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Henri Bloem
Domaine Reine Juliette
Zeg Languedoc, zeg zon en zee.
Die zee is onderdeel van het terroir van de AOC Picpoul de Pinet, ook wel ‘wijngaard van
de zee’ genoemd. Het zeewater zorgt voor een minder groot temperatuurverschil tussen
dag en nacht, waardoor de druiven net wat evenwichtiger rijpen. Ook de koele ochtendmist
is een pré in dit hete gebied waar de druiven van Domaine Reine Juliette de hele dag
zonnebadend doorbrengen. Rood, wit en rosé wordt er gemaakt van de lokale syrah,
grenache, en de klassiekers sauvignon blanc en chardonnay. Maar het meest kenmerkend is
de lokale sterrendruif, de picpoul de pinet.

Domaine Reine Juliette
Picpoul de Pinet 2021

Domaine Reine Juliette
Sauvignon Blanc 2021

Deze opwekkende, frisprikkelende aromatische wijn met de aroma’s van rode appel,
zachte grapefruitbitters en limoenzest is je
grootste vriend naast een schaal mosselen of
al dat andere lekkers uit zee. Dat komt omdat
de picpoul wijnranken bijna met hun wortels
in het water van het Bassin de Thau staan, de
kweeklagune voor mosselen en oesters in de
Languedoc. Je herkent de wijn meteen aan de
‘Bouteille Neptune’ een lange slanke fles met
dansende golven rond de hals van de fles.

Het zuiden van Frankrijk is niet altijd de beste
plek voor het druivenras sauvignon blanc.
Het is er vaak te warm. Maar als de ranken
kunnen profiteren van de frisse zeewind en
de ochtendmist van de Méditeranée komt het
helemaal goed met de wijn ervan. Deze versie
is verkoelend, heerlijk sappig met een subtiel
knisperzuurtje van groene appel en limoen.

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

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

€

€

6.

50

Picpoul de Pinet
Languedoc-Roussillon
Plateau de fruits de mer

5.

50

Sauvignon blanc
Languedoc-Roussillon
Calamaris met knoflook-citroensaus

Proefpakket april
•
•
•
•
•
•
•

Reine Juliette sauvignon blanc (2x)
Reine Juliette Picpoul de Pinet
Parenchère Bordeaux Blanc
Parenchère Bordeaux Supérieur (2x)
Pascual Toso Estate Malbec (3x)
Markowitsch Rosé (2x)
Markowitsch Chardonnay

12 Flessen van €
voor

€

97,15

87.

50

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

www.henribloem.nl

Château de Parenchère

Al 450 jaar
verstand van wijn
Wat is het beroemdste wijngebied ter wereld? Juist, Bordeaux. Het is een heel groot gebied, waar wijnen van diverse kwaliteitsniveaus gemaakt
worden. Dit is geheel afhankelijk van de know-how van de vigneron. En natuurlijk van de exacte locatie van waar de druiven groeien. Bij Château
de Parenchère zit dat allemaal wel goed. Al een hele tijd, want sinds 1570 maken ze hier al wijn. Soms moesten ze weer helemaal opnieuw
beginnen, maar de familie Gazaniol bewijst dat er ook in de minder bekende appellaties bijzonder fijne Bordeaux gemaakt wordt.

PERFECTE

BLEND

Château de Parenchère
Bordeaux Blanc Sec 2020/21

Château de Parenchère
Bordeaux Supérieur 2017

De eerste slok van deze wijn geeft je meteen
een opkikker. Want deze wijn is energiek,
kruidig en fris. Dit komt door de aroma’s van
kruisbes, passievrucht en lychee. Typisch voor
een goed gemaakte, klassieke witte Bordeaux.
Neem wat verfrissende sauvignon blanc, wat
zachte sémillon en vul het aan met de aromatische muscadelle. Succes gegarandeerd. De
bonus in deze versie is een ongekend lange en
prettige afdronk.

Bordeaux is altijd een blend. En als het goed
is, is dit ‘un mariage parfait’. In dit geval
een perfect duo van twee complementaire
druivensoorten. De soepele, fruitige en ronde
merlot is een perfecte match met de krachtige
cabernet franc. De laatste zorgt voor structuur
en de rijpe tannines. Dit is geen ‘terraswijntje’
maar een begeleider van een stevige maaltijd.
Liefst iets met vlees, want dat past prima bij de
kruidige aroma’s van het rood-paarse fruit, dat
sigarenkistje en de gepolijste tannines.

Prijs per fles

€

8.

50

Sauvignon blanc, sémillon,
		 muscadelle
Bordeaux, Frankrijk
Zalmtartaar met avocado
		 en appel.
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Henri Bloem

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

€

7.

