
Vintage 2020: Excellent én klassiek. 
Een waarlijk groot oogstjaar met een 

uitstekend bewaarpotentieel.
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Meer dan 1000 wijnen vanaf € 4,50.
19 winkels verspreid over Nederland. 

Henri Bloem

Elk wijnjaar in de Bourgogne is uniek. Telkens weer weten de Bourguignon de mooiste wijnen 
te maken, soms ondanks barre weersomstandigheden als hagel, nachtvorst of extreme  

droogte. Want ook 2020 was geen ‘makkelijk’ jaar. Het bijzondere van het groeiseizoen in  
2020 was dat, van de vruchtzetting tot de oogst, alles net even sneller ging dan normaal.  

Toch staat het jaar te boek als groots en klassiek en dus wederom zeer geslaagd. 



Het groeiseizoen
Van midden maart tot half september  
2020 was het prachtig weer in de  
Bourgogne. Zo mooi en zonnig dat 
de knoppen eerder verschenen. Dit 
gebeurde drie weken eerder dan  
normaal. Deze voorsprong bleef  
gehandhaafd tot de oogst die op 12 
augustus al startte in de Mâconnais. 
Ondertussen ging er wel het een en 
ander verloren aan oogst. Sommige 
domaines verloren tot wel 50% van de 
oogst wegens het watertekort en de 
nachtvorst. 

Dit oogstjaar is meer dan ooit een  
spiegel van de diversiteit binnen de 
Bourgogne. Binnen de verschillende  
appellations was de rijpheid van de 
druiven zeer divers. Maar overal  
waren het de hoge temperaturen in  
combinatie met het uitblijven van  
neerslag en de koele nachten die  
zorgden voor zeer geconcentreerde, 
extreem gezonde druiven. De vinificatie  
was daarom makkelijk. Want door de 
hitte waren er praktisch geen rotte, 
maar wel wat verschroeide druiven. 
Over het algemeen wordt 2020 nu al 
gezien als een groot oogstjaar met een 
uitstekend bewaarpotentieel. 

Conclusie team  
Henri Bloem: 2020 
is geconcentreerd 
en krachtig, voor 

rood én wit.

Chardonnay
De wijnen van de chardonnay zijn uit- 
bundig en fruitig met een bijzonder  
fraaie, aromatische complexiteit. Ook 

de zuurgraad is ondanks de overdadige  
zomerse hitte op uitstekend niveau. 

Over de hele linie hebben de witte  
wijnen een perfecte balans van  
klassieke frisheid en een levendige  
elegantie die je verwacht bij een topjaar 
in deze regio. Opvallend goed scoren 
Santenay, Meursault en Pouilly-Fuissé. 
Op ‘instap’niveau is de keuze voor de 
overkoepelende AOC Bourgogne Côte 
d’Or een absolute aanrader. 

Pinot Noir
De overvloed aan anthocyanen (kleur-
stoffen) zorgde voor diep gekleurde 
pinot noir druiven. Het sap daarvan 
is geconcentreerd met veel karakter.  
Het heeft die subtiele rijkdom en  
aangename spanning van een groot 
Bourgogne jaar. Net als bij de witte  
wijnen hebben de rode wijnen uit de 
meeste AOC’S  hun fraîcheur prima  
kunnen behouden. Ze kenmerken zich  
door grote concentratie, een uit- 
stekende balans en een fijne lengte.  
Qua aroma’s vielen de weelderige  
tonen op van rijp zwart en rood fruit 
zoals braam, bosbes en framboos. De 
Côtes de Nuits sprong er positief uit 
met gemeenten als  Fixin en Gevrey 
Chambertin maar ook wijnen uit de 
Côtes de Beaune als Auxey-Duresses, 
Volnay en Chassagne scoorden hoge 
punten bij ons. 

Selectie van Henri 
Bloem-waardige 
wijnen
Vroeg in het voorjaar gaan we met 
verschillende Henri Bloem teams naar 
de Bourgogne om ‘onze’ wijnboeren,  
maar ook onbekende huizen te  

Voorverkoop

Henri Bloem2

bezoeken. Dit zijn veelal producenten 
die al lange tijd hebben bewezen de 
door ons gezochte kwaliteit te kunnen  
leveren, maar ook nieuwkomers met  
soms een verfrissende visie op wijn- 
maken. De wijnen worden geproefd  
door ons team van specialisten die 
de (opleg)kwaliteit bepalen. In onze 
proeflokalen in Nederland worden veel 
monsters (blind) terug geproefd. Daar- 
na stellen we een (voor)verkoop lijst  
samen. Alleen de wijnen met de juiste 
‘Henri Bloem’ standaard komen in deze 
lijst en uiteindelijk in uw wijnkelder. 

Vooruitzien is de  
garantie voor een  
ruime, voordelige  
keuze
Deze lijst biedt u als Bourgognelief- 
hebber de gelegenheid om uw voor-
raad Bourgognes tijdig aan te vullen. 
Voor prijzen, die een stuk vriendelijker 
zijn dan eventueel later in de winkel.  
Veel van deze zeer gewilde wijnen  
zullen niet in de winkels komen door 
de immer groeiende schaarste, deels 
veroorzaakt door het veranderende  
klimaat. Ook de vraag naar wijnen uit 
de Bourgogne stijgt nog ieder jaar. 
Wees er dus snel bij. 

Keuzestress? 
Keuzestress is totaal niet nodig, want 
uiteraard staat ons team voor u klaar 
met persoonlijk advies voor de beste 
keuze. Kom langs bij uw  Henri Bloem, 
of neem telefonisch/ per mail contact 
met ons op. 

Prijzen zijn geldig t/m 
zaterdag 30 juli 2022.

‘Bourgogne 2020 
Een spiegel van de 

diversiteit van het gebied. 



Chablis
Vanuit dit noordelijk gelegen deel van de Bourgogne bieden we jaargang 2021 aan. Een compleet ander jaar als 2020. Moeder natuur 
hield huis in 2021, met onder andere strenge vorst in april. De rest van het jaar was relatief koel, waardoor de wijnen lichter zijn dan 
voorgaande jaren en meer frisse zuren bevatten, met recht ‘klassiek Bourgogne’. Wijnen uit 2021 hebben over het algemeen baat bij 
een aantal jaar kelderrijping. 

Mâconnais
Ook deze regio heeft dit jaar geprofiteerd van het warme weer. Wat deze regio onderscheidt van de overige regio’s is de, in verhou-
ding, grotere hoeveelheid neerslag die is gevallen. Hierdoor hebben de druiven minder last gehad van water-stress door de droogte 
en zijn ze mooi rijp geworden, met veel sap. De wijnen zijn genereus, rijk en met veel levendigheid door de verfijnde zuren. Een regio 
die dit jaar zeer interessante wijnen oplevert. 
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Domaine Jean-Paul 
& Benoît Droin  
Volgens het gerenommeerde wijnblad 
‘Bourgogne Aujourd’hui’ behoren de  
wijnen van de familie Droin tot de beste  
die er in de Chablis te vinden zijn. Wij 
kunnen dat alleen maar beamen. In het 
koelere jaar 2021 heeft Benoît een mooie 
serie wijnen gemaakt, die een goede  
balans bezitten met een mooie minerali-
teit. Wijnen die in uw kelder niet mogen 
ontbreken en waar u nog lang van kunt 
genieten.

Domaine des Tournons  

Didier en Catherine Tripoz produceren 
zeer koopwaardige rode en witte wijnen. 
De druivenstokken van de chardonnay-, 
pinot noir- en gamaydruiven zijn gemid-
deld 45 jaar oud. De Mâcon-Charnay 
Blanc rijpt zes maanden in roestvrij- 
stalen vaten en de overige wijnen zes tot  
negen maanden in eikenhouten vaten. 

