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Henri Bloem
Nieuw-Zeeland

Ideaal klimaat voor sauvignon blanc en pinot noir

Aspergewijnen:
Garofoli Amarela

Pfaff pinot blanc
Grüner Veltliner

Montrose

Al jaren de meest verkochte rosé
bij Henri Bloem

Proefpakket
Proef al het goede van Henri Bloem
van € 94.70 voor

€

84.

95

Meer dan 1000 wijnen vanaf € 4,50.
19 winkels verspreid over Nederland.
Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

Marlborough

Nieuw-Zeeland:

Ideaal klimaat voor sauvignon blanc en pinot noir
Als je aan Nieuw-Zeeland en wijn denkt,
dan kom je al snel uit bij sauvignon blanc.
Wie kent het niet, de expressieve stijl, stuivend uit het glas, knallend “in your face” en
met een crispy lange afdronk?
Voor rode wijn wordt er in Nieuw-Zeeland
veel gebruik gemaakt van de pinot noir.
Groot geworden in Bourgogne vanwege
zijn elegantie en zuren, maar in NieuwZeeland terug te vinden als een wat vollere,
zijdezachte en ietwat rijpere stijl.





Zuiver
en fris

Intens en
complex

Southern Valley
Chardonnay ‘Single
Vineyard’ 2016
Auntsfield

€

13.

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 14,95
Prijs per fles € 15,95
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Nieuw-Zeeland kan je als wijngebied
opsplitsen in twee eilanden, het noordereiland met als belangrijkste stad Auckland en
hoofdstad Wellington. Op het zuidereiland is
Blenheim de belangrijkste wijnstad. Blenheim
wordt ook wel de sunshine capital genoemd
en al klinkt dat nog zo tropisch, het is hier
behoorlijk fris! Het betreft hier de hoeveelheid zon waar de wijngaarden, die op de
heuvels liggen, getrakteerd worden. Rondom
deze stad worden de belangrijkste wijnen van

95

Het gematigde klimaat, met voldoende zon
en de frisse wind van zee, zorgt voor de
beroemde frisse, expressieve fruittonen in de
sauvignon blanc en voor de rijpe smaken in
de
pinot noir gecombineerd met mooi
geïntegreerde zuren.

Rijp
fruit

Wairau Valley
Sauvignon Blanc
2018
Goldwater Estate

€

Nieuw-Zeeland gemaakt. Onze wijnhuizen
Goldwater Estate, Vavasour en Auntsfield
Estate zijn gesitueerd in Wairau Valley,
Awatere Valley en Southern Valley.

8.

95

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

Awatere Valley
Pinot Gris
2017
Vavasour

€

8.

95

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 9,50
Prijs per fles € 9,95
Henri Bloem

Southern Valley
Sauvignon Blanc
‘Single Vineyard’
2018
Auntsfield

€

10.95

Per fles

Wijnhuizen en stijlen
Goldwater Estate ligt in de Wairau
Valley, vernoemd naar de rivier de Wairau,
ten oosten van Blenheim. De vallei kenmerkt
zich door het heuvelachtige karakter. Het
wijnhuis ligt veilig genesteld tussen de
heuvels en de oceaan.
Proefnotitie
Sauvignon blanc: Fris en stuivend in de neus,
geurend naar citrus en kruisbes. Expressief
rijke en minerale smaak met tonen van
passievrucht, limoen en kruisbes. Rijke frisse
afdronk.
Chardonnay: gemaakt als een klassieke
Bourgogne, met houtrijping, lierijping en 8
maanden battonage, oftewel het omroeren
van de gistcellen die ze in de wijn laten zitten
voor extra souplesse. Dit zorgt voor een fijn
vetje, tonen van karamel en een zijdezachte
textuur. Combineer dat met frisse tonen van
citrus, perzik en limoen.... en schenken maar!
Pinot noir: een bommetje van frambozen,
zwarte kersen en warme kruiden. Rijk en rond
maar tegelijk toch elegant en gracieus, door
de lagering op zowel nieuw als gebruikt Frans
eiken.

