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Bordeaux 2019
‘Un miracle’
Alle jaargangen in Bordeaux zijn uniek, dat maakt dit zo’n speciaal gebied. Maar dit jaar was ook op een andere manier
speciaal: vanwege de Corona-crisis gingen de voorjaarsproeverijen bij de chateaus niet door. Gelukkig heeft Henri Bloem
goede betrekkingen in Bordeaux en kregen wij veel proefmonsters toegestuurd. Zodoende hebben wij ook dit jaar een
mooie ‘En Primeur’-folder kunnen samenstellen met gedetailleerde proefnotities en informatie over de wijnen. Dit keer
moesten de wijnen helemaal voor zichzelf spreken. En dat hebben ze gedaan!

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

Voorverkoop

Bordeaux
2019
‘Un miracle’
Het is bijna niet te geloven: in Bordeaux volgt het ene topjaar het
andere op. Zo is ook de jaargang 2019 weer een plaatje. De wijnen
onderscheiden zich door hun uitzonderlijke balans tussen kracht en
fijnzinnigheid. Droogte leek tot drie keer aan toe een probleem te worden, maar de oogst werd telkens door miraculeus getimede
regenbuien gered. En dankzij het lange groeiseizoen hebben de druiven lang de tijd gehad om complexe smaken te ontwikkelen.

Het groeiseizoen
Vanwege de zachte winter kwam de
vruchtzetting al vroeg in 2019. Februari
en maart waren erg droog, waardoor
de regenachtige periodes tussen april
en half juni als geroepen kwamen. Vanaf juli werd het warmer en ook droger.
Een broodnodige regenbui eind juli
leidde een droge periode in die tot eind
september zou duren. De bodem, en
dan met name de kiezelbodem in de
Médoc, was behoorlijk uitgedroogd. In
de derde week van september was het
grootste deel van de merlot al zeer rijp en
soms zelfs té geconcentreerd. De rijping
van de cabernet sauvignon dreigde te
stagneren vanwege droogtestress. Beide
druiven smeekten om een regenbui,
die op 22 september eindelijk kwam. De
timing van deze regen was volgens de
plaatselijke producenten niets minder
dan ‘un miracle’: ‘vaak worden we gered
ván de regen, maar in 2019 werden we
gered dóór de regen’.

De oogst
Gezien de goede weersomstandigheden na de regen in september kon de
oogst ‘à la carte’ plaatsvinden: de fenolische rijpheid van de druiven werd herhaaldelijk getest en het fruit kon op het
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moment van de gewenste rijpheid
geplukt worden. Voor de merlot was
dat voornamelijk eind september, voor
de cabernet was het vooral in de eerste
twee weken van oktober. De druiven
waren klein, omwille van de eerdere
droogte, en het sap was daardoor zeer
geconcentreerd. Wat wit betreft werd
de sauvignon blanc grotendeels eind
augustus geoogst, en de sémillon eind
september, allebei met perfecte rijpheid.

De stijl
In de wijnwereld vindt sinds enige tijd
een verschuiving plaats: er is een toenemende vraag naar wijnen die ook op
jongere leeftijd al goed drinkbaar zijn.
In Bordeaux geeft men gehoor aan dit
verzoek door, onder andere, koude
schilweking toe te passen. Bij dit proces
worden er wel kleur en aroma’s onttrokken aan de druiven, maar blijven de hardere tannines achter in de most. In het
geval van 2019 resulteert deze aanpak
in zwoele wijnen die na enkele jaren in
de kelder al heel toegankelijk zullen zijn.
De wijnen hebben echter nog steeds
het Bordeauxe rijpingspotentieel, waarbij fruitigheid langzaamaan plaatsmaakt
voor de complexe hartige en aardse
tonen die zo kenmerkend zijn voor de
streek.
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De kwaliteit
De vroege vruchtzetting had als voordeel dat het groeiseizoen langer was
dan gebruikelijk, waardoor de druiven
meer tijd hebben gehad om complexe
smaken en structuren te ontwikkelen.
De consistentie in kwaliteit is in 2019 uitzonderlijk: zowel de grote namen als de
kleinere chateaus hebben verbluffende
wijnen geproduceerd.
De rode wijnen over de hele linie
kenmerken zich door een balans tussen
kracht en sierlijkheid, met zeer
prominent fruit.
De droge witte wijnen zijn opgewekt,
levendig en weelderig rond. Ze zullen
vanwege hun rijpheid nog vele jaren bewaard kunnen worden.
De edelzoete wijnen uit Sauternes en
Barsac waren het meest uitdagend om
te maken in 2019. Hier viel meer neerslag, waardoor de magische ‘pourriture
noble’ een uitdaging bleek. Het oogsten
was lastig in het regenachtige najaar en
er moest streng geselecteerd worden.
De wijnen zijn prachtig, maar minder talrijk dan in voorgaande jaren.
Prijzen zijn geldig t/m
zaterdag 22 augustus 2020.

