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Très Bourgogne
Voorverkoop Bourgogne 2017

Bourgogne is hot! De wijnen uit dit gebied zijn nog nooit zo populair geweest, met
nieuwe afnemers als Peru, Brazilië, Thailand en Cuba en grootverbruikers Rusland,
Japan, USA en Zwitserland. Maar de enorme vraag staat in schril contrast tot de
opbrengsten van de afgelopen jaren. Na de hageljaren 2012, 2013 en 2014 kreeg
het gebied te kampen met droogte en hitte in 2015 en nachtvorstschade in 2016,
met als gevolg lage beschikbaarheid en sterk stijgende prijzen van de wijnen.

Voorverkoop Bourgogne 2017
Wat we de producenten uit de Bourgogne moeten nageven,
is dat de kwaliteit van de wijnen over de gehele linie onveranderd hoog blijft, ongeacht wat de natuur hen voor de
voeten gooit.

opmerkelijke oogst te beoordelen. Gezamenlijk bezochten wij
tientallen ‘Henri Bloem-wijnhuizen’ – een goed weerzien met
oude bekenden, met wie wij door de jaren heen duurzame
relaties hebben opgebouwd – en enkele nieuwe producenten,
waar wij een aantal veelbelovende wijnen proefden. U zult een
aantal nieuwe namen tegenkomen. Deze producenten zijn
specialisten in de onbekende appellaties Maranges en Ladoix.
Maar de prijs/kwaliteitverhouding is geweldig. Een ontdekking
waard.

Wereldwijd was 2017 het oogstjaar met het laagste oogstvolume sinds de jaren ‘50. Italië, Frankrijk en Spanje, maar
ook Argentinië en Chili produceerden door klimatologische
problemen een wereldwijd laagterecord. Lichtpunt in deze
duisternis is echter dat de Bourgogne, dat het de afgelopen
paar jaar zo voor zijn kiezen heeft gekregen, nu de grootste
oogst sinds 2009 bejubelt!

De kwaliteit van de wijnen is over de gehele linie evenwichtig
en kenmerkt zich door veel fruit en frisheid. Dat maakt de
wijnen, zowel rood als wit, al in hun jeugd goed drinkbaar. De
‘hogere’ wijnen zullen zich echter nog verder ontwikkelen en
kunnen daarom prima bewaard worden. Ten opzichte van 2016
zijn de rode wijnen iets ranker en hebben de witte wijnen meer
mineraliteit, maar beiden worden gekenmerkt door een uitstekende balans en veel sappigheid en lengte.

Het aanvankelijke koude voorjaar trof vooral Mâconnais en
Chablis met nachtvorstschade. Het verbranden van kleine
hoeveelheden stro tussen de wijnstokken in de vroege ochtend
heeft andere delen van de Bourgogne geholpen om de ergste
kou te verdrijven. De zomer maakte verder een hoop goed,
zodat er in het zuidelijk deel al eind augustus gestart werd met
de oogst. Het fruit had al dermate hoge suikergehaltes ontwikkeld, dat met het oog op behoud van voldoende zuren werd
besloten al zo vroeg te beginnen met de oogst.

Ondanks de trend van stijgende prijzen en lage beschikbaarheid
in de Bourgogne hebben wij weer een representatieve en
onderscheidende voorverkooplijst voor u samengesteld. Onze
jarenlange inkooprelatie met veel wijnhuizen biedt u voordeel
en ruime keuze. Loop gerust binnen bij een van onze vinotheken
voor een persoonlijk advies en meer informatie over de beschikbaarheid van uw favoriete wijnen.

Begin februari 2019 trokken wij met 3 teams van Henri Bloem
traditiegetrouw naar de Bourgogne om de resultaten van deze

De speciale voorverkoopprijzen zijn geldig vanaf nu t/m zaterdag 8 juni 2019.
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Domaine de l’Eglantière

Chablis		

Domaine Jean-Paul &
Benoît Droin

Chablis		

Domaine Didier Tripoz

Charnay-lès-Macon		

Domaine Christophe Thibert

Fuissé		

Domaine de Roally

Clessé		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Jean Paul had een moeilijke periode achter de rug.
Chablis 		
13,50
15,95
De vraag was enorm en de opbrengsten van de
Chablis Vigne la Reine		
14,50
16,95
oogst 2016 en daarvoor vielen tegen. 2017 was
Chablis Fourchaume
1er Cru
21,50
24,95
gelukkig een goed jaar voor zowel de kwaliteit als
de opbrengst. De mondiale vraag is groot en we
zijn blij enkele wijnen van 2017 te kunnen bemachtigen. De proefnotities waren zeer positief en we zijn trots u deze wijnen al ruim
40 jaar aan te mogen bieden. Drinken: 2020-2026

TIP Chablis		
Chablis Vaillons
1er Cru
Wij werden door Benoît ontvangen en proefden
zijn wijnen van 2017. Ook dit jaar van spetterende
Chablis Vosgros
1er Cru
kwaliteit. We spreken hier van een domaine dat
Chablis Montmains
1er Cru
klassieke Chablis maakt met mooi mineralig fruit
Chablis Fourchaume
1er Cru
en een kwieke smaak. Helaas had hij pech in 2017,
Chablis Vaudésir
Grand Cru
want in april sloeg de nachtvorst toe en hij verloor
50% van de oogst. Dus hier geen grote opbrengst, wél uitzonderlijke kwaliteit. Drinken: 2020-2028

14,95
23,50
23,50
26,95
27,95
44,95

17,95
27,95
27,95
31,95
33,95
52,95

Didier en Catherine zijn al jaren onze vaste
Mâcon-Charnay Clos des Tournons
Lieu-dit
7,75
8,95
leverancier van betaalbare en sappige rode en
Bourgogne Blanc Vieilles Vignes		
8,95
9,95
witte Bourgognewijnen. Wijnen met een zeer
Mâcon-Charnay Clos des Tournons
Lieu-dit
8,50
9,95
goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ook zij hebben
Bourgogne Rouge		
9,50
10,95
in 2017 voldoende geoogst om al hun klanten te
voorzien van hun wijnen. Didier vertelde dat hij met ingang van de oogst 2018 biologisch gaat werken. Een domaine in ontwikkeling.
Drinken: 2020-2023

De wijngaarden van Domaine Thibert zijn al 8
Mâcon-Fuissé		
generaties in de familie. Tegenwoordig runnen
Saint-Véran Champ Rond
Lieu-dit
Christophe en Sandrine dit domaine waarbij ze
Pouilly-Vinzelles Les Longeays
Lieu-dit
wijnen maken die representatief zijn voor het
Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes		
terroir van de desbetreffende wijngaard. Al hun
wijnen hebben dezelfde kernwaarden: puur, elegantie en fraîcheur. Drinken: 2020-2026

13,50
17,95
19,95
20,95

15,95
20,95
23,95
23,95

Gautier Thévenet doet het goed in deze regio
TIP Mâcon Viré-Clessé (BIO)		
13,95
16,95
even ten noorden van de stad Mâcon. Hij maakt
één wijn en deze bieden wij u aan. De stijl is onveranderd: geen houtrijping, maar rijping op roestvrijstalen tanks. Geurend naar
bloemen en een gevulde smaak met voldoende frisse tonen. En ook nog volledig biologisch. Een aanrader! Drinken: 2020-2025

Co Hartman (Zwolle) en Huub Havik (Amersfoort) bij vuurpotten die worden aangestoken bij kans op nachtvorst.

