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Henri Bloem
Château de Lastours, Arnaud de Berre

Intens geurige BBQ topper
Il Falchetto

Een reis door Piemonte

Pascual Toso

Av a n i e l

Lastours l ves

BBQ
Proefpakket
Proef al het goede van Henri Bloem
van € 93.60 voor

€

83.

50

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

Il Falchetto

Een reis door Piemonte

Arneis 2018
Il Falchetto

€

8.

95

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

Barbera d’Asti ‘Lurëi’ 2017
Il Falchetto

€

Vergeten
druif

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

Arneis
Langhe, Piemonte
Makreel van de BBQ met rozemarijn,
		 salades en rauwe visgerechten, asperges.



Kruidig
& sappig

Barbera
Asti, Piemonte
Italiaans stoofvlees en harde kazen.
Proefnotitie
Kruidig en vol met tonen van bessen
en kersen. Sappig, rijke stijl met een fijn
zachte tannine en rokerigheid.

Proefnotitie
Intense geur van mineralen en fruit. Naast
frisse fruittonen ook zachtgeel fruit in de
smaak. Uitgebalanceerd met een mooie
lange afdronk.

Wist u dat?

Wist u dat?

• Arneis betekent in het locale dialect
‘kleine deugniet’, omdat het een vrij
lastige druif is om te verbouwen.
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8.

95

• Ruim 25 jaar geleden werden wij als
Henri Bloem de eerste buitenlandse afnemer van deze prachtige wijnen.
Ja... wij weten wel wat lekker is!
Henri Bloem

Wanneer je Il Falchetto wilt bezoeken mag
je eerst een ware reis door Piemonte afleggen. Het wijnhuis is gevestigd in St. Stefano
Belbo, een klein pittoresk dorpje dat zo’n
25 kilometer ten oosten van Alba ligt.
Vanuit Alba trotseer je een heuvelachtig terrein vol kleine dorpjes. Van die dorpjes waar
mensen met goed weer nog lekker langs de
straten zitten. Als je, eenmaal aangekomen in
St. Stefano, het ietwat verouderde bord van Il

Falchetto hebt gevonden, begint een klim van
2,5 kilometer.
Vragen als ‘ligt hier daadwerkelijk een wijnhuis??’ en ‘hoe komen de vrachtwagens daar
om de wijnen op te halen?’ gaan geheid door
je hoofd.
Eenmaal boven wordt je beloond met het
meest prachtige uitzicht over alle wijngaarden van dit magnifieke huis.

Ooit begonnen als producent van de bekende
lichtzoete Moscato d’Asti en inmiddels uitgegroeid tot een dynamisch wijnhuis met
diverse prachtwijnen. Wijnen gemaakt van
bekende druiven zoals de chardonnay en
pinot noir, maar ook van druiven gered
van uitsterven, zoals de arneis. Genoeg te
ontdekken, ga je mee op een Piemontees
avontuur?

Bricco Paradiso 2017
Il Falchetto

Moscato d’Asti 2018
Il Falchetto

€ 15.95

€ 8.50

Per fles


Stevig

Per fles

Barbera
Asti, Piemonte
Lekker bij Gegrilde
		 vleesgerechten,
		 risotto.



Licht
& vrolijk

Moscato
Moscato d’Asti, Piemonte
Brunch en fruitdesserts.
Proefnotitie
Bleekgeel, licht mousserend en friszoet
met een typisch muskaat-aroma. De wijn
is vanwege het friszoete en lichte karakter
een perfecte begeleider van desserts met
ijs en fruit.

Proefnotitie
Diep paarsrode kleur.
Stevig bouquet van
bosvruchten, koffie en
toffee. Zachte kruidige
smaak met een hint
van vanille.

september 2019
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Pascual Toso

De malbec van Pascual Toso is voor ons óp en top Argentijns. Toch? De malbec druif, vroeger
razend populair in Bordeaux, is eind van de 19de eeuw naar Argentinië geëmigreerd samen
met een hoop ervaren wijnboeren. Daar gedijde de druif fantastisch en werd hij de nationale
wijntrots. Bijna gelijktijdig verliet, in 1880, Pascual Toso zijn familiedomein in Piemonte om
naar Argentinië te gaan. Daar hebben de twee elkaar gevonden en wat een fijne combinatie
is het.
Pascual begon zijn Argentijns wijnavontuur in Mendoza en kocht een aantal jaar later ook
wijngaarden in Maipú en plantte meer wijngaarden op zijn estate ‘las Barrancas’, oftewel
‘kleine canyon’. Het is deze laatste wijngaard, met een bodem van hoge kwaliteit, een
ideal klimaat en terroir, en het zuivere Andes water voor irrigatie, waar de druiven voor
onze favoriete malbec vandaan komen.
De uitstekende vinificatiekunsten van wijnmaker Felipe Stahlschmidt worden versterkt
door consultant Paul Hobbs, die zijn strepen heeft verdiend als vliegende wijnmaker en
met zijn eigen wijngaarden in Napa Valley. De stijl die uit deze samenwerking voorkomt
is zwoel, soepel, complex en levert een bijzonder zachte malbec op.

