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Proefpakket
Proef al het goede van Henri Bloem
van € 112,40 voor 

€ 99.95

Bodega Otazu
Bodega La Purísima

De Martino
Cantina Terlan
Wie zijn de meest 
invloedrijke wijncritici?

 

Meer dan 1000 wijnen vanaf € 4,50.
19 Vinotheken verspreid over Nederland. 
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

Henri Bloem



van  de dikke en vanillerijke stijl af te stap-
pen en te zoeken naar meer evenwicht tussen 
fruit en hout. Bij Conde Valdemar kwamen wij 
tijdens de rondleiding aan bij een prachtige 
kelder vol met barriques. Het was een men-
gelmoes aan vaten; we zagen fusten gemaakt 
van verschillende soorten hout, in verschil-
lende groottes, nieuwe barriques en/of van  
verschillende leeftijden. Dit bleek in essentie 
het laboratorium te zijn van Conde Valdemar. 
In deze ruimte lag een deel van de wijn te  
rijpen en werd er regelmatig geproefd om 
te zien hoe de wijn zich op de verschillende  

vinden. Drie dagen lang zijn we verwend 
met rondleidingen, diners en uiteraard 
veel wijn. Na drie intensieve dagen kunnen 
wij wel  stellen dat ‘onze’ wijngaarden en  
–kelders er weer prachtig bij staan dit jaar. 

Tijdens de reis  werd het ons snel duidelijk  
dat er van alles gaande is in het mooie  
Spanje. Nieuwe druivenrassen, nieuwe  
methodes, nieuwe regelgevingen en zelfs  
een nieuwe naam voor Rioja Baja; nu Rioja 
Orientale. De grootste verandering zagen 
wij in het gebruik van houtrijping. Rioja lijkt 

Henri Bloem2 oktober 2019 3

Elk jaar wachten de Henri Bloem collega’s 
met spanning op de bekendmaking van de 
bestemming van de groepsreis. Toen het 
woord ‘Rioja’ viel, was het ineens doodstil. 
Iedereen was namelijk direct weggerend 
om zijn koffer te pakken. Het woord ‘Rioja’ 
had een dusdanig effect dat iedereen direct 
op reis wilde. Naast Rioja bracht de reis ons 
ook naar de regio Cariñena en Campo de 
Borja. Dit is het stukje Spanje waar de gar-
nacha en de tempranillo koning zijn. Hier 
zijn onze producenten Conde Valdemar, 
Coto de Hayas en Marqués de Alfamén te 

Conde Valdemar 
Inspiracíon Blanco 2017

€ 8.95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 9,50
Prijs per fles € 9,95

  Tempranillo blanco
  Rioja
  Pastasalade met gamba’s en avocado. 

Proefnotitie
De tempranillo blanco is een aromatische,  
expressieve wijn. In de neus veel tropisch 
fruit, zoals ananas, citrus en grapefruit. Een 
wijn met een mooie frisheid en licht florale 
toets in de afdronk.

Conde  Valdemar 
Crianza 2016

€ 7.95

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

  Tempranillo, graciano
  Rioja
  Stoofvlees. 

Proefnotitie
Intens rijpe fruitaroma’s met kruidige tonen. 
Volle smaak met opnieuw rijp fruit dat mooi 
bij de tannine aansluit, dankzij de houtrijping.

Conde Valdemar 
Reserva 2011

€ 9.95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 10,50
Prijs per fles € 10,95

  Tempranillo, mazuelo, graciano
  Rioja
  Gegrild vlees en sterke droge kazen. 

Proefnotitie
Zeer complexe neus van rijp zwart fruit, 
specerijen en cacao. Mondvullend, rijpe en 
romige tannines, maar vooral heerlijke rijpe 
bosvruchten, kruiden en vanille met een zeer 
lange afdronk.

Coto de Hayas
Verdejo 2018

€ 4.95

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

  Verdejo
  Campo de Borja
  Lichte visgerechten, zeefruit of als 
  aperitief. 

Proefnotitie
Frisse geur van citrus, bloemen en tropisch 
fruit.  In de smaak volop jong wit fruit en iets 
van sinaasappel. Heerlijk glas voor alledag.

Coto de Hayas
Crianza 2016

€ 5.95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 6,50
Prijs per fles € 6,95

  Garnacha, tempranillo
  Campo de Borja
  Rood vlees en harde kazen of een 
  ‘homemade’ hamburger 

Proefnotitie
Mooie dieprode kleur, veel zondoorstoofd 
fruit in de geur en smaak en een lichte krui-
digheid. De houtrijping geeft de wijn meer 
complexiteit en zachte vanilletonen.

Coto de Hayas
Centenaria 2017

€ 9.95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 10,95
Prijs per fles € 11,95

  Garnacha
  Campo de Borja
  Stoofpot en BBQ. 