Zo rijd je Fuissé binnen.
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Huub en Co met Laurent Juillot van Domaine Michel Juillot.

Domaine Ragot

Domaine Saumaize-Michelin

Vergisson		

Domaine Ragot

Givry		

Domaine Michel Juillot

Mercurey		

Domaine Belleville

Rully		

Domaine Françoise & Denis Clair

Santenay		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Mâcon Vergisson Sur la Roche		
15,95
18,95
Al jaren favoriet van voltallig Henri Bloem: de
TIP Saint-Véran les Crèches		
16,95
19,95
wijnen van Domaine Saumaize-Michelin. Zoon
Vivien is volledig werkzaam binnen het bedrijf
Pouilly-Fuissé Pentacrine		
20,95
23,95
zodat vader en moeder het iets rustiger aan
TIP Pouilly-Fuissé Vignes Blanches		
21,50
24,95
kunnen doen. Ook bij dit domaine hebben ze in
Pouilly-Fuissé les Ronchevats
Lieu-dit
22,95
25,95
2017 voldoende kunnen oogsten. Waar we vorig
Pouilly-Fuissé la Maréchaude
Lieu-dit
23,95
26,95
jaar geen Saint-Véran ‘Les Crèches’ konden
Pouilly-Fuissé Clos sur la Roche
Lieu-dit
23,95
26,95
aanbieden vanwege de hagel- en vorstschade,
Pouilly-Fuissé les Crays		
23,95
26,95
hebben we dit jaar voldoende gereserveerd om
Pouilly-Fuissé Ampélopsis*		
33,95
38,95
aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.
Liefhebber van witte Bourgognes met karakter? Dan mogen de wijnen van dit domaine niet ontbreken in uw kelder/klimaatkast!
Drinken: 2020-2027

Nicolas Ragot is alweer de 8e generatie die dit
Givry Champ Pourot
Lieu-dit
14,95
18,50
domaine beheert. Hij is hier ruim 10 jaar werkzaam
Givry la Grande Berge
1er Cru
20,95
24,95
en heeft inmiddels een nieuwe kelder gebouwd en
een proefruimte. Sinds een aantal jaar volgt hij ook de biologische richtlijnen. De stijl van de wijnen van het domaine is wat verfijnder
geworden, met name zijn witte Givry is zeer smakelijk. Drinken: 2020-2024

Laurent was tevreden met de oogst 2017. Ook
TIP Bourgogne Blanc		
12,95
14,95
hier eindelijk een jaargang waar wat meer volume
Mercurey les Vignes de Maillonge
Lieu-dit
21,95
24,95
beschikbaar is. De wijnen staan er allemaal
Mercurey Clos des Barraults
1er Cru
26,50
29,95
uitstekend bij. De witte wijnen zijn vief en sappig.
Mercurey les Vignes de Maillonge
Lieu-dit
19,95
22,95
De rode hebben het karakteristieke kersenaroma
Mercurey Clos des Barraults
1er Cru
27,95
31,95
en zijn jong gedronken zeer smakelijk. De hogere
wijnen lenen zich uitstekend voor enkele jaren kelderrijping. Nog steeds een zeer goed adres voor betaalbare kwaliteit Bourgognes.
Drinken: 2020-2029

Isabelle Laurand is de wijnmaakster op dit mooie
domaine dat al ruim 100 jaar bestaat en wijngaarden heeft in veel regio’s binnen de Bourgogne.
Wij bieden u hun witte Rully 1er Cru aan. Isabelle
maakt zuivere, sappige wijnen die jong gedronken
al veel plezier geven. Drinken: 2020-2024

Wij proefden hier met zoon Jean-Baptiste. De
witte wijnen stonden er uitstekend bij: elegante
en frisse wijnen met voldoende lengte. De rode
wijnen hebben voldoende sap en zijn eveneens
stijlvol. Wijnen voor de middellange termijn.
Drinken: 2020-2025

Rully la Cree
Rully Rabourcé
Rully la Pucelle
Rully La Chaponnière
Rully Chapitre
Santenay Les Hâtes

Lieu-dit
1er Cru
1er Cru
Lieu-dit
1er Cru
Lieu-dit

TIP Santenay		
Saint-Aubin Sur le Sentier du Clou
1er Cru
Saint-Aubin les Frionnes
1er Cru
Saint-Aubin Sous Roche Dumay
1er Cru
Saint-Aubin En Remilly
1er Cru
Santenay Clos Genet
Lieu-dit
Saint-Aubin Sur le Sentier du Clou
1er Cru
Santenay Clos de la Comme
1er Cru
Santenay Clos Tavannes
1er Cru
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18,95
22,50
22,95
18,95
21,95
22,95

21,50
25,95
26,95
28,95
35,50
20,50
21,50
27,50
28,50

23,95
26,95
27,95
23,95
26,95
27,95

24,95
29,95
30,95
33,95
39,95
24,50
24,95
31,95
32,95

Domaine Chevrot

nieuw

Cheilly-Les-Maranges		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

De nieuwe generatie is hier al 8 jaar aan de slag
TIP Bourgogne Aligoté		
12,50
14,95
om Bourgognewijnen te maken uit een minder
Bourgogne Aligoté Tilleul
Lieu-dit
18,95
22,95
bekende regio. Je ziet duidelijk het signatuur van
Maranges		
21,95
25,95
de twee broers Pablo en Vincent. Zij willen meer
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune		
15,95
18,95
plezier in de wijnen als ze jong gedronken worden.
Maranges Sur le Chêne
Lieu-dit
18,95
21,95
Dit zie je overigens bij meer ‘jonggedienden’ in
Maranges La Fussière
1er Cru
23,95
28,95
de Bourgogne. Hun signatuur? Weinig sulfiet,
Maranges Le Croix Moines
1er Cru
35,95
41,50
natuurlijke gist, biologisch, speciale kurken en
geen machines maar paarden in de wijngaard om te ploegen. Verrassende Aligoté, niet schraal of arm maar vullend en rijk, de Tilleul
zelfs met bewaarcapaciteit. Na het proeven keken wij elkaar aan en dat was voldoende om u deze wijnen te gaan presenteren.
Drinken: 2020-2027