Malbec 2017
Pascual Toso

Chardonnay 2017
Pascual Toso

€

€

6.

95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 7,50
Prijs per fles € 7,95
Malbec
Barrancas, Maipú Valley
Biefstukspies met gegrilde groenten.
Proefnotitie
Heerlijke geur van pruimen, bramen, een hint
van koffie en een vleugje hout. In de mond
een zachte aanzet met rijpe tannines; volle
smaak met levendig fruit.

Malbec van Toso, een fijne combinatie met
de traditionele Argentijnse keuken.
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Vol maar
fris

6.

95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 7,50
Prijs per fles € 7,95
Chardonnay
Barrancas, Maipú Valley
Zalm en prei in botersaus.
Proefnotitie
Zachte geuren van rijpe perzik, peer
en vanille door de lichte houtrijping.
Vol, rond, rijk van smaak en een licht
‘toasty’ gevoel in je mond.

Inno van den Berg (Bloem Utrecht) op
bezoek bij Enrique Toso.

Henri Bloem



Zwoele
knaller

Avaniel

De wijnen onder de naam Avaniel worden door de familie Garcia, van Bodegas Monteabellón,
gemaakt. We kennen deze topproducent uit Ribera del Duero. De geweldige wijnen die houtrijping krijgen kent u wellicht al: de Roble, Crianza en Reserva. Nu kunnen we nog even lekker
nazomeren met de frisse speelse wijnen die geen houtrijping krijgen. Deze Avaniel is gemaakt
om jong te drinken dankzij zijn fruitige en lichtkruidige karakter. De rosé is iets donkerder
van kleur zoals de Spanjaarden dit het liefst drinken. Dit betekent veel smaak van rood fruit
en kersen met een droge minerale dronk. Kortom: kwaliteit voor een lage prijs, ideaal bij de
BBQ of bij de borrel.

Is donkere rosé altijd zoet?

In de jaren ’70-80 was rosé d’Anjou uit de Loire vallei de meest bekende rosé in Nederland. Deze
rosé heeft een duidelijk zoetje en is vaak donkerder van kleur. Hierdoor hebben veel mensen het
idee dat hoe donkerder de rosé is, hoe zoeter hij zal zijn. Tegenwoordig zegt de kleur van de wijn
enkel iets over de hoeveelheid schilweking en de druif waarvan hij gemaakt is. De tempranillo
geeft in dit geval meer kleur af dan bijvoorbeeld grenache, waar veel Zuidfranse rosés van gemaakt worden, maar is net zo droog. En nét zo lekker! Of zelfs lekkerder?....

Tinto 2018
Avaniel

Rosado 2018
Avaniel

€

€

5.

50

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 5,95
Prijs per fles € 6,50
Tempranillo
Ribera del Duero
Mediterraanse gerechten.
Proefnotitie
Aantrekkelijke kleur, zondoorstoofd fruit in de
geur. Volle krachtige en droge smaak.

5.



Sappig
& soepel



Explosief
& tropisch

50

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 5,95
Prijs per fles € 6,50
Tempranillo
Ribera del Duero
Lekker bij zomerse salades
		 en als aperitief.
Proefnotitie
Mooie dieprose kleur. Geur van rijpe
zwarte bessen en frambozen. Volle
sappige smaak van klein rood fruit.
Mondvullend.

De hele familie Garcia is actief in het
bedrijf.

september 2019
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Château de Lastours, Arnaud de Berre

