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

Henri Bloem
Voorverkoop 

Madiran 2018
Wijnen, gedomineerd door de regionale tannat-druif, die in 
geen enkele serieuze wijnkelder mogen ontbreken.

Het zuidwesten van Frankrijk had in 2018 te kampen met 
een vrij koud en nat voorjaar. Voor Madiran heeft dit  
gelukkig geen negatieve gevolgen gehad. De koude  
ochtenden gingen hier gepaard met zonnige en warme  
middagen waardoor de wijnen van dit jaar hun fruit en 
frisheid prachtig behouden hebben. Combineer dit fraaie 
groeiseizoen met de expertise van de man die in de jaren 
90 deze wilde wijnstreek wereldwijd op de kaart heeft  
gezet, Alain Brumont, oftewel de Magiër van Madiran, en we  
kunnen spreken van een verbluffend resultaat. Wat een  
kanjers van wijnen heeft hij weer gemaakt. We presenteren  
u met trots onderstaande selectie van zijn bijzondere  
Madiran wijnen.  

In deze lijst treft u een serie wijnen die een waanzinnige smaak- 
intensiteit combineren met de nodige elegantie, waar u nu en 
in de nabije toekomst al van kunt genieten. De karakteristieke  
wijnen van Alain hebben een zeer eigen stijl, waarbij de  
intense kracht en het spannende, frisse fruit een geweldige  
combinatie vormen. Moesten de wijnen uit deze streek  
vroeger zeer lang rijpen om iets van hun rijkdom prijs te geven, 
de laatste jaren slaagt Alain Brumont er juist in om zijn wijnen  
een zekere jeugdige en sappige stijl te geven. Dit mede  
dankzij de juiste interpretatie van zijn geroemde ‘tannine- 
management’. De Château Montus ‘Prestige’ en Château  
Bouscassé ‘Vieilles Vignes’ hebben een rijpingspotentie tot  
wel 20 jaar. De prestigieuze topcuvée ‘La Tyre’ heeft zelfs  
wel een ontwikkelingspotentie van  meer dan 30 jaar.

De fruit gedreven wijnen, met hun enorme concentratie, lengte 
en rijpheid van de tannine, zullen u in positieve zin verrassen. 

De speciale voorverkoopprijzen van Madiran 2018 zijn  
geldig t/m zaterdag 21 december 2019.

Alain Brumont

Bij 24 
flessen een 
magnum 
Château 

Bouscassé 
cadeau t.w.v. 

€ 33,95



   Voorverkoopprijs	 winkelprijs
2018		 Château	Bouscassé		 (6)	 	 12,95	 	 15,95	
2018		 Château	Bouscassé	Magnum		 (1)	 	 26,95	 	 33,95
2018		 Château	Bouscassé	Jéroboam		 (1)	 	 58,95	 	 69,50
Hier liggen de roots van Alain, het ouderlijke domein. De wijnen van Château Bouscassé zijn altijd iets eleganter dan de wijnen 
van het door Alain zelf gestarte Château Montus.
Aantrekkelijke geur van vers rood en zwart fruit zoals bramen. De volle smaak blijft lang in de mond hangen en bezit finesse. 
De zeer zachte tannines zijn mooi geïntegreerd en geven een plezierige afdronk die vraagt om meer. Een zeer mooi voorbeeld 
van Bouscassé: rijkdom en concentratie. Een opvallende kwaliteit en een grote belofte inhoudend. De wijn bevat 60% tannat, 
20% cabernet sauvignon en 20% cabernet franc. (drinken: 2021-2033)  

2018		 Château	Montus		 (6)			 	 18,95	 	 23,95
2018		 Château	Montus	Magnum		 (1)			 	 39,95	 	 49,95
2018		 Château	Montus	Jéroboam		 (1)			 	 89,50	 	109,50
Met de bijnaam ‘de Pétrus van het zuidwesten’ gooit Château Montus al ruim 30 jaar wereldwijd hoge ogen. Het bijzondere 
terroir van steile hellingen met grote ronde kiezels zorgt voor een warme ondergrond, waar de druiven uitstekend rijpen. 
De 35 jaar oude stokken zorgen voor lage opbrengsten, die de wijn zijn beroemde concentratie bezorgen. De wijn, gemaakt 
van 80% tannat en 20% cabernet sauvignon, wordt 12-14 maanden op de lie gerijpt, op grotendeels nieuwe eikenhouten vaten. 
Dit alles resulteert in een diepe en bijna zwoele wijn met aroma’s van subtiel rood en zwart fruit, zoethout, mokka en wat 
rokerigheid, met zachtaardige tannines en een krachtige en lang aanhoudende afdronk. (drinken: 2023-2040)