95

Merlot & cabernet franc
Bordeaux, Frankrijk
Roergebakken broccoli met
		 biefstuk met rode paprika.

Weingut Gerhard Markowitsch

Wijn zoals de maker:
met pit, karakter en in balans
Gerhard Markowitsch is een bijzondere wijnmaker. Hij is namelijk een van die mensen die in staat is om van al zijn wijnen iets bijzonders
te maken. Dit komt door zijn kernwaarden: Elke wijn moet een pit en een eigen karakter hebben en in balans zijn. Dat lukt omdat
ze gemaakt worden door het gebruik te maken van de juiste technologie en een flinke dosis geduld. Wat ook zeker bijdraagt
aan zijn succes is zijn locatie; Carnuntum, gelegen tussen de Donau en de Neu-siedlersee. Dat is de plek waar de typisch Oostenrijkse druiven
zoals zweigelt, blaufränkisch en grüner veltliner op hun allerbeste plek staan. Maar ook de internationale druiven zoals merlot, chardonnay en de
burgunders doen het hier bovengemiddeld goed. En dat proef je.

Markowitsch
Carnuntum Rosé 2021

Markowitsch
Chardonnay 2021

Dubbel cool… qua fles en wijn, typisch
Oostenrijks deze rosé. Voornamelijk gemaakt
van dé Oostenrijkse druif voor koel rood, de
zweigelt. De blend met blaufrankisch (20%) en
pinot noir en merlot geven hem dat heerlijk
lichtkruidige, fruitige van kers en aardbei. Een
glas van deze wijn geeft een instant zomergevoel waar we zo’n zin in hebben.

Je hebt chardonnay en chardonnay. Van dikke,
hout gelagerde varianten tot strakdroge frisse
Chablis-achtige versies. Maar wil je nou het
beste van twee werelden, probeer dan eens
deze Oostenrijkse variant. Want je ruikt het
tropische fruit, de vanille en zelfs wat warme
kruidigheid zoals kaneel. Maar qua smaak is
het een heel ander verhaal. Mineraal en frisfruitig. Denk limoenzest, rijpe honingmeloen,
zo’n gele kiwi en wat hazelnoot.

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

€

6.

95

Zweigelt, blaufränkisch, pinot noir,
		 merlot
Carnuntum, Oostenrijk
Tagliatelle met rivierkreeftjes.

TROPISCH

FRUIT

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

€

9.

50

Chardonnay
Carnuntum, Oostenrijk
Kabeljauw ceviche met avocado

april 2022
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Pascual Toso

Grenzeloos

Multicultureel, dat is de wijnwereld van
tegenwoordig. De beroemdste wijnmakers
verhuizen van land en maken wijn van
druiven die ook weer van elders komen.
Met de hulp van flying winemakers, wijngeniën die van de ene naar de andere wijnboerderij hoppen en hun expertise delen
met de hele wijnwereld. Bij Pascual Toso
gebruiken ze de expertise van Paul Hobbs,
een fenomeen in de internationale wijnwereld. Het resultaat: grenzeloos lekkere
wijnen. Zoals de malbecs van Pascual Toso
uit Argentinië.

lekker

Pascual Toso Estate
Malbec 2020
Van een van de blenddruiven uit Bordeaux,
naar een unieke toppositie in hét wijnland
Argentinië. We hebben het over malbec.
Ook Pascual Toso, een van origine Italiaanse
wijnmaker uit Maipú Valley begrijpt het
potentieel van deze druif. Deze druif is
namelijk zó op z’n plek in Mendoza dat hij
zich van zijn allerbeste kant laat zien. En die
is vol, romig en tegelijkertijd krachtig. Heerlijk
donker rijp fruit die met 40% houtrijping alle
harde kantjes kwijt is.
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

6.

95

€

Malbec
Barrancas, Maipú Valley
Gebraden wilde eend met vijgen.

Paul Hobbs

Amersfoort

Breda

Enschede

Rotterdam

Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44
breda@henribloem.nl

Hart’s Wijnhandel
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50
info@hartswijn.nl

WĲN
IMPORTEUR
2020

Leiden

Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51
amstelveen@henribloem.nl

Amsterdam

PERSWĲN

Eindhoven

Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77
bloemendaal@henribloem.nl

Amstelveen

www.henribloem.nl

Bloemendaal

Leusderweg 161
033 - 475 06 21
amersfoort@henribloem.nl

Apeldoorn

Asselsestraat 52
055 - 522 14 70
apeldoorn@henribloem.nl

Arnhem

Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220
arnhem@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

Vrijstraat 10
040 - 244 89 54
eindhoven@henribloem.nl
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

Levendaal 96-98
071 - 512 17 00
leiden@henribloem.nl
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

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 april 2022. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 60,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