Proefnotitie
Mooie dieprode kleur met een schittering in 
het glas. Karaktervol, met veel kruidig fruit en 
getoaste aroma’s en een lange afdronk.

De Henri Bloem groep op bezoek 
bij Coto de Hayas.

Roberto Alonso van Conde Valdemar met 
Ernst ten Haaf (r) van Henri Bloem Leiden.
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manieren ontwikkelde en welke tonnen  
uiteindelijk de beste wijn opleverden. Dit  
‘gepuzzel’ zagen we ook bij andere Rioja- 
huizen. Elk jaar wordt dit experiment opnieuw  
uitgevoerd en staat het garant  voor de  
constante ontwikkeling en groei in het wijn 
maken. Daarmee staat Henri Bloem ook  
garant voor het uitkiezen van de lekkerste 
wijn voor jullie. 

Waar wij tijdens de reis het meest tevreden 
over waren, was de enorme diversiteit die wij 
terugzagen bij elke producent. Op de proef-

tafels stonden fris en fruitige rode wijnen (van 
jonge stokken), volle wijnen van oude stokken 
en (met of zonder houtlagering), boeiende 
rosés en witte wijnen voor bij het aperitief 
of juist een stevige maaltijd. Zoals het hoort 
op deze reizen, hebben wij dan ook ons as-

sortiment van deze producenten nog verder 
uit kunnen breiden. Maar zoals jullie weten 
zijn wij wijnmensen ietwat hebberig, dus  
hebben we nóg meer Spaanse wijnhuizen,  
zoals Bodegas la Purísima uit Yecla en Otazu 
uit Navarra, in de aanbieding! 



Bodegas La Purísima 

De nieuwste ontdekking van 
Henri bloem komt uit Yecla Spanje blijft zich ontwikkelen. In 2003 is 

het ‘Vino de Pago’ systeem in het leven  
geroepen om een hoger kwaliteitsniveau 
aan te duiden dan de DO of zelfs DOCa  
(waartoe alleen Rioja en Priorat behoren). 
Waar de classificaties DO en DOCa gelden 
voor gehele regio’s, geldt de classificatie 
Vino de Pago alleen voor individuele wijn-
gaarden en/of wijnhuizen. Deze moeten  
dan wel beschikken over een fantastisch  
klimaat en een uitstekende bodem waar-
door er uitgesproken en bijzondere  
kwaliteitswijnen gemaakt kunnen worden.  
Alle gebruikte druiven voor deze wijn  

moeten afkomstig zijn uit de eigen wijn- 
gaard en de wijnen moeten een aantal  
jaren lang van uitzonderlijke kwaliteit 
zijn.Dit laatste is te vergelijken met de  
Grand Cru Classé kwalificatie uit Saint- 
Émilion.

Vino de Pago wordt daarom ook gezien als 
Spanjes meest prestigieuze aanduiding van 
terroir. In totaal zijn er nu 14 wijngaarden die 
deze classificatie bezitten en in 2009 werd 
‘onze’ Bodega Otazu als 7e toegevoegd 
aan die mooie lijst.  Sindsdien mogen zij hun  
wijnen uitbrengen onder de eigen benaming 
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Yecla, een kleine gemeente in Alicante, 
stond lange tijd bekend als een productie- 
gebied voor voornamelijk bulkwijnen. 
Wijn die hier vandaan kwam werd veelal  
vermengd met wijnen uit andere landen. 
In 1946 begon daar langzaam verandering 
in te komen toen een groep wijnboeren in  
Yecla besloot de krachten te bundelen, om 

zo hun wijnen naar een hoger kwaliteits- 
niveau te tillen. Het harde werken werd  
beloond in 1975, toen de regio de DO  
status verwierf.  De coöperatie van Bodegas  
La Purísima staat momenteel onder leiding 
van María Teresa Ruiz González en bezit  
met  3325 ha. zo’n 60% van de Yecla DO.  

‘Denominación de Origen Protegida Pago de 
Otazu’. En wát voor wijnen!

Onlangs hebben wij een aantal wijnen in ons 
assortiment opgenomen van dit wijnhuis uit 
het prachtige Navarra (DO). Liggend op acht 
kilometer van Pamplona, is dit de meest  
noordelijke regio in Spanje voor rode wijn. Wij 
vielen direct voor de frisse, sur-lie gerijpte,  
chardonnay en hun stevige en complexe  
cuvée, bestaande uit cabernet sauvignon,  
merlot en tempranillo. Rijke, boeiende en 
toch toegankelijke wijnen, perfect voor  
wanneer het weer iets koeler wordt.