Drinken: 2024-2033

We bieden u van deze producent al 
jaargang 2021 aan. Dit is een iets frisser 
jaar dan 2020, waardoor de wijnen meer 

levendigheid en sap bevatten. Karakter-
volle wijnen met een gemiddeld kelder-
potentieel. Drinken: 2022-2027

Chablis  Voorverkoopprijs Winkelprijs

TIP ’21 Chablis  18,95 21,95
 ’21 Chablis Vaillons 1er Cru 28,95 32,95
 ’21 Chablis Vosgros 1er Cru 28,95 32,95
 ’21 Chablis Montmains 1er Cru 31,95 36,50
 ’21 Chablis Fourchaume 1er Cru 33,95 37,95
 ’21 Chablis Montée de Tonnerre 1er Cru 36,95  41,95
 ’21 Chablis Vaudésir Grand Cru 56,50 63,50
 ’21 Chablis Hommage à Louis  Grand Cru  65,50 74,50

Charnay-lès-Macon

 ’21 Mâcon-Charnay Clos des Tournons Lieu-dit 9,95 11,50
 ’21 Bourgogne Blanc Vieilles Vignes  10,95 12,95
 ’21 Mâcon-Charnay Clos des Tournons Lieu-dit 9,95 11,95
 Bourgogne Rouge Vieilles Vignes  11,95 13,50

Fantastische serie wijnen proeven 
met de familie Saumaize.

Edwin (Bloem Utrecht) 
met Laurent Juillot.
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Domaine de Roally  

We zijn blij u dit jaar de ‘Viré-Clessé’ van 
Domaine de Roally aan te mogen bieden. 
De wijn bezit in 2020 bijzonder veel body 
en lengte, echt een wijn waar we blij van 

worden. De wijn is volledig biologisch en 
krijgt geen houtrijping; puur chardonnay. 

Zeer fraai, voor een rechtvaardige prijs.
Drinken: 2022-2027

Clessé  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Mâcon Viré-Clessé  16,95 18,95

Famille Paquet  
Dit jaar bieden we u voor het eerst de 
wijnen aan van familie Paquet. Opgericht  
in 1980 door Jocelyne en Michel  
Paquet, die de passie voor wijn maken  
inmiddels hebben overgedragen aan hun 
drie zoons: Baptiste, Mathieu en Camille,  
die momenteel verantwoordelijk zijn 
voor het domaine. Zij produceren onder  
andere diverse Saint-Vérans en Mâcons. 
De wijnen rijpen ca. 12 maanden op  
houten vaten, gevolgd door 6 maanden  

Domaine 
Saumaize-Michelin  
Met de oogst van 2020 is het zover: 
De zware en langdurige strijd van de  
boeren om voor de beste wijngaarden van  
Pouilly Fuissé de Premier Cru status 
te verkrijgen is eindelijk gewonnen! 
Vier wijnen van de familie Saumaize- 
Michelin mogen de status Premier Cru  
vermelden! Hierdoor zijn er enkele naam-
aanpassingen verplicht. ‘Les Tilliers’ is de 
wijn die voorheen ‘Vigne Blanche’ werd 
genoemd. De ‘Ampélopsis’ is hun top 
cuvée en wordt gemaakt van druiven 
afkomstig van alle Premier Cru-wijn-
gaarden en ‘Ronchevats’. Vanwege 
deze laatste toevoeging is Ampélopsis 

op roestvrijstalen tanks. De wijnen  
bezitten mooie zuren, mineraliteit en 
hebben erg veel materie. Voor ons 
springt de ‘Saint-Véran En Crèches’ eruit  

geen Premier Cru, maar levert wel de  
mooiste wijn van het domaine op (wel 
even 10 jaar bewaren). Christine en  

Duvayé
TIP Bourgogne Blanc  13,95 16,95
 Mâcon-Villages Nos Cinq Terroirs  13,95 15,95
 Saint-Véran  16,95 19,95
 ’19 Saint-Véran les Terres Noir  22,95 24,95
 ’19 Saint-Véran En Crèches  22,95 24,95
 ’19 Pouilly-Fuissé  25,95 29,95

Vergisson

 Saint-Véran Villages  15,95 18,95
 Mâcon Vergisson Sur la Roche  17,95 21,95
 Saint-Véran les Crèches  18,50 22,95

TIP Pouilly-Fuissé Pentacrine  22,95 27,95
 Pouilly-Fuissé les Tilliers  23,50 28,95
 Pouilly-Fuissé les Ronchevats Lieu-dit 24,50 29,95
 Pouilly Fuissé les Courtelongs Lieu-dit 24,50 29,95
 Pouilly-Fuissé Vers Cras 1er Cru 27,95 33,95
 Pouilly-Fuissé les Crays 1er Cru 27,95 33,95
 Pouilly-Fuissé la Maréchaude 1er Cru 27,95 33,95
 Pouilly-Fuissé Sur la Roche 1er Cru 27,95 33,95
 ’19 Pouilly Fuissé Ampélopsis   36,50 43,95

Côte Chalonnaise
In de Chalonnais is in 2020 van alle regio’s de minste neerslag gevallen. Hier en daar hebben  de druiven daardoor wat last gehad van 
de hitte, wat geresulteerd heeft in kleinere opbrengsten, maar in de meeste gevallen wel van een voortreffelijke kwaliteit. Met name 
de pinot noir heeft hier goed van kunnen profiteren, wat veel concentratie en rijkdom heeft opgeleverd.  

Domaine Ragot  

Nicolas Ragot is blij met de oogst 2020. 
De wijnen zijn van hoge kwaliteit, met 
veel terroirexpressie. De witte Givry 
heeft een prachtig bouquet met een 
diepe smaak en veel lengte. De ‘Grande 

Berge’ heeft een mooie elegante neus 
en is gevuld, sappig en rond. 

Drinken: 2022-2027

Givry

 Givry Champ Pourot Lieu-dit 18,50 20,50
 Givry la Grande Berge 1er Cru 24,95 27,95

met zijn bijzondere aroma’s en lange  
afdronk. Een goed adres voor betaalbare 
Bourgognes. 
Drinken: 2022-2026

Roger zijn met recht één van onze  
favoriete producenten. 
Drinken: 2023-2040

NIEUW

BIO



Côte de Beaune
Ook de appellaties in de Côte de Beaune hebben kunnen profiteren van het droge, warme jaar. Zowel de rode, als de witte wijnen zijn 
van uitzonderlijke kwaliteit. De verrassingen waren voor ons de pinot noirs uit Maranges en Volnay en de chardonnays uit Meursault. 
Voor gunstig geprijsde wijnen, kijk ook eens naar de Bourgogne Blanc en Bourgogne Rouge van de diverse boeren. Met het oog op de 
oogst van 2021, die in de Côte de Beaune met name voor de witte wijnen extreem klein is, is het aan te raden dit jaar uw slag te slaan.  

Domaine Françoise 
& Denis Clair  
Jean-Baptiste is blij met jaargang 2020. 
De witte wijnen zijn zeer levendig,  
bezitten goede zuren en zijn zeer  
elegant. De Premier Cru’s kunt u een 
aantal jaar bewaren. De rode wijnen zijn 
zeer mooi in balans, boordevol rood 
fruit en sap. Een uitstekend adres voor  
betaalbare Bourgognes. 
Drinken: 2022-2030

Santenay

 Santenay  23,95 28,95
 Saint-Aubin Sur le Sentier du Clou 1er Cru 30,95 36,95
 Saint-Aubin les Frionnes 1er Cru 32,50 38,50
 Saint-Aubin Sous Roche Dumay 1er Cru 33,95 39,95
 Saint-Aubin En Remilly* 1er Cru 39,95 47,50
 Santenay Clos des Mouches* 1er Cru 52,95 62,50
 Santenay Clos Genet Lieu-dit 22,95 27,50
 Saint-Aubin Sur le Sentier du Clou 1er Cru 24,50 28,95
 Santenay Clos de la Comme      1er Cru 29,50 34,95
 Santenay Clos de Tavannes              1er Cru 30,95 36,95

