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12 Flessen van € 115,40
voor

€ 98.95

Novemberwijnen van Henri Bloem
Elke maand vraagt weer zijn eigen keuze qua wijn. Henri Bloem biedt in november een selecte keuze van wijnen die 
passen bij gerechten die juist nu goed smaken: warme winterse gerechten, maar ook de klassiekers gemaakt van  
ingrediënten die passen bij dit seizoen. 



Domaine de la Foliette
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Grains de Folie 2019  
Prijs per fles € 6,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.95

  Sauvignon blanc, muscadet en chardonnay
  Val de Loire 
  Pittige salade met avocado, mango en 
  gerookte kip. 

Proefnotitie
Zeer geslaagde blend van een uitgesproken 
druiventrio. Het typische grassige van de  
sauvignon blanc geeft samen met het  
frisse van de muscadet en de body van  
de chardonnay een verrassend complexe 
wijn. Tel daar de subtiele accenten van  
exotisch fruit, citroenzest en een  
pepertje bij op en voilà: Een geweldige 
aperitiefwijn uit de Loire. Maar vergis  
je niet, ook bij een maaltijdsalade  
met zoete of juist pikante accenten 
is dit de juiste match.

Vlak bij de Atlantische oceaan, in het hart 
van het wijngebied Muscadet, staan de  
‘vieilles vignes’ van Domaine de la Foliette.  
De gemiddelde leeftijd van deze planten is  
veertig plus. Het resultaat: zeer geconcen-
treerd druivensap voor verrassend volle  
wijnen. 

Dit, en de passie en expertise van wijnmakers 
Dennis en Eric, geven de Muscadets van hun 
hand net dat beetje ‘je ne sais pas quoi’. Iets 
ongrijpbaars maar wel dé reden om nog een 
glas te willen van dit oesterwater met allure. 

EXOTISCH
& FRIS

Clos de la Fontaine 
‘Vieilles Vignes’ Muscadet 
de Sèvre et Maine sur Lie 
2019 
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.95

  Muscadet 
  (vroeger melon de Bourgogne genoemd)
  Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Loire
  Moules à la Normandie in een romige 
  wijnsaus. 

Proefnotitie
Mineraal, ziltig met een prettig zuurtje van 
groene appels en limoen. Zo smaakt een  
‘gewone’ Muscadet. Maar deze wijn is ook 
vol en romig. Het laatste komt door de  
rijping op z’n gistcellen, dit geeft meer body  
en intensiteit aan de wijn. Kortom: een  
Muscadet in topvorm. Heerlijk bij visgerechten 
met een vetje. 

Wijnen die 
passen bij al het 
lekkers uit zee



november 2020 3

Schola Sarmenti 
‘Cubardi’ 2017 
Prijs per fles € 12,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 11,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 10.95

  Primitivo
  Salento Italië
  Wildzwijn-paddenstoelstoofpot. 

Proefnotitie
Rijp zondoorstoofd zwart fruit, een dikke 
laag bessenjam op beboterde toast, donkere  
chocola, mokkabonen en tabak. Dat is wat 
je ruikt, maar ook proeft in de Cubardi. Een  
sappige wijn met vooral véél smaak. In je  
mond blijft hij lekker vol en fluwelig met zachte  
tannines. Aan tafel combineert deze kracht- 
patser geweldig met wildgerechten, of een  
andere stevige maaltijd. 

Niet één, maar vier wijnboeren uit Puglia 
zijn de drijvende kracht achter de wijngaar-
den van Schola Sarmenti.  Hun doel is de  
authenticiteit en de tradities van de wijn- 
regio Salento te behouden. Ze werken  
daarom voornamelijk met de typische  
druivenrassen van die plek: primitivo, fiano 
en negroamaro. 

Het sap daarvan is vaak afkomstig van heel 
oude stokken, zelfs tot tachtig jaar oud! De 
opbrengsten zijn daardoor laag, maar van een 
bijzonder geconcentreerde kwaliteit. Dit is  
te proeven in de compacte, dikke wijnen  
uit deze streek.

VOL & 
INTENS

Schola Sarmenti

Authentieke wijnen, 
 boordevol kracht 
 én smaak

De vaten van Schola Sarmenti



Oogstrelende architectuur in combinatie 
met technische functionaliteit. Dat typeert 
Bodega Sommos, gelegen in het hart van 
Somontano, Spanje. In deze ‘state of the 
art’ bodega maakt men slim gebruik van de 
zwaartekracht om de oogst te verwerken.  
Dit proces scheelt enorm in de kosten. 
Niet onbelangrijk, want van de 355 hectare  
komen héél veel druiven. 