2018		 Château	Bouscassé	‘Vieilles	Vignes’		 (6)			 	 23,95	 	 29,95
2018		 Château	Bouscassé	‘Vieilles	Vignes’	Magnum		 (1)			 	 49,95	 	 64,50
2018		 Château	Bouscassé	‘Vieilles	Vignes’	Jéroboam		 (1)			 	 109,50	 	139,50
U vindt spannende aroma’s van peper, balsamico, tabak en zwart fruit en een opvallend zachte smaak voor de tannat. 
Uiteraard geven de aanwezige tannines deze wijn zijn lange houdbaarheid. De wijn is volledig van tannat gemaakt, van stokken 
die minimaal 50 jaar oud zijn. Deze wijn rijpt volledig op nieuwe houten vaten, wat een verzachting van deze tannine en een 
fantastisch bewaarpotentieel belooft. (drinken: 2023-2045)

2018		 Château	Montus	‘Prestige’		 (6)		 	 39,95	 	 49,95
2018		 Château	Montus	‘Prestige’	Magnum		 (1)		 	 85,50	 	109,50
2018		 Château	Montus	‘Prestige’	Jéroboam		 (1)		 	 189,00	 	239,50
Kracht en diepte zijn aanwezig in deze historische wijn. De mooiste percelen van dit château leveren een ambitieuze en rijke 
wijn, meestal met een zeer lange en frisse finale. Het rijke fruit, ondersteund door een mooie tannine structuur en een grote 
concentratie komt zeer mooi tot uitdrukking in deze wijn. Gemaakt van 100% tannat, gerijpt in minimaal 50% nieuwe vaten. 
Grote wijn, misschien wel de mooiste ooit gemaakt? (drinken: 2022-2040) 

2018		 Château	Montus	‘la	Tyre’		 (6)		 	 88,95	 109,50
2018		 Château	Montus	‘la	Tyre’	Magnum		 (1)	 	 187,50	 	239,50
2018		 Château	Montus	‘la	Tyre’	Jéroboam		 (1)		 	 410,00	 525,50
Lijkt de Montus op een Pomerol, dan doet ‘La Tyre’ denken aan een Pauillac. Deze wijn, gemaakt van 98% tannat en 2% 
cabernet franc rijpt op nieuwe eikenhouten vaten, afkomstig van de beste tonneliers. Een wijn die in zijn 19 jarige historie 
al veel van de grootste wijnen ter wereld in blindproeverijen versloeg. Een en al kracht en balans, aroma’s van rood fruit, groene 
kruiden, bloesem en balsamico spatten uit het glas. De tannines zijn elegant en zorgen door hun rijpheid voor een enorme 
lengte en een overweldigende afdronk. (drinken: 2028 – 2048) 

Speciale voorverkoopprijzen zijn geldig 
tot en met zaterdag 21 december 2019.www.henribloem.nl

Legenda: 
(6)  Deze wijn is verpakt in kisten van 6 flessen. 
(1)  Deze wijn is verpakt in kisten van 1 fles.  

Voorverkoop condities: 
• Prijzen zijn in euro’s, incl. 21% BTW, accijns en transport.
• Prijzen per fles, minimum per aangegeven verpakking per soort.
• Eventuele verhoging accijns en BTW moeten we bij uitlevering doorberekenen.
• Levering najaar 2021. 
• Levering in regio(stad) Vinotheek© vanaf 24 flessen franco huis, overig in overleg.
• Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, factuur geldt tevens als reserveringsbewijs.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.

Wist	u	dat	wijn	gebotteld	op	groot		formaat	fles	(Magnum,	Jeroboam	en	groter),	nog	veel	langer	bewaard	kan	worden	dan	wijn	gebotteld	op	
reguliere	fles	(0,75)


