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Meer dan 1000 wijnen vanaf € 4,50.
19 Vinotheken verspreid over Nederland. 

Henri Bloem

Als het over klassieke Franse wijn gaat worden vaak als eerste Bordeaux en Bourgogne genoemd. 
Daarna komt de Rhône pas aan bod. Niet terecht, want net als eerdergenoemde gebieden heeft de Rhône 

een bijzonder lange vineuze historie. De diversiteit in klimaat, bodem, ligging van de wijngaarden en druivenrassen 
zorgen voor een brede keus aan zeer uiteenlopende wijnen. Wij hebben weer een mooie selectie voor u gemaakt 

uit 2018 en 2019, maar ook enkele wijnen uit andere jaren. 



Rood 2018: 
Extreem warm weer  
zorgt voor een 
exceptioneel mooie 
oogst.
De oogst voor de blauwe druiven startte 
begin september, een week eerder dan 
gebruikelijk. Dit was het gevolg van een 
exceptioneel jaar: een zachte winter,  
gevolgd door een zeer regenachtige  
lente, vooral in het zuidelijke deel. De 
hete zomer gaf een boost aan de ont-
wikkeling van de druiven. Verkoeling 
kwam in de eerste helft van augustus 
toen er voldoende neerslag viel om 
het vochtgehalte en het volume van de  
druiven weer op het juiste niveau te  
krijgen. Hierdoor werd de rijping van de 
druiven optimaal afgerond. 

Alhoewel de weercondities van beide 
gebieden niet erg uiteenlopend waren, 
zijn de resultaten dit wel. Het noordelijke  
deel had een overdadig grote oogst 
van zeer rijp fruit. De wijnen hebben 
iets meer alcohol en iets minder zu-
ren. Maar de syrah gaf ook een zeer 
complexe smaak en zijdezachte tan-
nines. In het zuiden leed men hier en 
daar volumeverlies door uitbraken van 

meeldauw. Maar het lukte de produ-
centen toch om die kenmerkende rijpe  
sappige stijl van een warm jaar te  
maken. De syrah, mourvèdre en  
grenache werden iets minder door-
stoofd dan normaal maar hebben wel 
een mooie fenolische rijpheid naast een 
geconcentreerde en rijke kwaliteit. 

Kortom, 2018 staat officieel te boek als 
een zeer geslaagd wijnjaar. 

2019 wordt vergeleken met de 
topjaren 2009 en 2015. Net zo 
genereus, iets vlezig en soms 
zelfs flamboyant.
 

Wit 2019: 
Een koel voorjaar 
zorgt voor excellente 
witte wijn.
In de hele Rhône was het zinderend heet 
en droog in juni en juli 2019. De druiven 
leden zelfs aan zonnebrand. Dit na een 
milde winter en een koude lente met 
vorst en hagel. Geen ideale start van een 
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mooi wijnjaar zou je zeggen, zeker wat 
de blauwe druiven betreft kon niet alles 
verwerkt worden tot mooie wijn. Toch 
bleek uit de eerste persingen dat vooral 
het witte druivensap, qua hoeveelheid 
en zuurbalans, zeer bevredigend was.  
De kwaliteit is zelfs beter dan in 2018. 
Fruitig en fris, maar niet overrijp dankzij 
de regen in augustus. 

Een langzame rijping van de viognier 
uit het noorden was het gevolg van het 
koele voorjaar. Het resultaat; frissere  
zuren met volop complexiteit. In het 
zuiden was het iets warmer tijdens het 
voorjaar. Met een overvloedige oogst 
van rijpe roussanne en marsanne als 
gevolg. 2019 wordt vergeleken met de 
topjaren 2009 en 2015. Net zo genereus, 
iets vlezig en soms zelfs flamboyant. Met 
de structuur om goed te ouderen. Jaar-
gang 2019 is dus ideaal om het wit in uw 
wijnkelder op een hoog niveau te hou-
den. 

De speciale voorverkoopprijzen 
zijn geldig vanaf nu t/m zondag 
28 februari 2021.