Van twaalf verschillende soorten om precies te 
zijn, inheems en internationaal. Deze krijgen  
allemaal een eigen behandeling, afhankelijk 
van welke wijngaarden de druiven afkomstig 
zijn en wat voor soort wijn ervan gemaakt 
gaat worden. RVS-tanks, betonnen kuipen of 
juist eiken barriques worden gebruikt tijdens  
vinificatie en rijping, om de Sommos wijnen 
hun eigen karakter te geven.

Bodega Sommos
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Chardonnay
Gewürztraminer 2019
Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 4.95

  Chardonnay, gewürztraminer
  Somontano, Spanje
  Spaghetti met inktvis en garnalen. 

Proefnotitie
Er is voor elk wat wils in deze wijn, gemaakt 
van twee tegenpolen qua druif. De kruidige 
frisheid en bloemige aroma’s komen van de 
frivole gewürztraminer, de tropische smaken  
van rijpe mango en ananas van de romige 
chardonnay. Heerlijk ronde wijn met een 
vetje, levendig zuur en een frisse kruidigheid. 

Spaanse top qua 
wijn-innovatie 
en architectuur

MINISPECIAL

BLOEMIG 
& VOL

José Javier Echandi van Bodegas Sommos Oogstrelende architectuur

Crianza, 
Reserva en 
Premium
Afhankelijk van de rijpingstijd op eiken-
hout en op fles staat er crianza of reserva  
op het etiket van de Sommos wijnen. 
Dit is zo kenmerkend voor de smaak, 
dat deze ook meteen de namen van 
twee van de mooiste wijnen van dit huis 
zijn. De overtreffende trap hiervan is 
de Premium, een wijn waarvoor alleen 
de beste, met de hand geselecteerde  
druiven gebruikt zijn. 

Prijs per fles

€ 7.95
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Merlot
Tempranillo 2019
Prijs per fles 
€ 5,95

Prijs per fles 
bij 6 flessen 
€ 5,50

Prijs per fles 
bij 12 flessen

€ 4.95

  Merlot en tempranillo
  Somontano, Spanje
  Salade met geiten-
  kaas, spek en honing. 

Proefnotitie
Tempranillo als frisse fruitbom: Dat krijg je 
als je hem maakt op dezelfde wijze als in de 
Beaujolais gebruikelijk is. Blend hem daar-
na met wat sappige merlot en laat hem nog 
een paar maanden op RVS tank rijpen. Het  
resultaat is een toegankelijke wijn die bol 
staat van smaak. Je proeft zwarte bes, braam, 
kers, oregano en wat witte peper. Een eerste-
klas aperitiefwijn, maar ook heerlijk bij zachte 
kazen.

FRUITIG
& FRIS

Varietales 
Blanco 2019
Prijs per fles 
€ 9,95

Prijs per fles 
bij 6 flessen 
€ 9,50

Prijs per fles 
bij 12 flessen

€ 8.95

  Chardonnay, 
  gewürztraminer 
  en pinot noir
  Somontano, Spanje
  Risotto met zalm, 
  kerstomaat en 
  courgette. 

Proefnotitie
Drie internationale ‘varietales’ zijn verwerkt  
in deze wijn met verschillende nuances. 
Eerst proef je de frisse smaak van gele  
appel, rozebloesem en nectarine. Dan komt 
de subtiele vanillesmaak van de vier maanden 
houtrijping naar boven, met als verbindende 
factor het milde zuur. Kortom, een aromatische  
karakterwijn die breed inzetbaar is.

Varietales 
Tinto 2018
Prijs per fles 
€ 9,95

Prijs per fles 
bij 6 flessen 
€ 9,50

Prijs per fles 
bij 12 flessen

€ 8.95

  Tempranillo, 
  syrah en 
  merlot
  Somontano, Spanje
  Stoofvlees met 
  balsamico en rode 
  wijn. 

Proefnotitie
Typisch een wijn voor het najaar: krachtig, 
kruidig, verwarmend en heel geschikt bij alle  
gerechten die nu op het menu staan. Een 
wijn waarin veel te ontdekken valt: zwarte  
bes, zoete kers, rijpe pruim, een wit  
pepertje, cacao en dat snufje vanille. Bedenk 
hier een gerecht met stoofvlees bij en je hebt 
een top wijn-spijs beleving. Vooral als je een 
scheutje van deze wijn meekookt. 