Domaine Marc Colin

Gamay-Saint-Aubin		

Domaine Morey-Coffinet

Chassagne-Montrachet		

Domaine Coffinet-Duvernay

Chassagne-Montrachet		

Inmiddels is de definitieve splitsing van de
Santenay*		
21,95
25,95
wijngaarden van dit domaine rond. Damien en zijn
Saint-Aubin En Montceau
1er Cru
34,95
39,95
zus gaan verder als Domaine Marc Colin. Broer
Saint-Aubin En Remilly
1er Cru
34,95
39,95
Joseph gaat verder onder een andere naam.
Chassagne-Montrachet*		
35,95
41,95
Erfopvolging en verdeling van de wijngaarden is
Chassagne-Montrachet Caillerets*
1er Cru
61,95
69,95
altijd een groot probleem in de Bourgogne. In
Bourgogne Rouge		
11,95
13,95
ieder geval is nu duidelijk waar wij jaarlijks op
kunnen rekenen. Alle wijnen tonen het zuivere chardonnay of pinot noir karakter van 2017. Subtiele impressies zijn; de Chassagne
Blanc is nu al lekker, de 1er Cru mag nog even liggen, de Montceau is wat ‘dikker’ dan de Remilly. Drinken: 2020-2026

Sinds vorig jaar werken wij met Domaine MoreyCoffinet. Dit jaar maakten we voor het eerst
kennis met zoon Thibault die ons voorging in de
imposante kelder. Na het proeven van de eerste
wijnen van 2017 (en stiekem alvast een voorproef
van 2018) keken wij elkaar aan en zeiden de ‘big
smiles’ genoeg. Toen Thibault mededeelde dat
we meer wijn van jaargang 2017 konden krijgen
dan in 2016 werden wij helemaal blij. De ‘basiswijnen’ drink je jong en de 1er Cru’s leg je 2-5 jaar
weg. Veel Bourgogneplezier voor velen.
Drinken: 2020-2026

Saint-Romain		
28,95
Chassagne-Montrachet		
46,50
Chassagne-Montrachet En Cailleret*
1er Cru
66,50
Chassagne-Montrachet La Romanée*
1er Cru
66,50
Puligny-Montrachet Les Pucelles*
1er Cru
87,50
Meursault les Perrières*
1er Cru
99,50
Bâtard-Montrachet*
Grand Cru 269,00
Chassagne-Montrachet*		
31,95
Chassagne-Montrachet Morgeot*
1er Cru
47,50
Corton*
Grand Cru 91,50

32,95
53,95
77,50
77,50
99,50
113,50
299,00
36,95
55,00
105,00

Philippe gaf ons een hartelijke ontvangst en liet
Bourgogne Aligoté		
12,95
14,95
ons zijn zeer geslaagde wijnen van 2017 proeven.
Chassagne-Montrachet		
32,95
37,95
Hij heeft geen reden tot klagen (wat hij ook niet
Chassagne-Montrachet les Blanchots Dessous Lieu-dit
35,95
41,95
doet), want zijn wijnen staan er goed bij.
Chassagne-Montrachet la Maltroie
1er Cru
46,50
54,95
Interessant is dat hij zelf de witte wijnen maakt
Chassagne-Montrachet les Fairendes
1er Cru
51,50
59,95
en de rode wijnen door zijn zoon laat maken.
Chassagne-Montrachet les Caillerets*
1er Cru
53,50
61,95
Die heeft een voorkeur voor fijne en elegante
Bâtard-Montrachet*
Grand Cru 169,50 195,00
Bourgognes. Dat de druiven in 2017 zeer rijp
Chassagne-Montrachet Rouge Les Voillenots Lieu-dit
22,95
26,95
konden zijn, liet hij proeven met een Chassagne
Blanc Vendange Tardive (laat geoogst). Helaas niet geschikt voor verkoop. Al met al weer een goed adres voor mooie Bourgognes.
Drinken: 2020-2026.

Alle wijnen van Domaine Morey-Coffinet.

Michel en Edwin op bezoek bij Saumaize.
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Domaine Bruno Colin

Chassagne-Montrachet		

Domaine Bernard Moreau

Chassagne-Montrachet		

Domaine Sylvain Bzikot

Puligny-Montrachet		

Domaine Etienne Sauzet

Puligny-Montrachet		

Domaine Leroy

Meursault		

Domaine Jobard-Morey

Meursault		

2017 is bij dit domaine een stuk kalmer verlopen
dan in 2016: Zo hoefden ze geen stro te verbranden in de wijngaard om de vorst te weren en de
wijnstokken te beschermen (zoals in 2016). Gewoon goede wijnen maken met een zeer goede
kwaliteit, maar nog steeds met een bescheiden
hoeveelheid. Het percentage nieuwe houten
vaten is omlaag gegaan. 2017 is niet een jaargang
dat veel houtrijping verlangt. Bruno heeft het
goed gezien en maakt een prachtige serie wijnen.
Drinken: 2020-2027

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Chassagne-Montrachet		
41,95
Chassagne-Montrachet les Chaumées*
1er Cru
62,50
Chassagne-Montrachet Morgeot*
1er Cru
62,50
Chassagne-Montrachet la Maltroie*
1er Cru
62,50
Chassagne-Montrachet En Remilly*
1er Cru
73,50
Bâtard-Montrachet*
Grand Cru 325,00
Chevalier-Montrachet*
Grand Cru 425,00
Bourgogne Rouge		
15,95
Santenay Gravières
1er Cru
30,50

47,95
72,50
72,50
72,50
85,95
365,00
495,00
18,95
36,95

Wij werden ontvangen door Martine, de vrouw
Bourgogne Blanc		
19,95
23,95
van Alexandre. Zij bracht goed nieuws over de
Chassagne-Montrachet		
43,95
49,95
hoeveelheid en de kwaliteit van de oogst 2017.
Chassagne-Montrachet la Maltroie*
1er Cru
67,50
77,50
Niet het aantal flessen dat wij graag willen maar
Chassagne-Montrachet		
27,50
31,95
wel weer een beetje meer dan vorig jaar. De
Chassagne-Montrachet la Cardeuse*
1er Cru
50,95
59,95
kwaliteit is hier al jaren stijgend. Het is goed dat
wij hier destijds op tijd bij waren. De Bourgogne Blanc hebben wij jaren lang niet kunnen aanbieden. Nu dus wel, liever niet verder
vertellen. Drinken: 2020-2027

