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François en Vincent Pugibet, tweede en derde generatie van wijnmakers bij Domaine La  
Colombette zijn ware visionairs. Ze volgen ontwikkelingen en trends op de wijnmarkt  
nauwgezet. Mensen willen minder alcohol? Zij passen omgekeerde osmose toe om een 
deel van de alcohol uit de wijn te halen. Klimaatveranderingen treden op? Zoon Vincent  
experimenteert met nieuwe hybride rassen die, los van het feit dat ze beter bestand zijn 
tegen vorst en schimmels, boeiende en verrassende wijnen opleveren. Of hou je gewoon van 
een goed glas wijn voor niet te veel geld? Dan hebben de heren een prachtig assortiment.

Henri Bloem
La Colombette: ware visionairs

De lekkerste 

huiswijnen nu 

extra voordelig

De sauvignon blanc is een allemansvriend; fris 
genoeg voor de liefhebbers van strakke wijnen 
en zacht in de zuren met een weelderig karakter,  
wat mensen met liefde voor aromatische  
wijnen ook zal aanspreken als aperitief.

Sauvignon Blanc  
2018 La Colombette
Prijs per fles van € 5,95
voor

€ 4.95
bij 6 flessen

  Sauvignon blanc
  Pays de l’Hérault, Languedoc-Roussillon 
  Comtesse de Vichy (lepelkaas) 
  of als apéritief. 

Proefnotitie
Stuivende neus met veel citrus en groen fruit. 
Een opvallend zachte zuurgraad met ook in de 
smaak heerlijk fris citrus en groene appel.

Deze pinot noir heeft een jaar opvoeding 
genoten in houten vaten van 600 liter. Deze 
houtlagering, met de warmte van de Langue-
doc regio, zorgt voor een complexe en zwoele 
pinot noir met een heerlijk jammige stijl. 

Pinot Noir  
2018 La Colombette
Prijs per fles van € 8,50
voor

€ 7.50
bij 6 flessen

  Pinot noir
  Coteaux du Libron, Pays d’Oc
  Heerlijk bij rosé gebakken kalfslende 
  met aardappel/bloemkoolpuree.

Proefnotitie
Sappige aroma’s van rode bessen, prui-
men en rijpe kersen. Lichte kruidigheid 
maar vooral een zwoele smaak vol rood 
fruit met prachtig verfijnde zuren.

fruitig &
rond

zacht &
sappig

Plume rosé 
2018
La Colombette
Prijs per fles van € 5,95
voor

€ 5.25
bij 6 flessen

Internetaanbieding: 
Voor de wijnliefhebbers  die wat bewuster met  
alcohol willen omgaan hebben wij een fijne inter- 
netaanbieding. De rosé en chardonnay van  
Domaine la Colombette’s Plume-lijn zijn altijd  
lager in alcohol (9%) en nu, uitsluitend in de  
webshop, tevens lager in prijs. 


WEB

ONLY
Alleen op de 
website te
bestellen!

Proefnotitie
Heldere, lichtroze kleur. Frisse 
tonen van rode bessen, aard- 
beien en aalbessen. Heerlijke 
zachte, ronde afdronk. 9% alc. 

Proefnotitie
Licht strogele kleur. Frisse aro-
ma’s van appel, peer en perzik 
met milde tonen van citrus-
fruit. 9% alc. 

Plume chardonnay 
2018
La Colombette
Prijs per fles van € 6,50
voor

€ 5.75
bij 6 flessen

www.henribloem.nl

slechts 
9%

alcohol



Italië staat al jaren in de top vijf van vakantielanden voor ons  
Nederlanders. Niet verrassend natuurlijk, met het heerlijke klimaat,  
de prachtige landschappen en de wereldberoemde Italiaanse keuken.  
Een veelzijdig land met een grote diversiteit in regio’s, terroir en dus 
wijn. Van fris wit en kruidige rosé’s tot zwoele rode wijnen. Dat zijn 
deze maand de wijnen die je geproefd móet hebben. 

Henri Bloem

Cantina di Soave
Duca del Frassino
Prijs per fles van € 5,50
voor

€ 4.95
bij 6 flessen

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 31 augustus 2019. Zolang de voorraad strekt.

Henri Bloem; een paradijs voor de wijnliefhebber
• Meer dan 1000 wijnen op voorraad
• Scherpe prijzen door directe import bij de wijnboer
• Snelle levering dankzij landelijke spreiding (19 vinotheken door heel Nederland)
• Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.
• Relatiegeschenken op maat
• Winnaar ING-prijs ‘beste servicegerichte organisatie’
• Finalist ING Retail Jaarprijs
• Vijf jaar op rij ‘Beste Wijnspeciaalzaak’


borrel
topper

Primitivo 
‘Tempo al Vino’
Prijs per fles van € 5,50
voor

€ 4.95
bij 6 flessen

zomers

Kòmaros
Garofoli
Prijs per fles van € 7,50
voor

€ 6.50
bij 6 flessen

  Garganega
  Soave Classico, Veneto
  Zomerse salade met rivier-
  kreeftjes en kip.

Proefnotitie
Een elegante Soave Classico, gemaakt 
van met de hand geplukte druiven. 
Speels, fruitig en soepel met aroma’s 
van fruit en in de smaak de frisse tonen 
van groene appel.

  Primitivo
  Salento, Puglia
  Gevulde aubergine met gehakt en 
  champignons. 

Proefnotitie
Ontdek deze stoere klassewijn, intens, 
zacht met mooi rood fruit en kruiden. 
Intense kleur, kruidige warme zondoor-
stoofde geur. Brede kruidige smaak, 
zachte fruitrijke finale.

  Montepulciano 
  Marken
  Spaghetti met zeevruchten.

Proefnotitie
Spannende rosé gemaakt van de  
montepulciano-druif. Lichtroze van  
kleur, geurend naar rood fruit en  
subtiel gekruid. Soepel en fris, harmo-
nieus, met indrukken van bessenfruit 
en frambozen. Meer dan eens uitge-
roepen tot de beste rosé van Italië.

Proefpakket 
augustus 
• 2x Colombette sauvignon
• 1x Colombette pinot noir
• 1x Cantina di Soave 
• 1x Tempo al Vino
• 1x Kòmaros Garofoli

6 Flessen van € 38,90
voor

€ 34.50

intens
rood fruit


subtiel

gekruid


