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Coto de Hayas: De zon in je glas
Wijn maken met pit en temperament die ook nog eens gewaardeerd wordt door een grote groep, kieskeurige consumenten. Het lukt Coto de
Hayas telkens weer. Dit dynamische bedrijf uit het noordoosten van Spanje, in Campo de Borja, maakt een complete range. Van toegankelijke
terraslievelingen tot wijnen die gastronomisch zeer goed inzetbaar zijn. Fris wit, soepel rood en indrukwekkende gastronomische reserva’s.
Bedenk het, zij maken het. Maar allemaal wel met net dat tikkie méér qua smaak.

Coto de Hayas
Verdejo 2021

Coto de Hayas
Crianza 2018

Aromatische frisheid, gecombineerd met elementen van pittig citrusfruit, rode appel en
peer. Tel daar een lichte groenige kruidigheid
bij op en je hebt een wijn met een heel eigen
karakter. We hebben het over verdejo, een
authentiek Spaans druivenras met een bijzonder uiterlijk. Zijn naam kreeg hij vanwege zijn
felle groene kleur, verde betekent groen in het
Spaans. Maar hij blinkt ook uit in smaak. Een
aanrader voor het aperitief.

Garnacha en tempranillo zijn de meest populaire blauwe druivenrassen uit Spanje. Het zijn
echte mediterrane druiven die de zon absorberen en dat proef je in de wijn. Het is er eentje
zonder poespas, met zacht-soepele tannines
en een langdurige smaak. Hij is rijp en rond,
zwartfruitig met heerlijk kruidige aroma’s. De
houtrijping zorgde voor een hintje vanille en
iets heel subtiel geroosterd in de smaak.

Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,75
Prijs per fles bij 12 flessen

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

€

€

5.

25

Verdejo
Campo de Borja, Spanje
Calamaris met citroen.

5.

95

Garnacha en tempranillo
Campo de Borja, Spanje
Gegrilde lamskoteletten met
		 kruidenboter.

Proefpakket juni
•
•
•
•
•
•
•

Coto de Hayas verdejo 2x
Coto de Hayas Crianza 2x
Garofoli Macrina 2x
Garofoli Kómaros 2x
Domaine Montangeron Fleurie
Prechtl grüner veltliner Classic 2x
Prechtl grüner veltliner Leitstal

12 Flessen van €
voor

€

99,50

89.

95

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

www.henribloem.nl

Garofoli
Carlo, Giuliana, Gianluca, Caterina, Gianfranco,
Daria en Beatrice Garofoli.
Neem een familiebedrijf met een jarenlange traditie op het vlak van wijnmaken.
Voeg daar wat innoverende vakkennis aan
toe en je krijgt al decennialang de mooiste
wijnen. Zo ook die van de broers Garofoli
van het gelijknamige huis. Hiervan getuigen
topnoteringen met hun authentieke vini
Marchesi in de Italiaanse wijnbijbel ‘Cambero
Rosso’. Henri Bloem is al jaren fan van hun
mooie wijnen van hun topterroirs op de
hellingen van de Monte Conero. Eén van de
favorieten is de Macrina, bij ons al 40 jaar één
van de toppers uit het Garofoli assortiment.

Garofoli
Kòmaros 2021
Keer op keer wordt deze wijn uitgeroepen tot
de beste rosé van Italië, dus dan moet hij wel
héél goed zijn. En dat is het! Want deze wijn is
nergens té. Niet te zoet, niet te zuur, niet te
fruitig en niet te bloemig. Maar wel gewoon
erg lekker. Hij smaakt intenser dan de zalmrose kleur doet vermoeden. Verder fijn soepel
en fris, subtiel gekruid en een lange afdronk.
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

6.

95

Montepulciano
Marken
Witvis met krokante korst van sesam.

Garofoli
Verdicchio Macrina 2021
Het is altijd zomer in je glas met deze Macrina
gemaakt van de verdicchio-druif. Friskruidig
elegant en lichtvoetig met een levendig
zuurtje, rijp tropisch fruit en een knapperig
amandeltje in de afdronk. Al 40 jaar oud, maar
nog steeds spannend en vooral erg lekker.
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

6.