Bordeaux Supérieur
De rode wijnen met de herkomstbenaming Bordeaux Supérieur zijn fruitig, elegant en hebben een open karakter. Ze tonen zich
op jongere leeftijd al erg goed en hebben een verrassende prijs-kwaliteitverhouding. De druiven mogen uit het hele Bordeauxgebied komen.
Gecombineerd:

Château de Parenchère (12)		

60 flessen groothandel

24 flessen

6,95

7,50

De wijnstokken voor deze meest toegankelijke wijn van Ch. de Parenchère zijn gemiddeld twintig jaar oud. De kleur is diep en er is
een goede balans tussen fruit en tannines. 70% merlot, 20% cabernet sauvignon, 9% cabernet franc en 1% malbec. (2021-2026)
Château de Parenchère ‘Cuvée Raphaël‘ (12)		

8,95

9,95

De wijnen van deze cuvée komen van specifiek uitgekozen stukjes wijngaard, waar de stokken gemiddeld 40 jaar oud zijn. Zo zijn de
rendementen lager en is de smaakconcentratie erg hoog. De blend bestaat uit gelijke delen merlot en cabernet sauvignon en wordt
voor 25% gerijpt in nieuwe eikenhouten vaten. (2021-2028)
Château Bolaire (12)		

8,95

9,95

Bij Ch. Bolaire wordt er opvallend veel (39%) petit verdot toegevoegd aan de blend, die verder bestaat uit 34% merlot en 27%
cabernet sauvignon. Hierdoor is de wijn erg volwassen en gestructureerd. Aroma’s van bramenjam, tijm, gerookt vlees en vanille. In
de mond is de wijn pittig, met mooie tannines en een lange, warme afdronk. (2023-2032)
TIP Château Croix-Mouton (12)

8,95

9,95

Aan het hoofd van dit chateau staat Jean-Philippe Janoueix, die tevens eigenaar is van Ch. La Croix St. Georges in Pomerol en Ch.
La Confession in St. Émilion. De Croix-Mouton is op moderne wijze gemaakt, heeft vanwege de lage oogstrendementen een geconcentreerde smaak en een erg amicale structuur met maar liefst 97% merlot en 3% cabernet franc. (2022-2029)

Médoc / Haut-Médoc
De Médoc is kwalitatief gezien het meest homogene deelgebied van Bordeaux in 2019. Maar zelden werd de (soms dwarse)
cabernet sauvignon zó fenolisch rijp als in dit jaar. Het is dan ook niet gek dat hij in veel blends een groter percentage dan
gemiddeld voor zijn rekening neemt. Qua rijpheid en smaakprofiel is de vergelijking met 2016 snel gemaakt, maar de 2019 is net
iets meer gestructureerd.
TIP Château Ramage la Batisse (12)

Cru Bourgeois Supérieur

10,50

11,50

Wat een verrassing is het toch elk jaar weer om de Ramage la Batisse te proeven! De wijn bevat alle kruidigheid en concentratie die
met de grote Bordeaux-wijnen geassocieerd worden, voor een zeer mooie prijs. Het fruit is rijp en sappig. Ook in 2019 is dit weer
één van onze favorieten. (2022-2030)
Château Patache d’Aux (12)

Cru Bourgeois

11,95

12,95

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)
Proeverij Bordeaux 2019

Improviseren tijdens de
Proeverij Bordeaux 2019

Château de Parenchère
Voorverkoop Bordeaux
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Château Potensac: 'De verfijnde tannines
geven een energieke bite en zetten aan tot
een frisse afdronk.'

Gecombineerd:

Château Bellevue (12)		

60 flessen groothandel

24 flessen

14,95

15,95

De wijnen van Ch. Belle-Vue onderscheiden zich door het relatief hoge percentage petit verdot dat erin verwerkt is: 20%. Deze moeilijk te telen druif komt alleen in de allerbeste jaren tot volle rijping. Hij wordt aan blends toegevoegd voor extra kleur, pit en algemene
intensiteit. Deze wijn is bijna inktzwart van kleur, met pruimen en cederhout in de neus en in de mond een strakke, gelaagde textuur
met een lange afdronk. (2023-2030)
Château Citran (12)

Cru Bourgeois

16,95

17,95

Bij Château Citran wordt gewerkt met veel respect voor de natuur; de wijngaarden worden bewerkt zonder het gebruik van onkruidverdelgers. De assemblage bestaat uit 50% merlot, 45% cabernet sauvignon en 5% cabernet franc. De wijn heeft aroma’s van kersen
en kaneel en heeft een ronde structuur. (2022-2030)
TIP Château Potensac