Ook bij dit domaine geen klagen over de kwaliteit. Sylvain had liever wat meer geoogst, want hij
blijft ieder jaar meer vraag naar zijn wijnen krijgen.
2017 wit is hier iets mineraliger dan 2016, zoals bij
veel producenten in deze regio. Een goed adres
voor witte Bourgogne in het middensegment.
Drinken: 2020-2025

Wij proefden met een tevreden Gerard Boudot.
Hij oogstte evenveel als in 2015. Dat was in ieder
geval meer dan in ‘rampjaar’ 2016. Hij is ook
tevreden over de kwaliteit. De wijnen hebben een
aangename mineraliteit en kunnen hierdoor wat
langer rijpen. Zoals bij iedere proefsessie hier,
krijgen we een mooie serie wijnen met zeer veel
variatie in de smaak. Drinken: 2020-2027

Ook dit jaar kunnen wij u een kleine selectie van
deze bijzondere en markante dame Lalou Bize-Leroy aanbieden. De rode en witte Bourgogne
hebben een hoog aanzien in de wijnwereld. Het
zijn wijnen die de signature van dit huis zijn en het
karakter dragen van al hun wijnen. De kwaliteit is
onberispelijk. De wijnen zijn zeer beperkt leverbaar.
Drinken: 2021-2034

Het gaat goed met dit domaine. Wijnregisseur
Valentine Jobard was tijdens ons bezoek in Japan
om zijn wijnen te introduceren, dus mochten we
de wijnen zonder hem proeven. Dit is niet erg,
het is en blijft een zeer goed adres om betaalbare,
mooie en complexe Meursaultwijnen te kopen.
Drinken: 2020-2026

Bourgogne Blanc		
Meursault les Grands Charrons
Lieu-dit
Puligny-Montrachet la Rouselle
Lieu-dit
Puligny-Montrachet les Perrières*
1er Cru
Bourgogne Rouge		

TIP Puligny-Montrachet		
Puligny-Montrachet les Réferts*
1er Cru
Puligny-Montrachet les Perrières*
1er Cru
Puligny-Montrachet Champs Canet*
1er Cru
Puligny-Montrachet les Folatières*
1er Cru
Puligny-Montrachet les Combettes*
1er Cru

13,95
33,95
38,95
56,50
12,50

55,95
97,50
97,50
107,50
129,95
129,95

16,95
39,95
45,95
66,95
15,50

65,00
109,95
109,95
125,00
149,95
149,95

Bourgogne Blanc 2016		
62,50
72,50
Pommard les Vignots* 2011
Lieu-dit
789,50 898,95
Nuits-Saint-Georges Aux Lavières* 2011 Lieu-dit
795,50 950,50
Savigny Les Beaune les Narbantons* 2014 1er Cru
899,50 999,50
Vosne-Romanée les Beaux Monts* 2011 1er Cru 1035,00 1199,50
Clos de Vougeot* 2013
Grand Cru 2895,00 3095,50

Meursault		
Meursault les Tillets
Lieu-dit
Meursault les Narvaux
Lieu-dit
Meursault les Poruzots
1er Cru
Meursault les Charmes
1er Cru
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32,95
34,95
38,95
48,95
49,95

38,95
41,95
44,95
56,95
58,95

Domaine Jean-Philippe Fichet

Meursault		

Domaine Thierry & Pascale Matrot

Meursault		

Domaine Rémi Jobard

Meursault		

Domaine Charles Père et Fille

Nantoux		

Domaine du Prieuré

Savigny-les-Beaune		

Philippe zorgt voor een blijvende ontwikkeling op
dit domaine en ze zitten nog steeds op de goede
weg. Het zijn met name de witte wijnen die hier
aan de weg timmeren. De wijnen zijn hier iets ranker dan in 2016. Het frisse karakter zorgt ervoor
dat ze jong gedronken, al heel aangenaam zijn.
Drinken: 2020-2025

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Bourgogne Blanc		
Monthélie Blanc		
Auxey-Duresses		
Meursault le Meix Sous le Château*
Lieu-dit
Meursault les Chevalières*
Lieu-dit

16,95
22,50
25,95
42,95
54,95

19,95
26,95
29,95
49,95
63,50

Thierry ontving ons op zijn redelijk grote domaine.
TIP Bourgogne Blanc		
13,95
16,95
Hij heeft circa 25 hectare wijngaard en dat is voor
Saint-Romain		
22,50
26,95
Bourgognebegrippen vrij groot. Thierry spreekt
Monthélie		
26,95
32,95
over 2017 als een topjaar voor het domaine in
Auxey-Duresses Rouge		
26,95
32,95
zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. Dat
Meursault		
28,95
34,95
proefden we ook in de proeverij. De witte wijnen
hebben veel variatie in stijl. De Saint-Romain heeft meer een vetje, terwijl de overige wijnen iets meer mineraliteit hebben. De rode
wijnen hebben een mooi rood fruit aroma van kersen, aardbei en cassis. Drinken: 2020-2028

Het kostte wat tijd om een afspraak met Rémi
Bourgogne Blanc		
17,95
21,95
te maken, maar uiteindelijk proefden wij zijn witte
TIP Bourgogne Blanc (BIO)		
22,95
27,95
wijnen die net gebotteld waren. Alle wijnen (op
Meursault Sous la Velle* (BIO)
Lieu-dit
39,95
47,50
de Bourgogne Blanc jeunes vignes na) zijn
Meursault les Chévalières* (BIO)
Lieu-dit
51,50
59,95
inmiddels biologisch gecertificeerd. Ondanks
Meursault les Poruzots Dessus* (BIO)
1er Cru
74,50
85,00
de recente botteling stonden alle wijnen er
uitstekend bij. Wat een tophuis is dit! Van de Bourgogne Blanc tot de 1er Cru proefden we zuiver, schoon fruit en veel sap in de
smaak. Topdomaine in Meursault. Drinken: 2020-2029

Dochter Pauline is onlangs moeder geworden en
Hautes-Côtes de Beaune la Combotte
Lieu-dit
12,95
14,95
was niet aanwezig. Dus proefden we laat op de
Beaune les Epenottes*
1er Cru
25,95
30,95
avond met opa Pascal de wijnen van 2017. De
Volnay les Fremiets
1er Cru
29,95
35,95
Hautes Côtes de Beaune ‘La Combotte’ is nog
steeds één van de meest koopwaardige wijnen die wij u kunnen aanbieden. De beiden 1er Cru’s hebben een zeer goede prijs/
kwaliteitsverhouding. Alle wijnen waren elegant en fijn en zijn jong gedronken al heel plezierig met opvallend veel lengte. Het
uiterlijk van de etiketten is ge-upgrade. Kan niet anders met deze creatieve dame aan het roer. Drinken: 2021-2026