Domaine Michel Juillot  

De witte wijnen van Laurent Juillot  
worden dit jaar gekenmerkt door  
rijkdom en body. Deze bezitten aanzien-
lijk minder zuren dan in eerdere jaren.  
Voor wie direct van zijn aankoop wil  
genieten is dat goed nieuws, want 
de wijnen zijn vrijwel direct op dronk. 
De rode wijnen bezitten veel sap, zijn 
open en met zeer veel lengte. De rode  
‘Vignes de Maillonge’ is afkomstig van  

Domaine Belleville  

Ook dit jaar mogen we u de wijnen  
aanbieden van Domaine Belleville. 
De wijnen van Charles Nebout zijn  
onveranderd in stijl. De wijnen staan 
als een huis. Met name ‘la Fosse’ is de  
laatste jaren zeer gestegen in kwaliteit 
en is zeer koopwaardig. 

een wijngaard op een zuidoostelijke  
helling en is daardoor wat frisser. De  
rode ‘Clos des Barraults’ is krachtiger,  

Drinken: 2022-2028

Mercurey  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Bourgogne Blanc  15,50 18,50
 Mercurey les Vignes de Maillonge Lieu-dit 25,50 30,50
 Mercurey Clos des Barraults 1er Cru 28,95 34,95
 Bourgogne Rouge  14,95 18,50
 Mercurey les Vignes de Maillonge Lieu-dit 23,95 28,95
 Mercurey Clos des Barraults 1er Cru 29,95 36,50

Rully  

 Rully la Crée Lieu-dit 21,95 25,50
 Rully Rabourcé 1er Cru 28,95 32,50
 Rully la Fosse 1er Cru 28,95 32,50

TIP Rully la Pucelle 1er Cru  29,95 34,50
 Santenay les Hâtes 1er Cru 28,95 32,50

met rijpe tannines en veel lengte. 
Drinken: 2022-2028 
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Huub, Jordy (links, Bloem Amersfoort)  
en Co (rechts, Bloem Zwolle) met Vivien  
en Roger Saumaize bij dé Roche in  
Vergisson.
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Domaine Chevrot    

Ook in 2020, net als in 2019, hadden  
Pablo en Vincent Chevrot geluk toen 
het twee dagen voor de oogst lokaal  
regende. De druiven bezitten daar-
door nét iets meer sap. Alle wijnen zijn  
biologisch en zijn zeer zuiver van smaak. 
De ‘Aligoté Quatre Terroirs’ rijpt op 
roestvrijstalen vaten waardoor de wijn 
mooi zijn fruit behoudt en fris en sappig 
blijft. De ‘Aligoté Tilleul’ rijpt op grote 
houten vaten, wat de wijn wat meer body 

Domaine Marc Colin  

De wijnen van Damien Colin behoren tot 
de top in Bourgogne. De wijnen bezitten 
aroma’s van rijp fruit, in combinatie met 
een onderliggende frisheid. De wijnen 
staan als een huis en komen volledig tot 
hun recht na een aantal jaar rijping. Met 
trots kunnen wij ook dit jaar zijn wijnen 
aanbieden.

en vulling meegeeft. De wijnen zijn zeer 
koopwaardig met een enorme concen-

Drinken: 2024-2032 

Cheilly-Les-Maranges  Voorverkoopprijs Winkelprijs

TIP Bourgogne Aligoté  14,95 16,95
 Bourgogne Aligoté Tilleul Lieu-dit 22,95 26,95
 Maranges MAGNUM  54,95 64,95

TIP Bourgogne Hautes Côtes de Beaune  19,95 22,95
 Maranges Sur le Chêne Lieu-dit 22,95 26,95
 Maranges la Fussière 1er Cru 29,95 34,95
 Maranges le Croix Moines       1er Cru 44,95 53,95
 Maranges Sur le Chêne MAGNUM Lieu-dit 49,95 57,95

Gamay-Saint-Aubin

 Santenay*  26,95 31,95
 Saint-Aubin En Montceau* 1er Cru 42,95 50,95
 Saint-Aubin En Remilly* 1er Cru 42,95 50,95
 Chassagne-Montrachet*  44,95 52,95
 Chassagne-Montrachet Caillerets* 1er Cru 79,95 94,95

tratie en een hoog ‘lekker’ gehalte. 
Drinken: 2022-2037

Domaine
Bachelet-Monnot  
De wijnen van de gebroeders Marc 
en Alexandre Bachelet zijn zeer koop-
waardig. Wie van gestructureerde en  

krachtige rode Bourgognes houdt is dit 
domaine echt een aanrader.

Maranges

 Maranges la Fussière 1er Cru 27,95 31,95

Drinken: 2024-2030

Proeven bij Benoît Moreau

Sascha (Bloem Apeldoorn) 
met Benoît Moreau.

BIO



Domaine 
Coffinet-Duvernay  
Alhoewel de wijnen van Philippe en 
zoon Bastien Duvernay misschien minder  
bekend zijn dan die van sommige van zijn 
collega’s, doen ze er absoluut niet voor 
onder. En dat voor een, voor Bourgogne  
begrippen, redelijke prijs. De wijnen 
bezitten een mooie mineraliteit, aan- 
gename fruitaroma’s en ontzettend veel 
lengte. De Premier Cru’s kunnen zonder  

Domaine Bruno Colin  

De witte wijnen van domaine Bruno Colin 
zijn ook dit jaar weer onberispelijk. Stuk 
voor stuk bezitten ze veel intensiteit, 
concentratie met verfrissende zuren voor 
een uitstekende balans. De rode wijnen 
zijn klassiek, met een relatief lichte kleur, 
veel rood fruit, elegantie en een goede 
lengte. 
Drinken: 2022-2033

Domaine Bernard Moreau  

In 2021 is domaine Bernard Moreau  
opgesplitst in tweeën. Alexandre  
Moreau blijft eigenaar van domaine  
Bernard Moreau en broer Benoît is zijn 
eigen domaine gestart, zie hieronder. 
Hierdoor is er vooralsnog eenzelfde  
hoeveelheid wijn beschikbaar van  
domaine Bernard Moreau, maar dat 
zal met ingang van volgend jaar fors 

Domaine Morey-Coffinet  

Thibault Morey is zeer tevreden over 
zijn oogst in 2020. Hij koos ervoor iets  
eerder te oogsten dan andere jaren, 
vanwege de aanhoudende warmte en 
droogte, om zo voldoende frisheid in 
de wijn te behouden. De wijnen zijn zeer 
goed in balans en  zeer verfijnd. Dit jaar 
bieden wij u tevens een aantal wijnen aan 
die Thibault heeft gemaakt met gekocht 
fruit. Het gaat om wijnen in appellaties 
waar hij zelf geen wijngaarden heeft. Een 
zeer interessante toevoeging met een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

moeite 10 jaar oud worden. Zeer over- 
tuigende Chassagnes.

minder zijn. De kwaliteit is ook dit jaar  
uitzonderlijk hoog. Alexandre is verrukt 
over de frisheid en mineraliteit die de 

Drinken: 2022-2030

Chassagne-Montrachet

 Bourgogne Aligoté  14,50 16,50
 Chassagne-Montrachet  38,50 43,50
 Chassagne-Montrachet les Blanchots Dessous Lieu-dit 44,95 49,95
 Chassagne-Montrachet la Maltroie* 1er Cru 52,50 59,50
 Chassagne-Montrachet Clos Saint Jean*  1er Cru 54,95  62,95
 Chassagne-Montrachet les Fairendes* 1er Cru 57,50 64,95
 Bâtard-Montrachet* Grand Cru 225,00 249,50

Chassagne-Montrachet  

 Bourgogne Chardonnay*  19,95 23,95
 Chassagne-Montrachet*  49,95 57,95
 Chassagne-Montrachet les Chaumées* 1er Cru 69,95 81,95
 Chassagne-Montrachet la Maltroie* 1er Cru 72,50 83,95
 Chassagne-Montrachet Morgeot*   1er Cru 73,95 84,95
 Chassagne-Montrachet En Remilly* 1er Cru 87,95 105,00
 Corton-Charlemagne* Grand Cru 190,00 225,00
 Bâtard-Montrachet* Grand Cru 425,00 490,00
 Chevalier-Montrachet* Grand Cru 550,00 620,00
 Bourgogne Rouge*  17,95 21,95