Cru Bourgeois Exceptionnel

20,50

21,95

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 verfijnde tannines geven een energieke bite en zetten aan tot een frisse afdronk. (2022-2035)
Château Cantemerle

5e Grand Cru Classé

22,95

24,50

De stijl van de wijnen van Ch. Cantemerle neigt altijd naar de slanke, subtiele kant. Dat is niet gek als je bedenkt dat de wijngaarden
nét zuidelijk van Margaux liggen. In de neus aroma’s van zwarte kersen, pure chocolade en kruidnagel. In de mond is de wijn elegant
en heeft een verrassende lengte met rijpe tannines. De internationale pers is zeer lovend over deze wijn en wij begrijpen wel waarom.
(2026-2040)
Château la Tour Carnet*

4e Grand Cru Classé

27,50

28,95

De blend is 50/50 merlot en cabernet sauvignon, en heeft zestien maanden op eikenhout gerijpt, waarvan 30% nieuw. De houtrijping
speelt hier een ondersteunende rol zodat het frisse, donkere fruit des te meer sprankelt. Deze wijn zal zich heel mooi ontwikkelen.
(2023-2035)
Château Sociando-Mallet

Cru Bourgeois Supérieur

26,95

28,50

Vol en gelaagd, dat zijn de woorden die ons te binnen schieten bij deze prachtige Ch. Sociando-Mallet. Bramen en pure cacao stijgen
op uit het glas, maar ook grafiet en hazelnoten. En wat een zijdezachte structuur! (2025-2040)

4

Henri Bloem

Moulis
Moulis ligt tussen Saint-Julien en Margaux, maar iets verder van de Gironde. Het gebied is niet zo bekend en prestigieus als de
omliggende gemeenten, wat de prijs-kwaliteitverhouding ten goede komt. De wijnen zijn rond, robuust en hebben een zacht profiel.
Gecombineerd:

Château Anthonic

Cru Bourgeois Supérieur

60 flessen groothandel

24 flessen

14,95

15,95

Dit chateau, dat al sinds 1850 bestaat, behoort tot de verborgen schatten van Bordeaux. In het Engels spreken ze van een ’sleeper’:
een naam voor een relatief onbekende wijn die meer waard blijkt te zijn dan je ervoor hebt betaald. Het boeket bestaat voornamelijk
uit vijgen, kruidnagel en klei, en komt een beetje boers over. De wijn beschikt over een ronde, brede structuur. (2022-2031)
Château Mauvesin Barton		

14,95

15,95

Als één van de weinigen heeft Ch. Mauvesin Barton flinke schade geleden door vorst in het voorjaar: maar liefst de helft van de oogst
is verloren gegaan. De wijnen zijn geurig en intens, maar het zijn er helaas niet veel. De blend bestaat grotendeels uit merlot, vrij uniek
voor deze kant van Bordeaux. (2022-2032)
Château Maucaillou

Cru Bourgeois Supérieur

19,95

21,95

Als één van de weinige chateaus in Bordeaux ontvangt Ch. Maucaillou graag toeristen en een bezoekje is zeer de moeite waard. Net
zoals de 2018 is ook de 2019 erg zacht en fruitig: duidelijk een moderne, toegankelijke Bordeaux. (2022-2030)
Château Poujeaux

Cru Bourgeois Exceptionnel

22,50

23,95

Een parfum van zwart en donkerrood fruit, met een hint van rozenbottel. De structuur is stevig en de afdronk lang en intens. Voor wie
van wijnen met vlezige tannines houdt. (2024-2035)
TIP Château Chasse-Spleen

Cru Bourgeois Exceptionnel

25,95

27,50

Een mineralige wijn met veel zwart fruit en fijne tannines die zich langzaam in de mond ontwikkelen. Bij Ch. Chasse-Spleen wordt sinds
enkele jaren duurzaam gewerkt. (2023-2032)

Saint-Estèphe
Saint-Estèphe is één van de drie gemeenten in de Médoc (samen met Pauillac en Saint-Julien) die al voor het zevende jaar op
rij erg goede wijnen produceert. Dit is te danken aan het feit dat de vorst van 2017 hier destijds weinig impact heeft gehad.
De bodem bevat meer klei, dat goed water vasthoudt, dan de rest van de Médoc. De druiven hebben hier in 2019 minder aan
waterstress geleden, dus de wijnen zijn wat minder zwaar en juist wat fruitiger dan gebruikelijk in Saint-Estèphe.
Château Beau-Site

Cru Bourgeois Supérieur

16,95

17,95

Vlak naast de wijngaarden van Ch. Calon-Ségur ligt Ch. Beau-Site. Deze wijnen hebben veel kracht en tannines, die worden
gecompenseerd door verleidelijke zuren en een lange afdronk. (2023-2035)
Château Phélan Ségur