Stéphane Maurice zwaait nu de scepter over dit
Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes 		
16,50
19,50
domaine, zijn vader is met pensioen gegaan. Wij
Savigny-les-Beaune les Grands Picotins
Lieu-dit
18,95
22,95
kozen o.a. voor de ‘Les Grands Picotins’ en ‘Les
Savigny-les-Beaune les Hauts Jarrons*
1er Cru
24,50
28,95
Hauts Jarrons’. Twee wijnen met een vriendelijk
en zacht karakter. Aantrekkelijk geprijsde Bourgognes die jong al zeer aangenaam zijn en na een aantal jaren te hebben bewaard
alleen maar aantrekkelijker worden. Drinken: 2020-2025

Puligny-Montrachet les Folatières

Co bij Domaine Charles Père et Fille.
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V.l.n.r: Mark de Graaf (Bussum), Sascha de Wilde
(Apeldoorn), Etienne Delarche en Edwin Verburg (Utrecht).

Tjitse Mollema (Bloem Den Haag) met Nicolas Rossignol.

Domaine Nicolas Rossignol

Volnay		

Domaine Marquis d’Angerville

Volnay		

Domaine Jean-Marc Boillot

Pommard		

Domaine de Courcel

Pommard		

Domaine Daniel Largeot

Chorey-lès-Beaune		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Nicolas heeft het goed voor elkaar: hij heeft een
Bourgogne Rouge		
model wijnbedrijf neergezet op het industrieSavigny-les-Beaune les Lavières
1er Cru
terrein van Beaune. Zijn bedrijf beschikt inmiddels
Pommard les Vignots
Lieu-dit
over 21 hectare. De geoogste hoeveelheid in
Volnay		
2017 stemde hem hoopvol. De stijl is verschillend
TIP Beaune Reversées
1er Cru
van 2016. 2017 is eleganter en opener, maar zeer
Volnay Clos des Angles*
1er Cru
goed houdbaar, aldus Nicolas. Ingewijden noemen
Volnay Santenots*
1er Cru
hem in één adem met; Roumier, Roulot, Rousseau
Volnay Chevret
1er Cru
en Romanée Conti. Of dat zo is, de tijd zal het
Pommard les Épenots*
1er Cru
leren.. Feit is dat zijn wijnen zeer gevraagd zijn en
internationaal hoog scoren. Kelderschatten dus. Drinken: 2021-2030

26,50
43,95
55,95
56,50
58,50
69,95
82,50
89,95
129,95

30,95
49,95
63,95
65,00
67,50
79,95
95,00
105,00
149,95

Volnay*		
47,50
56,50
Dit jaar proefden we met de wijnmaker François
Duvivier de wijnen van 2017 vlak voor de
Volnay les Fremiets*
1er Cru
79,95
91,95
botteling. Dit is altijd een sensationeel moment.
Volnay Champans*
1er Cru
98,50 113,50
De wijnen hebben hun rijping op vat volledig
Volnay Clos des Ducs*
1er Cru
139,50 159,50
gehad, zijn geassembleerd en zijn zeer harmonieus. Nu nog wat jong om te drinken, de wijnen gaan zich nog prachtig ontwikkelen. De kwaliteit is, zoals op de meeste domaines,
fijn en elegant met prachtige aroma’s. De oogst 2017 is hier redelijk ruim geweest, maar blijft alsnog beperkt ten opzichte van de
vraag. Drinken: 2022-2030

Dochter Lydie ontving ons en liet ons een uitstekende serie witte wijnen proeven van de oogst
2017. Wijnen met sap, smaak en veel lengte.
Prachtige Bourgognes. Drinken: 2020-2026

Meursault		
39,95
Puligny-Montrachet 		
53,95
Puligny-Montrachet les Réferts*
1er Cru
66,95
Puligny-Montrachet Champs Canet
1er Cru
69,95
Puligny-Montrachet les Combettes*
1er Cru
77,95
Puligny-Montrachet la Truffière*
1er Cru
77,95
Bâtard-Montrachet
Grand Cru 189,95

47,95
63,95
79,95
82,95
92,95
92,95
225,00

Één van de oudste familiebedrijven in de Bourgogne.
Bourgogne Rouge*/**		
36,00
42,00
Al ruim 4 eeuwen in bezit van dezelfde familie en
Pommard les Vaumuriens*/**
Lieu-dit
73,00
85,00
tevens één van de beste producenten van Pommard.
Pommard Grand Clos des Epenots*/**
1er Cru
110,00 130,00
Klassieke Pommard is geen lieverdje. Een beetje
Pommard Rugiens*/**
1er Cru
135,00 155,00
een ‘Ciske de Rat’ van de Bourgogne. Jong wat
onhandelbaar, éénmaal ouder geworden open en warm. In stugge jaren duurt het 3 tot 6 jaar voordat er een opening is. 2017 was een
warm jaar en dan zijn Pommardwijnen eerder gul en ook open. De Bourgogne Rouge is van jonge Pommard stokken. Karakterwijnen!
Drinken: 2022-2037

Zoals elk jaar worden we hier ontvangen door
Marie-France met haar warme glimlach. Met het
resultaat van de oogst 2017 is zij zeer tevreden.
De kwaliteit is goed en de hoeveelheid is goed.
De wijnen zijn zuiver en open. Heerlijke en betaalbare Bourgognewijnen voor de middellange
termijn. Drinken: 2020-2025

Bourgogne Rouge		
TIP Chorey-lès-Beaune les Beaumonts
Lieu-dit
Aloxe-Corton		
Beaune les Grèves*
1er Cru
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12,50
17,50
25,50
27,50

14,95
19,95
29,95
32,95

Domaine Marius Delarche

Pernand-Vergelesses		

Domaine Hoffmann-Jayer

Magny-lès-Villers		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Etienne Delarche zwaait al 10 jaar de scepter op
Pernand-Vergelesses les Combottes		
22,50
25,95
dit domaine. Hij is de bescheidenheid zelf, de
Pernan-Vergelesses En Caradeux*
1er Cru
30,95
35,95
meeste van zijn wijnen zijn ook zo. Rustig, niet te
Corton-Charlemagne*
Grand Cru 62,50
72,50
uitgesproken, maar wel echte Bourgognes.
Pernand-Vergelesses les Boutières		
18,95
21,95
Etienne heeft de rode wijnen in de eerste week
Aloxe-Corton*		
27,95
32,95
van september geoogst en de witte wijnen in de
TIP Pernand-Vergelesses Ile de Vergelesses
1er Cru
30,95
35,95
laatste week van augustus. Zo vroeg oogsten is
Corton-Renardes*
Grand Cru 49,95
57,50
deze eeuw 6x voorgekomen. Zijn paradepaardje
is de ‘Ile de Vergelesses’. Hier komen proef-notities als ‘diepte in aroma’s, complex en mooie tannines’ in voor. Drinken: 2020-2028