Awatere Valley
Sauvignon Blanc
2018
Vavasour

€

9.95

Per fles

Auntsfield Estate’s oprichter, David Herd,
vestigde zich in Southern Valley in 1954. In
plaats van schapen houden zoals zijn buren,
zag hij in zijn toekomst enkel en alleen wijn.
Al ruim 65 jaar houdt de familie deze traditie in ere. De wijnen uit deze vallei hebben
een elegante stijl met meer textuur.
Proefnotitie
Sauvignon blanc: Geurend naar passievrucht,
limoen en gele meloen met verfijnde smaken
van perzik, mandarijn en citrus. Een wijn met
een fijne, complexe structuur en een goede
balans.
Chardonnay: Intense aroma’s van perzik,
mandarijnenschil en citroen gecombineerd
met brioche en crème brûlée tonen door de
rijping op Frans eiken (10 maanden). Rijpe
tonen van gedroogd steenfruit, een lichte minerale toets en een hint van hazelnoot maken
deze chardonnay fantastisch complex.

11.95

Per fles

Proefnotitie
Sauvignon blanc: In de neus een bouquet
van diverse verse kruiden met tropisch fruit en
frisse citrus. Rijpe steenvruchten en een frisse
mineraliteit geven een complexe smaak aan
de wijn.
Pinot gris: rijke structuur met rijp wit fruit,
tonen van gember en een fijne minerale
afdronk. Een typische pinot gris maar dan
toch in dat Nieuw-Zeelandse jasje, fantastisch!
Pinot noir: sappig en aromatisch, een
typische “cool-climate” pinot met veel
levendigheid en concentratie.

Pinot noir: Zwarte kers, pruim en bloemen
worden aangevuld door hartige aroma’s van
chocolade, zwarte olijven en tabak. Fijne tannines, een zijdezachte textuur met een waanzinnige afdronk.

Wairau Valley
Pinot Noir
2016
Goldwater Estate

€

Vavasour Estate ligt in de Awatere
Valley ten zuidoosten van Blenheim. Hier
liggen de wijngaarden het dichtst bij de
oceaan waardoor de wijnen uit het Awatere
gebied de meeste minerale tonen bezitten.

Awatere Valley
Pinot Noir
2016
Vavasour

€

12.95

Per fles

mei 2019

Southern Valley
Pinot Noir
‘Single Vineyard’
2016/17
Auntsfield

€

18.95

Per fles
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Garofoli Amarela

Asperges zijn er dol op!
18 maart 2018 – Prowein Duitsland
Elk jaar bezoekt de Henri Bloemgroep traditiegetrouw wijnbeurs Prowein, dé grootste
beurs in Europa voor wijnprofessionals over heel de wereld. Na een lange dag proeven
kwamen we aan bij Casa Vinicola Garofoli, al jaren één van de beste wijnhuizen uit de Marche
en wijnpartner van Henri Bloem. We nemen plaats in de stand van Garofoli en we proeven
de wijnen van het huis. David, sales- en exportmanager van Garofoli laat ons diverse nieuwe
jaren proeven van de bekende wijnen uit ons assortiment en we zijn zeer tevreden met de
kwaliteit van de nieuwe jaargang. Tot David opeens vermeldt dat Amarela een wijn is die we
nog niet kennen. Of we deze willen proeven? Gekke vraag, uiteraard willen we dit!
De wijn is gemaakt van 100% passerina druiven, een lokale druif uit de Marche. Na het proeven
zijn we het met zijn allen eens: dit is dé ontdekking van de beurs en bij de eerste slok is het tevens
duidelijk dat dit een heel lekkere wijn bij asperges is.
Maar zo’n beurs duurt lang en we proeven op een beurs oneindig veel wijn, dus thuisgekomen
moesten we natuurlijk opnieuw bekijken of we wel terecht zo enthousiast waren. We werden niet
teleurgesteld! Inmiddels is Amarela met meerdere aspergegerechten gecombineerd en iedere
keer waren we weer gelukkig over de combinatie met het witte goud. Nu in 2019 hebben we deze
wijn voor u geselecteerd om te drinken bij de asperges, Garofoli Amarela.



Marche
‘Amarela’ 2018
Garofoli

€

5.

95

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

Licht
kruidig
Passerina
Marche
Lekker bij de eerste asperges
		 of als aperitief
Proefnotitie
Lichte groengele kleur. Geur van kruisbessen,
groene appel en peer. Heerlijk sappig fris met
tonen van appeltjes en meloen. Licht kruidig.