De mourvèdre-druif kennen we vooral van 
de blends uit de Rhônevallei maar in Spanje  
wordt hij monastrell genoemd en is hij de  
grote ster in de Yecla wijnen. Deze druif gedijt 
namelijk prima in bodems die arm en droog 
zijn en weerstaat de hete zomers van zuidelijk 
Spanje goed. Vol, intens en pittig. Misstaat 
niet bij een knapperend haardvuur.

Bodega Otazu

Terroir van topkwaliteit

Bodega Otazu
Señorío de Otazu 2010

€ 17.95
Per fles

  Cabernet sauvignon, merlot, tempranillo
  Pago de Otazu, Navarra
  Patés, kazen en klein wild.

Bodega Otazu
Premium Cuvée 2015

€ 9.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 10,95
Prijs per fles € 11,95

  Tempranillo, cabernet sauvignon, merlot
  Navarra
  Gegrild zeefruit, gevogelte, pasta’s. 

Proefnotitie
Diepe kersenrode kleur. Intens, maar tegelij-
kertijd ook elegant bouquet van zwarte bes-
sen, bramen, kersenjam, kruidnagel, kaneel 
en balsamico. Volle, zeer complexe smaak 
met onder andere tonen van rijpe kersen, 
bosbessen, bramenjam, tabak, toast en koffie.

Bodegas La Purísima 
La Purísima Blanco 2018

€ 5.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 6,50
Prijs per fles € 6,95

  Macabeo, sauvignon blanc, verdejo
  Yecla
  Paella, risotto. 

Proefnotitie
Intense geur van citrusfruit, kruisbes-
sen en witte bloemen. Frisdroge smaak 
van wit fruit, groene appel en een licht 
botertje. Na fermentatie rijpt de wijn 
‘sur-lie’ voor extra smaakaroma’s.

Bodegas La Purísima 
La Purísima Monastrell 2017

€ 5.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 6,50
Prijs per fles € 6,95

  Monastrell
  Yecla
  BBQ, procureur, stoofschotels. 

Proefnotitie
Geur van zondoorstoofd zwart fruit, zo-
als bramen en pruimen. Volle smaak van 
rijpe bosvruchten, gedroogde kruiden, 
mokka en vanille. De druiven zijn af-
komstig van ruim 25 jaar oude wijnstok-
ken. Na fermentatie krijgt de wijn een 
korte houtrijping van drie maanden.

Bodegas 
La Purísima 
Old Vines 
Expression 2016

€ 8.95
Per fles

Bodegas 
La Purísima 
Premium 2014

€ 12.95
Per fles

Bodega Otazu
Chardonnay 2018

€ 8.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 9,50
Prijs per fles € 9,95

  Chardonnay
  Navarra
  Gegrild zeefruit, gevogelte, pasta’s. 

Proefnotitie
Heldere, bleekgele kleur. Intense geur van 
citrusvruchten, rijpe appel, peer en banaan. 
Volle, frisse smaak van kweepeer, abrikoos, 
groene appel en brioche. Mooi verweven  
zuren, vol midden pallet en een heerlijk lange 
afdronk.


NIEUW Fruitig &

Soepel

De Henri Bloem groep reisde in mei drie dagen door Rioja, Campo 
de Borja en Cariñena en bezocht hier diverse wijnproducenten. 

Bodega Otazu


Fris &

complex


Pago de

Otazu



De Martino 
Chardonnay ‘Legado’ 
2018

€ 7.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 8,50
Prijs per fles € 8,95

  Chardonnay
  Limarí Valley
  Wraps met gerookte zalm 

Proefnotitie
Fris en zacht met een ragfijne  
zuurgraad. Het bekende vetje  
van de chardonnay druif bevindt 
zich iets meer op de achtergrond, 
maar is wel aanwezig.

Dé witte houtgelagerde wijn van De 
Martino van de chardonnay druif.  
Aromatisch, vol, vet met een licht 
minerale toon. 

Voormalig wijn van de maand bij 
Perswijn!

De Carménère druif kan een  
beetje vergeleken worden met 
de stoerdere broer van merlot en 
geeft een volle kruidige smaak van 
zwart fruit, bramen zwarte bessen, 
tonen van laurier en seizoenen- 
peper.