Vorig jaar hebben we aan u medegedeeld dat
Hautes-Côtes de Beaune*		
25,95
30,95
Gilles Jayer, eigenaar van Domaine Jayer-Gilles,
Hautes-Côtes de Nuits*		
29,95
34,95
plotseling was overleden. Hij had het domaine
Côtes de Nuits-Villages*		
37,50
45,00
al verkocht aan Dhr. Hoffmann en sinds de oogst
Nuits-Saint-Georges les Hautes Poirets*		
89,95 105,00
van 2017 heet het domaine dan ook Domaine
Nuits-Saint-Georges les Damodes*
1er Cru
107,50 125,00
Hoffmann-Jayer. Wij proefden met wijnmaker
Echézeaux*
Grand Cru 210,00 249,00
Alexandre Vernet die met Gilles Jayer heeft
gewerkt. De wijnen zijn nog steeds in dezelfde stijl als toen Gilles nog leefde. De rode wijnen krijgen 100% rijping op nieuwe houten
vaten. De witte is zeer aangenaam en kan jong gedronken worden, maar kan ook zeker even liggen. Voor de rode wijnen is dit een
vereiste. Het blijven prachtige wijnen met enorm veel karakter. Drinken: 2020-2034

Domaine Michel Mallard

nieuw

Ladoix		

Recent waren we voor de derde keer op bezoek
Ladoix le Clos Royer 2016
Lieu-dit
28,50
33,95
bij het eigen domaine van de wijnmaker van
Aloxe Corton 2016		
34,50
39,95
Domaine Eugénie, het Domaine Michel Mallard.
Ladoix la Corvée 2015
1er Cru
35,95
42,50
Het wordt ons steeds duidelijker waarom deze
meneer daar de ‘regisseur’ is geworden. Wat een supertalent is Michel! Een beetje eigenwijs is hij ook, gegeven het feit dat hij nog
geen 2017 vrijgeeft. Eigenlijk helemaal niet erg. Om u met deze nieuwe producent kennis te laten maken, beginnen we met (iets
oudere) superjaren. Ladoix is een appellatie die sterk in opkomst is, mede veroorzaakt door dit soort topmateriaal. Geen harde kantjes, sap, fraai gepolijste smaken en supergeconcentreerd zijn termen die bij ons zijn blijven hangen. Voor de ware en nieuwsgierige
Bourgogneliefhebbers! Drinken: 2020-2030

Domaine Patrice Rion

Prémeaux		
De sympathieke Patrice liet zien dat hij samen
Bourgogne Blanc		
14,95
17,95
met zijn zoon Maxime aan het experimenteren
TIP Nuits-Saint-Georges Terres Blanches*
1er Cru
43,95
52,50
is met ziekte-resistente wijnstokken (net als ‘ons’
Bourgogne Rouge		
14,95
17,95
Domaine La Colombette in de Languedoc). De
Hautes-Côtes de Nuits les Dames Huguettes Lieu-dit
16,95
19,95
tijd staat hier zeker niet stil. Patrice vindt 2017
Côte de Nuits-Villages*		
21,50
25,95
een jaar waar zijn wijnen jong al zeer drinkbaar
Chambolle-Musigny les Cras*
Lieu-dit
57,95
67,50
zijn, maar de wijnen hebben ook een goed
Nuits-Saint-Georges Clos des Argillières* 1er Cru
59,50
69,95
bewaarpotentieel. Zijn basiswijnen zijn voorbeelNuits-Saint-Georges Clos St. Marc*
1er Cru
73,95
86,50
den van Bourgognes met een uitstekende prijs/
kwaliteitverhouding. Zijn hogere wijnen zijn ronduit complex en met lengte, om te bewaren. De witte 1er Cru is bijzonder, de stokken
zijn inmiddels 20 jaar oud en de kwaliteit stijgt per jaar. In deze witte wijn zit 10% pinot blanc en de wijn krijgt 5% rijping op nieuwe
barriques. Onze tip. Drinken: 2020-2030

Kisten sjouwen met Michel Mallard, Mark, Sascha en
Edwin.

Alexandre Vernet van Domaine Hoffman-Jayer.
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Domaine Lécheneaut

Nuits-Saint-Georges		

Domaine Michel Gros

Vosne-Romanée		

Domaine Jean Grivot

Vosne-Romanée		

Domaine d’Eugénie

Vosne-Romanée		

Domaine Comte Georges de Vogüé

Chambolle-Musigny		

Inmiddels zijn alle bouwwerkzaamheden achter de
rug en konden we in de kelder de wijnen van 2017
proeven. Vincent en Philippe maken alleen rode
wijnen. Ook hier konden wij zeggen dat de rode
wijnen van 2017 ‘tres pinot’ zijn. Lekker fris rood
fruit met een sappige smaak. De hogere wijnen
hebben een uitstekend bewaarpotentieel. Ook hier
is de jonge generatie onderweg. De jongste zoon
van Vincent is met de opleiding bezig. Drinken:
2020-2029

Tijdens ons bezoek aan Domaine Michel Gros
maakten we kennis met zoon Pierre die er sinds
kort fulltime werkzaam is. Hij heeft grote plannen
voor de toekomst, een teken dat ze ook hier niet
stil zitten. De wijnen van dit domaine zijn erg
aanbevelenswaardig. De Fontaine blanc is mooi
fruitig en sappig met body. De rode Hautes-Côtes
zijn zeer koopwaardig. Drinken: 2020-2033

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Bourgogne Rouge		
17,50
Hautes-Côtes de Nuits		
19,95
Nuits-Saint-Georges		
36,50
Morey-Saint-Denis* 		
36,50
Gevrey-Chambertin		
38,95
Vosne-Romanée*		
40,50
Nuits-Saint-Georges Aux Chouillet Vieilles Vignes
41,50
Morey-Saint-Denis Clos des Ormes*
Lieu-dit
49,95
Nuits-Saint-Georges les Damodes*
1er Cru
62,50
Nuits-Saint-Georges les Pruliers*
1er Cru
62,50
Clos de la Roche*
Grand Cru 155,00