Rhône
2018/2019

Genereus en 
flamboyant
Het gebied, gelegen tussen Vienne en Avignon kan in twee delen onderverdeeld worden. Het grote verschil is het terroir: In het 
noorden staan de syrah wijnstokken op hoogte aangeplant op smalle, steile terrassen van verweerd graniet.  Het zuidelijke deel 
is vlakker en heeft een kalkrijke bodem met veel rivierafzettingen in de vorm van rolkeien. Grenache is hier de dominante druif, 
vaak aangevuld met syrah en mourvèdre. De meeste Rhônewijnen zijn rood en lopen uiteen van eenvoudige versies tot intens 
geconcentreerde en tanninerijke wijnen. De witte wijnen worden gemaakt van de druivenrassen marsanne, roussanne en viognier. 
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     Domaine Stéphane Ogier     
Ampuis	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19 I.G.P. Collines Rhodaniennes Viognier la Rosine  19,50  23,95 
 ’19 Condrieu la Combe de Malleval*   38,50 44,95 

TIP ’19 Côtes du Rhône le Temps est Venu    10,95 13,95 
 ’18 Syrah d’Ogier  10,95 13,95 
 ’17 I.G.P. Collines Rhodaniennes Syrah la Rosine   17,95 22,95 
 ’17 Côte-Rôtie mon Village*   42,95 49,95 
 ’18 Côte-Rôtie mon Village*   42,95 49,95 
 ’17 l’Âme Soeur Syrah de Seyssuel*   42,95 49,95
 ’18 l’Âme Soeur Syrah de Seyssuel*   42,95 49,95

Stéphane Ogier heeft zowel wijngaarden in de noordelijke appellaties als wijngaarden in het zuiden van de Rhône. Daar waar  
grenache domineert in plaats van syrah en deze mooi rijp werd in het warme 2019. De Côtes du Rhône ‘Temps est Venu’ is het 
resultaat; een prachtige combinatie van body, fruit, kruidigheid en kracht. Houd de Syrah de Seyssuel in de gaten, deze kan zich 
meten met de beste Côte-Rôties. De beste Cru’s uit de Côte-Rôtie brengt Stéphane in kistjes met zes verschillende terroirs op de 
markt. Een echt verzamelaarsobject. Vraag naar de beschikbaarheid hiervan bij uw Henri Bloem's Vinotheek. (2021-2033) 

     Domaine Duclaux     
Tupin	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19 Condrieu les Caillets    34,95  41,95
 ’17 Côte-Rôtie la Chana*   33,95  39,95
 ’17 Côte-Rôtie la Germine   36,95  43,95
 ’17 Côte-Rôtie Maison Rouge*   52,95  62,95 

De gebroeders Benjamin en David Duclaux hebben een opvallend goede Condrieu gemaakt dit jaar, de wijn bezit zowel aangename  
florale en fruit aroma’s als een frisse ondertoon. Van de Côte-Rôties bieden wij u de oogst 2017 aan, waarvan de Germine zeer 
koopwaardig is: veel wijn voor het geld. Het blad ‘Revue de Vin de France’ noemt de Côte-Rôties uit 2017 van de gebroeders  
Duclaux met recht ‘Valeur Sûre’. De wijnen zijn een vaste waarde in onze voorverkoop. (2021-2027) 

     Domaine du Monteillet     
Chavanay	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19 Vin de Pays les Hauts du Monteillet  12,50 14,95
TIP ’19 Vin de Pays le Petit Viognier  14,95  18,95
 ’18 Saint Joseph   20,95 25,95
 ’18 Condrieu les Grandes Chaillées  29,95 35,95 
 ’18 Condrieu Chanson   34,95  41,95
 ’18 Vin de Pays les Hauts du Monteillet  11,95  14,50
 ’18 Saint Joseph Cuvée du Papy  24,95 28,95
 ’18 Côte-Rôtie Fortis  48,95  56,95

Domaine du Monteillet bestaat eigenlijk uit een soort buurtschap van meerdere woonhuizen, loodsen en kelders, die tegen elkaar 
zijn aangebouwd als een soort vesting. De ligging is zeer fraai, bovenop een heuvel met uitzicht op de lager gelegen wijngaarden 
en de rivier de Rhône. Stéphane Montez maakt op deze locatie schitterende wijnen. Jarenlang zijn wij al fan van zijn sappige, fruit-
gedreven en gastronomische witte wijnen en van zijn rode wijnen met vlees, body en bewaarpotentieel. Wij zijn nog steeds blij u te 
mogen verrassen met deze heerlijke wijnen. (2021-2028) 
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De witte wijnen van Domaine Coursodon 
beschikken over een uitstekende balans 
tussen een volle smaak en aangename 
zuren.

