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12 Flessen van € 105,70
voor

€ 95.00

Ontdek de veelzijdigheid van Duitse wijn
Deze maand laten we zien dat Duitse wijnen enorm veelzijdig zijn 
en ook nog eens heerlijk combineren met asperges!

Domaine Fontanel
Ambitieus koppel

Villa San Martino  
Bellissimo Blush

Duitsland 
Mini special 

Aspergewijn 
uit de Elzas

Cave Pfaffenheim 
Pinot Blanc



Als je het hebt over Duitse wijn, dan gaat 
het over eigentijdse en eigenzinnige wijn. 
Het heeft niets meer te maken met de ooit 
zo populaire, halfzoete Liebfraumilch, voor-
al bekend bij de iets oudere generatie. Das 
war einmal, nu is het fris, strak en vooral 

Duitsland mini special
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Duitse wijn: 
eigentijds, eigenzinnig
en loepzuiver

Weingut Künstler
Riesling Trocken 2019/20
Prijs per fles

€ 9.95

  Riesling
  Rheingau, Duitsland
  Coquilles met salsa verde. 

Proefnotitie
Riesling is dé knuffeldruif van Duitsland. Geen 
wonder, het is een druif die als geen ander 
gedijt in het koele, Duitse wijnklimaat. Het 
is een kameleon op wijnvlak. Er worden 
strakdroge tot weelderig zoete wijnen van  
gemaakt en alles wat daar tussenin zit. Deze 
knisperdroge riesling is zuiver, met tintelend 
frisse zuren, prikkelende citrus en elegante 
vlierbloesem. Plus dat vers gesneden groene 
appeltje en zo’n echte rijpe perzik. Een aan-
gename en gulle wijn, heerlijk bij een gerecht 
of om zo van te genieten.  

Weingut Künstler
Spätburgunder Rosé 2020
Prijs per fles € 13,50
Nu per per fles € 12,50
Prijs per fles bij 6 flessen

€ 11.50

  Spätburgunder
  Rheingau, Duitsland
  Lasagne met asperges en kip. 

Proefnotitie
Spätburgunder, zo noemen ze de pinot noir 
in Duitsland. Naast geweldig rood, maken ze 
er ook fijne rosé wijnen mee.  Sappig, romig 
en fris, maar met een kruidige, bijna pittige  
ondertoon. Afgetopt met zomers fruit als 
rode bes, aardbei en framboos. Uitstekende 
wijn-spijs match bij een licht voorjaarsgerecht. 

loepzuiver wat de klok slaat. En of het nou 
wit, rood, of rosé is, de kwaliteit is prachtig. 

Dit komt omdat deze wijnen worden gemaakt 
door een generatie wijnboeren met lef én 
kennis. Het zijn jonge leergierige mensen, die 

Weingut
Künstler

hun werkervaring over hele wereld opdoen 
en daar in de heimat letterlijk de vruchten van  
plukken. Ook beschikken ze over een uit-
stekende technologie in de kelders. Het zijn  
tegenwoordig dus juist vooruitstrevende wijn-
makers. Hoogste tijd voor een uitgebreide  
kennismaking.

KNISPER 
DROOG
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Weingut Knab Weisser 
Burgunder Endinger 
Engelsberg Kabinett 2020

Prijs per fles € 10,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.50

  Weisser burgunder
  Baden, Duitsland
  Gegrilde asperges met Hollandaisesaus. 

Proefnotitie
Weigut Knab zetelt in Baden, waar de  
vulcanische bodem en het milde klimaat 
zeer geschikt is voor ‘burgunder druiven-
soorten’. Daar maken ze dan ook heerlijke 
wijnen van. Neem bijvoorbeeld hun weiss- 
burgunder. Deze heeft een overtuigend 
goeie smaak. De aroma’s van limoen, sappige  
appel en zoete peer zijn duidelijk aanwezig in  
de mix van bescheiden zuren, dat subtiele 
bittertje en een opwekkende lik mineraliteit. 