Chassagne-Montrachet  

 Bourgogne Blanc  25,95 30,95 
 Chassagne-Montrachet*  58,95 69,95
 Chassagne-Montrachet la Maltroie* 1er Cru 87,95 105,00
 Chassagne-Montrachet  36,95 43,95
 Chassagne-Montrachet la Cardeuse* 1er Cru 74,95 88,95

Chassagne-Montrachet  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Saint-Romain Sous le Château*  32,95 38,95
 Auxey-Duresses Climat du Val* 1er Cru 36,95 43,95
 Chassagne-Montrachet*  53,95 64,95
 Puligny-Montrachet le Trézin*  59,95 71,95
 Chassagne-Montrachet En Cailleret* 1er Cru 78,95 94,95
 Chassagne-Montrachet la Romanée* 1er Cru 84,95 100,00
 Meursault les Perrières* 1er Cru 127,50 155,00
 Bâtard-Montrachet* Grand Cru 350,00 425,00
 Chassagne-Montrachet*  37,95 44,95
 Chassagne-Montrachet Morgeot* 1er Cru 52,95 63,95
 Corton* Grand Cru 107,50 127,50

wijnen bevatten, ondanks het warme jaar. 
Drinken: 2022-2030
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Drinken: 2022-2040



Maison Leroy    

De wijnen van Madame Lalou Bize-Leroy  
zijn wereldberoemd en zeer gewild. 
Ook dit jaar mogen wij u een aantal  

wijnen van Maison Leroy aanbieden. Op 
het moment van schrijven is nog niet  
bekend  om welke wijnen het gaat, wat  
de hoeveelheden zijn en wat de bijbe- 
horende prijs is. Bent u geïnteresseerd in 

wijnen van dit bijzondere wijnhuis? Geef 
dit dan aan bij uw Henri Bloem en zodra 
er meer bekend is zullen zij contact met 
u opnemen.

Domaine Sylvain Bzikot  

Ook dit jaar zijn de witte wijnen van  
domaine Sylvain Bzikot een goede  
keuze in het middensegment. De ‘Bour-
gogne Blanc’ is sappig en fris, waarbij 
‘les Grands Charrons’ meer vulling en 
kracht heeft. De rode wijnen zijn zeer  

Domaine Etienne Sauzet  

Benoît Riffault, schoonzoon van eigenaar  
Gerard Boudot, is sinds enkele jaren  
verantwoordelijk voor het wijnmaken, 
samen zijn schoonvader. Benoît is erg  
tevreden over jaargang 2020. Ondanks 
het warme jaar bezaten de druiven erg 
veel sap, wat hem verbaasde. De wijnen 
zijn zeer goed in balans, spannend en 
complex. De wijnen van Sauzet zijn erg 

koopwaardig voor de middellange termijn. 

gewild en daardoor snel uitverkocht.
Drinken: 2024-2030

Puligny-Montrachet  
 
 Bourgogne Blanc  15,50 18,95
 Meursault les Grands Charrons  Lieu-dit 39,95 47,95

TIP Bourgogne Rouge  14,95 18,50
 Auxey-Duresses   22,95 27,95

Puligny-Montrachet  

 Puligny-Montrachet  63,95 75,95
 Puligny-Montrachet les Réferts* 1er Cru 115,00 135,00
 Puligny-Montrachet les Perrières* 1er Cru 115,00 135,00
 Puligny-Montrachet Champs Canet* 1er Cru 125,00 147,50
 Puligny-Montrachet les Folatières* 1er Cru 147,50 175,00
 Puligny-Montrachet les Combettes* 1er Cru 147,50 175,00 

Drinken: 2022-2029
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Domaine Michel Niellon    

Alle wijnen van dit domaine bezitten 
een ziltige ondertoon, ook wel ‘saliné’  
genoemd. Dit geeft de wijnen van  
Niellon een extra laag complexiteit. 
De Bourgogne Blanc is zeer koopwaar-
dig met een milde minerale toets. De 
‘Champ Gains’ heeft wat meer body 
dan ‘la Maltroie’ en heeft een groter  
bewaarpotentieel. Wij waren bijzonder 

gecharmeerd van de rode ‘Chassagne- 
Montrachet’, waarvan de kleindochter 
van Michel, Lucie Coutoux, aangeeft dat 

Chassagne-Montrachet  

 Bourgogne Blanc  27,95 32,95
 Chassagne-Montrachet  50,95 60,95
 Chassagne-Montrachet la Maltroie 1er Cru 70,95 84,95
 Chassagne-Montrachet les Champ Gains* 1er Cru 70,95 84,95
 Chassagne-Montrachet   30,95 36,95

het haar beste rode wijn ooit is. Zeer  
verfijnde en elegante pinot noir.
Drinken: 2022-2030

Maison Benoît Moreau    

Zoals aangegeven is Benoît Moreau  
vertrokken bij het familiedomein en is hij  
voor zichzelf begonnen. Hij heeft de  
helft van de wijngaarden van het ouder- 
lijk domaine ‘meegenomen’. In 2020 
was hij echter niet in de positie om wijn 
te maken van zijn eigen wijngaarden.  
Vandaar dat hij, ter overbrugging, sap 
van bevriende wijnmakers heeft gekocht 
en voor nu ‘Maison Benoît Moreau’ 

heet. Het sap heeft hij zelf afgevuld in  
gebruikte vaten  en bewaard in zijn  
kelder thuis om het een jaar later naar 
zijn gloednieuwe ‘cuverie’ te verplaatsen.  
Het resultaat mag er zijn. De wijnen die 

Chassagne-Montrachet  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Chassagne-Montrachet  66,95 79,95
 Saint-Aubin les Champlots* 1er Cru 70,95 84,95
 Chassagne-Montrachet les Fairendes* 1er Cru 97,95 115,00
 Chassagne-Montrachet En Remilly* 1er Cru 107,50 130,00

we u nu mogen aanbieden bezitten zo’n 
enorme levendigheid en energie dat we 
vol verwachting uitkijken naar zijn eerste 
oogst van zijn eigen wijngaarden in 2021. 
Drinken: 2022-2030

NIEUW



Domaine 
Jean-Philippe Fichet    
Dit jaar hebben Jean-Philippe en Michelle  
Fichet een fantastische ‘Bourgogne Côte 
d’Or’ gemaakt. De wijnen bezitten in 
2020, ondanks de warmte, een mooie 
fraîcheur, een goede balans en inten-
siteit. De ‘Meix Sous le Château’ bezit 
meer vulling en lengte ten opzichte van 
de ‘Meursault Village’. Een zeer goede 

Domaine Thierry 
& Pascale Matrot    
De wijnen van de familie Matrot zijn al  
jaren een vaste waarde in ons assorti-
ment. Met name de ‘Bourgogne Blanc’ 
heeft al menig hart gestolen. Ook dit 
jaar is deze wijn onze favoriet, een wijn  
gekenmerkt door een goede balans  
tussen rijp geel fruit en aanwezige, 
maar gepolijste zuren. Wijnen met een  

Domaine Rémi Jobard    

Al jaren zijn wij bijzonder gecharmeerd 
van de wijnen van Rémi Jobard. Dit jaar 
bieden we u alleen de domaine-wijnen 
aan, met als nieuwe wijn de ‘Aligoté les 
Busigny’ gemaakt van minimaal 60 jaar 
oude stokken. Een wijn met veel vulling 
en frisse, maar niet te strakke zuren. De 
‘Bourgogne Côte d’Or’ is een complex 

producent voor de middellange termijn.

fantastische prijs- en kwaliteitverhouding.  
De nieuwe generatie (dochters Elsa  
en Adèle) timmert hier duidelijk hard aan 

glas wijn met zeer veel lengte, die baat 
heeft bij een extra jaar kelderrijping. 

