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Henri Bloem

Er is geen ander gebied waar de kwaliteit van de wijn jaarlijks meer bepaald wordt door het weer dan in Bordeaux. 
En in 2020 was het spannend, want het was meteorologisch gezien een zeer wispelturig jaar. Uit het proeven van al de 
opgestuurde monsters bleek dat 2020 zonder meer een zeer goed jaar is, maar dat er ook opvallende verschillen per 

regio waren. Goed selecteren was zodoende super belangrijk. Wij van Henri Bloem kozen de mooiste voor u uit.                                                 
Voilà de ‘En Primeur-folder van 2020’.



Een voorjaar met 
regen en tropische 
temperaturen 

Een bijzonder nat voorjaar, gecombineerd  
met hoge temperaturen van maart tot 
juni, zorgde hier en daar voor de nodige  
problemen met ziektes. Begin mei  
begon de bloei voorspoedig en het  
droge weer eind juni beëindigde de  
problemen met meeldauw. Rond eind 
juli werd het, met temperaturen van 
rond de 40 graden, erg heet. Het was 
de maand augustus, waarin meer regen 
dan gemiddeld viel, en met name in de 
vorm van onweersbuien, dus zeer lokaal, 
die voor de grote verschillen tussen de  
AOC’s zorgde. Vooral Pauillac,  
St-Estèphe en St-Julien kregen veel  
water te verduren. Gelukkig verwerkte 
het grindterroir in combinatie met de 
oude stokken dit over het algemeen 
goed. 

De oogst
In september sloeg het weer om en 
bleef het langdurig droog en zeer warm. 
Een spannende tijd dus voor de boeren. 
Dagelijks vroeg men zich af wanneer 
het beste moment voor de oogst zou 
zijn. In deze maand namelijk gingen de  
zuren per dag omlaag, terwijl het sap  in  
hetzelfde tempo werd geconcentreerd. 
Diegenen die het aandurfden om te 
wachten, werden beloond met meer  
balans en finesse in hun uiteindelijke 
wijn. 
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De stijl 
Over het geheel genomen hebben de 
wijnen van dit jaar meer frisheid dan  
gewoonlijk het geval is. Dit dankzij  
de koude nachten in augustus en  
september. Het meest geslaagd zijn de 
merlots van de heuvels in St-Emilion en 
de plateaus van Pomerol. Die zijn van 
een sublieme kwaliteit, met elegantie en 
subtiliteit door het prachtig rijpe fruit. In 
de Médoc werden de beste resultaten  
geboekt op bodems met wat meer  
waterhoudende klei. Er was daar  
genoeg vocht voor de droge finale van 
2020. Voor de rest zijn de wijnen uit de  
Médoc iets minder krachtig dan normaal. 
Maar eigenlijk is het zo dat elk perceel 
weer anders uit de verf komt. Over het  
algemeen kan men spreken van een  
klassiek jaar, met veel ‘terroir’ typiciteit.

Prijzen zijn geldig t/m 
zaterdag 14 augustus 2021.

Al het goede komt in drieën, dus na de twee topjaren 2018 en 2019 waren de verwachtingen hooggespannen. Op zich was 
2020 een heel goed jaar, maar wel eentje van tegenstellingen en extremen. De interactie tussen het weer en alle verschillende  
bodemsoorten die Bordeaux rijk is bleek bepalend voor de kwaliteit. Want regenval en tropische temperaturen wisselden elkaar af.  
Per gebied waren de resultaten minder homogeen dan de afgelopen 2 oogstjaren, maar er zijn genoeg voorbeelden van wijnen 
in de diverse appellaties die hun voorgangers uit 2018 en 2019 overtreffen. Over het algemeen is jaargang 2020 een absolute 
aanwinst voor uw wijnkelder.  

2018 is robuust, 
2019 is elegant en precies, 
2020 is sexy en weelderig. 
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Aanrader: Château BolaireEsprit de Parenchère

     Bordeaux Supérieur     
Geconcentreerd, complex en krachtig, dat zijn de kenmerken van de rode wijnen die wij voor u selecteerden binnen de AOC 
Bordeaux Supérieur. Dit is te danken aan de uitgestrektheid van het geografische gebied met zijn uiteenlopende grondsoorten 
en terroirs. Vooral de wijnen met een hoger percentage cabernet sauvignon zijn van hoge kwaliteit. 

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Château de Parenchère (12)  6,95 7,50

De wijnen van Parenchère zijn al jaren een vaste waarde in ons Bordeaux assortiment. Hier snappen ze de grote ommezwaai waar 
Bordeaux langzaam mee bezig is; wijnen met vooral fruit en een aangename diepgang. Traditiegetrouw bestaat het merendeel van 
de blend uit merlot, wat zorgt voor rijp, donker fruit. (2023-2028)

 Château de Parenchère ‘Cuvée Raphaël‘  8,95 9,95

Het vlaggenschip van het chateau, vernoemd naar Raphaël Gazaniol, die het wijngoed in 1958 weer op de kaart zette door middel 
van een grondige renovatie. Lage rendementen (40 hl/ha) zorgen voor concentratie en structuur. In de blend vinden we 50% merlot 
en 50% cabernet sauvignon. (2023-2029)

 Château de Parenchère ‘Esprit de Parenchère’  12,95 13,95

Dit is de krachtpatser van de familie. Dominant cabernet fruit, aangevuld met een vleugje merlot. De rijping geschiedt 12 maanden 
op 90% nieuwe eikenhouten barriques. Deze wijn heeft een bijzonder goed rijpingspotentieel. (2024-2035)

