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DECEMBER: BRUISENDE FEESTMAAND
We vieren deze feestmaand met wijnen die uitblinken in kwaliteit en authenticiteit. Stuk voor stuk zijn ze afkomstig
van zeer specifieke terroirs. Die gouden combinatie van het druivenras, de herkomst, het klimaat maar zeker óók
de wijnmaker. Zet de glazen maar klaar!

Duval-Leroy,
Brut Premier Cru
Champagne: een
bruisend feestje

Terlano Sauvignon
Winkl: Heerlijk
opwekkend

Rully La Crée:
het betere
Bourgondische
genieten.
Dinerpakketten&
Wijngeschenken

Proefpakket
december

6 Flessen van € 122,25
voor

€

105.

00
www.henribloem.nl

Duval-Leroy

Een bruisend feestje
in je glas:
Duval-Leroy, Brut Premier Cru
Fleur de Champagne
Prijs per fles € 34,95

NU

€

29.

95

Chardonnay, pinot noir
Champagne
Geroosterde coquille met lamsoor
		 en zeekraal.
Proefnotitie
Frisse en delicate smaak van limoen, mandarijn en zo’n groen appeltje. Maar ook zacht,
rijk en rijp met brioche- en amandelaroma’s.
Mooie parelende mousse en een ragfijne
lange afdronk.
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Henri Bloem

De familie Duval-Leroy is al 150 jaar eigenaar
van dit onafhankelijke wijnhuis in Vertus. Na
de dood van haar man runt Carol DuvalLeroy het bedrijf met haar 3 zoons en
gezamenlijk maken zij het bedrijf klaar voor
de toekomst.
Deze prachtige ‘Fleur de Champagne’ was
zo’n 100 jaar geleden de eerste Champagne
die chardonnay en pinot noir van uitsluitend
Grand Cru en Premier Cru wijngaarden
verenigde. De geur doet denken aan de
delicate witte bloesem van de wijnstok, die
wordt gedragen door de zijdezachte mousse.
Een bruisend feestje in je glas!

Cantina di Terlano

Heerlijk opwekkende
wijn uit de
Italiaanse bergen
De naam van deze wijn vermeldt precies
waar hij vandaan komt: De Winkl wijngaard,
gelegen in de Alto-Adige in het noorden van
Italië. De sauvignon blanc groeit hier hoog
op de helling van de Tschöggelberg.

Een koele plek die knisperende wijnen garandeert. De vinificatie doet de rest, zes maanden
rijping op de gistcellen en je krijgt de typische
intensiteit en ronde rijpheid van deze sappige
dorstlesser.

ZEER

BIJZONDER

Cantina di Terlano
Sauvignon Winkl 2019

Prijs per fles € 16,95
Prijs per fles bij 6 flessen

€

14.

95

Sauvignon blanc
Alto-Adige
Risotto met gesmoorde ui en saffraan.
Proefnotitie
Loepzuiver en kristalhelder met tonen van
groene buxus, gras en kruisbessen. Daarnaast
een fijn opwekkend zuurtje en wervelend wit
fruit.

Domaine Belleville

kanjer zoekt
kerstdis
Feestelijke maaltijden vragen om bijzondere
wijnen. Om klassiekers met gastronomische
kwaliteiten die garant staan voor het
betere wijn-spijs genot. Denk aan iets uit de
Bourgogne, maar dan wél betaalbaar.
Onze aanrader is afkomstig uit de wijngaard
‘La Crée’, ten oosten van het dorp Rully. Een
waarlijk grote wijn, met een verrukkelijke
frisse mineraliteit, naast dat zijdezachte van
een goed geïntegreerde houtrijping.

Domaine Belleville
Rully La Crée 2017
Prijs per fles € 23,95
Prijs per fles bij 6 flessen

€

19.