95

Verdicchio
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marken
Gambaspies met salsa van tomaat
		 en mango.
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Henri Bloem

Weingut Prechtl

Bij Prechtl werkt de hele familie mee in het bedrijf.

De Grüners van
Weingut Prechtl
Apfelstrudel, Mozart en grüner veltliner. Dé top drie van Oostenrijk, en niet noodzakelijkerwijs
in deze volgorde. Want de grüner veltliner is een gastronomische alleskunner en daarom de
favoriet van vele sommeliers. Hij is lekker droog en levendig fris met dat typische kruidige
en peperige. Afhankelijk van het terroir varieert hij van licht en spritzig tot krachtig en
weelderig. 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 internationaal op de kaart staan.

Weingut Prechtl
Grüner Veltliner Classic
2021

Weingut Prechtl
Grüner Veltliner `Leitstall`
2021

Fris, licht, speels, levendig en vooral heel
lekker. Je proeft een fijne mix van wat
exotisch fruit, rijpe peer, gele appel, wat
kruidigheid, dat typische witte pepertje en
een verfrissende mineraliteit. En dat alles
blijft ook nog eens heel lang hangen in je
mond. Fijn glas voor meerdere gelegenheden,
van lunch, borrel tot diner.

Deze wijn heeft alle kwaliteiten van zo’n fijne
‘Grüner’, maar dan met een extra laagje. Hij
komt namelijk van echte ‘old vines’, wijnranken
met de respectabele leeftijd van 35 jaar.
Daarnaast kreeg deze wijn ook wat houtrijping. Op acaciahout, om precies te zijn. Het
resultaat is een wijn met veel concentratie en
nog meer smaak. Let op de mooie tropische
tonen van papaya en mango. Verder heeft hij
zo’n knapperig zuurtje, met iets van anijs in
de smaak. Neem even de tijd voor de waanzinnig lange afdronk. Een echte gastronomische topper dit! Wees er wel snel bij, want
de productie is zeer beperkt.

Prijs per fles € 8,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€

7.

50

Grüner veltliner
Weinviertel
Kabeljauw met geglazuurde
		 peen en bulgur.

FRISSE

MINERALITEIT

Normaal per fles € 14,95

NU

€ 13.

95

Prijs per fles bij 6 flessen

€

12.

95

Grüner veltliner
Weinviertel
Geblakerde zalm met avocadopuree
		 en little gem.
juni 2022
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Domaine Montangeron

Uitzonderlijke

Beaujolais

Beaujolais is vooral bekend van de grote plas primeur wijnen die Nederland elk jaar in
november overspoelt. Maar kent u de wijnen, afkomstig uit een van de tien crus? Die worden
ook gemaakt van de gamay, maar hebben allemaal een heel eigen, zeer karakteristieke
smaak. Dit komt door de samenstelling van de bodem. Neem bijvoorbeeld de beroemde
appellatie Fleurie. Fleurie ligt in het noordelijke deel van de Beaujolais. De grond bestaat hier
vooral uit roze graniet, hetgeen uniek is in de Beaujolais. Ten zuiden van het dorp Fleurie vinden
we meer klei in de grond,wat de wijnen wat voller en ronder maakt. Dat geeft wijn met karakter
die toch echt heel anders smaakt dan de Beaujolais Nouveau.

HINT
VAN
TRUFFEL

Domaine Montangeron
Fleurie ‘Grand Pré’2021
Niks gebeurde met de Franse slag tijdens het
maken van deze wijn. Hij is serieus lekker, want
vol en krachtig met een flinke bos kruiden, wat
speculaas en een hintje truffel aan de ene kant.
Maar er zit ook een fijne dosis ohlàlà in, door
de fruitige en speelse kant. De frivole rijpe
framboos en rijpe kers zorgen daarvoor. Dit
alles is mooi verweven tot een stoer-elegante
wijn.
Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

8.

95

Gamay
Brouilly, Beaujolais
Kalfswang met paddenstoel en
		 venkelrisotto.

Amersfoort

Breda

Enschede

Rotterdam

Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44
breda@henribloem.nl

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

WĲN
IMPORTEUR
2020

Leiden

Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51
amstelveen@henribloem.nl

Amsterdam

PERSWĲN

Eindhoven

Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77
bloemendaal@henribloem.nl

Amstelveen

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

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

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 30 juni 2022. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 60,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