 Château Croix-Mouton (12)       8,95 9,95

Het ‘instapmodel’ uit het portfolio van de bijzonder getalenteerde wijnmaker en tevens eigenaar Jean-Philippe Janoueix. Hij bezit ook 
o.a. Ch. La Croix Saint Georges in de Pomerol en La Confession in de Saint-Emilion. Als altijd een rijpe zachte structuur met een forse 
concentratie voor zijn herkomst. Tonen van donkerrood en zwart fruit (pruim), goede ‘bite’ van de tannines en een serieuze afdronk 
completeren het geheel. Hulde! (2022-2029)

 TIP  Château Bolaire (12)  9,95 10,95

Uniek voor Ch. Bolaire is dat er  50% petit verdot en 50% merlot in de druivenblend zit. Dat geeft deze wijnen een pittiger en kruidiger 
karakter. Het vraagt veel extra manuren in de wijngaard om deze druif ieder jaar goed rijp te krijgen. Ook dit jaar voor zijn herkomst 
een krachtpatser en aanrader. (2023-2032)
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Cantemerle 2020 kan zeer goed ouderen.

     Médoc / Haut-Médoc     
Door de regen, die vooral in het groeiseizoen viel, zijn de wijnen wat lichter dan in warmere en drogere jaren. Hierdoor zijn de 
wijnen uit deze streek dit jaar over het algemeen elegant, met een fijne structuur en ronde tannines. Zeker bij chateaus met 
goede klei-terroirs zijn er uitstekende wijnen gemaakt.

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 TIP Château Ramage la Batisse (12)  Cru Bourgeois Supérieur 10,95       11,95       

Ramage la Batisse blijft een van onze favorieten. Dit zit hem vooral in de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Mooie concentratie 
van rood en zwart fruit, goed verweven tannines en een verfijnd zuurtje geven deze wijn de allure van een grote Bordeaux. 
(2023-2030)

 Château Patache d’Aux (12) Cru Bourgeois 12,50 13,50

Complexe aroma’s van donker fruit, bosvruchten, vanille en cederhout. De kleur is donker en de afdronk is gul. Één derde van de 
vaten is nieuw en de rijping duurt gemiddeld veertien maanden. (2023-2029)

 Château Belle-vue (12)  15,50 16,50

De buurman van La Lagune. Zwarte bessen, kersen, pruim en vanille. Nu al een rijpe en volle smaak, veel sap met een prima afdronk. 
Gewoon lekker! (2022-2028)

 Château Citran Cru Bourgeois 16,95       17,95

Zachte en elegante stijl, mede door rijping op gebruikte vaten. De wijnen tonen in aanzet vers jong fruit zoals bosbessen, bramen en 
framboos. Maar vergist u zich niet! In het midden palet opent zich een krachtige structuur met een lange, intense afdronk. (2023-2031)

 Château Potensac Cru Bourgeois Exceptionnel 21,95 23,50

De wijnstokken van dit chateau zijn tussen de 50 en de 55 jaar oud. De wijn is dieppaars van kleur met aroma’s van frambozen, blauwe 
bessen en grafiet. De fijnkorrelige tannines geven een energieke bite en zetten aan tot een frisse afdronk. (2022-2035) 

 TIP  Château Cantemerle 5e Grand Cru Classé 24,50   25,95

Door de droogte rond de oogsttijd zijn de opbrengsten zo’n 20% lager dan vorig jaar. Zoals gebruikelijk domineert cabernet sauvig-
non, maar opvallend is het hoge percentage petit verdot (6%). Dit geeft de wijn extra kleur, tannines en zuren. Cantemerle 2020 kan 
dan ook zeer goed ouderen. (2028-2043)

 Château la Tour Carnet 4e Grand Cru Classé 29,95 31,50

Eigenaar Bernard Magrez zoekt altijd naar een toegankelijke, rijpe stijl in zijn wijnen. En met de hulp van de bekende oenoloog Michel 
Rolland is dat zeker gelukt. Dit jaar wat meer merlot in de blend, wat de wijn nu al een zekere rijpheid geeft. De 16 maanden hout- 
rijping zorgt voor een mooie, intense en complexe wijn. (2024-2035)

 Château Sociando-Mallet (6) Cru Bourgeois Supérieur 30,95 32,95

De keldermeester van Sociando Mallet, Arnaud Durand, schuwt een beetje hout niet. 90% is nieuw. Daarom tref je in deze wijnen altijd 
die karakteristieke tonen van cederhout aan. Verder zeer intens fruit van bramen, zwarte bessen en pruimen. Beetje chocolade ook. 
Mooie complexe wijn die zich de komende jaren nog zal ontwikkelen. (2026-2040)

 Château les Grands Chêne  14,95 15,95
 Château La Lagune 3e Grand Cru Classé 35,50 37,50
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     Moulis     
Alhoewel het eind augustus zeer heet werd, hebben de wijnen van Moulis een opmerkelijke frisheid dankzij de koude nachten in 
augustus en september. Ze zijn geconcentreerd, maar niet zo volrijp als in 2018. De regen had hier zijn voordelen. Het voorkwam 
de uitdroging van druiven. Die haalden hun voedsel uit de ondergrond van kalksteen op klei. De wijnen hebben een mooie balans 
met frisheid en bescheiden alcohol.  
 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Château Anthonic Cru Bourgeois Supérieur 15,50 16,50

Dit chateau is één van de oudste in Moulis en in het bezit van de familie Cordonnier. Pierre Cordonnier kocht het in 1977. Men werkt 
hier sinds 2016 volledig biologisch. Anthonic is gezegend met een mooi terroir van klei-kalksteen, klei en garonnegrind. Sinds 1993 
maakt Jean Baptiste, de zoon van Pierre,  hier prachtige ietwat boerse wijnen die voortreffelijk veel waar voor hun geld bieden.