95

Chardonnay
Rully, Bourgogne
Kwartel gevuld met morille en pistache.
Proefnotitie
Alles zit erop en eraan bij deze feestwijn met
allure. Een mooie balans van frisse zuren en
verfijnde romigheid. Aroma’s van citrus, rijpe
peer, abrikoos, vanille en boterbabbelaar. En
een afdronk waar je u tegen zegt.

december 2020
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Kerstdinerpakketten

Wijnpakket met
gastronomische
kwaliteiten

Het mooiste cadeau is het cadeau dat je kunt
delen. Samen van een mooie wijn genieten,
zeker in combinatie met een geslaagde
maaltijd, is het leukste dat er is. Henri Bloem
stelde met zorg een drietal kerstdinerpakketten samen, bestaande uit zes wijnen.

Afhankelijk van het pakket zit daar rode en
witte wijn in, plus een mousserende en /of een
versterkte wijn. Deze variëren van het niveau
‘gewoon lekker’ met wijnen die iedereen aanspreekt, tot een pakket met zeer exclusieve
wijnen die aansluiten bij een diner op sterrenniveau. Laat je culinair inspireren door onze
keuzes. Bestel je pakket online en het wordt
veilig bij je thuis afgeleverd (vanaf € 50,00 ook
nog gratis). Nu de rest van de boodschappen
nog.

Kerstdinerpakket

Kerstdinerpakket

40.

76.

Gewoon lekker

€

4

70

Winter diner

€

70

• Bujonis, Cava Brut Reserva
• De Martino, Estate Chardonnay (2x)
• Tempo al Vino, Negroamaro Selection (2x)
• Alain Brumont, Gros Manseng Doux

• Riesling Trocken Rheingau, Weingut Künstler
• Mendoza chardonnay ‘Felino’, Viña Cobos (2x)
• Ribera del Duero Crianza, Monteabellón (2x)
• LBV Port, Quinta das Carvalhas

Uw diner wordt extra feestelijk met een selectie van bijpassende wijnen. In dit wijnpakket
treft u een aantal met zorg uitgekozen wijnen
die uw diner helemaal compleet maken.

Het koude winterweer vraagt om stevige en
smaakvolle gerechten. Daar drinken we dan
ook graag stevige en smaakvolle wijnen bij.
en die vindt u in deze doos met ‘winter-diner
wijnen’.

Henri Bloem

Kerstdinerpakket

Exclusief

€

140.

25

• Champagne Drappier ‘Carte d’Or’ Brut
• Domaine du Carroir Perrin Sancerre
• Robertson, Constitution Road chardonnay
• Weingut Knab Spätburgunder
• Buglioni Amarone della Valpolicella
• Disznókõ Tokaji Aszú 5 puttonyos
Wat gaat er nou beter bij lekker eten dan een
goed glas wijn? De mooiste en lekkerste wijnen
als begeleider van een exclusief diner. Want
alleen het allerbeste is goed genoeg, toch?

Wijngeschenken

Alleen nog
een mooie
strik er omheen

Wij zorgen voor de mooie doos, of luxe
geschenkkist. Daarin sturen we je een uitgelezen selectie, afkomstig van onze mooiste
huizen uit Frankrijk en Italië.
De keuze is een rode en een witte wijn van
één huis, of die ene, uitzonderlijke wijn uit de
Marken. Een pakket met twee dezelfde wijnen
kan natuurlijk ook. Want die zijn zo verdraaid
lekker dat één fles niet genoeg is. En mocht u
liever iets anders willen, dat kan natuurlijk ook.
Het enige wat misschien nog ontbreekt, is die
strik er omheen. Wel op tijd bestellen!

Michel Chapoutier
Marius Blanc & Rouge

Garofoli
Piancarda

€

€

14.

00

Prijs voor één fles wit en één fles rood in een
geschenkdoos (houten kist tegen meerprijs).
Proefnotitie
De zachtdroge, sappige witte en de licht
kruidige rode maken dit pakket tot een feestje
om te ontvangen. En dan ook nog zeer betaalbaar. Deze wijnen symboliseren het gedachtengoed van opa Marius en de warmte van het
Zuid- Franse terroir waar de wijn vandaan
komt.