Interview met Daria Garofoli
Wat vind jij van de combinatie Amarela en
asperges?
De aspergetijd komt eraan en asperges zijn
dan de ster in verscheidene gerechten. De
lichte zoet-bittere smaken van de asperges
gaan perfect samen met de zachte structuur
van de Amarela, gemaakt van het lokale druivenras passerina en overstemt de asperges
niet.
Vorig jaar hebben wij jullie gehele jaargang
van de Amarela uitverkocht, was je verbaasd
door dit succes?
Nee zeker niet. Amarela is zacht, rond, fruitig
en in zijn geheel een toegankelijke en lichte
wijn voor elk moment. In onze eigen regio, de
Marche, is het een populaire lente- en zomerwijn.
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Sinds wanneer produceren jullie de Amarela
en wat is nu zo typerend voor de passerina
druif?

Als Henri Bloem werken wij al vele jaren
samen met Garofoli. Wat maakt onze samenwerking nu zo succesvol?

Vijf jaar geleden werd het besluit genomen
om de Amarela te maken en het was direct
een groot succes. Een mooie strogele kleur,
fruitige en frisse aroma’s en een zachte maar
sprankelende smaak, zo zou ik de passerina
druif omschrijven.

Het succes ligt in het delen van niet alleen
ideeën maar ook idealen. Wij, als familie,
voelen ons ervan verzekerd dat onze wijnen
in goede handen zijn bij Henri Bloem. Want
in elke winkel waar wij langskomen, voelen
wij dezelfde passie voor wijn als dat wij dat
hebben als wijnproducenten.

Waar komt de passie voor wijnmaken vandaan
bij Garofoli?
Die passie is er al vijf generaties lang! Vandaag
de dag is Garofoli een van de oudste en meest
prestigieuze familiebedrijven in de Marche.
Onze trots is het maken van wijnen zoals wij
die lekker vinden.

Henri Bloem

Daria Garofoli

Caves des
Vignerons de
Pfaffenheim
Net zoals rose een ware comeback maakt,
is ook aromatische witte wijn niet alleen
meer voor de beginnende wijndrinker.
Dergelijke wijn heeft weer een terechte
plek gekregen in de meest interessante
hoeken van de gastronomie. Een glas
gewurztraminer bij lekker pittig Aziatisch
eten of bij uiteenlopende kaasplanken,
vettige rieslings voor bij orgaanvlees en
de pinot blanc blijft een klassieker bij...
jawel; asperges.
Pfaffenheim is een van de meest toonaangevende wijnbedrijven van de Elzas. De internationale prijzen en nominaties vliegen ze om
de oren en dat proef je. Zo ook in deze pinot
blanc van Pfaffenheim, die zeer verrassend is.
Na de gisting rijpt de wijn nog vier maanden
door op de overgebleven gisten en vervolgens vijf maanden op vat. Dit zorgt ervoor
dat de pinot blanc een stuk romiger is dan je
zou verwachten. Ietwat rokerig, een mooie
structuur en een prettige zwoelheid, met nog
steeds voldoende zuren en bloemige aroma’s.
Al dorst gekregen?
Zo niet, dan wacht deze pinot blanc nog wel
even hoor, hij heeft namelijk zoveel kwaliteiten, dat hij nog wel vijf jaar kan ontwikkelen
op fles. Een mooi moment om even in te slaan
lijkt ons…

Wist u dat?

• De elzas is een van de weinige Franse regio’s
om wijnen te maken van een enkele druif. Dat
is waarschijnlijk de Duitse invloed geweest van
vroeger.
• Het bottelen van wijn in een slanke fles,
oftewel flûtes d’Alsace, verplicht is in de Elzas.
In Duitsland worden ze ook veel gebruikt voor
rieslings maar hier zijn de wijnboeren vrij in.

Wit
fruit

Alsace ‘Pfaff’ pinot blanc
2017/18
Caves de Pfaffenheim

€

Grüner Veltliner 2018
Markowitsch

6.

50

€

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

7.95

Per fles

Grüner veltliner
Carnuntum
Gegrilde asperges met sesamzaad

Pinot blanc
Elzas
Ovenschotel met asperges

Proefnotitie
Heerlijke intense geur van rijpe appels.
Levendige wijn met veel wit fruit (appel/peer),
een subtiele pepertoon, mooie zuren en een
elegante afdronk.