 Château Mauvesin Barton  15,50 16,50

Een Moulis van de ‘pater familias’ Anthony Barton, succesvol eigenaar van Ch. Léoville-Barton en Ch. Langoa Barton. De kleibodem, 
vermengd met zand draagt bij tot een geurige, licht geparfumeerde en tamelijk krachtige rode wijn. Kruidig rood fruit met cassis, tijm 
en cranberry in de neus. Medium bodied en met een uiterst lange talmende afdronk. Uitstekende balans. (2025 – 2037)

 Château Maucaillou Cru Bourgeois Supérieur    22,50 23,95

Sinds 2007 is Magali Dourthe hier verantwoordelijk voor het wijnmaken en dat heeft er toe geleid dat het chateau op dit moment 
gezien wordt als een absolute topper in de gemeente. Een tikje eleganter dan de 2019 en ook wat sneller drinkbaar, dat is dan weer 
de winst dit jaar. (2024-2032)

 Château Poujeaux Cru Bourgeois Exceptionnel 24,50 25,95

Een must buy, zeker dit jaar. Veel Bordeaux liefhebbers hebben al diverse jaargangen van deze topper in hun kelder. Wij begrijpen 
nu weer waarom. Poujeaux exelleert dit jaar. Een open geur met fraai zwart cassisfruit en een stevige en pittige smaak met mooi  
verweven zuren. De tannines zijn aanwezig, maar goed rijp. Een prima lengte maakt de wijn helemaal af. (2024-2035)

 Château Chasse-Spleen  Cru Bourgeois Exceptionnel 26,95 28,50

Hier hadden ze veel last van de regen en de dreiging van meeldauw lag constant op de loer. De droogte in augustus en september 
maakte veel goed, bijna teveel. Gelukkig kwam de cabernet tot volledige rijping, deze werd pas begin oktober geoogst. Tonen van 
zwarte bessen, mandarijn en zwarte peper. Gaat zich nog heel mooi ontwikkelen!

     Saint-Estèphe     
Ook in St-Estèphe viel veel regen waardoor er wat concentratieverlies in de wijn ontstond. Maar vakmanschap in de kelder maakt 
veel goed. Een voorzichtige vinificatie met het accent op fruit en elegantie maakt dat de wijnen hiervandaan wederom in de 
categorie ‘klassiek’ Bordeaux vallen.

 Château Beau-Site  Cru Bourgeois Supérieur 17,95 18,95

De buurman van Ch. Calon-Ségur. Gelegen op één van de hoogste wijngaarden van de Médoc met uitzicht op de Gironde. is de wijn 
van dit chateau een schoolvoorbeeld van een goede Saint-Estèphe. Kernachtige en vlezige smaak met pittige tannines, die zorgen voor 
en goede houdbaarheid. Dit jaar toont wat meer souplesse dan de allergrootste jaren. Een heuse en betaalbare klassieker.(2024-2035) 

 Château Lafon-Rochet 4e Grand Cru Classé 34,95 37,95

Lafon-Rochet is eigenlijk altijd goed. De cabernet-gedomineerde wijn toont aroma’s van bosbessen, rijpe kersen, pruim en bramen. 
Ook eucalyptus, witte peper en tabak. Klassieke wijn die zeker in uw kelder thuis hoort. (2025-2045) 

 Château Phélan Ségur Cru Bourgeois Exceptionnel 40,95 42,95

Rijkelijk warm rijp fruit. Krachtig, intens met een enorme extractie van kersen en pruimen. Tonen van tabak, leer en vanille. Lekker vol 
en stevig. (2022-2032)

 Château Les Ormes du Pez Cru Bourgeois Exceptionnel  25,95         27,50
 La Dame de Montrose 2e vin Château Montrose 39,50 41,50
 Les Pagodes de Cos d’Estournel 2e vin Cos d’Estournel 41,95 44,95
 Château Calon-Ségur* 3e Grand Cru Classé 103,50  110,00
 Château Montrose 2e Grand Cru Classé 171,50 181,50
 Cos d’Estournel 2e Grand Cru Classé 199,00 210,00
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Château Pichon-Baron

     Pauillac     
Pauillac is altijd al de AOC voor wat zwaardere wijnen. De goed drainerende zand- met grindbodems van Pauillac gaven ook dit 
jaar behoorlijk ‘warme’ wijnen. Vol en geconcentreerd, robuust en diep met een stevige tanninestructuur.
 
 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Lacoste Borie 2e vin Ch. Grand-Puy-Lacoste 25,50 26,95

François-Xavier Borie maakt hier een zeer knappe tweede wijn van hun Grand Cru Ch. Grand-Puy Lacoste. Op en top Pauillac, 
maar dan wat eerder op dronk en minder zwaar. De cabernet komt duidelijk als dominante druif terug in de stevige en toch fruit- 
gedreven smaak. (2025-2035)

 TIP  Château Lynch-Moussas 5e Grand Cru Classé 32,50 34,95

Balans, lengte en elegantie; zo typeert wijnmaker Axel Marchal de Lynch Moussas 2020. Intense paarsrode kleur, tonen van zwarte 
bessen, bramen, kersen, laurier en kruiden. De wijn toont nu al zijn klasse, maar zal zich nog uitstekend ontwikkelen. Zeer complexe 
wijn! (2028-2040)