21.

95

Prijs per fles met geschenkdoos
Prijs voor één Magnum in een geschenkdoos
(houten kist tegen meerprijs).
Montepulciano
Rosso Conero , Marken
Vincisgrassi (paddenstoelenlasagna
		 uit Marche).
Proefnotitie
Vol, zwoel en soepel met kruidig kersenfruit in
de geur en in de smaak.
december 2020

Château de Lastours
Simone Descamps

€

23.

65

Prijs voor twee flessen en geschenkkist.
Syrah, grenache, carignan
Corbières
Biefstuk met pepersaus.
Proefnotitie
Indrukwekkende geur van bramen, zwarte
bessen en cederhout. Volle en romige smaak,
laurier, rijp fruit en kruidig. Elegant en zeer
smaakvol.
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D’Iatra Gratallops

Elegante Spaanse
krachtpatser

INTENS
RIJP
FRUIT

Volgens liefhebbers hebben de wijnen uit
het Spaanse Priorat kracht, finesse en een
enorm bewaarpotentieel. Dat komt door
het terroir, de unieke Llicorella bodem met
kwarts, mica en leisteen.
Deze arme ondergrond, de schaarste aan water, de vergevorderde leeftijd (soms 90+ jaar)
van de stokken en vooral héél véél zon zorgen
voor lage opbrengsten en daardoor zeer geconcentreerd fruit. Geen terras slobbertje dus,
deze D’Iatra Gratallops, maar wel een maaltijdbegeleider van grote klasse.

Celler Ripoll Sans 2015
Prijs per fles € 17,50
Prijs per fles bij 6 flessen

€

14.

95

Cariñena, garnacha, cabernet sauvignon
		 & syrah
Priorat
Wild zwijn gebraad in tijmhoning.
Proefnotitie
Boeiende, breed geschakeerde, complexe
wijn. Licht pepertje, rijp en sappig, elegant,
met fluwelen tannine. Intens rijp fruit, koffie
en een toets vanille. Een bijzondere bundeling
van spierkracht en verfijning.

Château Trimoulet

Klein château,
grootse wijn
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Een mooie Bordeaux in het glas
maakt simpelweg gelukkig. Dát
gun je jezelf tijdens de feestdagen. Het lastige is de enorme
keuze aan wijn uit Bordeaux.
Welke moet je hebben?

Saint-Émilion
Grand Cru 2015

Wij vonden dit kleine château
op de rechteroever, ter hoogte
van Saint-Émilion, één van de
beroemdste regio’s in Bordeaux.
Hier zorgen de wijnboeren van
Château Trimoulet al sinds 1802
voor de mooiste merlot en
cabernet franc druiven. Combineer dit met het uitstekende
wijnjaar 2015 en je hebt
een voortreffelijk glas
Bordeaux in handen.

€

Henri Bloem

Prijs per fles € 18,95
Prijs per fles bij 6 flessen

15.

95

Merlot, cabernet franc
Saint-Émilion Grand Cru
Tournedos met rozemarijn en wijnsaus.
		 (scheutje Bordeaux)
Proefnotitie
De soepele charme van merlot combineert
prima met de kracht en fruitaroma’s van de
cabernet franc. Je proeft bramen, cassis en
rijpe pruim samen met het romige vanilleeffect van rijping op Franse eikenhouten
vaten. Echt een wijn met alle kenmerken van
een grote Bordeaux.

Disnókõ

Hongaarse
schatten

In het uiterste noordoosten van Hongarije
ligt de oeroude wijnregio Tokaji. Dit gebied
is van oudsher bekend om zijn bijzondere
edelzoete wijnen, de zogenaamde Tokaji
Aszú’s. Deze worden gemaakt van de
furmint, de inheemse ‘signatuurdruif’ en de
witte trots van de Hongaren.