Cru Bourgeois Exceptionnel

34,95

37,50

Een evenwichtige, sierlijke wijn met een ongekende lengte. Complexe aroma’s van pruimen, lavendel, drop, gegrild vlees en gemalen
peper. Zonder meer één van de beste jaargangen van dit chateau, en één van de toppers van 2019. 55% nieuw eikenhout. (2025-2045)
Château Lafon-Rochet

4e Grand Cru Classé

35,95

38,95

Deze blend van 65% cabernet sauvignon, 30% merlot en 5% cabernet franc is zwoel, zeer rijp en heeft een ferme tanninestructuur. We
ruiken aroma’s van gesteente, viooltjes en aalbessen. Dit is geen flitsende of hippe wijn, maar een klassieke, gelaagde Saint-Estèphe
met een goed rijpingspotentieel. (2025-2045)
Château Les Ormes du Pez
Château Labegorce
La Dame de Montrose
Les Pagodes de Cos d’Estournel
Château Calon-Ségur*
Château Montrose
Cos d’Estournel

Cru Bourgeois Exceptionnel
Cru Bourgeois Exceptionnel
2e vin Château Montrose
2e vin Cos d’Estournel
3e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
Voorverkoop Bordeaux

22,95
26,50
33,95
39,95
84,95
126,50
149,50

24,95
27,95
35,95
42,95
88,50
135,50
154,95
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Pauillac
Pauillac staat bekend als de krachtpatser van de Médoc. De wijnen hebben een vorstelijke allure met hun donkere kleur en
stevige tannines. Een Pauillac kan doorgaans heel mooi ouderen.
Gecombineerd:

Château Lacoste Borie		

60 flessen groothandel

24 flessen

22,95

23,95

Een verrassend fruitige Pauillac, wat niet wegneemt dat deze wijn een stevige structuur heeft met potige tannines. Heel veel donker
fruit, cassis, en aalbessen, alsmede hinten van leer, vanille en cederhout. De afdronk is mondvullend. (2025-2035)
TIP Château Lynch Moussas

75 JAAR

5e Grand Cru Classé

29,95

32,95

Zeer intens van geur en kleur. Bosbessen, aalbessen, dennennaalden, verwelkte rozenblaadjes, peper, potloodslijpsel. Zet het
glas even weg en de aroma’s blijven zich door ontwikkelen. Vergelijkbaar met de grootse 2010. Nu in speciale jubileum uitgave.
(2027-2040)
Château Haut-Bages Libéral

5e Grand Cru Classé

30,50

32,50

De kernwoorden hier zijn ‘krachtig’ en ‘sierlijk’. Full-body met ingetogen aroma’s van cassis, bloemen, peper, eucalyptus en pure
chocolade. De tannines zijn verfijnd maar volumineus. Een elegante wijn. (2026-2035)
Château Pedesclaux

5e Grand Cru Classé

32,50

34,50

Wat een rijpheid dit jaar! De blend van Ch. Pedesclaux bevat 72% cabernet sauvignon, het hoogste percentage ooit. De wijn is strak,
gefocust en bijna zwart van kleur. Het boeket bevat menthol, zwarte bes en laurier. De afdronk is pittig en complex. Hier zullen we
even op moeten wachten… (2027-2045)
Sarget de Gruaud Larose
Château Grand-Puy Ducasse
Château Batailly
Reserve de la Comtesse
Château d’Armailhac
Château Grand-Puy-Lacoste
Château Clerc Milon*
Château Duhart-Milon Rothschild
Château Pontet-Canet BIO
Château Lynch-Bages
Château Pichon-Longueville Baron
Château Pichon-L. Comtesse de Lalande
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild*
Carruades de Lafite*
Château Mouton Rothschild*
Château Lafite-Rothschild*

2e vin Château Gruaud Larose
5e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
Cru du Château Pichon Lalande
5e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
4e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
Cru de Château Mouton Rothschild
Cru de Château Lafite Rothschild
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé

24,50
27,95
34,95
35,50
38,95
56,95
63,95
63,95
78,95
86,95
127,50
139,50
179,50
199,50
399,50
559,00

25,95
29,95
36,95
37,95
41,95
60,95
68,95
69,95
82,50
93,50
133,95
147,95
196,50
209,50

Saint-Julien
Deze kleinste van alle Médoc gemeenten produceert klassieke, zuivere wijnen met veel souplesse. Dat het terroir hier heel speciaal is blijkt wel uit het feit dat er in geen enkele andere gemeente zó veel Grand Cru Classé chateaus zijn.
Les Fiefs de Lagrange

2e vin Château Lagrange

21,50

22,95

Les Fiefs de Lagrange mag dan officieel een ‘tweede wijn’ zijn, maar als je bekijkt met wat een zorg hij gemaakt wordt dan zou je dat
niet zeggen. De oogst van 2019 heeft een maand geduurd. De wijn is gemaakt in een toegankelijke, moderne stijl en zal niet heel lang
op zich laten wachten. 20% nieuw eikenhout. (2023-2032)