 Château Haut-Bages Libéral 5e Grand Cru Classé 35,50 37,95

Intense geur van bessenfruit, viooltjes, eucalyptus en witte peper. Volle en sappige smaak boordevol fruit en mooi verweven ceder-
hout. Iets van caramel ook. De tannines zijn mooi rijp en de verfijnde zuren zorgen voor een uitstekende balans. (2026-2035)

 TIP Château Batailly  35,95 38,95

Batailly is bij velen geliefd om zijn uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. En dat is dit jaar zonder meer waar! In de smaak veel  
cassisfruit en een verfijnde kruidigheid. De mooie structuur en stevige tannines zorgen ervoor dat de wijn alleen maar mooier wordt 
met de jaren. James Suckling 95/100, Jancis Robinson 17/20. (2026-2040)

 Château Grand-Puy Ducasse 5e Grand Cru Classé 32,95 34,95
 Château Pedesclaux 5e Grand Cru Classé 34,95 37,50
 Château d’Armailhac 5e Grand Cru Classé 43,50 46,50
 Reserve de la Comtesse Cru du Château Pichon Lalande 43,95 46,95
 Château Grand-Puy-Lacoste 5e Grand Cru Classé 67,50 71,50
 Château Duhart-Milon Rothschild 4e Grand Cru Classé 73,50 78,50
 Château Clerc Milon* 5e Grand Cru Classé 74,95 79,95
 Château Pontet-Canet BIO 5e Grand Cru Classé 97,50 103,50
 Château Lynch-Bages 5e Grand Cru Classé 118,95 125,50
 Château Pichon-Longueville Baron 2e Grand Cru Classé 148,50 155,50
 Château Pichon-L. Comtesse de Lalande 2e Grand Cru Classé 176,50 185,00
 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild*  220,00 235,00
 Carruades de Lafite*  229,50 245,50
 Château Mouton Rothschild* (3) 1e Grand Cru Classé 595,00 610,00
 Château Lafite-Rothschild* (3) 1e Grand Cru Classé 670,00 680,00
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     Saint-Julien     
De klei- en kalkgronden van Saint-Julien bewezen dit jaar hun voordeel. Ondanks de overvloedige regen had men hier duidelijk 
voordeel van het terroir. Vooral de cabernet sauvignon toont zich krachtig , maar met frisheid en souplesse in combinatie met 
zachte tannines. Blauwe en zwarte bes, braam en een toets tabak proeven we in wijnen uit deze AOC.

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Les Fiefs de Lagrange 2e vin Château Lagrange 23,50 24,50

Cabernet Sauvignon heeft hier de overhand. Er wordt op Lagrange uitsluitend biodynamisch gewerkt. Het resultaat is een verfijnde 
elegante wijn met de geur van frambozen en zwarte bessen. Een paar jaartjes geduld wordt zeker beloond. (2024-2030) 

 Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou  3e vin Ducru-Beaucaillou 26,95 28,95

In 2019 voor het eerst gemaakt en vervanger van Chateau Lalande Borie is dit een selectie van druiven uit diverse percelen uit 
Saint-Julien en een opmaat naar de 1e en 2e wijnen van dit chateau. Kernachtig fruit, een bijna romige smaak met volop donker en 
zwart fruit plus een kleine toef kruiden van het hout (1/3 deel rijpt op nieuwe eiken vaten. Noblesse oblige, je proeft de ervaring en 
kwaliteit van dit topteam. (2024-2034)

 TIP Château Talbot  4e Grand Cru Classé 52,50 55,95

Ook hier weer een lage opbrengst, slechts 35 hl/ha. Een groot gedeelte cabernet sauvignon (76%), aangevuld met merlot en petit 
verdot. Veel donker fruit, tannines en stevige zuren, maar alles in uitstekende harmonie. 

 Sarget de Gruaud Larose 2e vin Château Gruaud Larose 24,95 26,50
 Château Lagrange 3e Grand Cru Classé 46,95 49,95
 Clos du Marquis* Cru du Château Léoville-las-Cases 49,95 52,95
 Château Talbot 4e Grand Cru Classé 52,50 55,95
 Château Léoville Poyferré 2e Grand Cru Classé 96,50 101,95
 Château Gruaud Larose 2e Grand Cru Classé 76,50 81,50
 Château Beychevelle  76,95   81,95
 Château Léoville-Barton* 2e Grand Cru Classé 79,95 84,95
 Château Ducru-Beaucaillou 2e Grand Cru Classé 211,50 226,00
 Château Léoville-las-Cases* 2e Grand Cru Classé 264,50  279,50

     Margaux    
Begin september werd het hier heel warm, waardoor het suikergehalte van de druiven steeg. Gelukkig waren de nachten koel 
gedurende de rest van de maand waardoor het uiteindelijke alcoholgehalte binnen de perken bleef. De boeren van Margaux 
die het lef hadden om te wachten met oogsten tot eind september hadden een perfecte oogst.  Prachtig rijpe druiven met een 
perfecte zoet-zuur balans. 
 
