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Italië, het land van zon, strand én cultuur. Van heerlijk eten én wijn. Van tradities én innovaties. Op het laatste vlak staat het wijnhuis Garofoli zijn 
mannetje. Ze weten namelijk als geen ander hoe ze de wensen van de moderne wijndrinker kunnen vertalen in wijnen met diepgang en karakter. 
Mede dankzij de familie Garofoli worden de authentieke vini Marchesi niet alleen meer gedronken door de lokale bevolking en de toeristen. 
Met de klassieke druivenrassen uit dit gebied weten ze keer op keer weer verrassende wijnen te maken. Wij zijn al jaren grote fans en willen 
ook u graag kennis laten maken met deze fantastische wijnen. 

Henri Bloem
Garofoli, verrassende wijnen 
van authentieke druivenrassen.

• Garofoli Kòmaros rosé 2x
• Garofoli Colle Ambro 1x
• Prechtl Symphonie rosé 1x
• Prechtl grüner veltliner Längen 2x
• Tariquet Selection 2x
• Tariquet sauvignon blanc 1x
• Carchelo C 2x
• Carchelo Altico 1x

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

12 Flessen 
van € 94,85
voor

€ 85.00

Proefpakket juni 

www.henribloem.nl

Garofoli 
Kòmaros 2020                                                                  
Prijs per fles € 7,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Montepulciano
  Marken
  Vispapillot met citroen en sinaasappelzest 

Proefnotitie
‘La dolce vita’ in een wijnglas, dat is deze 
rosé. Het is instant zomers genieten van het 
scala aan oranje fruit zoals abrikoos, perzik en 
sinaasappelschil, samen met frisse tonen van 
aardbeien, rode bessen en frambozen. Met 
zo’n typisch Italiaans aangenaam marmelade-
bittertje, dat lang nazindert in je mond. 

Garofoli / Rosso Piceno 
Colle Ambro 2018
Prijs per fles € 7,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Montepulciano, sangiovese
  Rosso Piceno, Marken
  Rigatoni met gegrilde paprika en rode ui 

Proefnotitie
Een ijzersterk duo, dat is de blend van 
montepulciano en de sangiovese. Voeg 
daar wat subtiele houtrijping aan toe 
en je hebt een originele Rosso Piceno, 
de grootste DOC van de regio Marche 
in Midden-Italië. Wat ons betreft maakt 
Garofoli de lekkerste. Je proeft veel rijp 
fruit, kruidigheid en een hint granaat- 
appel in deze fijne doordrinkwijn, ook  
zeker vanwege de verfijnde tannines.  



Domaine du Tariquet

Het is best prettig om een wijn te drinken 
met een bescheiden alcoholpercentage. 
Ze zijn alleen lastig te vinden. Wij vonden 
hem bij Domaine du Tariquet. Van ouds-
her was het domein gespecialiseerd in 
het maken van Armagnac, toch heel iets 
anders dan de frisse witte wijnen die het 
domein nu produceert. Gemaakt van de 
‘vergeten’ druivenrassen ugni blanc, de  
colombard en de gros manseng. Kent u ze? 

Het zijn allemaal redelijk onbekende  
druivenrassen die het prima doen in de 
‘Sud Ouest’, dat gebied tussen Bordeaux 
en de Spaanse Pyreneeën. In de blend met  
sauvignon blanc zijn het verfrissende wijnen 
waar je altijd een doosje van in huis moet heb-
ben. Zeker voor deze prijs! 

Domaine du Tariquet
Sauvignon Blanc 2020
Prijs per fles € 6,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.95

  Sauvignon Blanc
  Côtes de Gascogne
  Salade met warme geitenkaas.
 
Proefnotitie
De meest klassieke Sauvignons komen  
natuurlijk uit de Loire. Maar daarbuiten weet 
men ook uitstekend met deze druif om te 
gaan. Zo ook bij Domaine du Tariquet. Hier 
worden de druiven net even iets rijper en 
komt de typische sauvignon blanc smaak  
volledig tot zijn recht. Levendig en puur 
met frisse zuren. Je proeft limoen, buxus 
en wat passievrucht. 

Domaine du Tariquet
Selection 2020
Prijs per fles € 5,75
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.25

  Ugni blanc, colombard, sauvignon, 
  gros manseng
  Côtes de Gascogne
  Zomersalade met tonijn en mango.