De Martino 
Carménère ‘Legado’
2017

€ 7.95
Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 8,50
Prijs per fles € 8,95

  Carménère
  Maipo Valley
  Steaks en spare-ribs

Proefnotitie
“Reinventing Chili” is het thema 
van De Martino; Een volle, diep- 
rode kleur, vol dik sap, zwarte 
besjes, een lichte rooksmaak 
en veel souplesse.
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Cantina Terlan 
Pinot Grigio 2018

€ 10.95
Bij 6 flessen per fles
Prijs per fles € 12,95

Cantina Terlan 
Terlaner 2018

€ 11.95
Bij 6 flessen per fles
Prijs per fles € 13,95
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Cantina Terlan 

‘Het beste van Alto Adige’
In het noorden van Italië ligt het wijngebied Alto Adige (het voormalige Süd Tirol), een gebied waar meerdere talen gesproken worden maar  
waar de Duitse taal domineert. Dit komt omdat het gebied tot 1919 toebehoorde aan Oostenrijk. Wij voeren al jarenlang de wijnen  
van het  beroemde wijnhuis Cantina Terlan. De wijnen van Terlan worden al jaren steevast bekroond met hoge punten van menig  
wijnschrijver en deze delen wij natuurlijk graag met jullie. 

Waar de pinot grigio wellicht bekend staat 
om zijn zachte en milde karakter doet Can-
tina Terlan hier een schepje bovenop. Fris, 
mineraal droog, uitgesproken en met veel  
complexiteit. De wijn tintelt van frisheid en 
geniet een grote lengte. Tonen van rijp geel 
fruit en honing voeren de boventoon.

Dit is de signatuurwijn van Cantina Terlan, 
en wellicht hun beroemdste wijn. Het is de  
eerste wijn die zij ooit maakten, tijdens  de 
oprichting in 1893. Een verrassende blend 
van pinot blanc, chardonnay en sauvignon 
blanc. De pinot blanc zorgt voor plezierige 
frisheid en een aangename zuurgraad, de 
chardonnay zorgt voor die fijne ronde warme 
smaak en de sauvignon blanc rond het geheel 
af met een ferme complexe afdronk en een 
spannend zuurtje.

Robert Parker heeft de Martino gekozen tot 
één van de drie beste wijnhuizen in Chili in 
zijn recente Robert Parker’s Wineadvocate. 
Daar zijn wij natuurlijk heel trots op en daar-
om hebben we voor deze maand twee veelbe-
kroonde topwijnen van het huis geselecteerd.  

Robert Parker, Tim Atkin en James Suckling. Grote namen in de 
internationale wijnwereld als het gaat om het proeven, recenseren  
en beoordelen van wijnen over de hele wereld. Het zijn deze  
heren die grote invloed hebben op het commerciële succes van 
een wijn en diens producent. De wereldberoemde wijnschrijver 
Robert Parker kende als eerste wijnen punten toe op basis van 
smaak, complexiteit, finesse en lengte. 

    

De Martino

‘Eén van de drie beste
 wijnhuizen van Chili’

Al 30 jaar lang brengt Robert Parker de Wine Advocate uit, het  
tijdschrift dat leidend is als het gaat om het beoordelen van wijnen en 
de commerciële waarde daarvan.

De Britse Tim Atkin is een Master of Wine, erkend wijnjournalist  
en presentator. Zijn artikelen zijn onder andere te vinden in ‘the  
Observer’ en ‘the Times’.

James Suckling, net als Parker een Amerikaan, is de voormalige  
eindredacteur van het tijdschrift ‘Wine Spectator’. Hij wordt gezien 
als één van ’s werelds meest invloedrijke wijncritici.

En de Punten gaan naar….
Lekker te 
combineren 
met...
De wijnen van Cantina Terlan zijn spannend 
met veel diepgang en daarom gastronomisch 
fantastisch inzetbaar. De combinatie van  
druiven in de Terlaner zorgt voor een  
verrassend spel van frisse zuren en een  
vettige afdronk. Deze smaaksensatie laat  
zich uitstekend combineren met een ge-
recht met eenzelfde tegenstelling. Denk aan  
gegrilde gamba’s met citroenboter, tonijn  
ceviche met limoen of een romige risotto met 
frisse venkel.



Wijnen van producenten die ons warm hebben ontvangen en onze harten hebben gestolen, nieuwe wijnen en wijnen met 
een indrukwekkend CV. Deze maand bieden wij jullie een prachtig, en voor ons, persoonlijk proefpakket aan. 

Proefpakket oktober

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 30 oktober 2019. Zolang de voorraad strekt.

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
Leeuwarden 
Verlengde Schrans 26
058 - 21 33 833   
leeuwarden@henribloem.nl
Leiden 
Levendaal 96-98
071 - 512 17 00   
leiden@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
Hattem 
Kruisstraat 17
038 - 444 25 74 / 421 72 99

www.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.nl

van 

€ 112.45 
voor 

€ 99.95 1.    Valdemar blanco
2.    Valdemar crianza
3.    Coto de Hayas verdejo
4.    Coto de Hayas crianza
5.    Otazu chardonnay
6.    Otazu premium cuvee

7.    Purisima blanco
8.    Purisima monastrell
9.    De martino chardonnay
10.  De martino carmenere
11.  Terlan Pinot grigio
12.  Terlan Terlaner