6

Henri Bloem

Gecombineerd:

Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou

2e vin Ducru-Beaucaillou

60 flessen groothandel

24 flessen

25,95

27,95

In 2019 voor het eerst gemaakt: een tweede wijn van Château Ducru-Beaucaillou. Erg aromatisch (viooltjes, pruimen, hazelnoot, kruidnagel) en sappig van structuur. De wijn heeft een open, opwekkend karakter en een mooie minerale toets. Wederom een tweede wijn
die verbluft. (2023-2032)
Château Lagrange
Clos du Marquis
Château Talbot
Château Léoville Poyferré
Château Gruaud Larose
Château Léoville-Barton*
Château Ducru-Beaucaillou
Château Léoville-las-Cases*

3e Grand Cru Classé
Cru du Château Léoville-las-Cases
4e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé

38,95
43,50
44,95
66,50
67,95
69,95
152,50
179,50

41,50
45,95
47,50
69,50
72,95
72,95
159,95
194,50

Margaux
Deze meest ‘vrouwelijke’ gemeente van de Médoc was dit jaar tevens de droogste van allemaal: de totale hoeveelheid neerslag
was slechts tweederde van het gemiddelde. De wijnen zijn fruitig en beschikken over een aromatische puurheid waar het hart van
menig wijnliefhebber sneller van gaat kloppen. De structuur is delicaat en doet inderdaad erg ‘vrouwelijk’ aan. Koele nachten in
september hebben ervoor gezorgd dat de wijnen fijne zuren hebben.
Château la Gurgue (12)

Cru Bourgeois Supérieur

19,50

20,50

Merlot is met 52% de dominante druif in deze cuvée. Een ronde textuur met fraîcheur en een charmante neus van viooltjes, kaneel en
aalbessen. Dit is tevens een biodynamisch gemaakte wijn. (2022-2035)
TIP Château Siran

Cru Bourgeois Exceptionnel

24,95

26,95

Ch. Siran is een typisch voorbeeld van een Cru Bourgeois Exceptionnel die in onze ogen de Grand Cru-status meer dan verdienen
zou. Maar zo lang dat niet aan de orde is, beschikken deze wijnen over een onwaarschijnlijke prijs-kwaliteitverhouding. We ruiken bramen, cassis, viooltjes en cacao. We proeven blauw fruit, menthol en wederom iets van bloemetjes. Zeer gelaagd en gul. Een plaatje.
(2023-2042)
Baron de Brane
Château Labégorce
Château Prieuré-Lichine
Château du Tertre
Château Giscours
Château d’Issan
Château Brane Cantenac*
Château Lascombes
Château Rausan-Ségla*
Château Palmer*
Châteaux Margaux*

2e Vin de Brane Cantenac
Cru Bourgeois Supérieur
4e Grand Cru Classé
5e Grand Cru Classé
3e Grand Cru Classé
3e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé
3e Grand Cru Classé
1er Grand Cru Classé

22,50
25,95
31,95
32,95
44,95
46,50
51,95
61,50
72,95
215,00
469,50

23,95
27,50
34,50
35,50
47,50
49,50
55,95
64,50
76,95
225,00

Proeverij Bordeaux 2019

Château d'Issan
Voorverkoop Bordeaux
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Château Malartic-Lagravière: 'Meneer
Rolland pleit voor subtiele extractie, wat
resulteert in een pure wijn met hele fijne
tannines en een zijdezachte structuur.'

Graves / Pessac-Léognan Blanc
In een gebied dat voor meer dan 90% rode wijnen produceert worden de witte wijnen weleens over het hoofd gezien.
Maar gezien de kwaliteit van deze witte wijnen is dat geheel onterecht. De uitbotting van de witte druiven in dit deel van
Bordeaux was in 2019 erg vroeg. De druiven hebben lang kunnen rijpen en zijn van een bijna ongekende aromatische complexiteit.
Gecombineerd:

Grand Enclos du Château de Cérons (12)		

60 flessen groothandel

24 flessen

10,95

11,95

Alles is op zijn plek bij deze witte Graves: het fruit (peer, limoen, mandarijn en kruisbes), het hout (een minimale hoeveelheid), de
kruidigheid, en een verrukkelijke frisheid die tot ver in de afdronk de show steelt. (2021-2028)
Château de Chantegrive ‘Cuvée Caroline‘ (12)		
Clos Floridene (12)		
Domaine de Chevalier*
Grand Cru Classé
Château Smith Haut Lafitte*
Grand Cru Classé

