit Zuid-Afrika laat zich van zijn vele 
kanten zien. Enerzijds een verassende frisheid 
van groene appel en zomerse honingmeloen. 
Tegelijkertijd proef je zo’n fijne romigheid van 
beboterde brioche en een vleugje vanille. 
Lekker voor de borrel en heerlijk bij een licht 
gerecht.

Prijs per fles 
€ 7,95

Prijs per fles bij 6 flessen 
€ 7,50

Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.95

  Chardonnay
  Robertson,
  Zuid-Afrika
  Salade met 
  gerookte kip.
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• Tariquet Selection • Colombette Pink Colomb Bay
• Moulinier Tradition • Schola Sarmenti Critèra
• Garofoli Macrina • Il Falchetto Lurëi
• Capçanes Sense Cap Tinto • Hayas Verdejo
• Otazu Premium Cuvée • De Martino Enigma 1
• Robertson Arusha Chardonnay Barista • Pascual Toso Malbec

Proefpakket januari

van 

€ 105.30 
voor 

€ 95.00

Kunt u na al deze verleidelijke wijnbeschrijvingen niet meer kiezen? 
Geen nood, u vindt alle wijnen terug in het proefpakket van januari.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 31 januari 2022. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

www.henribloem.nl

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.nlWĲN

IMPORTEUR
2020

PERSWĲN