Hautes-Côtes de Nuits Fontaine St. Martin Lieu-dit
Hautes-Côtes de Nuits		
Hautes-Côtes de Nuits Au Vallon
Lieu-dit
Hautes-Côtes de Nuits Fontaine St. Martin Lieu-dit
Chambolle-Musigny*		
Vosne-Romanée Aux Brûlées*
1er Cru
Vosne-Romanée Clos des Réas
1er Cru

22,50
19,50
20,95
21,95
53,50
82,50
93,95

19,95
22,95
43,50
43,50
45,95
47,50
48,95
57,50
73,50
73,50
179,50

26,95
23,95
24,95
26,95
62,50
96,50
110,00

Met de oogst van 2017 zit dit domaine qua
Bourgogne Rouge*		
31,95
36,95
volume ‘eindelijk’ op het niveau van 2009, aldus
TIP Vosne-Romanée		
55,00
63,50
Etienne Grivot. De kwaliteit is gelukkig ook
Nuits Saint-Georges Aux Lavières*
Lieu-dit
55,00
63,50
uitzonderlijk hoog: 2017 is een ‘lekker’ jaar met
Vosne-Romanée les Chaumes*
1er Cru
115,00 135,00
veel sap. Etienne is er zelf erg over te spreken
Nuits-Saint-Georges les Roncières*
1er Cru
115,00 135,00
en vindt dit voor zijn wijnen zelfs een groot jaar.
Nuits-Saint-Georges Aux Boudots*
1er Cru
135,00 155,00
Op dit domaine maken ze rijke, verfijnde wijnen
Vosne-Romanée les Beaux Monts*
1er Cru
155,00 175,00
met veel body die uitstekend kunnen ouderen.
Clos Vougeot*
Grand Cru 195,00 225,00
Voor het eerst mogen we ook de ‘gewone’
Echézeaux*
Grand Cru 275,00 299,00
Bourgogne Rouge aanbieden in deze voorverkoop.
Samen met de Vosne-Romanée de meest koopwaardige wijnen van dit domaine. Eén van onze favorieten! Drinken: 2021-2041

Wijnmaker Michel Mallard ontving ons en
Vosne-Romanée*		
64,95
75,00
deelde ons meteen al mee dat 2017 een goed
Vosne-Romanée Clos d’Eugénie*
Lieu-dit
85,00
97,50
jaar was. Ze hadden eindelijk wat meer geoogst.
Vosne-Romanée Aux Brulées*
1er Cru
175,00 195,00
Als voorbeeld noemde hij de Clos Vougeot. In
Echézeaux*
Grand Cru 315,00 365,00
2016 oogstte hij 10 vaten, in 2017 23 vaten en
Clos Vougeot*
Grand Cru 315,00 365,00
in 2018 19 vaten. In 2018 had deze regio schade
Grands-Echézeaux*
Grand Cru 375,00 425,00
van hagel. Onze notities stonden vol met termen
als kracht, rijkdom, tannines, donkerfruit en complexiteit. Wat een wijnen worden hier gemaakt. Eén van de beste domaines uit de
Bourgogne! Drinken: 2023-2035

We proefden op dit mooie en klassieke domaine
Musigny Blanc*
Grand Cru 495,00 550,00
met François Millet de wijnen van 2017. De wijnen
Chambolle-Musigny*		
125,50 150,00
vielen op door hun diepe kleur, een zachte rijpe
Chambolle-Musigny*
1er Cru
179,95 210,00
aanzet met rijpe tannines en veel smaaklengte
Bonnes Mares
Grand Cru 369,50 410,00
en bewaarpotentieel. François zegt dat zijn wijnen
Chambolle-Musigny les Amoureuses*
1er Cru
379,50 420,00
minimaal 10 jaar moeten liggen om iets van hun
Le Musigny
Grand Cru 495,50 550,00
mogelijkheden te kunnen proeven. Wij vinden
dat, jong gedronken, 2017 ook al schitterend is. Wij krijgen gelukkig meer dan in 2016 en dat stemde iedereen blij. Drinken: 2025-2035
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Domaine Christophe Bryczek

Morey-Saint-Denis		

Hubert Lignier

Morey-Saint-Denis		

Domaine Lucien Boillot

Gevrey-Chambertin		

Domaine Philippe Livera

Gevrey-Chambertin		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Christophe is inmiddels al 10 jaar werkzaam in
Morey-Saint-Denis Clos Solon
Lieu-dit
27,50
32,95
het bedrijf en heeft duidelijk zijn stempel op de
TIP Morey-Saint-Denis Cuvée Jean-Paul II
1er Cru
43,50
52,50
wijnbereiding gezet. Geen filtering meer en hij
houdt van wijnen die jong al zeer lekker en drinkbaar zijn. Dus geen stugge tannines, wel veel en sappig fruit. Zijn 1er Cru Jean Paul
II is het paradepaardje. Chapeau voor zijn wijnen. Al meer dan 35 jaar bij Bloem en wij zijn er trots op! Drinken: 2021-2028

Ook hier is de nieuwe lichting onderweg: de 6e
Bourgogne Rouge**		
25,00
30,00
generatie studeert momenteel in Beaune. De
Gevrey Chambertin Les Seuvrées**
Lieu-dit
50,00
60,00
aimabele Laurent stuurde ons langs de wijnen van
Morey-Saint-Denis Très Girard**
Lieu-dit
50,00
60,00
2017. Zijn visie is dat 2017 meer elegantie heeft
Morey-Saint-Denis Les Blanchards*/**
1er Cru
75,00
89,00
dan 2016, maar minder dik is. Dat vinden wij niet
erg. Over de hele lijn is de rode draad: fijn rood fruit en een open karakter. Daarbij hebben veel wijnen een behoorlijke portie lengte
en concentratie. Wij werden er wel blij van. Drinken: 2021-2035

Vanwege de ruimere oogst dit jaar, mogen wij u
Volnay*		
33,95
39,95
een breder pakket van wijnen aanbieden van dit
TIP Gevrey-Chambertin		
37,95
44,95
geweldige huis uit Gevrey-Chambertin: Domaine
Gevrey-Chambertin les Evocelles
Lieu-dit
44,95
53,50
Lucien Boillot. Pierre is eerder dit jaar, samen
Volnay Clos des Angles*
1er Cru
49,50
57,50
met Pablo van Domaine Chevrot (eerder te zien
Gevrey-Chambertin les Corbeaux*
1er Cru
55,95
65,00
in deze folder), genomineerd voor de titel
Gevrey-Chambertin les Cherbaudes*
1er Cru
65,95
77,50
‘wijnmaker van het jaar’ volgens het blad
Volnay Clos des Angles* MAGNUM
1er Cru
105,00 119,00
Bourgogne Aujourd’hui. We zeiden het vorig
Gevrey-Chambertin les Cherbaudes*
jaar al: wat zijn we enorm enthousiast over dit
MAGNUM
1er Cru
135,95 155,00
relatief nieuwe contact! Een aantal woorden om
de stijl van dit domaine te omschrijven: elegant, verfijnd, complex, lengte mét een goede prijskwaliteitverhouding! Tevens mogen
we u dit jaar magnums aanbieden van de Gevrey Chambertin 1er Cru les Cherbaudes en de Volnay 1er Cru Clos des Angles. Zeer
geschikt om langer te bewaren én erg leuk ter viering van geboorte, jubileum, trouwerij etc. Drinken: 2022-2032