 Château la Gurgue (12) Cru Bourgeois Supérieur 20,95 22,50

Claire Villars, die we kennen van Ch. Haut-Bages Libéral, is eigenaresse en wijnmaakster tegelijk. Vanaf de aanzet is deze wijn zalig 
zacht. Sappig fruit met mooie ‘bite’. Heeft behoorlijk wat smaak maar is zeker niet te zwaar. Dit chateau heeft een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding. (2024-2035)

 TIP Château Siran Cru Bourgeois Exceptionnel 26,95 28,95

De druivenstokken van Ch. Siran zijn al meer dan 30 jaar oud, wat je terug proeft in de expressie en concentratie van de wijn. 46% 
merlot, 44% cabernet sauvignon en maar liefst 9% petit verdot. Intens zwart fruit, gedroogde kruiden, koffie en chocolade. Een jaartje 
op 35% nieuw eiken geeft de wijn de nodige ruggegraat. Erg mooi ! (2024-2043)

 Baron de Brane* 2e Vin de Brane Cantenac 23,50 24,95
 Château Labégorce Cru Bourgeois Supérieur 26,50 27,95
 Château Prieuré-Lichine 4e Grand Cru Classé  34,50 36,50
 Château du Tertre 5e Grand Cru Classé 36,50 38,95
 Château Giscours 3e Grand Cru Classé 54,50 57,95
 Château d’Issan* 3e Grand Cru Classé 55,95 59,95
 Château Brane Cantenac* 2e Grand Cru Classé 64,50 68,50
 Château Lascombes 2e Grand Cru Classé 65,50 69,95
 Château Rausan-Ségla* 2e Grand Cru Classé 86,95 92,95
 Pavillon du Château Margaux rouge* 2e vin Château Margaux 185,00 195,00
 Château Palmer* 3e Grand Cru Classé 320,50 335,50
 Châteaux Margaux* (3) 1er Grand Cru Classé 585,00 599,50
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     Graves / Pessac-Léognan Blanc     
Alhoewel rood in Bordeaux de boventoon voert, maken ze hier fantastische witte wijnen. De droge witte wijnen uit Pessac- 
Léognan hebben finesse en kracht dankzij de blend van semillon en sauvignon blanc. Het zijn grootse witte wijnen, die  
verbluffend  goed kunnen ouderen. Qua smaak gaat het over aroma’s van buxus en limoen. Tijdens de ontwikkeling op fles  
ontwikkelen de wijnen smaken van honing, steenfruit en gedroogde kruiden.

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Grand Enclos du Château de Cérons (12)  11,95 12,95

Grand Enclos du Château de Cérons komt van 10 ha. midden in het dorpje Cérons, omgeven door een hoge muur. Voor de lief- 
hebbers van een heel mooie Graves met niet teveel hout is dit de perfecte wijn. Zijn zachte rijpe aanzet wordt in evenwicht gebracht 
met mooie zuren. Het geheel is zeer smaakvol en zacht, ook de finish is fris, intens fruitig en sappig. Een absolute aanrader! 52% 
Sémillon, 44% Sauvignon Blanc, 4% Sauvignon Gris. (2022 - 2025)

 Château de Chantegrive ‘Cuvée Caroline‘ (12)  15,50 16,50
 Clos Floridene (12)  17,95 18,95
 Domaine de Chevalier* Grand Cru Classé 86,95 92,95
 Château Smith Haut Lafitte* Grand Cru Classé 128,50   135,50

     Graves / Pessac-Léognan Rouge     
De grond in Pessac-Léognan bestaat uit kleine kiezels, vermengd met klei. Hierdoor zakt het regenwater goed weg, wat zorgt 
voor een regelmatige wateropname van de druiven. De verkoelende invloed van de Atlantische oceaan zorgde voor een  
evenwichtige, langzame rijping. Mooie wijnen zijn het resultaat. Ondanks alle extremen is 2020 hier een heel klassiek jaar. Het 
fruit, de zuren en alcoholgehalte zijn prima in balans.

 TIP Château Malartic-Lagravière (6) Grand Cru Classé 38,95 40,95

De filosofie van wijnmaker Eric Boissenot is simpel : Zo min mogelijk interventie in de wijngaard zorgt voor het meest gezonde fruit. In 
2019 is men deze weg ingeslagen en met succes. Het grillige weer heeft op die manier in hun voordeel gewerkt en geleid tot wijnen 
barstensvol zwart fruit, kruiden, zachte tannines en stevige zuren. Hier gaat u nog lang van genieten!

 Grand Enclos du Château de Cérons (12)  11,95  12,95
 Château de Chantegrive rouge (12)  14,50 15,50
 Clos Floridene (12)  15,50 16,50
 Domaine de Chevalier Grand Cru Classé  62,95 66,50
 Château Pape Clément* Grand Cru Classé 83,50 87,95
 Château Haut-Bailly* Grand Cru Classé 127,50 135,50
 Château Smith Haut Lafitte* Grand Cru Classé 128,50 135,50
 Le Clarence de Haut Brion* 2e vin Haut-Brion 159,50 168,50                              
 Château la Mission Haut-Brion* Grand Cru Classé 339,50 354,50
 Château Haut-Brion* (3) Grand Cru Classé 599,50 609,50

De filosofie van wijnmaker Eric Boissenot is 
simpel: Zo min mogelijk interventie in de 
wijngaard zorgt voor het meest gezonde fruit.
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     Pomerol     
Buiten het plateau van Pomerol kregen de druiven te maken met waterstress. Overconcentratie was het gevolg. Maar op het 
plateau zelf waren de condities perfect. Alweer een uitstekend jaar voor de verfijnde, krachtige en intense wijnen met merlot en 
cabernet franc in de hoofdrol.