AROMA-
TISCH 
& VOL

KRACHTIG 
& VOL

Prijs per fles

€ 7.95
Prijs per fles

€ 9.95
Prijs per fles

€ 21.95

voor 

€ 55.50

van 

€ 61.70 

Bodega Sommos Proefpakket
Crianza
Reserva
Chardonnay Gewürztraminer
Merlot Tempranillo
Varietales Blanco
Premium

6 flessen

Gratis thuisbezorgd 
in Nederland.



Quinta do Noval
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Grand Cru
aan de Douro

Quinta do Noval 
Late Bottled Vintage 2013

Prijs per fles € 19,95

2e fles halve prijs

€ 9.98

  Touriga nacional, touriga franca, 
  tinta roriz, tinta barroca, tinta caõ
  Douro, Portugal
  Dadeltaart met vijgen en walnoten. 

Proefnotitie
De eerste indruk: Dat volle, zomerzongerijpte  
rijpe zwarte fruit. Daarna komt de mand met  
geconfijt fruit langs met aroma’s van vijgen,  
dadels, abrikozen en pruim. Vervolgens, als 
de wijn iets langer in je glas zit, komt ook 
de smaak van karamel, espresso en licht ge-
brande noten naar boven. Een beetje geduld  
dus voor nóg meer genieten. 

INTENS 
& VOL

Port is zoet en zwaar, dat is een veelgehoor-
de mening over deze dessertwijn. Maar een 
mooie Port is perfect in balans qua rest- 
suiker, alcohol en vooral ook zuur. Zeker 
een LBV, oftewel ‘Late Bottled Vintage, een 
wijn van een goed oogstjaar, die vier jaar 
op ‘tonéis, grote eikenhouten vaten gerijpt 
heeft. 

Bij Quinta do Noval weten ze als geen ander 
hoe ze een uitstekende Port kunnen maken. 
De vijf gebruikte druivenrassen staan op 100 
tot 600 meter op terrassen van leisteen en 
graniet boven het water van de Douro aan-
geplant. Het sap ervan wordt op authentieke 
wijze met de voeten getreden. Het resultaat: 
een perfecte afsluiter van een mooie maaltijd. 
Proef hem eens met pittige harde kaas en een 
handje noten. 



Weingut Künstler

Künstler 
Riesling Trocken 2019
Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Riesling
  Rheingau
  Traditionele Elzasser zuurkool. 

Proefnotitie
Dit is berglucht in vloeibare vorm. Zuiver,  
mineraal met tintelend fris zuur, prikkelend 
citrusfruit en elegante vlierbloesem. Maar ook 
nog dat vers gesneden groene appeltje en 
zo’n zachte, rijpe perzik. Dit alles maakt deze 
riesling een verfijnde multi-persoonlijkheid die 
niets anders nodig heeft dan het juiste wijnglas 
om er enorm van te kunnen genieten.
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Alleen de beste wijnboeren van Duitsland 
zijn lid van de VDP, het Verband Deut-
scher Prädikats- und Qualitätsweingüter. Je  
herkent hun wijnen aan flessen met de  
adelaar op de hals. Zo ook die van Weingut 
Künstler, een van de beste twaalf uit de 
Rheingau. 

Gunter Künstler heeft het juiste fingerspitzen-
gefühl om van zijn rieslings ware persoonlijk-
heden te maken. Stuk voor stuk levendig en 
speels, spatzuiver en strakdroog. Complexe 
wijnen met een scala aan fascinerende smaken. 

passie, kennis, 
en jarenlange
ervaring

ZUIVER 
& MINE-

RAAL

Weingut Künstler

NIEUW
IN HETASSORTIMENT

Künstler 
Hochheimer 
Hölle 2019 
Prijs per fles

€ 18.95

  Riesling
  Rheingau
  Gebraden kalfsvlees, 
  licht romige kazen.

Günther Künstler



•  1x Sommos chardonnay gewürztraminer
•  2x Sommos merlot tempranillo
•  1x Sommos Varietales blanco
•  1x Sommos Varietales tinto
•  2x Foliette Grains de Folie
•  1x Foliette Clos de la Fontaine
•  2x Schola Sarmenti Cubardi
•  1x Quinta do Noval LBV
•  1x Künstler Riesling Trocken

Proefpakket november

voor 

€ 98.95
van 

€ 115.40 

Buiten is het koud en nat, binnen is het behaaglijk en gezellig. Da’s typisch november in Nederland. 
We hebben meer aandacht voor samen lekker koken en de perfecte wijn-spijscombinatie. In ons proef-
pakket vindt u dé wijn, passend bij de mooiste najaarsgerechten, maar ook bij die fijne frisse lunchsalade. 

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 30 november 2020. 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.nl