Proefnotitie
Rijp geel fruit in geur en smaak: perzik,
abrikoos, met een vleugje hazelnoot.
Zuiver en kruidig, vrolijk en elegant.
mei 2019
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Domaine M. Chapoutier

Een eerbetoon aan zijn grootvader
Domaine M. Chapoutier uit de Rhônevallei
is opgericht door Marius Chapoutier en
wordt nu geleid door kleinzoon Michel.
Chapoutier is voor menig wijnliefhebber een
bekende naam met zeer gewilde wijnen,
die elk jaar hoge waarderingen krijgen van
de internationale pers en tot de topwijnen
van de Rhône behoren. Maar vrees niet: de
spaarrekening hoeft niet direct geplunderd
te worden om aan één van deze heerlijke
wijnen te komen. Wij presenteren Marius!

onder één voorwaarde: de wijnen moesten zo
goed zijn dat hij, als fervent wijndrinker, ze ook
graag wilde drinken. De vermentino schittert
en sprankelt door zijn heerlijke frisse karakter
en kan menig wijn van hogere prijs verslaan
door zijn uitgesproken en expressieve smaak.
De rode combinatie van syrah en grenache is
smakelijk, sappig en toegankelijk en kan tijdens vele gelegenheden geschonken worden.

Wist u dat?

Over de wijnen onder het label Marius is een
extra speciaal verhaal te vertellen, dit label is
namelijk een hommage van Michel aan zijn
grootvader Marius. In de tijd van de opvolging
wilde Michel een betaalbare wijn op de markt
brengen die voor iedereen geschonken kon
worden als huiswijn. Opa Marius ging akkoord

Wist u dat alle etiketten van de wijnen van
Domaine M.Chapoutier voorzien zijn van
Braille? Michel’s goede vriend, musicus
Gilbert Montagnin, was blind en durfde niet
in zijn eentje wijn te kopen in de wijnwinkel.
Als eerbetoon aan Gilbert printte Michel
vanaf toen alle labels met Braille.

Marius Blanc 2017
Michel Chapoutier

Marius Rouge 2017
Michel Chapoutier

5+1 actie bij 6 per fles

5+1 actie bij 6 per fles

€

5.

42

Prijs per fles € 6,50



actie

€

5+1

5.

42

Prijs per fles € 6,50

Vermentino, terret
Pays d’Oc
Visschotel uit de oven



actie

5+1

Syrah, grenache
Pays d’Oc
Lekker bij de eerste BBQ

Proefnotitie
Fijne aroma’s van wit fruit, zoals perzik
en nectarine. De smaak is fris en fruitig,
sappig, zuiver en ongecompliceerd.

Proefnotitie
Paarsrood van kleur. Krachtige geur van
kruiden, rood fruit. Geconcentreerde smaak
met zijdezachte tannine en veel rijp donker
fruit.

Edwin Verburg (Bloem Utrecht) en Tjitse
Mollema (Bloem Den Haag) op bezoek bij
Odile Misery van Chapoutier.
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Henri Bloem

De rosé van Montrose is al jaren de meest verkochte rosé bij de
Henri Bloem winkels. Gelukkig is het taboe rondom rosé al een
tijdje opgeheven. Rosé is niet alleen voor jongedames, eventueel
inclusief ijsklontje. Nee, rosé is voor lekker weer, gezelligheid, voor
bij het eten, zelfs pittig, voor échte mannen en voor vrouwen maar
bovenal: voor iedereen die er zin in heeft.
Vorig jaar zijn wij met onze Henri Bloem groepsreis bij de familie
Coste op bezoek geweest, eigenaren en wijnmakers van Domaine
Montrose. In het hartje van de Languedoc, vlak bij Pezenas ligt hun
prachtige wijngoed. Bij binnenkomst passeer je eerst een grote
camping met huisjes en meerdere zwembaden, om uiteindelijk bij
een magnifieke villa te eindigen. We dachten dat we wel bij een hele
deftige wijnfamilie op bezoek gingen.



NR1
rosé

Maar niets was minder waar. Wat een warmte,
gastvrijheid, gezelligheid maar ook: bescheidenheid! Wij waren te gast bij hen voor het
avondmaal. Op de gigantische veranda stond
een bonte verzameling met tafels, stoelen,
zitjes, kussentjes een ontelbaar aantal schalen
vol met eten. Voeg daar het bonte gezelschap
van Henri Bloem aan toe en het brede assortiment van Domaine Montrose: wat een feest!
Tot in de late uurtjes hebben wij de wijnen
van Domaine Montrose gedronken, die werkelijk met alles gepaard konden worden: de
frisse chardonnay met schaaldieren, verscheidene pasta’s combineerden mooi met de
zachte rosés en de frisse rode wijnen.

