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Maior de Mendoza, je zou denken dat de naam te maken heeft met een warme en droge wijnregio in Argentinië. Niets is minder waar, want de plek 
waar deze bodega staat is juist koel en ruim bedeeld qua regen. We hebben het over Rías Baixas, in het noordwesten van Spanje. Hier maakt Marco 
Barros zijn prijswinnende wijnen van de albariño druif. De internationale pers is vol lof over zijn loepzuivere wijnen. Hij scoort heel hoog in de Engelse  
Decanter, de Spaanse Guia Peñin en onze Nederlandse Perswijn. Zijn wijn ‘Fulget’ scoorde zelfs goud tijdens het Internationale Wine Challenge. 
Dit komt zeer waarschijnlijk omdat de wijnen mét liefde, maar zonder enige bestrijdingsmiddelen gemaakt worden. Goed voor de mens, beter 
voor de natuur en fantastisch voor de wijn. 

Henri Bloem
Prijswinnende albariño’s

Maior de Mendoza 
Fulget 2020

Door de rijping op gistcellen zijn aroma’s 
zoals grapefruit en rijpe perzik in deze wijn 
net even intenser dan bij een ‘gewone’ wijn 
uit deze streek. Voeg daar de invloed van 
de Atlantische winden bij en je krijgt dat dat  
knisperend frisse plus dat zalige ziltige in 
deze albariño. 

Prijs per fles € 9,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.50

  Albariño
  Ríax Baixas
  Salade met bimi, grote garnalen en 
  Thaise dressing.

Maior de Mendoza 
On Lees 2020

Drie maanden krijgt deze wijn de tijd om een 
volle en complexe smaak te ontwikkelen. De 
wijn rijpt op de droesem die regelmatig wordt 
geroerd door het vat, dat zorgt voor extra 
body en smaak. Het resultaat: een verassende  
combinatie van een krokant zuurtje, verfijnde 
romigheid en frisse mineraliteit. Samen met 
de aroma’s van grapefruit, frisse appel en  
rijpe peer is een slok van deze wijn een lang-
durige en fijne sensatie in je mond. 

Prijs per fles € 10,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.95

  Albariño
  Ríax Baixas
  Marokkaanse dorade uit de oven.

www.henribloem.nl

• Mendoza Fulget 2x
• Mendoza On Lees 2x
• De Martino Enigma II 2x
• Chapoutier Marius Rouge 2x
• Chapoutier Marius Blanc 2x
• Colombette Pink Colombay 2x

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

12 Flessen 
van € 106,70
voor

€ 96.95
ONLINE OOK IN PAKKET VAN 6 FLESSEN

Proefpakket september 

95
POINTS



Behoud van tradities is een kernwaarde van 
de Chileense wijnfamilie De Martino. Maar 
ook innovatie en het met de tijd meegaan 
staan hoog in het vaandel. Zeker bij de  
huidige, inmiddels de derde en vierde  
generatie De Martino, die momenteel het 
bedrijf leidt. De Enigma serie is daar een 
mooi voorbeeld van. Deze wijn krijgt elk 
jaar een nieuwe en verassende blend. Want 
geen wijnjaar is namelijk exact hetzelfde. 

Alleen de mooiste en rijpste druiven van het 
betreffende jaar komen in de wijn. In 2019 
kreeg Egnima 2 een samenstelling van 70% 
cabernet sauvignon, 25% malbec en 5%  
petit verdot. Wellicht heeft u vorig jaar de 
eerste (Enigma 1) gemist, deze heeft minder  
cabernet in de samenstelling. Leuk om te  
vergelijken, vandaar dat we die uitvoering 
in een proefdoos aanbieden samen met zijn  
opvolger.

Enigma 1 heeft 
een broertje

De Martino Enigma 2 2019
Proef het beste van het uitstekende wijnjaar 
2019: de power van de cabernet sauvignon, 
de edgy souplesse van de malbec en de  
spice van de petit verdot. Een en al evenwicht 
in deze blend! Supergeconcentreerd sap met 
een fijne zachte bite. De wijn is nu al op dronk, 
maar zal de komende (tien!) jaren alleen maar 
mooier worden. Een absolute aanwinst voor 
de wijnverzameling! 

De Martino

POWER EN 
SOUPLESSE

Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Cabernet sauvignon, malbec, petit verdot 
  Maipo Valley
  Steak tagliata met balsamicostroop 
  en rucola.