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 TIP Château la Croix  23,95 25,50

Ch. la Croix is in het bezit van de inmiddels bekende familie Janoueix. In hun areaal van vele chateaus springt deze er uit als een echte 
klassieker. Het percentage nieuw hout is hier altijd wat lager, wat leidt tot een aangename en wat meer ingetogen stijl Pomerol, die 
met een aantal jaren fraai ontwikkelt. Meer aards dan fruitig en altijd een hint van truffel in de aroma’s. Erg mooi dit jaar. (2022-2032)

 Château la Croix St. Georges  41,95 44,95

Dit chateau is ook eigendom van dezelfde familie, maar heeft het geluk tussen de befaamde wijngaarden van Vieux Château Certan, 
Petit Village en Le Pin te liggen. Jean-Philippe Janoueix, telg uit deze familie, weet met dit topterroir al decennia lang een juweel van 
een wijn te maken. Rood en zwart fruit, laurier, pruim en licht gebrande tonen in de finessevolle smaak. Dit alles perfect in balans. 
Heeft tijd nodig om zijn ware ziel te tonen. 95% merlot en 5% cabernet franc.(2025-2040)

 Le Lion de la Fleur de Boüard Lalande-de-Pomerol 12,50 13,50 
 Château Jean de Gué Lalande-de-Pomerol 16,95 17,95
 La Fleur de Boüard                                                     Lalande-de-Pomerol 22,50 23,95
 Château La Croix du Casse  25,50 26,95
 Château Taillefer  25,50 27,50
 Château La Pointe  39,50   41,95
 Château Beauregard BIO  59,95 64,50
 Château la Conseillante*  205,00 218,50
 Château l’Evangile*   240,50 255,50

     Castillon Côtes de Bordeaux     
Castillon Côtes de Bordeaux is één van de satelliet-appellaties op de rechteroever van Bordeaux. De wijnen lijken in stijl op die 
van Saint-Émilion. Logisch, want het terroir is nagenoeg identiek. De merlot, gevolgd door cabernet franc en een klein beetje 
cabernet sauvignon, vaak van oude stokken, werden in 2020 moeiteloos rijp. Het resultaat: mooie volle wijnen waarin, zeker na 
wat jaren flesrijping, veel te ontdekken valt.

 Château Hyot ‘Cuvée Prestige (12)  7,95 8,95

Een heerlijke instap-Bordeaux van de ons vertrouwde familie Aubert. Op de rechteroever bezit deze familie diverse chateaus  
waaronder dit juweeltje in de Castillon, bijna het uiterste oosten van de Bordeaux regio. Merlot is hier dominant en de wijnmaak- 
filosofie van dochter Heloise Aubert proef je hier ook terug: open en toegankelijke stijl Bordeaux. Wel pit, maar geen strengheid. 
En een heerlijke zachte afdronk. Onwaarschijnlijk veel waar voor zijn geld. Hoe goedkope Bordeaux lekker kan zijn. Drinken vanaf  
moment van binnenkomst. (2022-2029)

 Château de Belcier (12)  7,95 8,95

Al decennia een zeer vaste waarde in ons Bordeaux assortiment. Ligt bij velen van u in de kelder.Zo niet, dan is dit uw kans. Een wat 
klassiekere stijl dan de vorige Castillon in deze lijst. Jaar in jaar uit makkelijk 10 jaar houdbaar en dat loont ook altijd. Er ontwikkelen 
zich altijd prachtige tonen van pruimen herfstbos, zoethout en céder in de rijpe wijnen van dit chateau. Ieder jaar een doosje kopen 
is het devies. (2024-2035)

 TIP Château Reynon (12)    10,50 11,50

Hoewel de historie van dit chateau ons terug voert naar de 15e eeuw, destijds Château de Beguey genaamd, wordt hier op een zeer 
moderne manier wijn gemaakt. Een van de beroemdste wijnmakers van Frankrijk, professor aan de universiteit van Bordeaux en 
veelgevraagd wijnadviseur Dennis Dubourdieu heeft dit chateau zijn faam bezorgd. Zijn zonen.Fabrice, Jean Jacques en hun moeder 
Florence Dubourdieu bestieren nu de diverse chateaus die Dennis achterliet na zijn (veel te vroege) overlijden in 2016. Donkere, 
zwartpaarse kleur, haast een romige smaak, maar voldoende pit en tannines om het een decennium vol te houden. Vurrukkulluk, een 
hommage aan een grote wijnpersoonlijkheid. (2022-2033)

 Château d’Aiguilhe  16,95 17,95

De wijngaarden van dit chateau staan op een bodem van kalksteen en klei: ideaal voor merlot (90%) en cabernet franc (10%). Ook 
hier waren de opbrengsten laag dit jaar, 32 hl/ha. In de geur vooral veel donker fruit, zoals bramen, kersen en bosbessen. Zachte en 
elegante smaak met mooi verweven tannines. (2025-2035)
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Saint-Emilion staat sinds 1999 op de  
werelderfgoedlijst vanwege het landschap 
gericht op wijnbouw en de historische 
monumenten.

     Fronsac     
Ook in Fronsac domineren merlot en cabernet franc. De druiven konden hier perfect rijpen, tenminste als ze op het juiste moment 
geoogst werden, dus voordat over-rijpheid dreigde. Hier komen echte ‘value for money’ wijnen vandaan. En dat heeft alles te 
maken met het terroir dat veel overeenkomsten heeft met dat van Saint-Emilion en de minder 'prestigieuze' naam. 

