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Nazomer bij Henri Bloem,
vakantieherinneringen in je glas
De meeste mensen zijn weer terug van die heerlijke vakantie. En wat is het fijn om nog even na te
genieten met een wijn uit een van de vakantielanden. Bijvoorbeeld van dat frisse ziltige wit uit de Loire.
Maar misschien heeft u zin in dat iets warmere van de rode Rhônewijnen of Italiaanse finesse van
sangiovese druiven. In deze folder bieden we het beste van beiden, met frisse zomerwijnen en wijnen met
alweer een vleugje herfst qua warmte en structuur. Waan je nog heel even weer in Italië, Frankrijk of elders.
Merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc, dé heilige drie-eenheid
van Bordeaux! In deze fameuze wijnstreek komen blends van deze drie
druiven geweldig tot hun recht. Zo ook de wijn van Château
Ribebon. Een supérieur gemaakt van oude wijnstokken en op de
typische klei- en kalksteenbodem van de regio. Voeg daar de kennis van
de gerenommeerde wijnfamilie Aubert, ook eigenaar van het
prestigieuze Château La Couspaude in St. Emilion, aan toe en er
ontstaat een heerlijke wijn met een geweldige prijs kwaliteit verhouding.

Château de Ribebon
Bordeaux Supérieur 2018
2018 Staat te boek als een uitstekend wijnjaar. Alles werkte
mee om rijpe druiven met de nodige frisheid te krijgen.
Dat proef je in deze Bordeaux supérieur aan de smaken
van rijpe kers, aantrekkelijk cassisfruit en de pittigheid van
een espresso. Het mondgevoel is prettig door de zachte
tannine en de heerlijke kruidigheid. Deze wijn is een aanwinst
voor de wijnvoorraad. Nu betaal je bij aankoop van zes flessen
er maar vijf.

actie

5+1

Prijs per fles normaal € 6,95
Prijs per fles bij 6 flessen

€

5.

79

Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Bordeaux Supérieur, Bordeaux
Entrecote met paddenstoelen, rucola en balsamicosaus.

Proefpakket september
•
•
•
•
•
•
•

2x Château Ribebon
2x Coste Chaude Cuvée Florilège
1x Coste Chaude Madrigal
2x Panizzi Chianti Colli Senesi
1x Panizzi Vernaccia di San Gimignano
2x Foliette Grains de Folie
2x Foliette Clos de la Fontaine Muscadet

12 Flessen van €
voor

€

Alain Aubert van
Château Ribebon.

109,50

98.

50

Gratis thuisbezorgd in Nederland.

www.henribloem.nl

Topper tussen
zomer en herfst
Domaine de Coste Chaude

In de Rhônevallei wordt al eeuwenlang wijn gemaakt. Neem bijvoorbeeld Visan, waar men als sinds de 16e eeuw een uitstekende reputatie heeft
als het gaat om het maken van de typische GSM (grenache, syrah & mourvèdre) blend. Die reputatie wordt in stand gehouden omdat men hier
met de tijd meegaat. Zo ook Vincent Tramier, die sinds 2018 de leiding heeft over Domaine de Coste Chaude. Samen met Marianne Fues, een van
de ‘Femmes Vignes Rhône’, heeft hij stevig de focus op een moderne(re) manier van wijnmaken. In de wijngaarden, maar ook zeker in de kelder.
Biologisch, en op termijn zelfs biodynamisch werken hoort daar zeker bij. En ze blijven natuurlijk trouw aan de traditionele wijnrassen als syrah
en grenache.

TYPISCH
RHÔNE

Domaine de Coste Chaude
Côtes du Rhône
Cuvée Florilège 2019

Domaine de Coste Chaude
Côtes du Rhône-Villages
Cuvée Madrigal 2019

Dit is nou typisch zo’n wijn waarvan je altijd
een paar flessen in huis zou moeten hebben.
Dit is een zeer herkenbare Rhônewijn met een
heerlijke kruidigheid. Niks ingewikkelds, maar
gewoon heel lekker. En ook nog zeer betaalbaar. Je proeft een flinke dosis rijp zomerfruit
en kruidigheid in een niet te zware wijn met
toch nog genoeg frisheid. Een aanrader voor
de borrel, maar ook heerlijk -iets gekoeldtijdens de lunch.

Wil je proeven hoe een wijn zijn terroir weerspiegelt? Dan is dit de juiste keuze. Want de
Madrigal is van een complexere, meer gastronomische klasse dan de Florilège. Alhoewel
de druiven dezelfde zijn, komen ze van een
wijngaard met die kenmerkende Rhônebodem
van klei met “galets roules”(grote keien). Dit
geeft de wijn de zo intense en herkenbare aroma’s van rijp zwart fruit en de kruidige hint van
laurierdrop. In de lange afdronk delicate tonen
van donkere chocolade en fris zwart fruit.

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

€
		
		

2

7.

95

Grenache, syrah
Côtes du Rhône
Lamskoteletten van
de BBQ met tijm
en peper.

Henri Bloem

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

€

8.

95

Grenache, syrah
Côtes du Rhône-Villages Visan
Tajine met lamsvlees, champignons
		 en olijven.