Weingut Knab 
Spätburgunder Endinger 
Engelsberg Holzfass 2018

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

€ 9.95

  Spätburgunder
  Baden, Duitsland
  Bietensalade met walnoten. 

Proefnotitie
Het geheim van deze spätburgunder is de  
lössbodem met vulkanisch gesteente waar 
de druivenranken uitstekend op gedijen. Het  
resultaat: Een verleidelijke geur en een  
bijzondere mix van frisse en rijpe smaken, 
concentratie en complexiteit. In de mond 
is het een komen en gaan van afwisselende 
sensaties. Van fruitig naar aards, van rijpe 
bosvrucht tot crèmige karamel. Met tussen-
door nog een hint van zoethout. Bijzondere 
smaakervaring! 

Weingut Meulenhof
Riesling Kabinett 2019
Prijs per fles € 8,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.50

  Riesling
  Mosel, Duitsland
  Salade met gnocchi en groene asperges. 

Proefnotitie
Zoet in wijn is zalig als de balans met de zuren 
in optimaal is. Dat is 100% het geval bij de  
Kabinett versie van deze riesling. Eerst proef 
je dat subtiele zoete fruit, dan rollen de  
levendige zuren eroverheen. Het is een  
geweldige fruitmelange van tegenstellingen 

met rijpe ananas en mango, gekonfijte 
abrikoos en acacia honing, maar 

ook die fris-zure granny smith. 
Een absolute aanrader bij 

    gerechten met een 
      beetje pit.

Weingut Meulenhof Riesling  
Devon Schiefer Trocken 2020
Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Riesling
  Mosel, Duitsland
  Plaattaart met asperges. 

Proefnotitie
De mooiste rieslings zijn afkomstig van de 
hellingen rivieren en bodems van schiefer-, 
oftewel leisteenbodem. Deze arme en harde 
ondergrond brengt het beste in dit druiven-
ras naar boven. Zo ook voor deze wijn. Je 
proeft dat typische van een klassieke riesling: 
frisse zuren, intense frisheid, maar ook dat  
fruitige van groene appel, limoen, perzik en 
rijpe peer. Een scala van geuren en smaken 
die beetje bij beetje los komen als je de wijn 
even wat op temperatuur laat komen in je 
glas. 

Weingut Knab

Weingut Meulenhof
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Kendermanns 
Grauburgunder Trocken 2020 

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

€ 5.95

  Grauburgunder
  Pfalz, Duitsland
  Frittata met groene asperges. 

Proefnotitie
Grauburgunder kennen we vooral als pi-
not grigio. Alleen in Duitsland heet die druif  
natuurlijk anders. Dit is een wijn met ‘schwung’:  
heerlijk levendige, zachte appelige wijn met 
een fijn randje amandel en de ingetogen 
aroma’s van citrus en peer. Het resultaat:  
een subtiele, fruitige en elegante wijn. 

Kendermann 
Dornfelder Trocken 2019 

Prijs per fles € 6,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.50

  Dornfelder 
  Pfalz, Duitsland
  Salade met avocado en gerookte kip. 

Proefnotitie
Het leuke van Duitse rode wijnen is dat ze zo 
ontzettend toegankelijk en drinkbaar kunnen 
zijn. Alles aan deze dornfelder is aangenaam; 
lekker licht, sappig, fruitig en soepel. Ver-
rassend lekker als licht gekoelde lunchwijn.  
Kersen, bramen, aardbeien en een toets  
kruidigheid proef je terug in deze wijn waar 
je gewoon een paar flessen van in huis moet 
hebben. 

Kendermanns zetelt al sinds 1920 in de Duitse  
wijnregio Pfalz, een regio waar mooie  
wijnen vandaan komen. Wijnmakers Philipp 
Closheim en Steffan Haub doen er alles aan 
om elk van de wijnen een eigen karakter  
mee te geven. Ook hier is ‘terroir’ de  
sleutel, niet alleen maar in Frankrijk! 

