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Henri Bloem
December, samen genieten!
Heeft u ook zin in de maand december? Henri Bloem pakt deze maand lekker uit met gastronomische wijnen waarmee ieder diner een feest wordt.

Château de Lastours 
Cuvée Arnaud de Berre 2019 

Een wijn vernoemd naar een ridder uit de 
middeleeuwen. Stoer en krachtig in eerste 
opzicht, maar na een beetje walsen laat hij 
zijn soepele kanten zien. Rijp zwart fruit, en  
kruidige garrigue gecombineerd met tannines 
die zo zijn weggepoetst bij de juiste  
gastronomische begeleiding.  

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

€ 6.95

  Syrah, grenache, carignan
  Corbières
  Ratatouille van paprika, courgette, 
  aubergine en tomaat. 

www.henribloem.nl

• Château de Lastours Arnaud de Berre 1x
• Château de Lastours Grande Réserve 1x
• Grand Enclos du Château de Cérons blanc 1x
• Sommos Colección Chardonnay 1x
• Château Cantemerle 1x
• Ripoll d’Iatra Priorat 1x

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

6 flessen van € 118,25
voor

€ 105.00

Proefpakket december

Château de Lastours  
Historie, cultuur en gastronomie, dat kenmerkt de Languedoc. Bij Château de Lastours  
snappen ze dit heel goed. Het château zelf mag al een historische bezienswaardigheid  
genoemd worden. Een van hun mooiste wijnen heeft zelfs de naam van een middeleeuwse  
ridder gekregen. De wijnen worden echter volgens de huidige tijdgeest gemaakt, dus met 
het grootste respect voor de natuur. Uiteraard gebruiken ze hier de authentieke druiven 
uit het gebied. Daarnaast is de invloed van garrigue (het harde struikgewas met de intens  
geurende kruiden en bloemen) zeer aanwezig in de rode wijnen van Château de Lastours.  
Het levert spannende maar bovenal toegankelijke wijnen op met complexe en uitbundige  
aroma’s. Geniet van de volle, krachtige en kruidige wijnen die passen bij gerechten met een bite. 

Château de Lastours 
Grande Réserve 2017 

Ieder huis heeft zijn topwijn. Bij Château de 
Lastours is dat deze Grande Réserve. Het fruit
komt van de beste percelen. Deze geven zeer
geconcentreerd sap, dat na rijping op Frans 
eiken en RVS ongefilterd wordt gebotteld. 
Daardoor gaat de ontwikkeling op fles nog 
even door. Maar daarna is het genieten van 
het typische Zuid-Franse smaakpalet. Zwarte
olijf, garrigue-kruiden, bramen en goede 
koffie. Een heerlijk gastronomische wijn, die 
prima gaat bij een stuk wild op het bord.

Prijs per fles € 15,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 14,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 13.95

  Syrah, grenache, carignan
  Corbières
  Wildzwijnsteak met paddenstoelen- 
  roomsaus en gepofte truffelaardappel.



Makkelijk is het niet, de juiste wijn schenken bij een gepland dinertje. Bij Henri Bloem maken we het iets  
gemakkelijker. We hebben alvast wat voorbereid en op tafel gezet. Proost en smakelijk eten! 
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Sommos Colección 
Chardonnay 2021

Wij zijn blij deze Colección Chardonnay aan 
ons Sommos-assortiment toe te kunnen  
voegen. Er zijn maar een paar woorden voor 
nodig om deze wijn te omschrijven. Voor- 
treffelijk en complex. Ambachtelijk gemaakt 
in een architectonische omgeving. Heerlijk  
tropisch fruit met subtiel geroosterde  
hazelnoot met een toets vanille. 

Prijs per fles € 22,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 21,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 19.95

  Chardonnay 
  Spanje, Somontano

Grand Enclos du Château 
de Cérons blanc 2017

Al eens “perfecte harmonie” geproefd? Dan 
mag je deze witte bordeaux niet overslaan! 
Een vetje en mooie rijpheid van de sémillon 
in combinatie met frisheid en fruitigheid van 
sauvignon blanc. De sémillon rijpt in houten 
vaten, de sauvignon blanc behoudt z’n fruit 
optimaal in roestvrijstalen tanks. Wat een 
aroma’s en smaak! Bloemen, gele appel, rijpe 
meloen, perzik, citroen, mandarijn, abrikoos 
én honing. 

Prijs per fles € 14,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 13,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 12.95

  Sémillon, sauvignon blanc 
  Bordeaux, Graves

  Langoustines in een Aziatische citrus 
  beurre blanc.

  Gebakken coquilles met 
  gekarameliseerde venkel-
  boter en gebakken prei.