intens geurige BBQ topper
In mei 2018 bracht onze jaarlijkse Henri
Bloem reis ons naar de prachtige wijngaarden van Château de Lastours. Wat ons
meteen opviel was de hoeveelheid ruimte die ze hadden. 100 ha aan wijngaarden
lagen verspreid over 850 ha. Ruimte
genoeg dus voor hun ‘off road recreatie’,
oftewel de speeltuin van menig rallyrijder,
hun prachtige gastenverblijven en restaurants, olijfbomen en misschien wel het
allerbelangrijkst; de prachtige flora en
fauna van de Languedoc.
Tijdens de rondleiding in de wijngaarden rook
de lucht heerlijk; kruidig en bloemig tegelijk.
Want zoals op veel plekken in de regio, was
hier voldoende garrigue te vinden, het harde
struikgewas met intens geurende bloemen.
Garrigue heeft zoveel invloed dat het onderdeel van het terroir wordt. Zo komen de
rode wijnen aan hun complexe en uitbundige
aroma’s. Château de Lastours levert daarmee geurige, spannende maar toegankelijke
wijnen, die bij zeer uiteenlopende gerechten
passen. Maar voor ons en op dit moment,
prachtig bij een nazomerse barbecue.
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‘Arnaud de Berre’ 2014
Château de Lastours
5+1 actie bij 6 per fles

€

6.

62

Prijs per fles € 7,95



actie

5+1

Syrah, grenache, carignan
Corbières
Kalfsspareribs met gevulde gegrilde
courgette. (Het complete recept staat op
henribloem.nl)

Proefnotitie
Diep donkerrood van kleur, kruidigheid gecombineerd met soepel rijp zwart fruit. Lange
zachte afdronk met rijpe tannine.

Henri Bloem

Lastours l ves
Wij van Henri Bloem zijn altijd aan het
experimenteren met onze wijnen en bij
welke gerechten ze echt gaan knallen. Wat
bleek er bij de Arnaud de Berre? Deze wijn
was een ware koning bij de BBQ. Wat doen
we graag als het warm is? Barbecueën!
Dus legden we razendsnel contact met
BBQ-expert en chef-kok Thomas Rijkers. In
de warmte van augustus heeft Thomas een

geweldig gerecht gemaakt van shortribs
in combinatie met courgette en cocktailtomaatjes. Daarbij schonken we de Château
de Lastours en dit bleek een gouden combinatie. Sappig, fruitig en de lichtrokerige toets
van syrah biedt spanning, de sappigheid van
grenache geeft lengte en de frisheid van

carignan geeft frivoliteit. Al met al de BBQwijn van 2019! Kijk voor het volledige recept
op de henribloem.nl.

Thomas Rijkers (l) en Tom Leusink (r)
(Henri Bloem Breda).

Nieuw bij Henri Bloem
Nog een BBQ tip!

Geniet nog even van de zomer

Tevens een waardevolle tip voor bij de
BBQ is La Motito uit Catalayud. Los van de
lekkere sappige wijn word je van het etiket
al vrolijk. Schenk deze wijn licht gekoeld en
in een breed glas en geniet van een perfecte
garnacha uit Spanje.

Ook nieuw in ons assortiment en perfect voor
een zomerse BBQ lunch; de Vinho Verde van
Monte Mar. Heerlijk fris, licht en een verkwikkend prikkeltje dat op het puntje van je tong
danst en je heerlijk afkoelt op een warme dag.

Garnacha 2018
‘La Motito’

Monte Mar
Vinho Verde 2018

€6
Per fles

.95


NIEUW

Garnacha
Catalayud
Aperitief, tapas.
Proefnotitie
Geur van rode bessen, aardbeien en
gedroogde kruiden. Mondvullende smaak
barstensvol rood fruit zoals veenbessen,
kersen en frambozen.

€4
Per fles

.95


NIEUW

Arinto
Vinho Verde
Sushi, pasta’s of aperitief.
Proefnotitie
Licht citroengele kleur. In de neus tonen van
jong tropisch fruit en citrus. Aangenaam
sappige smaak met een heerlijk verfrissend
zuurtje, heel iets restzoet en maar 9% alcohol.

september 2019
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BBQ proefpakket
Weigerend de zomer nu al los te laten blijven we nog even in zomerse sferen. Met een BBQ en vuurkorf om ons
nog even wat langer warm te houden en uiteraard met een goed glas wijn.

van

€ 93.60

voor

€

83.

50

Amersfoort

Eindhoven

Rotterdam

Breda

Enschede

Tilburg

Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77
bloemendaal@henribloem.nl

Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51
amstelveen@henribloem.nl

Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44
breda@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

Falchetto Arneis 1x
Falchetto Lureï 1x
Pascual Toso Chardonnay 2x
Pascual Toso Malbec 2x

Bloemendaal

Leusderweg 161
033 - 475 06 21
amersfoort@henribloem.nl

Amstelveen

www.henribloem.nl

Chateau de Lastours 2x
Avaniel Tinto 2x
Avaniel Rosado 2x

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

Vrijstraat 10
040 - 244 89 54
eindhoven@henribloem.nl
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

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

Groenendaal 23A
010 - 842 35 44
rotterdam@henribloem.nl
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

