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Henri Bloem
Orimos Grande Reserve
superrijp & overheerlijk
De oplettende lezers herkennen deze wijn
uit de januari folder en hebben bij hun
lokale Henri Bloem winkel vast al veel
enthousiaste verhalen over de wijn
gehoord. Want wát zijn we blij met deze
nieuwe wijn in ons assortiment.
De druiven voor de Orimos Grande Reserve
zijn afkomstig van het plateau Larzac, in
de Languedoc. Door de hoogte van het

plateau en de daarmee samenhangende
koelte groeien de druiven langzaam,
waardoor de ontwikkelde kleuren en aroma’s zeer intens zijn. De 12 maanden rijping
op fust levert nog meer diepgang in de wijn
op. Het gebruik van overrijpe druiven zorgt
bovendien voor een zeer aangenaam
mondgevoel. Een dijk van een wijn die
dankzij zijn complexiteit, dikte en zwoelheid
een echte allemansvriend is.

ZWOEL
&
GROOTS

Grande Reserve
Orimos 2017
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

6.

95

€

Grenache, syrah, mourvèdre
Pays d’Hérault
Rosbief, houtduif, chocolademousse
Proefnotitie
Tonen van zwarte bessenjam, pruimen,
kersen, gedroogde kruiden, chocolade en
ceder. Volle, complexe smaak van rijp zwart
en rood fruit, vanille, chocolade en munt.
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Orimos Grande Reserve
Vinhas de Pegões Syrah
Montmarin Viognier
Montmarin Sauvignon blanc
Viña Cobos ‘Felino’ chardonnay
Viña Cobos ‘Felino’ malbec

6 Flessen van €
voor

€

50,25

44.

95
www.henribloem.nl

Vinhas de Pegões

Portugese
warmte
in een fles
Zoals elk jaar liepen er vorig jaar meerdere
teams van Henri Bloem rond op de toonaangevende wijnbeurs ‘Prowein’ in Dusseldorf. Op zoek naar nieuwe pareltjes
of om bekende wijnproducenten even
gedag te zeggen. Om die laatste reden
liepen wij naar de stand van Caves de
Pegões. We keken tevreden naar het
prachtige assortiment aan wijnen, die
allemaal al in de schappen van Henri Bloem
te vinden zijn.
Allemaal….toch? Zowaar stond daar ineens
een, voor ons, onbekende fles syrah te
glinsteren. Zijn broertje, de touriga
nacional, doet het al langere tijd goed bij
onze klanten en deze syrah is al net zo’n
topper. De perfecte groeicondities van
het Peninsula de Setúbal zorgen voor een
diepe, fruitige en romige wijn. De mooi
geïntegreerde houtlagering zorgt voor meer
complexiteit, maar is niet overheersend. Een
wijn die goed op zijn plek is bij een winterse
stoofpot of gewoon zo, omdat het kan. Wij
hebben hem maar meteen meegenomen.
U deze maand ook?

Vinhas de Pegões
Syrah 2018
Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

4.

95

Shiraz
Setúbal
Gerechten met rood vlees, wild of kaas.
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STOER
MAAR
SOEPEL

Proefnotitie
Rood en zwart fruit met de aanwezigheid
van eiken, uitstekend geïntegreerd in de
wijn. De wijn is zacht in de mond met mooie
tannines en een heerlijk lange afdronk.

Henri Bloem

Domaine de Montmarin

Bij Domaine de Montmarin denk je direct
aan frisse, karaktervolle borrelwijnen die
breed inzetbaar zijn. Het wijnhuis, opgericht
in 1488, ligt zo’n 15 kilometer ten noordoosten van Béziers en is gezegend met een
Mediterraan klimaat. De sauvignon blanc

en viognier druiven, die geheel duurzaam
verbouwd worden, zijn elkaars tegenpolen.
De sauvignon is een crispy wijn met niet
te veel zuren, goede lengte en heerlijk
geurig. De viognier daarentegen is zeer

sappig, lobbig zelfs, met hinten van gedroogd
en tropisch fruit. Deze wijn heeft de kracht
om tijdens koude dagen gastronomisch inzetbaar te zijn en tegelijkertijd de frivoliteit om in
het voorjaar op elk terras te schitteren.

Domaine de Montmarin
Viognier 2018/19
Prijs per fles € 6,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,95
Prijs per fles bij 12 flessen
SAPPIG
&
KRUIDIG

€

5.
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Viognier
Côtes de Thongue, Languedoc
Kip in kerriesaus.
Proefnotitie
Goudgeel van kleur. Geurt naar abrikozen en
witte bloesem. De smaak is floraal met veel
geel en tropisch fruit en heeft een heerlijke
frisse afdronk.

Domaine de Montmarin
Sauvignon blanc 2019
Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

4.

95

Sauvignon blanc
Côtes de Thongue, Languedoc
Lekker bij een frisse salade.
Proefnotitie
Loepzuivere witte wijn met een stuivende
neus van buxus, groene appel en citrus. De
smaak is fris droog, met zacht citrusfruit.
FRIS
&
FRUITIG

februari 2020
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Viña Cobos

Viña Cobos
‘Felino’ chardonnay 2017

Argentijns
droomhuis

Prijs per fles € 11,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,95
Prijs per fles bij 12 flessen

9.

95

€

“Viña Cobos is the vision of a dreamer who
took on the challenge of making wine as no
one had ever done before in Argentina.”

FRIS

MET EEN

VETJE

Chardonnay
Valle de Uco & Luján de Cuyo (Mendoza)
Diverse kipgerechten, schaaldieren

Die dromer is Paul Hobbs, een Amerikaan
die opgroeide tussen de appelboomgaarden van zijn familie. Als jongetje moest
hij van zijn vader na het blindproeven van
een appel weten van welke boomgaard
deze afkomstig was.

Proefnotitie
Mooi botertje in de geur, vermengd met
gemaaid gras en appels. Ook in de mond
intensiteit, met tonen van fruit, zoals peer,
perzik en ananas, oranjebloesem en brioche.
Deze elegante wijn met frisse zuren heeft
een geweldige balans en lengte.

Toen zat het begrip terroir er al goed in en
later zou hij daar wereldberoemd om worden:
de omgeving uitkiezen, de lokale omstandigheden bepalen en vervolgens de druiven
kiezen, die hier het best in gedijen. Voor
de Felino malbec en chardonnay zijn dat de
terroirs van Luján de Cuyo en Valle de Uco,
in Argentinië. Hier groeien druiven die een
levendige frisheid, fijne, gebalanceerde
zuren en tintelend fruit bezitten. Met de
houtlagering (vier maanden voor de
chardonnay en acht maanden voor de
malbec) zorgt Paul ervoor dat de wijnen
aan de ene kant hun finesse en fruitigheid
bewaren, maar aan de andere kant ook rijk
en complex zijn.

Viña Cobos
‘Felino’ malbec 2018
Prijs per fles € 11,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,95
Prijs per fles bij 12 flessen

9.

95

€

INTENS

FRUIT

Malbec
Valle de Uco & Luján de Cuyo (Mendoza)
Argentijnse steak, spaghetti Bolognese.
Proefnotitie
Intense kleur en geur. Zwart fruit, noten,
witte peper en kruidnagel verwennen de
neus. De smaakindruk is onmiskenbaar
nieuwe wereld: rijk, geconcentreerd sap
met veel smaak, zowel van zwart fruit als
zoethout, chocolade en vanille: krachtig
en prachtig.

Paul Hobbs van Viña Cobos

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 zaterdag 29 februari 2020. Zolang de voorraad strekt.

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