De droge variant wordt steeds populairder,
maar qua overweldigende smaak zijn de Aszú
varianten nog steeds ongeëvenaard. Het
geheim van deze ‘wijn van koningen en de
koning der wijnen’ is een goede schimmel,
genaamd botrytis cinerea. Deze tast de
druiven zodanig aan dat ze indrogen en

daarna zeer geconcentreerd zijn qua aroma’s,
suikers en zuren. De uiteindelijke hoeveelheid
suiker wordt vertaald in het aantal puttonyos.
Hoe meer puttonyos, hoe zoeter de wijn.
Denk bij vijf puttonyos aan 147 gram suiker
per liter. Maar vergis je niet. Ook de zuren zijn
aanwezig. Deze zijn onmisbaar voor de balans
en geven spanning aan de wijn.

Disznókõ
Tokaji Dry Furmint 2019
Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen

8.

95

€

Furmint
Tokaji (Hongarije)
Vispannetje met bospaddenstoelen.
Proefnotitie
Krokant is een mooie omschrijving voor de
droge wijn van deze druif. Lekker levendig,
complex met sappige mineraliteit en kruidige
laurier, dát is het. En met verfrissende zuren.
Het is geen fruitbom, je proeft eerder vuursteen naast de citrus en rijpe appel.
Een klasse apart.

Disznókõ
Tokaji Aszú 5 puttonyos
2011
Prijs per fles € 33,50

NU

€

29.

95

Furmint
Tokaji (Hongarije)
Kaasplankje met verschillende blauwe
		 kazen, brioche met foie gras en vijgen		 compôte.
Proefnotitie
Neem kleine slokjes voor het effect van een
duizelingwekkende achtbaan aan geuren
en smaken. Dat is Tokaji Aszú. Goudgeel en
honingzoet met tonen van gekonfijte abrikoos
en gekaramelliseerde ananas, toffee, appelstroop en sinaasappelzest. Laat de wijn door
je mond rollen en proef hoe de frisse zuren
zorgen voor een fantastisch zoet-zuurspel.

Gemaakt van de inheemse
signatuurdruif furmint.
december 2020
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Proefpakket december
Speciaal voor de fijnproevers hebben we onze december-selectie in een exclusief proefpakket
bij elkaar gebracht. Dat wordt genieten in de feestmaand!
•
•
•
•
•
•

Duval-Leroy Brut Premier Cru
Terlan Sauvignon Winkl 2019
Belleville Rully La Crée 2017
Disznókõ Dry Furmint 2019
Ripoll Priorat d’Iatra 2015
Château Trimoulet 2015

van

€ 122.25
voor

€

105.

00

Wees voorbereid, shop op tijd...

Vanwege de verwachte drukte de komende tijd willen we u helpen met de volgende
adviezen.
• Probeer uw aankopen zo spoedig mogelijk te doen (spreiding)
• Kom op rustige momenten (bijv.: Maandag- t/m vrijdagochtend)
• Kom zoveel mogelijk alleen
• Probeer van te voren te bepalen wat u nodig heeft
• Voor wijnadvies bij uw kerstmenu gelieve vooraf contact op te nemen met uw vinotheek
• Doe een mondkapje op en houd 1,5 meter afstand voor uzelf en onze medewerkers
• Bestel online
Amersfoort

Eindhoven

Leiden

Breda

Enschede

Rotterdam

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

Amstelveen
Amsterdam

Hart’s Wijnhandel
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50
info@hartswijn.nl

www.henribloem.nl

Bloemendaal

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

Apeldoorn

Asselsestraat 52
055 - 522 14 70
apeldoorn@henribloem.nl

Arnhem

Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220
arnhem@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

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

Hattem

Kruisstraat 17
038 - 444 25 74 / 421 72 99

Leeuwarden

Verlengde Schrans 26
058 - 21 33 833
leeuwarden@henribloem.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 31 december 2020. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

Levendaal 96-98
071 - 512 17 00
leiden@henribloem.nl
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