     Domaine Coursodon     
Mauves	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Saint Joseph Silice*  23,95  28,95
 ’19  Saint Joseph le Paradis Saint-Pierre*   37,95  44,95 
 ’18  Saint Joseph Silice*  22,50  26,95
 ’18  Saint Joseph l’Olivaie*  30,95  36,95
 ’18  Saint Joseph la Sensonne*  41,95  48,95
 ’18  Saint Joseph Paradis Saint-Pierre*  42,95  49,95

Saint Joseph is een appellatie die bekend staat om zijn steile hellingen en schilderachtige valleien. De bodem bestaat grotendeels 
uit graniet, wat zorgt voor een minerale en frisse 'touch' in de druiven. De witte wijnen van Domaine Coursodon beschikken daar-
door over een uitstekende balans tussen een volle smaak en aangename zuren, wat zeker geldt voor jaargang 2019. De rode wijnen 
‘Silice’ en ‘l’Olivaie’ geuren heerlijk naar rood fruit, zijn sappig en kruidig en kunnen een aantal jaren bewaard worden. De hogere 
wijnen ‘Paradis’ en ‘La Sensonne’ zijn de paradepaardjes van het domaine: de ‘Paradis’ is elegant en klassiek en ‘La Sensonne’ rijk 
en diep door rijping op nieuwe eiken vaten. Beiden zouden idealiter zes tot tien jaar worden weggelegd. (2021-2028) 

     Domaine Courbis     
Châteaubourg 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Saint-Péray le Tram  17,50  21,95
 ’19  Saint Joseph les Royes*  32,50  37,95
 ’18  I.G.P. Colline Rhodaniennes l’Aube*  16,50  19,95
 ’18  Saint Joseph les Royes  29,95  34,95
 ’18  Cornas Champelrose*  28,95  34,95
 ’18  Cornas la Sabarotte*   55,95  64,95

Ook dit jaar mogen wij u de wijnen van Domaine Courbis aanbieden. Nieuw is de ‘Syrah l’Aube’, waarvan de wijngaarden tegen de 
‘Saint Joseph’ appellatie aanliggen. Deze syrah is een zeer fraaie, elegante wijn met veel donker fruit, een goede structuur en een 
zeer gunstig prijskaartje. De Cornassen zijn klassieke bewaarwijnenn en hebben een aantal jaar nodig om op dronk te komen. 
(2021-2033) 
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     Vincent Paris     
Cornas	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’20  Vin de Pays Granit Blanc*   13,95  16,95
 ’19  Crozes Hermitage BIO   14,50  17,95
 ’19  Cornas Granit 30  23,50  27,95
 ’19  Cornas Granit 60   32,50  37,95
 ’19  Cornas la Geynale  38,95  45,95

Vincent Paris blijft ons omverblazen met zijn talent voor wijn maken. Al jaren zijn wij fan van zijn Crozes-Hermitage met veel zwart 
fruit in de neus, een kruidige ondertoon en een lange afdronk met ronde tannines. Daarnaast bieden we een selectie uit Cornas aan. 
De namen ‘Granit 30’ en ‘Granit 60’ verwijzen naar de granieten ondergrond en hellingspercentages van respectievelijk 30 en 60 
procent. De ‘Granit 60’ is een klassieke, krachtige Cornas met een enorme concentratie, krachtige tannines en precies voldoende 
zuren. (2022-2039) 

     Alléno & Chapoutier     
Tain l’Hermitage	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19 Saint Joseph Croix de Chabot  17,95 20,95
TIP ’20  Côtes du Rhône  8,95  10,50
 ’17 Crozes-Hermitage Guer Van  14,95 16,95
 ’19 Saint-Joseph Croix de Chabot  16,95  19,95
 ’14 Saint-Joseph Couronne de Chabot  24,95 28,95 

Vanwege hun gedeelde passie voor zowel wijn als gastronomisch eten ontstond een samenwerking tussen driesterrenchef Yannick 
Alléno (Pavillon Ledoyen) en de wereldberoemde wijnmaker Michel Chapoutier. Het resultaat is een serie wijnen die uitzonderlijk 
combineert bij verrukkelijke maaltijden. Zo adviseren ze bijvoorbeeld de rode Saint Joseph Croix de Chabot bij eendenpastei met 
foie gras. Wat wil een mens nog meer!  De wijnen van dit huis zijn simpelweg heerlijke en betaalbare Rhônewijnen voor de middel-
lange termijn. (2022-2030)