15,50
15,95
76,95
99,95

16,50
16,95
81,50
105,95

Graves / Pessac-Léognan Rouge
In Pessac-Léognan was 2019 de eerste oogst sinds 1998 waarbij alle druivenrassen van gelijke, hoge kwaliteit waren. Vanwege
het lange rijpingsseizoen hebben de blauwe druiven in Pessac en in Graves een hoge concentratie aan anthocyanen (natuurlijke
kleurstoffen). De wijnen hebben veel minerale aroma’s.
TIP Château Malartic-Lagravière

Grand Cru Classé

35,50

37,50

Met een tovenaar als Michel Rolland als consultant kan er natuurlijk weinig misgaan, en dit is dubbel waar met een oogst zo rijp als
die van 2019. Meneer Rolland pleit voor subtiele extractie, wat resulteert in een pure wijn met hele fijne tannines en een zijdezachte
structuur. De geur wekt associaties op met blauwe bessen, sinaasappelschil, vanille en kaneel. De blend bestaat uit 56% cabernet
sauvignon, 41% merlot en 3% cabernet franc. Achttien maanden op eikenhout, waarvan 65% nieuw. (2024-2050)
TIP Grand Enclos du Château de Cérons (12)		
Château de Chantegrive (12)		
Clos Floridene (12)		
Domaine de Chevalier
Grand Cru Classé
Château Pape Clément*
Grand Cru Classé
Château Smith Haut-Lafitte
Grand Cru Classé
Château Haut-Bailly
Grand Cru Classé
Le Clarence de Haut Brion*
2e vin Haut-Brion
Château la Mission Haut-Brion*
Grand Cru Classé
Château Haut-Brion*
Grand Cru Classé
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10,95
12,50
14,95
52,95
74,95
85,50
88,95
125,50
249,50
399,50

11,95
13,50
15,95
55,95
79,95
91,50
92,95
132,50
254,50
399,50

Pomerol
In Pomerol staan geen statige kastelen: het is een ogenschijnlijk bescheiden wijngebied. Kenners weten echter wel beter: hier
worden een aantal van de mooiste wijnen ter wereld geproduceerd. In 2019 was de vruchtzetting in het voorjaar op sommige
plaatsen twee weken eerder dan gemiddeld. Het sap in de druiven raakte gedurende het droge seizoen dusdanig geconcentreerd dat de alcohol percentages zeer hoog waren geweest als het eind september niet was gaan regenen. De regen bracht
balans, waardoor de Pomerols van 2019 gul, zacht en krachtig zijn. Vanwege de eerdere droogte waren de druiven echter wel
een stuk kleiner dan normaal, waardoor de opbrengsten lager zijn uitgevallen.
Gecombineerd:

Château la Croix (12)		

60 flessen groothandel

24 flessen

21,95

23,50

Ch. la Croix is in het bezit van de vermaarde familie Janoueix. Een typische Pomerol met veel diepgang en kracht, en toch die fluweelzachte textuur. De aroma’s lopen uiteen van bramen en kersen tot tabak en zelfs een hint van truffel. Er zijn 45 vaten gemaakt.(2022-2032)
Château la Croix St. Georges		

39,95

42,50

Deze wijn is één van de paradepaardjes van de familie Janoueix. De perfectionistische telg Jean-Philipe ontfermt zich over de wijnen,
en doet dit met een groot respect voor de druiven en het terroir. De blend voor deze Pomerol bestaat uit 95% merlot (‘voor rondheid’)
en 5% cabernet franc (‘voor elegantie’). We ontwaren geuren van pruimen, bosvruchten, chocola en gegrild vlees. De afdronk is lang
en intens. Er zijn slechts 18 vaten gemaakt. (2025-2040)
Château Jean de Gué (12)
Lalande-de-Pomerol
La Fleur de Boüard
Lalande-de-Pomerol
Château La Croix du Casse		
Château Taillefer		
Château La Pointe		
Château Beauregard BIO		
Château Clinet*		
Château la Conseillante*		
Château l’Evangile* 		

15,95
22,50
22,95
23,95
34,95
49,95
68,95
159,50
179,50

16,95
23,95
24,95
25,50
37,50
54,50
73,95
168,95
189,50

Castillon Côtes de Bordeaux
Zoals in andere satelliet-gemeenten van Bordeaux neemt ook hier ieder jaar de kwaliteit weer toe. Dat het ene topjaar het
andere in rap tempo opvolgt speelt hierbij ongetwijfeld een grote rol, maar ook de ambities van de nieuwe generatie wijnmakers
hebben er veel mee te maken. De wijnen die hier worden gemaakt zijn uitblinkers in de categorie ‘huiswijn plus’, en dingen in het
geval van Ch. D’Aguilhe zelfs mee naar een plek tussen de grote jongens van de rechteroever. Drinkbaarheid op jonge leeftijd
staat centraal, maar de wijnen zullen zich nog verder ontplooien in de komende jaren. Nergens anders in Bordeaux worden er
zoveel wijngaarden op biodynamische wijze verbouwd als hier.
Château Hyot ‘Cuvée Prestige (12)		