Kendermanns:
wijngigant met 
oog voor detail

Wist je dat:
Het druivenras dornfelder is heel bijzonder. 
Ook het vruchtvlees is blauw. Dat is bij de 
meeste blauwe druivenrassen niet zo, kijk vol-
gende keer maar eens als u blauwe druiven 
eet. Het vruchtvlees is wit en alleen de schil is 
blauwpaars. Slechts enkele rassen hebben ook 
blauw vruchtvlees en dat zorgt voor wijnen 
met een diepe intense kleur.

Onder meer de ondergrond  bepaalt wat voor 
wijn er gemaakt kan worden. Bodems van  
leisteen, löss of kalksteen geven wijnen met 
een zeer eigenzinnig cachet. Subtiel, fruitig,  
elegant en vooral met veel smaak. Dat  
kenmerkt de wijnen van Kendermanns. 

Duitsland mini special

FRUITIG



Cave Pfaffenheim

Aspergewijn
uit de Elzas

Cave Pfaffenheim 
Pfaff Pinot Blanc 2019
Mild en sappig met fijne zuren en teer fruit van 
rijpe peer en perzik. Een snuf witte peper aan 
het eind, levert deze zachte wijn een beetje 
pit in de afdronk. Precies, het gaat hier om de  
pinot blanc uit de Elzas. Dit is dé wijn voor bij 
die voorjaarsklassieker, de asperge. 

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

€ 6.50

  Pinot blanc
  Elzas, Frankrijk
  Gegrilde groene asperges met 
  pistachenoten 

De Elzas is het meest on-Franse wijngebied 
in Frankrijk. Het heeft namelijk nogal wat  
Duitse trekjes. Geen wonder, ze zijn daar 
door de eeuwen heen nogal vaak van  
nationaliteit gewisseld. Ook de wijn is net 
even anders. 

Dat zie je al meteen aan die ranke, slanke 
fles, de flûte d’Alsace. Zeven druivenrassen, 
die duidelijk op het etiket vermeldt worden,  
bepalen in dit wijngebied de smaak. Allemaal 
hebben ze die Elzas karakteristiek; verfijnd en 
verfrissend met fruitige en bloemige aroma’s. 
Het zijn fantastische voorjaar-en zomerwij-
nen. Bij Cave Pfaffenheim maken ze al sinds  
decennia de mooiste Vins d’Alsace. 
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Aspergewijn proefpakket

• Pfaff pinot blanc
• Künstler rosé Trocken
• Knab weisser burgunder
• Meulenhof Kabinett
• Kendermanns grauburgunder
• Fontanel Côtes du Roussillon

van 

€ 55.90 
voor 

€ 50.00

De verschillende gerechten die je met asperges 
kunt bereiden zijn net zo veelzijdig als de wijnen 
die we deze maand in de schijnwerpers zetten. 
Daarom hebben we een speciale proefdoos 
samengesteld die uitstekend combineren met 
asperges op verschillende wijzen.

gratis verzending door heel Nederland

MILD
&

SAPPIG



Domaine Fontanel

Domaine Fontanel
IGP Côtes Catelanes 2018 
Prijs per fles € 7,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Grenache noir, mourvèdre, carignan
  IGP Côtes Catelanes, 
  Languedoc-Roussillon, Frankrijk
  Groene asperges in een spekjasje

Proefnotitie
Het is geen officiële AOC, maar een eigenwijze  
blend die nóg veel lekkerder is. Dat komt  
omdat er gekozen werd voor een ‘buiten de 
box’ blend, dan wordt de wijn een IGP. Het 
fruit komt van nog jonge wijnstokken en is 
daarom mild en sappig. Het is een heerlijk  
kruidige wijn, met van dat rijpe zwarte fruit. 
Een uitstekende combinatie met al het lekkers 
van het voorjaar. 

