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Tegenwoordig is het kiezen van een rosé 
niet zo makkelijk meer. Wil je een lichtge-
kleurde uit de Provence, een donkere uit 
Spanje, of heb je liever een mousserende? 
Wij maken het je nóg moeilijker met ‘een 
aanbod dat je niet kunt weigeren’: een vro-
lijke, kruidige Italiaan. 

Henri Bloem

Garofoli ‘Kòmaros’ 2019
5+1 actie bij 6 per fles

€ 6.25
Prijs per fles normaal € 7,50

  Montepulciano
  Marche IGT
  Gekruide aubergine met 
  tomatensaus en Parmezaanse 
  kaas uit de oven.

Proefnotitie
Mooie zalmroze kleur. In de neus 
frambozen en mandarijn, met 
daarnaast een frisse mineraliteit 
en zelfs iets van hazelnoot. 
Verfijnde zuren en een 
prettige kruidigheid in 
de mond. Heerlijk als 
aperitief maar zeker 
ook een gastro-
nomische wijn.

‘Un rosato di buon umore’: 
een goedgehumeurde rosé

www.henribloem.nl

Als je ooit onze vinotheken hebt bezocht dan 
is je waarschijnlijk wel opgevallen dat Garofoli 
uit de Oost-Italiaanse Marken één van onze 
favoriete producenten is. Het familiebedrijf 
maakt over de hele linie wijnen voor levens- 
genieters: ze zijn fris, kruidig, hebben de  
nodige diepgang en laten zich graag combi- 
neren met allerlei lekkere hapjes. De  
Kòmaros rosato, volledig gemaakt van de  
regionale montepulciano-druif, is hierop geen 
uitzondering. 

De montepulciano is doorgaans verantwoor-
delijk voor diep gekleurde rode wijnen met 
stevige structuren, maar deze rosé belicht een 
andere kant van de druif. Het volle, robuuste 
karakter is er nog steeds, maar de Kòmaros is 
bovenal een zomerse, goedgehumeurde rosé 
die zich helemaal thuis voelt in een koelemmer  
op een goedgevulde eettafel.

6 Flessen van € 36,80
voor

€ 31.95

Proefpakket
• 2x Garofoli Kòmaros
• 2x Marques de Alfamen Crianza
• 2x Monte Mar Vinho Verde

actie
5+1



Groene
wijn?

Nergens ter wereld vinden we zo veel wijn-
gaarden als in Spanje: op maar liefst één 
miljoen hectare worden er wijnstokken ver-
bouwd. Hierdoor is de variatie aan Spaanse 
wijnen groot. Sommigen zijn licht, fruitig en 
soepel, terwijl andere hartig, houtgelagerd 
en soms onbetaalbaar zijn. 

Maar wat ze in Spanje écht goed kunnen is het 
maken van heerlijke, stevige rode wijnen voor 
zeer gunstige prijzen. Bewijsstuk A: de Crianza 
van Marqués de Alfamén.

Marqués de Alfamén 
Crianza 2017
Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 4.95

  Garnacha, syrah en tempranillo
  Cariñena
  Worstjes en puntpaprika van de 
  barbecue.

Proefnotitie
Vol van kleur en body. Intense aroma’s 
van kersen, vanille en kokos. De afdronk 
is gul en gestructureerd.

De meningen zijn verdeeld over de oor-
sprong van de naam Vinho Verde (‘groene 
wijn’). Sommigen zeggen dat het komt door 
een groene zweem in de kleur van de wijn. 
Anderen denken dat het te maken heeft 
met het feit dat een Vinho Verde jong ge-
dronken moet worden. 

En dan zijn er nog mensen die de naam 
toeschrijven aan het groene landschap in 
Noord-Portugal, waar de wijn vandaan komt. 
Ons maakt het niet zo veel uit. Het is gewoon 
een heerlijke zomerse wijn, die dankzij zijn 
lage alcoholpercentage van negen procent(!) 
zelfs bij de lunch gedronken kan worden. 

Monte Mar
Vinho Verde 2019
Prijs per fles € 4,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 4,75
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 4.25

  Arinto
  Vinho Verde
  Schaaldieren, kabeljauw of sushi.

Proefnotitie
Heerlijk fris, sappig en soepel. Lichtgeel van 
kleur, met een groene zweem. De neus heeft 
naast groene appel en perzik iets ziltigs. Op 
de tong tintelt hij een beetje.

Het
bewijs

Amersfoort 
Leusderweg 161
033 - 475 06 21   
amersfoort@henribloem.nl
Amstelveen 
Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51  
amstelveen@henribloem.nl
Amsterdam 
Hart’s Wijnhandel 
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50   
info@hartswijn.nl
Apeldoorn 
Asselsestraat 52
055 - 522 14 70   
apeldoorn@henribloem.nl
Arnhem 
Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220   
arnhem@henribloem.nl

Eindhoven 
Vrijstraat 10
040 - 244 89 54   
eindhoven@henribloem.nl
Enschede 
Deurningerstraat 228
053 - 430 67 45   
enschede@henribloem.nl
Groningen 
Verlengde Hereweg 26-28
050 - 526 81 88   
groningen@henribloem.nl
Hattem 
Kruisstraat 17
038 - 444 25 74 / 421 72 99 
Leeuwarden 
Verlengde Schrans 26
058 - 21 33 833   
leeuwarden@henribloem.nl

Leiden 
Levendaal 96-98
071 - 512 17 00   
leiden@henribloem.nl
Rotterdam 
Groenendaal 23A
010 - 842 35 44   
rotterdam@henribloem.nl
Tilburg 
Stadhuisplein 264
013 - 543 32 59   
tilburg@henribloem.nl
Utrecht 
Adriaen van Ostadelaan 12
030 - 233 11 42   
utrecht@henribloem.nl
Zwolle 
Thorbeckegracht 47-48
038 - 421 72 99   
zwolle@henribloem.nl

www.henribloem.nl

Bloemendaal 
Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77   
bloemendaal@henribloem.nl
Breda 
Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44   
breda@henribloem.nl
Bussum 
Huizerweg 45b
035 - 69 11 245   
bussum@henribloem.nl
Den Bosch 
Krullartstraat 5
073 - 613 74 13   
denbosch@henribloem.nl
Den Haag 
Weissenbruchstraat 294
070 - 32 49 493   
denhaag@henribloem.nl
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Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.