Zoon Damien en zijn zus Hélène staan nu aan het
roer van dit domaine. Vorig jaar ontdekten we
hen en ook dit jaar zijn wij zeer te spreken over de
kwaliteit. 2017 is hier een heel goed jaar geweest
in beide opzichten. Het team maakt hier de meest
donkergekleurde wijnen die wij proefden op onze
reis. Wijnen met bite, smaaklengte en een open
karakter. Drinken: 2020-2027

Bourgogne Rouge 		
TIP Fixin		
Gevrey-Chambertin En Champs		
Gevrey-Chambertin Les Evocelles*
Lieu-dit
Gevrey-Chambertin Clos Village
Lieu-dit
Chapelle-Chambertin*
Grand Cru

Laurent Lignier (l) laat Edwin en Mark zijn jonge wijnen
proeven.

21,50
25,95
32,50
39,95
46,50
55,00
47,95
57,95
49,50
59,95
205,00 235,00

Co en Huub met Pierre Boillot van Domaine Lucien Boillot.
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Domaine Armand Rousseau

Gevrey-Chambertin		

Domaine Bruno Clair

Marsannay la Côte		

Voorverkoopprijs Winkelprijs

Domaine Armand Rousseau, beroemd in de
Gevrey-Chambertin*/**		
69,00
79,00
wereld van de wijn. De filosofie van dit bedrijf en
Mazy-Chambertin*/**
Grand Cru 169,00 189,00
van deze familie heeft alles te maken met de liefde
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques*/** 1er Cru
320,00 399,00
die ze voelen voor het wijn maken: voor pinot noir,
Le Chambertin*/**
Grand Cru 599,00 699,00
terroir, het proces van wijn maken en hard werken.
Op deze manier creëren ze een eindproduct met het ‘Rousseau signature’: de best mogelijke wijn, van de mooiste wijngaarden, met
respect voor de natuur dat zowel de terroir weergeeft, als het werk van de wijnmaker. Magnifique! Drinken: 2026-2051

Philippe Brun, wijnmaker op dit domaine, liet
ons in hoog tempo 18 wijnen van de oogst 2017
proeven en ook hier spreekt men van een echt
Bourgognejaar. Wijnen met sappig rood fruit in
geur en smaak. De hogere wijnen hebben kracht,
tannine en smaaklengte. Nog steeds één van de
stabiele contacten in de Bourgogne. Wijnen van
topniveau. Drinken: 2021-2035

Bourgogne Blanc*		
Corton-Charlemagne*
Grand Cru
Marsannay Longeroies
Lieu-dit
Savigny les Beaune la Dominode*
1er Cru
Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques* 1er Cru
Bonnes Mares*
Grand Cru
Chambertin Clos de Bèze*
Grand Cru

19,50
125,00
35,95
61,50
179,50
265,00
265,00

22,95
145,00
42,50
69,95
199,50
299,00
299,00

Bourgogne 2017
Wat is voorverkoop?

Legenda:

Condities:

Zoals elk jaar bezochten wij in februari
de Bourgogne, om een eerste indruk
van de oogst van 2018 te krijgen en
om een definitieve mening te vormen
over de oogst van 2017. Wij proeven
dus twee keer bij alle door ons geïmporteerde producenten alvorens tot
aankoop over te gaan. We proeven
bij reeds bestaande contacten, maar
ook bij veel nieuwe producenten, het
gehele assortiment. Tijdens de voorverkoopactie (deze folder) stellen wij u in
de gelegenheid met ons mee te kopen
voor extra scherpe prijzen, die beduidend lager liggen dan de toekomstige
winkelprijzen. Sommige wijnen (*) zijn
zo schaars dat ze uitsluitend en zeer
beperkt in de voorverkoop verkrijgbaar
zijn. Deze wijnen komen niet beschikbaar in de winkels. Een snelle reactie is
dus zinvol. Wanneer de wijnen hun volledige (vat)rijping hebben ondergaan en
zijn gebotteld, volgt de levering. Voor
de oogst van 2017 zal die voor de meeste
producenten dit najaar plaatsvinden.

TIP Wijnen met een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding. Let op.
Niet onbeperkt leverbaar.
*
Zeer beperkt leverbaar, moeten we
verdelen onder de liefhebbers die een
allocatie hebben opgebouwd bij ons.
** De prijzen van Rousseau, Lignier en
Courcel zijn tot op heden niet afgegeven door de producent. De
getoonde prijzen zijn, door ons,
geschatte prijzen en kunnen iets
hoger/lager uitvallen. Wij hebben
ingeschat dat de prijzen met ca.
10% zullen stijgen, indien de stijging
hoger uitvalt, dan nemen we met u
contact op.
Lieu-dit: naam van de wijngaard
een witte wijn uit 2017
een rode wijn uit 2017
Drinken: 2020-2025
wijnen zijn ongeveer op dronk in deze
periode. Echter daar het ‘levend’
materiaal is, is het belangrijk de
conditie van de wijn regelmatig te
controleren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21%
BTW, accijns en transportkosten.
Prijzen per fles, minimum 12 flessen
per soort, (dit geldt niet voor * wijnen)
Een enkele ‘losse’ fles is in overleg
mogelijk, meerkosten slechts € 1,50
per fles.
Eventuele verhoging van BTW en/of
accijns moeten wij bij levering doorberekenen.
Levering na botteling op het domaine.
Levering in regio Vinotheek (stad)
vanaf 12 flessen franco huis, overige
bezorgcondities in overleg.
Klanten die elk oogstjaar trouw volgen, genieten bij schaarse ‘allocatiewijnen’ een voorkeursbehandeling.
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, de factuur is na betaling
tevens uw eigendomsbewijs.
Verkopen zolang de voorraad strekt.
Speciale voorverkoopprijzen zijn
geldig vanaf nu t/m zaterdag
8 juni 2019.

www.henribloem.nl