Meursault

 Bourgogne Côte d’Or  18,95 22,95
 Monthélie Blanc  24,50 29,95
 Auxey-Duresses  27,95 32,95
 Meursault  47,95 55,95
 Meursault le Meix Sous le Château Lieu-dit 48,50 56,95
 Meursault les Chevalières* Lieu-dit 62,95 72,95
 Meursault les Chevalières MAGNUM* Lieu-dit 145,00 167,50

Meursault  
  
TIP Bourgogne Blanc  18,95 22,95
 Saint-Romain  28,95 34,95
 Auxey-Duresses  24,95 29,95
 Monthélie  26,50 31,95
 Meursault  31,95 38,95

Meursault  

 Aligoté les Busigny Vieilles Vignes  28,50 33,95
 Bourgogne Côte d’Or Vieilles Vignes  28,50 33,95
 Meursault Sous la Velle Lieu-dit 54,95 64,95
 Meursault les Chévalières*          Lieu-dit 71,95 85,95
 Meursault les Poruzots Dessus* 1er Cru 99,95 120,00

Drinken: 2023-2028 

de weg.
Drinken: 2022-2027

Drinken: 2022-2029

Domaine Jobard-Morey  

Valentin Jobard is al jaren een  
vertrouwd adres in deze populaire witte  
wijn gemeente. Hij bezit 6 hectare in 
Meursault. Zijn wijnen hebben in 2020 
een verfijnde neus, zijn subtiel, met een 
minerale ondertoon. Wijnen die niet  
zullen misstaan in uw kelder. 

Meursault  Voorverkoopprijs Winkelprijs 
 
 Meursault  40,95  46,95
 Meursault les Tillets Lieu-dit 44,95  50,95
 Meursault les Narvaux Lieu-dit 48,50  54,50
 Meursault les Poruzots 1er  Cru 62,50  70,50
 Meursault les Charmes 1er  Cru 72,50  81,50

Domaine Guy Bocard    
Nieuw in deze folder zijn de wijnen van 
domaine Guy Bocard. In 2018 is dit  
domaine gekocht door de Richbourg  
familie en sindsdien timmert het  
domaine hard aan de weg. Momenteel 
bezit het domaine 5,5 hectare in voor-
namelijk Meursault. De wijnen rijpen op 
houten vaten, waarvan ongeveer 20% 
nieuw is, tevens werken ze met grotere 
vaten om zo het terroir beter tot uiting  
te laten komen. Ze werken volledig  
biologisch. De wijnen bezitten veel fruit, 
romigheid en goede zuren. De ‘Limozin’  

is gevulder dan de ‘Charmes’, die  
verfijnder is. Wij waren bijzonder onder  
de indruk. Het is niet voor niks dat  
het wijnblad Bourgogne Aujourd’hui  
domaine Guy Bocard heeft uitgeroepen 

Meursault  

TIP Bourgogne Côte d’Or  19,95 24,95
 Auxey-Duresses  1er Cru 34,95 41,95
 Meursault Vieilles Vignes  51,95 61,95
 Meursault Limozin  59,95 71,95
 Meursault Narvaux  59,95 71,95
 Meursault Charmes*          1er Cru 96,95 115,00
 Meursault Genevrières* 1er Cru 96,95 115,00

tot één van de tien producenten uit 2020 
om in de gaten te houden. 
Drinken: 2023-2030
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Domaine 
Marquis d’Angerville    
Ook hier kunnen wij, naast de beroemde 
rode appellaties, voor het eerst ook een 
witte wijn aanbieden. Deze chardonnay 
bezit bijzonder veel frisheid en is zeker 
geen ‘vette’ wijn. De ‘Clos des Ducs’ 
is jong al zeer verleidelijk, maar laat 
zijn ware potentie pas zien na een fiks  

aantal jaren kelderrijping. Volgens 
Guillaume d’Angerville is 2020 zijn beste 

Volnay
  
 Meursault les Santenots* 1er Cru 112,00  126,50
 Volnay*  59,95  68,50
 Volnay les Fremiets* 1er Cru 99,95  113,50
 Volnay Champans* 1er Cru 125,00  142,50
 Volnay Clos des Ducs* 1er Cru 193,50  218,50

jaar sinds 2010.
Drinken: 2025-2050

Domaine 
Nicolas Rossignol  
Nicolas bezit wijngaarden in meer dan 30 
verschillende appellaties. Over de hele 
linie worden de wijnen gekenmerkt door 
rijp zwart fruit, cassis, veel fraîcheur en 
concentratie. Voor wie van Bourgognes 
met karakter houdt, is dit domaine een 
echte aanrader.
Drinken: 2023-2032

Volnay

 Bourgogne Rouge**  26,00  30,00
 Savigny-les-Beaune**  35,00  40,00
 Pernand Vergelesses les Fichots** 1er Cru 46,00  53,00
 Savigny-les-Beaune les Lavières** 1er Cru 48,00  55,00
 Pommard les Vignots** Lieu-dit 61,00  70,00
 Volnay**  61,00  70,00
 Beaune Reversées** 1er Cru 67,00  75,00
 Volnay Clos des Angles** 1er Cru 75,00  85,00
 Volnay Santenots** 1er Cru 95,00  110,00
 Volnay les Chevrets** 1er Cru 105,00  120,00
 Pommard les Épenots** 1er Cru 160,00  190,00

Domaine 
Charles Père et Fille     
Vader Pascal en dochter Pauline  
hebben in 2020 een fantastische  
‘Fremiets’ gemaakt, met een geweldige 
prijs-kwaliteitverhouding. Een vlezige 
wijn met een sappige fruitigheid met 
zijdezachte tannines. De ‘Combotte’ is 

jaargang 2021 en bezit veel fruit en een 
romige afdronk. Heerlijke en betaalbare 
Bourgognes die relatief snel op dronk 

Nantoux
  
TIP ’21 Hautes-Côtes de Beaune la Combotte Lieu-dit 15,50 17,50
 ’19 Beaune les Épenottes  1er Cru 30,50 34,50
 ’21 Volnay les Fremiets  1er Cru 38,50 43,50

zijn. 
Drinken: 2023-2028

Domaine du Prieuré    

In deze lijst kunnen we u voor het 
eerst de witte ‘Savigny’ aanbieden, die  
gekenmerkt wordt door veel gul sap, 
mooi geel fruit en goede frisse zuren. De 
rode wijnen excelleren in balans, fruit en 
intensiteit. Wijnen met een hoog lekker 
gehalte. 

Drinken: 2022-2028

Savigny-les-Beaune

TIP Savigny-les-Beaune  17,95 21,95
 Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes   17,95 21,95
 Savigny-les-Beaune les Grands Picotins Lieu-dit 19,95 23,95
 Savigny-les-Beaune les Hauts Jarrons 1er Cru 26,95 31,95

Les Parcellaires de Saulx    

De nieuwe eigenaren van Domaine de 
Belleville en Château de la Commaraine  
zijn in 2017 een handelshuis gestart  
onder de naam ‘Les Parcellaires de Saulx’ 
in Meursault. Ze produceren 30 verschil-
lende wijnen waar wij u dit jaar voor 
het eerst een aantal wijnen van mogen  
aanbieden. Het sap wordt gekocht 
bij wijnboeren uit de omgeving die  
voornamelijk biologisch of biodynamisch 

werken en zijn veelal afkomstig van één 
wijngaard van één wijnboer. De wijnen 
zijn bijzonder elegant en verfijnd met een 

Meursault   Voorverkoopprijs Winkelprijs
  
 Bourgogne   21,95 24,95
 Saint-Aubin En l’Ebaupin*  29,95  33,95
 Gevrey Chambertin les Evocelles*  47,50 53,50
 Chapelle Chambertin* Grand Cru 197,50 221,50
 ’19 Clos de Vougeot*  Grand Cru  197,50 221,50 
 Chambolle Musigny les Feusselottes 1er Cru  201,50 227,50

krachtige ondertoon. 
Drinken: 2022-2040

NIEUW



Domaine 
de la Commaraine    
Paul Krug, de zoon van Olivier Krug 
van het gelijknamige Champagnehuis, 
is verantwoordelijk voor het maken van 
de ‘Clos de la Commaraine’, de enige 
wijn van dit domaine. De wijn is in 2020 
zeer geconcentreerd, met zowel rijpe als 
frisse tonen, kracht en finesse. Een zeer 

Domaine Daniel Largeot    

Dit jaar zijn we bijzonder gecharmeerd 
van de ‘Beaune 1er Cru les Grèves’. De 
wijnen van dit domaine zijn simpelweg 
heerlijke en betaalbare Bourgognewijnen 
voor de middellange termijn.