Panizzi
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Panizzi

De Italiaanse
droom

U weet dat we bij Henri Bloem trouw zijn aan onze wijnboeren. Omdat ze een constante
kwaliteit leveren. Dus als je als wijnhuis weet door te dringen tot onze, al best volle wijnschappen, dan heb je heel wat in je mars. Dit is het geval bij Panizzi, die in de klassieke
Italiaanse wijngebieden uitstekende wijnen maakt, waarvan we er onmiddellijk zes hebben
opgenomen in het assortiment.
Het was de grote droom van Giovanni Panizzi om zijn eigen wijn te maken. En dat gebeurde.
In 1979 startte hij Panizzi. In het Toscaanse wijngebied San Gimignano waar de vernacciadruif
de belangrijkste is. Giovanni had talent om het unieke terroir te laten spreken in zijn wijnen. Hij
werd daarvoor beloond met vele internationale prijzen. Zijn enorme passie voor het typische
van de regio is vandaag de dag nog steeds te proeven in zijn wijnen. Inmiddels werkt het bedrijf
sinds 2020 biologisch.

Panizzi
Vernaccia di San Gimignano
2021

Panizzi
Chianti Colli Senesi
2020

Weet je nog, dat terras in Toscane? Waar alles
zo lekker was? Met een slok ben je weer even
terug. Fijne frisfruitige wijn met limoen, abrikoos en zo’n typisch Italiaans amandelbittertje.
Hij heeft een opmerkelijk romige body, want
na de vinificatie bleef de wijn nog vijf maanden
doorrijpen op zijn gistcellen.

Een béétje gerenommeerde cantina uit
Toscane kan natuurlijk niet om het maken van
een chianti heen. Dus ook Panizzi niet. Panizzi
Chianti Colli Senesi komt uit de bekendste
subregio van de Chianti streek, de Colli
Senesi. De wijngaarden rond Siena leveren
deze levendige versie van de grote klassieker
der wijnen. Uiteraard gemaakt van de
sangiovese (90%), aangevuld met 10%
Bordeaux druiven. Hij heeft kers en rode
pruimen, is duidelijk van smaak en heeft
tegelijkertijd een mooie gelaagdheid. Kortom,
een topper van een chianti, die het heel goed
doet bij de maaltijd.

Prijs per fles € 14,95
Prijs per fles bij 6 flessen

€

12.

95

Vernaccia
Vernaccia di San Gimignano, Toscane
Risotto ai frutti di mare.

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

€

9.

50

Sangiovese, merlot, cabernet sauvignon
Chianti Colli Senesi, Toscane
Tonijnsteak op Siciliaanse wijze.

september 2022
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Domaine de la Foliette

Passend bij al het

lekkers uit zee
Muscadet, zo’n zomerwijn bij uitstek, heel fris en zeker niet te verwarren met muscat!
Muscadet is namelijk fantastisch bij alles wat uit zee komt. Dat is geen wonder, want de wijnstokken staan bijna met hun wortels in het water van de Atlantische Oceaan. Bij het mooie
Domaine de la Foliette maken ze wijn van ‘vieilles vignes’. Oude stokken dus, de gemiddelde
leeftijd van deze planten is maar liefst veertig plus. Het resultaat: zeer geconcentreerd
druivensap dat verrassend intense wijnen levert. Combineer dit met de passie en expertise van
vignerons Dennis en Eric, en je krijgt Muscadets van grote klasse.

Domaine de la Foliette
Val de Loire Grains de Folie
2021
Natuurlijk is de melon de bourgogne de
belangrijkste druif in deze wijn. Maar het
typische grassige van de sauvignon blanc en
de body van de chardonnay geven deze wijn
net even dat ‘je ne sais quoi’. Het druiventrio zorgt samen voor een complexe en
verfrissende wijn met aroma’s van exotisch
fruit, citroenzest en een subtiel pepertje. Het is
een absolute aanrader voor het aperitief, maar
ook heel geschikt voor aan tafel. Vooral als het
een maaltijd met pikante accenten betreft.
Prijs per fles € 6,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€

Domaine de la Foliette
Muscadet de Sèvre et Maine
sur Lie Vieilles Vignes La
Fontaine 2020/2021
Deze wijn heeft alles wat een ‘gewone’
Muscadet moet hebben. Lekker mineraal en
ziltig met een crisp zuurtje van die knapperige
groene appels en limoenzest en een floraal
aroma. Zoals gezegd wordt het sap gebruikt
van druiven van oudere wijnstokken en dat
zorgt voor body en intenstiteit. Daarnaast
rijpt de wijn op z’n gistcellen, oftewel sur lie.
Kortom een Muscadet in topvorm. Heerlijk
bij alles wat de viswinkel biedt, vooral voor
schelpdieren als mosselen of oesters.
Prijs per fles € 8,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,95
Prijs per fles bij 12 flessen

5.

95

Sauvignon blanc, melon de bourgogne,
		 chardonnay
Val de Loire
Thaise mango salade met pit.

€

7.

Leiden

Breda

Enschede

Rotterdam

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

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

Hart’s Wijnhandel

Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50
amsterdam@hartswijn.nl

WĲN
IMPORTEUR
2020

Eindhoven

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

Amsterdam

Apeldoorn

Asselsestraat 52
055 - 522 14 70
apeldoorn@henribloem.nl

Arnhem

Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220
arnhem@henribloem.nl

De vignerons van Foliette, Dennis en Eric.

Bloemendaal

Leusderweg 161
033 - 475 06 21
amersfoort@henribloem.nl

Amstelveen

PERSWĲN

50

Melon de Bourgogne
Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Loire
Mosselen op z’n Frans met crème fraîche
		 en Muscadet.

Amersfoort

www.henribloem.nl

COMPLEX
EN VERFRISSEND

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 vrijdag 30 september 2022. Zolang de voorraad strekt.
Vanaf € 60,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