6,50

6,95

Een kruidige, fruitige wijn met medium-body. De wijn wordt enkele maanden op hout gerijpt, waar het de aroma’s van vanille en
kruidnagel aan te danken heeft. Al jong op dronk, maar het wordt interessant om te kijken hoe deze wijn zich door de jaren heen zal
ontwikkelen. Mooie zuren. (2022-2029)
TIP Château de Belcier (12)		

7,95

8,95

Al jarenlang een zeer goede Castillon. Mooie finesse in de neus met hints van vlierbes. Een wijn met veel zacht rood fruit in de smaak.
Niet alleen lekker, maar ook zeer betaalbaar. Net als eerdere jaren een uitstekende wijn. (2022-2028)
Château Reynon (12)

10,50

11,50

De kleur is erg donker, tegen het zwarte aan. Deze blend (67% merlot, 18% cabernet sauvignon, 15% petit verdot) bevat veel petit
verdot. Hierdoor heeft de wijn verrassend veel kracht en persistentie. De tannines zijn vlezig en de afdronk is vol. (2022-2032)
Château d’Aiguilhe		

16,95

17,95

De wijngaarden van dit chateau staan op een bodem van kalksteen en klei: ideaal voor merlot (80%) en cabernet franc (20%). De plantdichtheid wordt bewust hoog gehouden, zodat de wijnstokken met elkaar concurreren. Dit levert wijnen op met veel smaakconcentratie.
Duurzaamheid en biodynamische landbouw staan hier hoog in het vaandel. Bovendien worden de druiven met zorg gesorteerd. Het
is duidelijk dat dit een wijn is die met veel liefde en aandacht wordt gemaakt. Aroma’s van viooltjes, kersen en eiken. (2024-2035)
Voorverkoop Bordeaux

9

Château Villars: 'een romig mondgevoel
met de nodige frisheid en bescheiden
tannines maken dit een complete wijn.'

Fronsac
Fronsac, op een steenworp afstand van Saint-Émilion en Pomerol, is één van de zogeheten ‘satellieten’ van Bordeaux. In
de achttiende en de negentiende eeuw waren de wijnen van Fronsac populairder dan die van zijn illustere buren. Door de
phylloxera-plaag werden de wijngaarden echter gedecimeerd. Het gebied wordt nu, met behulp van kundige moderne
wijnmakers, herontdekt en de kwaliteit ligt in veel gevallen ver boven het prijsniveau.
Gecombineerd:

TIP Château Villars (12)		

60 flessen groothandel

24 flessen

12,50

13,50

Een boeket van florale tonen, kersen, kaneel en leer: zeer uitnodigend. Een romig mondgevoel met de nodige frisheid en bescheiden
tannines maken dit een complete wijn. De wijnstokken zijn gemiddeld 37 jaar oud. (2021-2031)
Château Fontenil		

18,95

19,95

De hoogst gelegen wijngaarden in Fronsac behoren toe aan Ch. Fontenil van Michel Rolland en zijn vrouw Dany. Aanvankelijk kochten zij het domein in 1986 om er te gaan wonen, maar ze werden verliefd op het terroir en de wijnstokken die er aangeplant stonden. Michel is een perfectionist, waardoor de modernisering van de wijnkelder vervolgens dertien jaar duurde. De 2019 Fontenil is
toegankelijk, verleidelijk en zeer zacht: precies wat we van Rolland gewend zijn. De wijn is gemaakt van 100% merlot en heeft aroma’s
van bessen, pruimen, lavendel en potloodslijpsel. (2022-2035)

Saint-Emilion
De warmte en het gebrek aan regen leidden ertoe dat de merlot eind augustus een potentieel alcoholgehalte had van meer dan
14%, terwijl de schilletjes en pitjes nog niet fenolisch rijp waren. De regen in september zorgde voor een mooie, gelijke rijping
en tevens voor een inperking van het uiteindelijke alcoholpercentage. Ook over de geoogste cabernet franc-druiven is men
erg te spreken. De wijnen hebben een tweevoudig karakter dit jaar: ze zijn enerzijds zijdezacht en charmant, en anderzijds zeer
levendig.
TIP Château Roudier (12)
Montagne-Saint-Emilion
Château Roudier ½ (12)		
Château Roudier Magnum		

7,95
4,75
16,95

8,95
5,25
18,95

Ieder jaar weer een favoriet onder onze voorverkoop-klanten. De wijnen zijn vrij jong al drinkbaar maar hebben toch die typische
Bordeaux karakteristieken: kruidig en stevig met donkerrood fruit en mooie tannines. Voor deze prijs kun je iedere dag Bordeaux
drinken! (2021-2029)
Château Mondorion