Vier de feestdagen lekker thuis
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Ripoll 
d’Iatra Priorat 2016

Een fantastische wijn uit een fantastisch  
gebied voor mensen die wat bijzonders op 
de kersttafel willen zetten. Priorat heeft een 
zeer typische bodem van zwarte leisteen en 
kwarts, lokaal  llicorella genoemd, die unieke 
wijnen voortbrengt. De wijngaarden liggen 
in terrasvorm waardoor uitsluitend met de 
hand geplukt kan worden. De wijn heeft een  
intense geur van rijpe kersen, confituur,  
bramen en vanille. Volle, maar toch elegante 
smaak van rood en zwart fruit, witte peper, 
koffie en vanille. Succes verzekerd tijdens een 
heerlijk avondmaal!

Prijs per fles € 17,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 16,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 14.95

  Carinyena, garnacha, cabernet 
  sauvignon, syrah 
  Spanje, Priorat

  Benieuwd naar de recepten? Ga naar henribloem.nl/recepten

  Gebakken reerug met 
  gerookte paprika jus.

  Geroosterde kalkoen met 
  champignons.

Château Cantemerle 
2011

Deze wijn komt uit de Haut-Médoc, aan de  
linkeroever van de Gironde, waar voorname- 
lijk cabernet sauvignon staat aangeplant.  
Geen krachtpatser, maar een aantrekkelijke  
en harmonieuze wijn. Op zoek naar elegantie,  
finesse en expressiviteit, dan is deze  
Cantemerle een goede keuze. De wijn heeft 
geduldig op u gewacht en is nu perfect op 
dronk. Nog verbluffend fruitig met fijne  
aroma’s van koffie en cederhout. 

Prijs per fles € 38,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 36,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 34.95

  Cabernet sauvignon, merlot, cabernet 
  franc, petit verdot 
  Bordeaux, Haut-Médoc

Vier de feestdagen lekker thuis



Domaine Fontanel 
Rivesaltes Ambré 2015
Zeldzaam fraaie amberkleurige dessertwijn,  
uniek en plezierig. De wijn rijpt 7 jaar in  
eikenhouten vaten, zodat je na verloop van 
tijd de geoxideerde tonen en de amberkleur 
ziet ontstaan. De aroma’s van gedroogd fruit, 
sinaasappelschil, vijgen, dadels en walnoot  
komen je tegemoet. Grootse smaken met een 
mooie complexiteit.  

Normaal per fles € 16,95
NU

€ 15.95

  Grenache blanc, grenache gris
  Rivesaltes Ambré
  Crema catalana

Domaine Fontanel 
Muscat de Rivesaltes 2021
Lekker zoet, maar niet te zoet, lekker stroperig,  
maar niet te stroperig. Dat is een mooie  
beschrijving voor deze Muscat de Rivesaltes. 
Bloesem, rijp fruit, citrus en exotisch fruit. Het 
is volop genieten van deze dessertwijn bij  
bijvoorbeeld een kaasplankje als slotstuk.

Normaal per fles € 12,95
NU

€ 11.95

  Muscat à petit grains
  Muscat de Rivesaltes, Languedoc-Roussillon
  Lekker bij Tarte Tatin van peer met roomijs.

Pure verrukking, deze grande finale. Een dessert is pas echt een goede afsluiter met deze 
“zoete” wijnen. De naam “zoete wijn” doet deze dessertwijnen geen eer aan. Ze zijn namelijk 
niet alleen zoet. Deze wijnen zijn een belevenis, je neemt een slok en proeft inderdaad het 
zoet, maar dan komen die heerlijke zuren. Echt verrassend, heerlijk en origineel. Laat dat 
dessert maar komen!

Domaine Fontanel

De grande finale, 
laat het dessert 
maar komen.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 31 december 2022. 
Zolang de voorraad strekt. Vanaf € 60,- gratis thuisbezorgd in Nederland.
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Amersfoort
Leusderweg 161
033 - 475 06 21
amersfoort@henribloem.nl
Amstelveen
Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51
amstelveen@henribloem.nl
Amsterdam
Hart’s Wijnhandel
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50
info@hartswijn.nl
Apeldoorn 
Asselsestraat 52
055 - 522 14 70
apeldoorn@henribloem.nl
Arnhem
Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220
arnhem@henribloem.nl

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

Leiden 
Levendaal 96-98
071 - 512 17 00   
leiden@henribloem.nl
Roermond
Kloosterwandstraat 1
0475 - 74 56 67
roermond@henribloem.nl
Rotterdam 
Groenendaal 23A
010 - 842 35 44   
rotterdam@henribloem.nl
Tilburg 
Stadhuisplein 264
013 - 543 32 59   
tilburg@henribloem.nl
Utrecht 
Adriaen van Ostadelaan 12
030 - 233 11 42   
utrecht@henribloem.nl
Zwolle 
Thorbeckegracht 47-48
038 - 421 72 99   
zwolle@henribloem.nl

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