Domaine de Courcel    

De wijnen van domaine de Courcel zijn 
echte bewaarwijnen. Jong zijn ze streng, 
kruidig en krachtig. Bewaar ze voor  
langere tijd en de ware kracht en  
complexiteit van Pommard komt  
tevoorschijn. Wat ons betreft is dit één 
van de beste producenten in Pommard.  

complexe wijn die baat heeft bij een  
aantal jaar flesrijping.  

Drinken: 2021-2027

Onze favoriet is en blijft de ‘Bourgogne  
Rouge’, een wijn met de kracht en stijl  

Pommard

 Nuits-Saint-Georges les Roncières 1er Cru  95,50 108,50
 Pommard Clos de la Commaraine 1er Cru  157,50 178,50
 Pommard Clos de la Commaraine Magnum* 1er Cru  318,50 360,00
 Pommard Clos de la Commaraine Jeroboam* 1er Cru  656,50 740,00

Chorey-lès-Beaune
  
 Chorey-lès-Beaune les Beaumonts Lieu-dit 18,50 21,95

TIP Aloxe-Corton  27,95 31,95
 Beaune les Grèves 1er Cru 28,95 33,95

Pommard
  
 Bourgogne Rouge*/**  43,00 53,00
 Pommard les Vaumuriens*/** Lieu-dit 75,00 85,00
 Pommard Grand Clos des Epenots*/** 1er  Cru 120,00 140,00
 Pommard Rugiens*/** 1er Cru 145,00 170,00

Drinken: 2025-2038

van een serieuze Pommard, voor een 
‘betaalbare’ prijs. Drinken: 2024-2045

Domaine 
Jean-Marc Boillot  
De hele linie bij dit domaine was in 
één woord indrukwekkend. De wijnen  
bezitten naast de rijpe en volle smaken 
een elegante fraîcheur en veel lengte. 
Onze tip: de ‘Puligny-Montrachet’, een 
wijn gekenmerkt door een verleidelijke 
neus van rijp fruit, witte bloemen en een  

Pommard  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Puligny-Montrachet*  57,95 65,95
 Puligny-Montrachet les Réferts* 1er Cru 69,95 82,50
 Puligny-Montrachet Champ Canet* 1er Cru 72,50 83,95
 Puligny-Montrachet les Combettes* 1er Cru 81,95 94,95
 Puligny-Montrachet la Truffière* 1er Cru 81,95 94,95
 Bâtard-Montrachet* Grand Cru 200,00 235,00
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subtiele, fijne houttoets met een dito smaak. Drinken: 2023-2032

Domaine 
Marius Delarche     
De wijnen van Etienne Delarche hebben  
geprofiteerd van het warme jaar. Ze  
bezitten veel vulling en rijkdom in  
combinatie met frisse zuren. De witte  
‘Combottes’ is sappig en rijk met een 
kleine romigheid. De ‘Caradeux’ is  
frisser, langer en heeft meer potentie.  
De verrassing van de dag is de rode 
‘les Boutières’ die een rijpe geur en 
smaak heeft, maar met veel pit. De  

‘Corton Renardes’ bezit veel sap, power,  
structuur en complexiteit. De wijnen 
van dit domaine zijn dit jaar met recht  

Pernand-Vergelesses
  
 Pernand-Vergelesses les Combottes  24,95 29,95
 Pernand-Vergelesses En Caradeux* 1er Cru 37,95 44,95
 Corton-Charlemagne* Grand Cru 81,95 94,95
 Pernand-Vergelesses les Boutières  21,95 25,95
 Aloxe-Corton*  30,95 37,95
 Pernand-Vergelesses Ille de Vergelesses  1er Cru 37,95 44,95
 Corton-Renardes* Grand Cru 66,95 78,95

uitblinkers in deze folder.  
Drinken: 2022-2032
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Domaine 
Hoffmann-Jayer    
De stijlverandering die wijnmaker Alex-
andre Vernet toepast op het domaine 
Hoffmann-Jayer wordt bejubeld. Zijn 
‘Echezeaux’ is uitgeroepen tot beste wijn 
uit de regio. Gemaakt van gemiddeld 50 
jaar oude stokken die zorgen voor een 
wijn met veel rijkdom, milde tannines  
en erg veel lengte. Helaas zijn er maar 

weinig flessen van beschikbaar. Kijk eens 
naar zijn ‘Hautes-Côtes’, deze wijnen 
worden met dezelfde kwaliteitsinzet  
gemaakt en komen alleen uit een min-

Magny-lès-Villers

 Hautes-Côtes de Beaune  22,95 27,95
 Hautes-Côtes de Nuits  27,95 33,95
 Côtes de Nuits-Villages  43,95 52,50
 Echézeaux* Grand Cru 260,00 310,00

der bekend gebied. Uitzonderlijk van  
kwaliteit, voor een rechtvaardige prijs.
Drinken: 2023-2040

Côte de Nuits
De pinot noirs van de Côte de Nuits hebben in hoge mate geprofiteerd van het warme weer. De wijnen bezitten hierdoor veel  
concentratie, kracht en milde tannines. Doordat het niet zó warm was als in 2019 en 2018, bezitten de wijnen ook de nodige frisheid. 
Waar de druiven uit de Côte de Beaune profiteerden van het beetje regen dat er viel, was dat in de Côte de Nuits niet het geval. In 
sommige gevallen hadden de druiven daardoor meer last van de droogte waardoor de ontwikkeling stagneerde en het volume tegen 
viel. De kwaliteit is gelukkig uitzonderlijk hoog. Kijk met name eens naar de Côte de Nuits-Villages en wijnen uit Nuits-Saint-Georges 
en Morey-Saint-Denis. 

Domaine Patrice Rion  

Konden we van de oogst 2019 nog  
zoveel bestellen als we wilden, zo wei-
nig is er geoogst in 2020. Patrice heeft 
in 2020 50% minder geoogst. De kwali-
teit is echter ook bij hem zeer hoog. Dit 
jaar kunnen wij u wij u ook zijn ‘Vosne- 
Romanée’ aanbieden en aanbevelen, van 
een gepachte wijngaard. Beide ‘Nuits-
Saint-Georges’ overtuigen net als in  
andere jaren, met veel materie,  
complexiteit en verfijning. Zeer fraaie 
wijnen.
Drinken: 2022-2035

Prémeaux

 Bourgogne Blanc*  18,50 21,95
 Nuits-Saint-Georges Terres Blanches* 1er Cru 46,95 54,95
 Hautes-Côtes de Nuits les Dames Huguettes* Lieu-dit 19,95 23,95
 Bourgogne Rouge les Bons Bâtons* Lieu-dit 19,95 23,95
 Côte de Nuits-Villages*  25,95 31,95
 Vosne-Romanée*  69,95 82,95
 Chambolle Musigny les Cras* Lieu-dit 70,95 84,95
 Nuits-Saint-Georges les Argillières* 1er Cru 81,95 97,95
 Nuits-Saint-Georges Clos St. Marc* 1er Cru 100,00 120,00
 Chambolle Musigny les Charmes* 1er Cru 110,00 130,00

Domaine Michel Mallard    

In afwachting van de wijnen van 2020 
bieden wij u van Michel Mallard, tevens 
wijnmaker op het inmiddels beroemde 
Domaine d’Eugénie, zijn toppers van 
de oogst 2019 aan. 2019 was wederom 
een zeer warm jaar, wat zorgde voor  
perfect rijpe druiven. De ‘Aloxe Corton’ is  
gestructureerder dan beide Ladoix- 
wijnen, doordat het een koeler terroir is. 
De ‘Ladoix la Corvée’ is zo ongeveer de 

ultieme rode Bourgogne en onze favoriet  
van de proeverij. Dit jaar bieden wij u 
tevens Michel’s ‘Corton Grand Cru les 
Marechaudes’ aan. Een zeer complexe 

Ladoix  Voorverkoopprijs Winkelprijs
  
 ’19 Ladoix le Clos Royer Lieu-dit 29,95 34,95
 ’19 Aloxe Corton*  35,95 42,95

TIP ’19 Ladoix la Corvée 1er Cru 39,95 47,95
 ’19 Corton les Marechaudes* Grand Cru 89,95 107,50

en krachtige wijn die 60% rijpt op nieuwe 
vaten. Een wijn die niet zou misstaan in 
menige kelder.  
Drinken: 2024-2039

In de wijngaard bij Vougeot.