 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Château Villars (12)  12,50 13,95

Heerlijke weelderige geur met kersenfruit vermengd met cacao en espresso. Zachte volle smaak met  goede frisheid. Soepele maar 
aanwezige tannines. Net als andere jaren met gemak één van de beste Fronsacs dit jaar. (2023-2033)

 Château Fontenil  19,95 21,50

Ch. Fontenil is eigendom van de beroemde wijnmaker/adviseur Michel Rolland en zijn vrouw Dany. De wijn is gemaakt van 100% 
merlot en is typisch voor Rolland’s stijl: barstensvol fruit, zijdezacht, en supersmakelijk. Opvallende stevige geconcentreerde  
structuur, met zachte tannines. (2022-2035)
                                               Saint-Emilion     
Alhoewel er hier minder regen viel dan op de linkeroever had ook Saint-Emilion te lijden onder een grote hoeveelheid vocht. Dit 
trok in de kleihoudende bodem en bleek een ideale hoeveelheid te zijn om de druiven wel genoeg water te geven, zonder de 
wijn te verdunnen. Indien men het juiste oogstmoment koos, dus op optimale rijpheid, resulteerde dit in volle wijnen met een 
uitstekend evenwicht tussen het fruit, een verfrissende zuurgraad en zachte tannines. 

 Château Roudier Montagne-Saint-Emilion 8,50 8,95
 Château Roudier ½ (12)  4,50 4,75
 Château Roudier Magnum  17,50 18,50

Het derde chateau van Jacques Capdemourlin, eigenaar van Ch. Balestard-la-Tonnelle en Ch. Capdemourlin. De vinificatie gebeurt in 
samenwerking met Michel Rolland. Het is een prachtig chateau dat op de zuidkant van de Montagne ligt. Wijn heeft expressief volle 
aanzet van rood fruit en is zeer elegant met zijn hoge percentage merlot. Uitstekende lengte met goed rijpingspotentieel. (2022-2030)

 Château Mondorion Grand Cru 13,95 14,95

Roland en Thibault Cruse, telgen uit een beroemde Bordeaux familie, runnen hier sinds 2013 het bedrijf en hebben veel geld en 
moeite geïnvesteerd om dit chateau naar een hoger plan te tillen. Een gulle Saint-Emilion met veel karakter. De 2020 is al jong goed 
genietbaar en heeft een uitstekende balans tussen het sappige roodzwart fruit en de jeugdige, malse tannines. (2022-2032)
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 Gecombineerd:  60 flessen groothandel 24 flessen

 Château Cap Saint-Georges Saint-Georges Saint-Emilion 16,95 17,95

Sinds 2014 eigendom van Jean Philippe Janoueix. Hij is hier hard op weg om op dit chateau de beste wijn van deze satelliet-appellatie 
te maken. Hij doet dit o.a. door extreem lage rendementen van nog geen 20 hl/ha te oogsten. Dat leidt tot een stevige, maar zeker 
ook fijne wijn die doet denken aan een goede Pomerol. (2024-2035)

 TIP Château Haut Gravet Grand Cru  16,95 17,95

Al jaren een winnaar in ons pakket, gemaakt door de familie Aubert. Deze jaargang blinkt uit in openheid en expressief donker rood 
fruit. Een sappige en haast fluwelen smaak met voldoende pit en tannines. Een winnaar in zijn prijsklasse. Herkenbare en aangename 
stijl. (2022-2032)

 Château de Fonbel Grand Cru 19,50 20,50
 Château la Tour du Pin Figeac Grand Cru 26,95 28,95 
 Château La Confession Grand Cru 27,95 29,95
 Château Fombrauge Grand Cru Classé 28,50 29,95
 Château Grand-Corbin-Despagne Grand Cru 28,50 29,95
 Château Cap de Mourlin Grand Cru Classé 28,95 31,95
 Château Barde Haut Grand Cru Classé 29,50 31,50 
 Château Moulin Saint-Georges Cru du Château Ausone 30,95 32,95
 Château Balestard-la-Tonnelle Grand Cru Classé 31,95 34,95
 Clos de l'Oratoire Grand Cru 32,50 34,95
 Château La Couspaude* Grand Cru Classé 33,95 36,50
 Château la Domenique Grand Cru Classé 47,95 51,95 
 Château Trottevieille* 1e Grand Cru Classé 72,50 76,50
 Château Canon-la-Gaffelière* 1e Grand Cru Classé 72,50 76,50
 Château Pavie Macquin* 1e Grand Cru Classé 76,95 81,50
 Château Troplong Mondot 1e Grand Cru Classé 96,50 101,50
 Château Canon* 1e Grand Cru Classé 127,50 136,50
 Château la Mondotte* 1e Grand Cru Classé 174,50 184,50
 Château Figeac* 1e Grand Cru Classé  207,50 217,50
 Château l‘Angélus* (3) 1e Grand Cru Classé 344,50 359,50
 Château Cheval Blanc* (3) 1e Grand Cru Classé A 533,00 548,00
 Château Ausone* (3) 1e Grand Cru Classé A           674,50 699,50

     Sauternes, Barsac     
Zonder vocht ontstaat de essentiële edele rotting voor de Sauternes en de wijnen uit Barsac niet. Gelukkig zijn er vóór en na 
de regenperiodes genoeg druiven geoogst met goede botrytis. Het volume is hier fors minder dan gemiddeld, maar er zijn  
bijzonder fijne en fraaie wijnen gemaakt dankzij een strenge selectie.