Een van de meest vooruitstrevende en mo-
derne wijngebieden in het klassieke Frankrijk 
is de Roussillon. Dé perfecte plek voor het 
ambitieuze wijnkoppel Elodie en Matthieu 
Collet die sinds 2017 aan het roer staan van 
Domaine Fontanel. 

AMBITIEUS KOPPEL
Het is een jong stel dat de filosofie van het  
bedrijf, namelijk het maken van biologische 
kwaliteitswijnen voortzet. Dat lukt, zeker omdat  
ze dit kunnen doen op een van de allermooiste  
plekken in Frankrijk. Als het weer kan, ga er 
dan zeker langs, want u kunt er zelfs blijven 

logeren. Of koop hun fantastische wijnen  
gewoon bij ons.  

Domaine Fontanel
Côtes du Roussillon 2017
Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Syrah, grenache, carignan
  Côtes du Roussillon, 
  Languedoc-Roussillon, Frankrijk
  Provençaalse lamsrack met asperges 
  in vinaigrette

Proefnotitie
Hij is net even anders en daarom heel  
spannend, deze Côtes du Roussillon. Dit is  
het effect van de onorthodoxe werkwijze van 
het echtpaar Collet, gecombineerd met het 
superterroir van het domein. Aan de ene kant 
heeft hij dat klassieke, zwoele en zonover- 
goten zwarte fruit met aroma’s van leer en 
donkere chocolade. Anderzijds is hij fris,  
delicaat en sappig. 
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Elodie en Matthieu Collet



Villa San Martino
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In het warme seizoen neemt de vraag naar 
Blush rosé de laatste jaren toe. Maar waar-
om en wat is het eigenlijk? Het gaat uiter-
aard vooral om die hele lichte kleur roze, het 
ziet er namelijk prachtig uit in het glas. 

Die mooie kleur komt van de licht blauwe schil 
van de pinot grigio druif. De schillen geven 
een paar uurtjes, dus echt maar heel even, 
hun kleur aan het vergistende druivensap. 
Net lang genoeg om de wijn dat mooie tintje  
blush te geven. Deze trend kwam overgewaaid 
uit Californië waar de wijn een enorm succes  
werd. Deze pinot grigio blush van San Martino  
komt uit Veneto in Noord-Italië en is  
bellissimo. 

Villa San Martino 
Pinot Grigio Blush 2019

Prijs per fles € 5,95

Doos van 6 flessen
NU

€ 30.00

  Pinot grigio 
  Veneto, Italië
  Kalkoenfilet met sojasaus 
  en groene asperges.

Proefnotitie
Niet alleen de kleur is delicaat. Deze wijn blinkt 
uit in elegantie. Ook het zomerfruit is present; 
frambozen, aardbeien en fris wit fruit. Licht-
voetig en aangenaam verfrissend met een  
lichte kruidigheid, kortom een prima aperitief-
wijn. Maar hij is ook verrassend lekker bij lichte 
wit vleesgerechten.

ZOMER 
FRUIT



• Künstler rosé Trocken
• Künstler Riesling Trocken
• Knab weisser burgunder
• Knab spätburgunder
• Meulenhof Kabinett
• Meulenhof Riesling Trocken

Proefpakket mei

voor 

€ 95.00

van 

€ 105.70 

Deze maand bieden wij een enorme verscheidenheid aan wijnen aan, met een hoofdrol 
voor wijn uit Duitsland. Geniet van dit proefpakket wijnen, van licht en fris tot intens en rijp. 

Laat het voorjaar maar beginnen!

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 31 mei 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

• Pfaff pinot blanc
• Kendermanns grauburgunder
• Kendermanns dornfelder trocken
• Fontanel Côtes du Roussillon 
• Fontanel Côtes Catelanes 
• San Martino Pinot Grigio