Domaine Michel Gros    

Zoon Pierre Gros is sinds 2019 werkzaam 
op het domaine, en hij beaamt dat het 
verlies in 2020 in de Côte de Nuits groter 
is dan in de Côte de Beaune. De ‘Hautes- 
Côtes’ wijnen zijn zeer koopwaardig, 
waarbij de ‘Fontaine St. Martin’-wijnen 
eruit springen. De ‘Clos des Réas’ in  
Vosne-Romanée is een monopole, ofte-
wel van één eigenaar, hét paradepaardje 
en beste wijn van dit domaine. Wij waren 

Domaine Jean Grivot    

Etienne Grivot is zeer tevreden met de 
oogst 2020, wellicht zijn beste oogst 
ooit! De wijnen bezitten veel concen-
tratie, kracht, rijpheid met een gezonde 
zuurgraad. Door de druiven, ondanks 
de warmte en droogte, niet te vroeg te 
oogsten, behouden deze hun natuurlijke  
zuren. Ondanks de late oogst bezitten 
alle wijnen maximaal 13,8% alcohol. 
De wijnen zijn zeer gewild en daardoor  

zeer onder de indruk, een topadres voor 
een set meesterlijke wijnen. 

helaas zeer schaars.

Vosne-Romanée

 Hautes-Côtes de Nuits Fontaine St. Martin Lieu-dit 24,95 29,95
 Hautes-Côtes de Nuits*  21,50 25,95
 Hautes-Côtes de Nuits Au Vallon* Lieu-dit 22,95 27,95
 Hautes-Côtes de Nuits Fontaine St. Martin Lieu-dit 24,95 29,95
 Chambolle-Musigny*  65,95 77,95
 Vosne-Romanée Aux Brûlées* 1er Cru 107,50 127,50
 Vosne-Romanée Clos des Réas* 1er Cru 110,00 130,00

Vosne-Romanée  

 Nuits Saint-Georges Aux Lavières Lieu-dit 57,95 69,95
 Vosne-Romanée  69,95 84,95
 Nuits-Saint-Georges les Roncières* 1er Cru 130,00 150,00
 Vosne-Romanée les Chaumes* 1er Cru 140,00 165,00
 Nuits-Saint-Georges Aux Boudots* 1er Cru 160,00 190,00
 Vosne-Romanée les Beaux Monts* 1er Cru 220,00 260,00
 Clos Vougeot* Grand Cru 295,00 350,00
 Echézeaux* Grand Cru 365,00 430,00

Drinken: 2022-2035

Drinken: 2025-2040

Domaine Lécheneaut  

Vincent en Philippe Lécheneaut maken 
uitsluitend rode wijnen in 18 verschillende  
appellaties. Zij zijn erg tevreden over 
jaargang 2020; krachtig en intens, met 
veel fraîcheur, goede en zuren en mooi 
gebalanceerde tannines. De wijnen  
hebben baat bij een aantal jaar kelder-
rijping. 
Drinken: 2023-2033

Nuits-Saint-Georges  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Bourgogne Rouge  20,95 23,95
 Hautes-Côtes de Nuits  22,95 26,95
 Nuits-Saint-Georges  40,95 47,95
 Morey-Saint-Denis*   40,95 47,95
 Gevrey-Chambertin  43,95 50,95
 Nuits-Saint-Georges Aux Chouillet Vieilles Vignes 44,95 51,95
 Vosne-Romanée*  47,95 54,95
 Morey-Saint-Denis Clos des Ormes* Lieu-dit 55,95 63,95
 Nuits-Saint-Georges les Damodes* 1er Cru 71,95 81,95
 Nuits-Saint-Georges les Pruliers* 1er Cru 71,95 81,95
 Nuits-Saint-Georges Aux Argillas* 1er Cru 71,95 81,95
 Morey-Saint-Denis les Charrieres* 1er Cru 74,95 84,95
 Clos de la Roche* Grand Cru 195,00 225,00
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(Vlnr) Etienne Grivot, Edwin, 
Hubert Grivot en Sascha.



Henri Bloem14

Domaine 
Christophe Bryczek    
Ook Christophe heeft in 2020 minder 
geoogst, zelfs 40% minder. Een cata- 
strofe. Hij was dit jaar wel erg blij met 
de kwaliteit van zijn rijpe druiven en zijn 
Morey-Saint-Denis wijnen zijn dan ook  

terechte uitblinkers. Met dit domaine  
hebben we al meer dan 40 jaar een  
goede relatie en dat is, zoals tijdens de 

Morey-Saint-Denis

 Morey-Saint-Denis Clos Solon Lieu-dit 30,95 35,95
TIP Morey-Saint-Denis Cuvée Jean-Paul II 1er Cru 49,95 59,95

diverse proeverijen blijkt, niet voor niks.  
Drinken: 2025-2035

Domaine 
Comte Georges de Vogüé    
De nieuwe wijnmaker, Jean Lupatelli,  
heeft een jaar geleden het stokje over-
genomen van François Millet die hier 
tientallen jaren fenomenale wijnen  
maakte. Wij waren bijzonder gechar-
meerd van de ‘Bonnes Mares’, die een 
ongelooflijke diepe kleur heeft, met veel 
concentratie en rondeur. Bravo! Deze  
wijnen zijn zeer gewild en daardoor  helaas zeer schaars.

Chambolle-Musigny

 Musigny Blanc* Grand Cru 629,50  708,50
 Chambolle-Musigny  165,50  185,95
 Chambolle-Musigny* 1er Cru 235,50  265,50
 Bonnes Mares Grand Cru 473,50  533,50
 Chambolle-Musigny les Amoureuses* 1er Cru 473,50  533,50
 Le Musigny Grand Cru 629,50  708,50
 Bonnes Mares MAGNUM* Grand Cru 955,00  1078,50
 Le Musigny MAGNUM* Grand Cru 1275,00  1428,50

Drinken: 2025-2045

(Vlnr) Laurent Lignier, Jordy, Huub, Tjeska en Co.