 Château Lamothe Guignard ½ (12) 2e Grand Cru Classé 9,50 10,50
 Château Lamothe Guignard 2e Grand Cru Classé 18,95 19,95

De broers Philippe en Jacques Guignard maken sinds 1981 op dit chateau prachtige wijnen van ca. 90% semillon. Dit jaar iets meer 
frisheid dan gemiddeld, wat de wijn een heerlijke levendigheid geeft. Veel rijp steenfruit en een hint zoethout. Geen gebrek aan  
complexiteit voor dit niveau. Chapeau! (2022-2038)

 Château Coutet ½ (12) 1e Grand Cru Classé 18,95 19,95 
 Château Coutet 1e Grand Cru Classé 35,50 37,95

De geschiedenis van Château Coutet gaat terug tot de 13e eeuw, maar was de eerste 400 jaar in gebruik als verdedigingsfort. In 
1643 begint men met het verbouwen van wijndruiven. Vanaf dat moment werd er wijn gemaakt van zeer hoge kwaliteit en werden de 
wijnen bejubeld door de ‘groten’ der aarde, zoals Thomas Jefferson. In 1977 droeg de familie Baly het wijnmaken over aan Mouton 
Rothschild, hetgeen de kwaliteit naar een nog hoger niveau tilde. De Coutet 2020 kenmerkt zich door een fluweelzachte structuur 
met overdadig zoet, rijp tropisch fruit. (2028-2050)

 Château Suduiraut ½ (12) 1e Grand Cru Classé 28,95 29,95 
 Château Suduiraut* 1e Grand Cru Classé 55,95 59,50

In de laatste helft van oktober vond hier de derde trie -rondgang- plaats met voldoende botrytis om topkwaliteit Sauternes te 
oogsten. Een wijn met complexe aroma’s van rijpe abrikozen, ananas, honing en sinaasappelbloesem. Evenwichtige smaak met een 
prachtige ingetogen zuurgraad. Een van de allergrootsten dit jaar. (2025-2045)



Prijzen zijn geldig t/m zaterdag 14 augustus 2021 of
zolang de voorraad strekt.

www.henribloem.nl

Wat is voorverkoop?

De gerenommeerde chateaus in de Bordeaux bieden in het 
voorjaar volgend op de oogst hun jonge, nog niet gebottelde 
wijnen te koop aan. Dit heet ‘en primeur’ of voorverkoop. 
Deze voorverkoop geschiedt in tranches. Tijdens de eerste 
of ‘Premier Tranche’ is de prijs het laagst, daarna volgen 
 – afhankelijk van het chateau en veelal tegen hogere prijzen – 
de andere tranches. Als de nieuwe wijn tot rust gekomen is en  
zijn (hout)rijping ondergaat, verkoopt men aan ons alvast een  
gedeelte van de oogst. Om een goed oordeel te geven over de  
wijnen en het jaar werken wij volgens een vaste procedure:

1. Normaliter bezoeken wij jaarlijks de grote Bordeaux beurzen 
en bezoeken we vele chateaux. Dat hebben we dit jaar helaas 
niet kunnen doen.

2. Tussen april en juni hebben wij vele brut monsters (van het 
vat gestoken) in ons eigen proeflokaal geproefd, deze proef- 
notities worden vergeleken met eerdere notities. Na een  
zorgvuldige afweging van alle proefnotities van de geproefde 
wijnen, kopen wij een aantal wijnen in de primeurcampagne.

Gelijktijdig stellen wij u als klant in de gelegenheid om, eenmalig,  
voor die lage primeurprijs met ons mee in te kopen. Zodra de 
wijnen hun volledige (hout)rijping ondergaan hebben, volgt de  
botteling. Die vindt meestal zo’n 1,5 tot 2 jaar na de oogst 
plaats. Enkele maanden later kunt u de wijnen verwachten. De 
oogst van 2020 zal in het voorjaar/zomer van 2023 arriveren.

U zult hopelijk begrijpen dat uw aanvraag voor de schaarse 
wijnen (*) in het kader van uw gehele bestelling gezien wordt.  
Deze wijnen worden ook ons – bij aankoop in de eerste tranche –  
slechts toebedeeld aan de hand van onze totale aankoop.

Indien u 60 flessen (eventueel gesorteerd) of meer koopt, komt 
u in de kortingsstaffel van 60 flessen. U kunt in overleg met ons 
– voor een select aantal wijnen – minder dan 6 of 12 flessen per 
soort bestellen, u betaalt dan slechts € 1,50 per fles extra.

Legenda:

TIP  Deze wijnen hebben een uitstekende 
   prijs/kwaliteitsverhouding.
*   Deze wijnen zijn extreem schaars, en worden 
   voor deze prijzen helaas niet afzonderlijk
   verkocht, dus alleen in combinatie met andere
   wijnen. (geen Premier Cru’s) Deze wijnen worden  
   bij schaarste verkocht aan klanten die ook 
   voorgaande jaren bij ons hebben gekocht. 
   Ook onze toewijzing (allocatie) van deze wijnen 
   in ‘Premier Tranche’ is zeer beperkt.
(3) / (12) Deze wijnen zijn verpakt in kisten van 3 of 12 
   flessen.
(2025-2030) Wijn is ongeveer op dronk in deze periode.
   Echter daar het ‘levend’ materiaal is, is het
   belangrijk de conditie van de wijn regelmatig 
   te controleren.

Condities:

• Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, accijns en transport.
• Prijzen per fles, minimum 6 flessen per soort. (tenzij anders
 aangegeven (12)).
• Totale minimale afname: 24 flessen.
• Eventuele verhoging van accijns moeten wij bij levering
 doorberekenen.
• Levering na botteling op het chateau, voorjaar/zomer 2023.
• Levering in regio(stad) Vinotheek vanaf 24 flessen franco
 huis, daarbuiten in overleg.
• Klanten die Bordeaux ook vorig jaar bij voorintekening
 hebben gekocht krijgen in geval van schaarste voorrang.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.
• Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. De factuur geldt
 tevens als reserveringsbewijs.
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