Proefnotitie
Een wijn waar je een glas méér van wilt. Want 
dit is tegelijkertijd lekker en verfrissend. Een 
heerlijk lichte zomerwijn, perfect tijdens die 
picknick of in de achtertuin. Het is een fijne 
zuivere en licht mineralige wijn met aroma’s 
van citrus, tropisch fruit als rijpe ananas en 
mango.

Vakmanschap
met druivenrassen 
van weleer.
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FRISSEND



Domaine Bott Frères
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Elzas wijnen 
zuiver • slank • fris

juni 2021

Domaine Bott Frères 
Pinot noir tradition 2019
Normaal per fles € 13,95
NU

€ 12.95

Prijs per fles bij 6 flessen

€ 11.95

  Pinot Noir
  Elzas
  Gevulde kipfilet met salie en parmaham. 

Proefnotitie
In de Elzas wordt voornamelijk witte wijn  
gemaakt. Zelfs van de pinot noir. Gelukkig 
maken ze er ook rode wijn van. Uiteraard in 
die typische Elzas stijl. Zuiver, slank en fris, 
met zachte tannines. Qua smaak is het zo’n 
mand vers geplukt zomerfruit. Zwarte kers, 
rijpe framboos en een bosaardbeitje. Smaak-
volle elegantie, dat is de beste omschrijving 
van deze wijn. 

actie
5+1

ELZAS

Elzas Proefpakket
• Bott Frères pinot blanc 2x
• Bott Frères pinot noir 1x
• Bott Geyl Métiss Cardinaux 1x
• Pfaff gewürztraminer 1x
• Pfaff Black Tie 1x

6 Flessen 
van € 69,70
voor

€ 59.95

Domaine Bott Frères 
Pinot Blanc Tradition 2020
                                      
5+1 actie 
bij 6 per fles

€ 8.30
Prijs per fles normaal € 9,95

  Pinot blanc
  Elzas
  Asperges op klassieke wijze met ham  
  en ei.

Proefnotitie
De pinot blanc van Bott Frères is geen  
muurbloempje. Nee, deze danst in je glas.  
Ongecompliceerd en toegankelijk, met  
bloemige aroma’s en de smaak van tropisch 
fruit. Het subtiele zuurtje maakt het helemaal 
compleet.



Domaine Bott-Geyl 

Cave Pfaffenheim

Cave Pfaffenheim
Pfaff Black Tie 2020

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

€ 9.95

  Riesling, pinot gris
  Elzas
  Thaise roerbak met grote garnalen 
  en sugarsnaps.
 
Proefnotitie
De meeste wijnen uit de Elzas zijn monocé- 
pages. Wijnen dus van één druivenras. Een 
uitzondering zijn de zogenaamde ‘Gentil’ 
wijnen. In dit geval is het een blend van een 
krachtige riesling en een delicate pinot gris. 
Laat het maar over aan een top producent  
als Cave Pfaffenheim om hier iets heel moois 
van te maken. Frisdroog met aroma’s van  
rijpe peer en groene appel, abrikoos en  
witte bloemen.

Cave Pfaffenheim 
Pfaff Gewurztraminer 2018

Normaal per fles € 12,95
NU
€ 11.95

Prijs per fles bij 6 flessen

€ 10.95

  Gewurztraminer
  Elzas
  Groene asperges met een Thaise 
  dressing.

Proefnotitie
De gewurztraminer is één van de edele  
druivenrassen uit de Elzas. En meteen een 
hele bijzondere. Gewürz vertaal je met  
kruidig en dat verklaart zijn zeer expressieve  
en aromatische smaak. Denk aan lychee, 
papaja, mango, rozenblaadjes en een heerlijk  
pepertje. Dit alles, maar mét een fris zuurtje,  
maakt dat deze ‘Pfaff’ fantastisch in  
evenwicht is.

WIJ STAAN 
Pfaff! 

Proefnotitie
Maar liefst vier soorten pinots werden  
gebruikt in deze wijn met driedubbele  
persoonlijkheid. In eerste instantie proef 
je iets zoets; de smaken van gekonfijte  
abrikoos, rijpe ananas en mango. Maar dan 
rolt er zo’n knisperend citruszuurtje over 
heen. Het geheel is echt bijzonder. 

Fris, zoetzuur, intens en zeer interessant.  
Zo’n wijn die perfect in balans is, met een 
enorme afdronk en absoluut gastronomisch 
inzetbaar. En ook geschikt voor die mensen 
die gevoelig zijn voor sulfiet. Wijnboer Jean 
Christophe Bott werkt zo natuurlijk mogelijk 
en dat proef je!  