Henri Bloem2

+
PROEFPAKKET ENIGMA

3x  +3x   =6 
van € 59,70 
voor

 € 55.00
• 3 Flessen Enigma 1 2018
• 3 Flessen Enigma 2 2019

Sebastian en Marco De Martino
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Michel Chapoutier
Marius Blanc 2020

Voor iedereen die eens iets heel anders  
in zijn glas wil. Want deze mono-cepage van 
vermentino geeft een wijn met die typische 
Languedoc fraîcheur.Het is een levendige 
wijn met een fijne kruidigheid en een hint van 
rijpe perzik. Een heerlijk sappige ‘altijd goed’ 
wijn voor een zeer bescheiden prijs.    

5+1 actie bij 6 per fles

€ 5.41
Prijs per fles normaal € 6,50 

  Vermentino
  Pays d’Oc
  Zeeuws vispotje. 

Michel Chapoutier

Chapoutier is een hele bekende naam als het over wijnen uit de Rhône wijnen gaat. Maar wijnvisionair Michel Chapoutier ziet ook het potentieel  
van de dichtbijgelegen Languedoc. Enige overeenkomsten met de Rhône zijn er zeker, bijvoorbeeld de druivenrassen. Voor rood zijn het de  
bekende grenache en syrah, maar voor de witte wijnen maakt hij wijn van druiven die niet vaak in de Rhône voorkomen, zoals de vermentino. 

De Marius lijn is een mooie combinatie van de expertise uit de Rhône, de charme van de Languedoc en het gedachtengoed van zijn opa Marius die hij met 
deze wijnen eert. Zijn motto ‘een goede wijn is er één die je nogmaals wilt proeven’ is hier absoluut van toepassing. 
 

Michel Chapoutier
Marius Rouge 2020

De grenache is qua structuur weelderig 
en soepel terwijl de syrah krachtig en 
intens is. Samen vormen ze een perfect 
duo voor een wijn met gul sap, boordevol 
donker fruit, zachte tannines en vooral 
veel smaak. Een wijn met serieus door-
drinkgevaar. 

5+1 actie bij 6 per fles

€ 5.41
Prijs per fles normaal € 6,50 

  Grenache, syrah
  Pays d’Oc
  Tuinbonen met spek en tijm. 

M I C H E L  E N  M A R I U S , 
H E T  P E R F E C T E  D U O

actie
5+1

actie
5+1



De Languedoc wordt ook wel de ‘nieuwe 
wereld’ van Frankrijk genoemd. Ze doen 
het daar op hun eigen, soms wat on-Franse,  
manier. En dat geldt zeker voor Vincent  
Pugibet van Domaine La Colombette. 

Die maakt bijvoorbeeld wijnen van druiven-
soorten die er van oudsher niet vandaan  
komen. Dat het dan een ‘Vin de Pays’ in plaats 
van een AOC is, maakt  hem helemaal niets 
uit. Want de wijnen zijn heerlijk en zitten 
boordevol ‘joie de vivre’. En dat stoppen ze 
bij La Colombette in een chique matglazen 
fles met een prachtig glazen vinolok dopje.  

La Colombette 
Pink Colomb Bay rosé 2020
Let op, liefhebbers van de pinot noir, dit is 
een uitvoering die meer karakter heeft dan 
zijn vrolijke etiket doet vermoeden. Frivool 
pink gekleurd, maar met een uitgesproken 
smaak van primair rood zomerfruit. Denk 
aardbeitjes, rode bes en wat framboos. 
Maar ook zo’n milde specerijenmix, kenmer-
kend voor het gebied. Grote pré is het lage  
alcoholgehalte, dat is slechts 11,5%. Een 
heerlijk glas voor in de nazomerzon, maar 
ook een prima begeleider van een zondagse 
lunch. 

Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Pinot noir
  Vin de France
  Pasta met gerookte zalm en 
  zongedroogde tomaat. 

La Colombette

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

ROOD
ZOMER-
FRUIT

Boordevol joie de vivre

WĲN
IMPORTEUR

2020

PERSWĲN

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 30 september 2021. 
Zolang de voorraad strekt. Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

La Colombette 
Pink Colomb Bay rosé 
2020
Magnum
Prijs per fles

€ 21.95