Domaine d’Eugénie    

Door de warmte en droogte van 2020 
bezitten de druiven van domaine  
d’Eugénie meer concentratie in zowel 
suikers als zuren, aldus wijnmaker en 
regisseur Michel Mallard. De balans is 
daardoor fenomenaal. De ware potentie 
van het terroir komt het beste tot uiting 
in de wijn na enkele (soms tientallen)  
jaren kelderrijping. Drinken: 2025-2045

Vosne-Romanée  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Chassagne Montrachet Perclos* Lieu-dit 71,95 84,95
 Vosne-Romanée*  67,95 80,95
 Vosne-Romanée Clos d’Eugénie* Lieu-dit 97,50 115,00
 Vosne-Romanée Aux Brulées* 1er Cru 190,00 225,00
 Clos Vougeot* Grand Cru 335,00 395,00
 Echézeaux* Grand Cru 340,00 405,00
 Grands-Echézeaux* Grand Cru 420,00 500,00

Hubert Lignier    

Ook bij Laurent Lignier is het volume  
lager dan andere jaren. Door de warmte 
en droogte bleven de druiven klein en 
hadden ze weinig sap. In een vat van 228 
liter gaat normaal gesproken 330 kilo 
druiven, in 2020 was dat echter 380 kilo, 
ofwel hij had meer druiven nodig om  
dezelfde hoeveelheid wijn te krijgen. Een 
groot verschil. De wijnen die er zijn, zijn 
van uitzonderlijke kwaliteit. Laurent heeft 

de afgelopen jaren wijngaarden gekocht 
in de Côte de Beaune. We hopen u dit 
jaar daar iets van te mogen aanbieden. 
Geïnteresseerd? Geef dit aan bij uw  

Morey-Saint-Denis  

 ’21 Bourgogne Rouge**  27,50 32,50 
 Morey-Saint-Denis Très Girard** Lieu-dit 57,00 67,00
 Gevrey Chambertin Regnard**  57,00 67,00
 Gevrey Chambertin les Seuvrées** Lieu-dit 62,00 72,00
 Morey-Saint-Denis les Blanchards*/** 1er Cru 85,00 100,00

Henri Bloem en zodra onze allocatie 
(toewijzing) bekend is, nemen we contact 
met u op.
Drinken: 2025-2040



Domaine 
Armand Rousseau    
Voor alle cuvées van dit magnifieke  
domaine worden de druiven volledig 
ontsteeld. Hierdoor bezitten de wijnen 
een prachtige combinatie van elegantie, 
fijne tannine en structuur. In 2020 is er 
in juli en augustus geen regen gevallen, 
waardoor de druiven weinig sap bevat-
ten. De kwaliteit is fabuleus, luxueus, 

Domaine Bruno Clair    

Bruno is inmiddels met pensioen en zijn 
drie kinderen hebben het stokje over-
genomen. Zoon Arthur geeft aan dat ze 
tegenwoordig 31 verschillende wijnen 
maken, afkomstig van 27 hectare. De 
stijl blijft vergelijkbaar, alleen zetten ze in 
op het maken van wijnen met elegante 
tannines  die ook jong gedronken al zeer 
plezierig zijn. Een ontwikkeling die wij  
alleen maar toejuichen. 
Drinken: 2023-2045

Domaine Lucien Boillot    

Pierre Boillot is een echte terroirist, hij 
maakt pure wijnen die kenmerkend zijn 
voor het terroir. Ook in 2020 heeft Pierre 
fantastisch geconcentreerde pinot noir 
geoogst. ‘Les Evocelles’ is ook dit jaar 
één van onze favorieten; aromatisch, met 
tonen van bosbessen en amandelen met 
milde tannines. U krijgt bij dit domaine  
veel waar voor uw geld. De verfijnde 
stijl zal de ware liefhebber van pinot noir  
aanspreken.

Domaine Philippe Livera    

Het gebrek aan regen zorgde in 2020 
bij dit domaine voor 40% minder  
opbrengst. Deze droogte resulteerde 
in wijnen met een diepe, donkere kleur 
en rijpe stijl. Voor wie van krachtige  
Bourgognes houdt, Livera zit niet voor 
niets in Gevrey-Chambertin, is dit  
domaine een echte aanrader.

levendig en uitermate elegant. Door de  
kleine druiven, wegens gebrek aan regen,  
is er minder wijn gemaakt en zijn de 
schaarse wijnen helaas alleen maar 

Drinken: 2025-2040

Gevrey-Chambertin

 Gevrey-Chambertin*  80,00 95,00
 Mazy-Chambertin* Grand Cru 260,00 290,00
 Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques*  1er Cru 475,00 520,00
 Le Chambertin* Grand Cru 825,00 950,00

Marsannay-la-Côte  

 Corton-Charlemagne* Grand Cru  155,00  185,00
 Marsannay Longeroies Lieu-dit  43,95  52,95
 Savigny-les-Beaune la Dominode*  1er Cru  67,95  81,95
 Gevrey-Chambertin Clos Saint Jacques*  1er Cru  245,00  290,00
 Bonnes Mares* Grand Cru  340,00  400,00
 Chambertin Clos de Bèze*  Grand Cru  340,00  400,00

Gevrey-Chambertin  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 Gevrey-Chambertin  42,95 49,95
 Gevrey-Chambertin les Evocelles Lieu-dit 50,95 59,95
 Volnay Clos des Angles* 1er Cru 53,95 62,95
 Gevrey-Chambertin les Corbeaux* 1er Cru 62,95 74,95
 Gevrey-Chambertin les Cherbaudes* 1er Cru 74,95 87,95
 Nuits-Saint-Georges les Prûliers* 1er Cru 74,95 87,95
 Gevrey-Chambertin* MAGNUM  89,95 105,00
 Gevrey-Chambertin les Corbeaux* MAGNUM 1er Cru 128,50 155,00

Gevrey-Chambertin  

 Bourgogne Rouge   25,95 29,95
TIP Fixin    36,95 42,95
 Gevrey-Chambertin En Champs* Lieu-dit     49,95 56,95
 Gevrey-Chambertin les Evocelles* Lieu-dit     51,95 58,95
 Gevrey-Chambertin Clos Village Lieu-dit 52,95 60,95
 Chapelle-Chambertin* Grand Cru     225,00 260,00

schaarser geworden. 
Drinken: 2025-2050

Voorverkoop Bourgogne 15

BIO

Drinken: 2023-2030



Legenda:

TIP  Wijnen met een uitstekende prijs/kwaliteits-
  verhouding. Let op: beperkt leverbaar.
*  Zeer beperkt leverbaar, moeten wij verdelen 
  onder de liefhebbers die een allocatie hebben 
  opgebouwd bij ons.
**   De prijzen en aantallen van Lignier, Courcel en 
  Rossignol zijn tot op heden niet afgegeven door 
  de producent. De getoonde prijzen zijn, door 
  ons, geschatte prijzen en kunnen iets hoger/lager 
  uitvallen. Indien dat het geval is, nemen we 
  contact met u op.
Drinken: 
2023-2045  Hiermee bedoelen we dat de kleinere of witte 
  wijnen van een producent meer in de buurt van 
  2023 op dronk komen en de grotere wijnen van 
  dezelfde producent meer in de richting van 2045
   op dronk komen. Uw persoonlijke voorkeur blijft 
  natuurlijk het belangrijkste. 
Lieu-dit Naam van de wijngaard.
  Witte wijn
  Rode wijn

Prijzen zijn geldig t/m zaterdag 30 juli 2022.

www.henribloem.nl

Condities:

• Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, accijns en 
 transportkosten.
• Prijzen per fles, minimum 12 flessen per soort, (dit geldt 
 niet voor * wijnen)
• Een enkele ‘losse’ fles is in overleg mogelijk, meerkosten 
 slechts € 2,50 per fles. 
• Eventuele verhoging van BTW en/of accijns moeten wij bij 
 levering doorberekenen.
• Minimale totale afname is 12 flessen.
• Levering na botteling op het domaine.
• Levering in regio Vinotheek (stad) vanaf € 60,- franco huis, 
 overige bezorgcondities in overleg.
• Klanten die elk oogstjaar trouw volgen, genieten bij 
 schaarse ‘allocatie-wijnen’ een voorkeursbehandeling. 
• Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, de factuur is 
 na betaling tevens uw eigendomsbewijs.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.

Wat is voorverkoop?
Tijdens de voorverkoopactie (deze folder) stellen wij u in de gelegenheid met ons mee te kopen voor extra scherpe prijzen, die 
beduidend lager liggen dan de toekomstige winkelprijzen. Sommige wijnen (*) zijn zo schaars dat ze uitsluitend en zeer beperkt in de 
voorverkoop verkrijgbaar zijn. Deze wijnen komen niet beschikbaar in de winkels. Een snelle reactie is altijd zinvol. Wanneer de wijnen 
hun volledige (vat)rijping hebben ondergaan en zijn gebotteld, volgt de levering. Voor de oogst van 2020 zal die voor de meeste 
producenten dit najaar plaatsvinden. 
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