Pinots in 
één fles.

ELZAS
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ELZAS
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Domaine Bott-Geyl 
Points Cardinaux Métiss
2018
Prijs per fles

€ 10.95

  Pinot blanc, pinot auxerrois, pinot gris, 
  pinot noir
  Elzas
  Coquilles met gebakken gamba’s, 
  rode peper en citroenolie.



Weingut Prechtl

Een gastronomische alleskunner, dat is 
de grüner veltliner. De smaak van deze  
‘nationale wijn’ van Oostenrijk kan,  
afhankelijk van het terroir, variëren van  
licht en spritzig tot krachtig en weelderig. 

VINEUS OOSTENRIJK
 OP Z’N BEST.

juni 2021

SPEELS
& 

LEVENDIG

Bij Weingut Prechtl uit Weinviertel maken ze 
al generaties lang wijn van oudere stokken  
‘grüner’. Die staan hier op hun favoriete löss 
bodem. Dit en het grenzeloze enthousiasme  
van het huidige wijnkoppel in charge, Franz 

en Petra Prechtl, verklaart het geheim  
waarom hun wijnen al sinds jaren inter- 
nationaal op de kaart staan. 
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Proefnotitie
De zweigelt is Oostenrijks trots voor rode 
wijn. Men maakt er weelderige en fruitige 
wijnen van. Blend hem met wat blaufränkisch, 
die andere populaire druif, en je krijgt een  
expressieve, aromatische wijn.Zo ook de 
rosé. Die is wat intenser qua kleur en smaak 
dan de Provençaalse versies. Vol en sappig, 
licht romig met wat aardbei en framboos. Tel 
daar een indrukwekkende afdronk bij op en 
je hebt serieus lekkere wijn. Zeker ook voor 
aan tafel. 

Weingut Prechtl Grüner 
Veltliner Längen 2020                            
Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Grüner veltliner
  Weinviertel
  Asperges met ham, ei en 
  Hollandaise saus.

Proefnotitie
Licht, speels, levendig en 
vooral heel lekker. Je proeft 
een fijne mix van rijpe peer, 
gele appel, wat kruidig-
heid, dat typische witte  
pepertje en een verfrissende 
mineraliteit.

Weingut Prechtl 
Symphonie Rosé 2020
Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Blaufränkisch en zweigelt
  Weinviertel
  Aspergesalade met rauwe zalm en 
  kwarteleitjes. 



Als je het hebt over Spaanse wijn, dan 
zijn het vaak de bekendere streken die  
genoemd worden. Maar er zijn veel meer 
gebieden met interessante wijn. Wie kent 
bijvoorbeeld Jumilla? In dit kurkdroge 
en hete gebied staan de druivenstokken  
aangeplant op 700 meter boven zeeniveau. 

Bodegas Carchelo

Het zijn echte overlevers, met geconcentreer-
de druiven voor intense wijnen gemaakt van 
de monastrell, syrah, cabernet sauvignon 
en de tempranillo. De wijnen ervan kunnen 
makkelijk concurreren met de grote Spaanse 
klassiekers. Daar zorgt de jongste generatie 
van de familie Sierva van Bodega Carchelo 
persoonlijk voor. 

Bodegas Carchelo 
Altico 2016  

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

€ 9.95

  Syrah
  Jumilla
  Lamsrack op de BBQ met honing-
  tijmboter.
 
Proefnotitie
Een 100% syrah, maar dan met Spaanse twist. 
Deze crianza is dus net even rijper en ronder 
dan de Rhônevarianten. Maar wel met dat  
pittige zwarte pepertje. En aroma’s van  
laurierdrop en zwart intens fruit. De rijpe  
tannines zorgen voor een boterzachte finale.

Bodegas Carchelo
Carchelo 2019

Prijs per fles € 7,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Monastrell, syrah, tempranillo, 
  cabernet sauvignon
  Jumilla
  Gegrilde lamsbout met gepofte groenten.

Proefnotitie
Pure, krachtige wijn met veel fruitexpressie. 
Rijpe braam, donkere bes en rijpe kers,  
gecombineerd met een hintje vanille, een snuf 
kruidigheid en laurierdrop.

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

www.henribloem.nl

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

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.nlWĲN

IMPORTEUR
2020

PERSWĲN

Ontdek spannend 
          uit Jumilla.

INTENS 
ZWART 
FRUIT

rood