Grand Cru

12,95

13,95

Een diepe, robijnrode kleur en een neus van zwart fruit, bakspecerijen en salie. In de mond is hij gul en heeft hij iets hartigs. Alles is
mooi op zijn plek. (2022-2032)
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Gecombineerd:

Château Cap Saint-Georges

Saint-Georges Saint-Emilion

60 flessen groothandel

24 flessen

16,95

17,95

Bij dit chateau leggen ze zich toe op het maken van wijnen met zoveel mogelijk concentratie van smaak en expressie van het terroir.
Dat doen ze onder andere door de oogstrendementen laag te houden en de wijnen maar een klein beetje houtrijping mee te geven.
89% merlot, 11% cabernet franc. (2022-2035)
Château Haut Gravet

Grand Cru

15,95

16,95

Typisch Saint-Émilion: krachtig maar subtiel. Aroma’s van leer, cederhout, vanille, kersen en pruimen. De wijn is medium-body en heeft
een fijne tanninestructuur. (2022-2032)
Château de Fonbel (12)
Château La Tour du Pin Figeac
Château Cap de Mourlin
Château Fombrauge
Château Grand-Corbin-Despagne
Château La Confession
Château Balestard-la-Tonnelle
Château Moulin Saint-Georges
Château La Couspaude
Château Pavie Macquin
Château Trottevieille*
Château Canon-la-Gaffelière*
Château Troplong Mondot
Château Canon
Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse*
Château la Mondotte*
Château Figeac*
Château l‘Angélus*
Château Cheval Blanc*
Château Ausone*

Grand Cru
Grand Cru
Grand Cru Classé
Grand Cru Classé
Grand Cru
Grand Cru
Grand Cru Classé
Cru du Château Ausone
Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé A
1e Grand Cru Classé A

18,50
24,95
24,95
25,95
25,95
25,95
26,95
29,95
33,50
62,95
63,95
65,50
79,50
91,50
103,50
141,50
162,50
299,50
499,00
580,00

19,95
26,95
26,95
27,95
27,95
27,95
28,95
31,50
36,50
66,50
68,95
68,95
84,95
97,95
109,95
149,50
168,50
319,95
510,00

Sauternes / Barsac
De botrytis cinerea (‘edele rot’) die de wijnen uit Barsac en Sauternes hun unieke karakter geeft, liet dit jaar lang op zich
wachten. De wijngaarden waren vochtig en periodieke regenbuien aan het einde van het groeiseizoen stonden de oogst in de
weg. In sommige gevallen duurden de ideale oogstomstandigheden slechts vijf dagen, waardoor alleen de druiven van de beste
percelen geplukt zijn. Zodoende is er weinig wijn geproduceerd, maar is deze wel van de hoogste kwaliteit.
Château Lamothe Guignard ½
Château Lamothe Guignard

2e Grand Cru Classé
2e Grand Cru Classé

9,95
18,50

10,95
19,50

Groot, rijk en breed: dat is de beste omschrijving voor deze scherp geprijsde Sauternes. Typische botrytis-geuren met daarnaast
ananas en bittersinaasappel. Een hedonistische wijn. (2022-2040)
Château Suduiraut ½
Château Suduiraut

1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé

23,95
46,50

25,50
49,95

Abrikoos, tropisch fruit en honing in de neus. De balans in deze wijn is groots. Een zeldzaamheid: voor deze eerste wijn van Ch. Suduiraut is al het fruit afkomstig van slechts één plukronde op 10 oktober. Het oogstrendement was slechts 7 hl/ha. (2027-2050)
Château Lafaurie-Peyraguey ½
Château Lafaurie-Peyraguey

1e Grand Cru Classé
1e Grand Cru Classé

24,95
46,95

26,95
49,95

Ook bij Lafaurie word er weer gesproken van de grootste Sauternes sinds jaren. Zeer rijke, complexe wijn met prachtige rijpe citroengeur, wat botrytis, meloen, honingzoete ananas en abrikoos. Compleet en weergaloos mooi gepresenteerd. Grote wijn met een grote
toekomst en zeer lange rijpingspotentie. (2030-2060)
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Legenda:

Wat is voorverkoop?

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.
Deze wijnen zijn verpakt in dozen/kisten van 12
flessen.
(2023-2030) 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.

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:

TIP		
			
*			
			
			
			
			
			
			
			
(12)		

Condities:
• Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, accijns en transport.
• Prijzen per fles, minimum 6 flessen per soort. (tenzij anders
aangegeven).
• Totale minimale afname: 24 flessen.
• Eventuele verhoging van accijns en BTW moeten wij bij
levering doorberekenen.
• Levering na botteling op het chateau, voorjaar/zomer 2022.
• 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.

www.henribloem.nl
Prijzen zijn geldig t/m zaterdag 22 augustus 2020 of
zolang de voorraad strekt.

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 proefnotities 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 2019 zal in het voorjaar/zomer van
2022 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.