Rosé 2018
Domaine Montrose

En dat is exact wanneer de wijnen van Montrose
schitteren; daar waar het gezellig is.

€

Chardonnay 2018
Domaine Montrose

5.

25

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 5,75
Prijs per fles € 5,95
Proefnotitie
Zalmroze van kleur. Geurt naar
bessen, perzik en specerijen.
Elegante rosé vanwege de
lichtvoetigheid en mooie
kruidige ondertoon.

€

5.

50

Bij 12 flessen per fles
Bij 6 per fles € 5,95
Prijs per fles € 6,50
Proefnotitie
Veel geur van vers tropisch fruit. In de smaak
citrus en wilde perziken. Perfecte balans
tussen volheid en frisheid met een zacht
droge afdronk.

Begin juni vorig jaar bezochten de leden
van Henri Bloem de familie Coste van
Montrose.
mei 2019
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Voorjaar proefpakket
Langere avonden, meer zonneschijn, lekker naar buiten en een volle sociale agenda, dat is de maand mei. Ons proefpakket is de perfecte
begeleiding van picnics, borrels, luieren in de tuin, bbq’s en asperges. Dus trommel vrienden en familie op en geniet van mei.

1x Auntsfield chardonnay
1x Vavasour pinot gris
1x Goldwater sauvignon

1x Garofoli amarela
1x Pfaff pinot blanc
2x Marius wit

2x Marius rood
2x Montrose rosé
1x Montrose chardonnay

Amersfoort

Den Bosch

Tilburg

Amstelveen

Den Haag

Utrecht

Hart’s Wijnhandel Amsterdam

Eindhoven

Zwolle

Apeldoorn

Enschede

Hattem

Arnhem

Groningen

Bloemendaal

Leeuwarden

Breda

Leiden

Bussum

Rotterdam

van

€ 94.70
voor

€

84.

95

Leusderweg 161, 3818 AC Amersfoort
 033 - 475 06 21  amersfoort@henribloem.nl
Amsterdamseweg 160, 1182 HK Amstelveen
 020 - 640 26 51  amstelveen@henribloem.nl
Vijzelgracht 27, 1017 HN Amsterdam
 020 - 623 83 50  info@hartswijn.nl

Asselsestraat 52, 7311 EN Apeldoorn
 055 - 522 14 70  apeldoorn@henribloem.nl
Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem
 026 - 44 55 220  arnhem@henribloem.nl
Kleverlaan 11-13, 2061 TB Bloemendaal
 023 - 527 44 77  bloemendaal@henribloem.nl
Ginnekenweg 47, 4818 JB Breda
 076 - 515 58 44  breda@henribloem.nl
Huizerweg 45b, 1401 GH Bussum
 035 - 69 11 245  bussum@henribloem.nl

Krullartstraat 5, 5211 HR Den Bosch-Centrum
 073 - 613 74 13  denbosch@henribloem.nl
Weissenbruchstraat 294, 2596 GN Den Haag
 070 - 32 49 493  denhaag@henribloem.nl
Vrijstraat 10, 5611 AV Eindhoven
 040 - 244 89 54  eindhoven@henribloem.nl
Deurningerstraat 228, 7522 CL Enschede
 053 - 430 67 45  enschede@henribloem.nl

Stadhuisplein 264, 5038 TG Tilburg
 013 - 543 32 59  tilburg@henribloem.nl
Adriaen van Ostadelaan 12, 3583 AJ Utrecht
 030 - 233 11 42  utrecht@henribloem.nl
Thorbeckegracht 47-48, 8011 VN Zwolle
 038 - 421 72 99  zwolle@henribloem.nl
Kruisstraat 17, 8051 GD Hattem
 038 - 444 25 74 / 421 72 99

Verlengde Hereweg 26-28, 9722 AC Groningen
 050 - 526 81 88  groningen@henribloem.nl
Verlengde Schrans 26, 8932 NN Leeuwarden
 058 - 21 33 833  leeuwarden@henribloem.nl
Levendaal 96-98, 2311 JN Leiden
 071 - 512 17 00  leiden@henribloem.nl
Groenendaal 23A, 3011 SK Rotterdam
 010 - 842 35 44  rotterdam@henribloem.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m vrijdag 31 mei 2019
Zolang de voorraad strekt.

www.henribloem.nl