     Domaine Albert Belle     
Larnage	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

TIP ’19  Crozes-Hermitage  16,50 19,95
 ’18  Crozes-Hermitage Roche Pierre*  29,95 35,95
 ’19  Hermitage   54,95 64,95
 ’18  Crozes-Hermitage les Pierelles  14,95  16,95
 ’18  Crozes-Hermitage Louis Belle  19,95  23,95
 ’17  Crozes-Hermitage Roche Pierre*  38,95  45,95
 ’17  Hermitage*  62,95  73,95
 ’18  Hermitage*  65,95 76,95

Wijnmaker Philippe Belle maakt zowel witte als rode wijnen. Zijn wijngaarden liggen verspreid over twee verschillende appellaties 
in het Noord-Rhônegebied. Dit domaine bezit een enorme verscheidenheid aan ondergrond, waardoor er grote verschillen zijn in 
complexiteit en kwaliteit. Zo komt de rode Roche Pierre van granieten bodems, waardoor een van de meest krachtige Crozes- 
Hermitage is en de Louis Belle komt van een bodem rijk aan klei en kalksteen, waardoor de wijn iets eleganter is. Stuk voor stuk 
wijnen met veel complexiteit, power en een lange afdronk. Een zeer bevlogen en kundige wijnmaker die boeiende en uitgesproken 
wijnen produceert. (2022-2031) 

BIO
BIO
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     M. Chapoutier     
  
Tain l’Hermitage	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’18  Saint-Joseph les Granits*  49,95  57,95
 ’18  Ermitage le Méal*  164,50  189,00
 ’18  Ermitage de l’Orée*  172,50 199,00
 ’18  Ermitage l’Ermite*  415,00 475,00
 ’18  Crozes-Hermitage les Varonniers*  43,95 49,95
 ’18  Saint-Joseph les Granits*  49,95  57,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois*   64,95  73,95 
 ’18  Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac*  67,95 77,95
 ’18  Côte-Rôtie la Mordorée*  107,95  122,95
 ’18  Ermitage les Greffieux*  115,00 132,50
 ’18  Ermitage le Pavillon*  255,00 289,50
 ’18  Ermitage l’Ermite*  295,00 325,00

Als Rhône-liefhebber en genieter kunt u niet om de indrukwekkende wijnen van Michel Chapoutier heen. Tegenwoordig wordt hij 
bijgestaan door Mathilde en Maxime Chapoutier. Met groot respect voor en kennis van terroir produceren zij grootse wijnen in 
zowel Noord- als Zuid-Rhône. Een groot gedeelte van hun wijnen wordt biodynamisch geproduceerd. De wijnen zijn met recht elk 
jaar zeer gewild en daardoor zeer schaars. Dit jaar mogen ze uiterst tevreden zijn met hun wijnen. Het was een uitdagend jaar met 
zowel hitte als heftige regenval, waardoor het plukmoment cruciaal was. Stuk voor stuk excellente wijnen die een mooi evenwicht 
tussen verfijnde zuren en tannines presenteren. (2022-2033) 

     Domaine du Tunnel     
Saint-Péray	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’20  Saint-Péray Marsanne*  23,95  27,95
TIP ’19  Saint-Péray Roussanne   27,50  33,95
 ’20  Saint-Péray Cuvée Prestige  29,95  35,95
 ’19  Saint Joseph*  30,95  36,95
 ’19  Cornas*  39,95  46,95
 ’19  Cornas Magnum*  80,95  93,95
 ’19  Cornas Vin Noir*  47,95  56,95

Liefhebbers van rijke en complexe witte wijnen zijn bij Stéphane Robert van Domaine du Tunnel aan het goede adres. Waar de Marsanne 
licht mineraal is met aroma’s van appel en steenfruit is de Roussanne iets voller met tonen van amandel- en abrikozenbloesem. De 
Cuvée Prestige krijgt door de rijping op houten vaten een dikkere en romigere structuur dan voorgaande wijnen. Ook dit jaar is de 
Cornas ‘Vin Noir’ van bijzonder hoge kwaliteit, afkomstig van druiven van ruim 100 jaar oude wijnstokken. Voor wie van elegante  
Cornas houdt is deze wijn een echte aanrader. De wijnen van Stéphane zijn erg gewild en daardoor vrij snel uitverkocht. (2022-2029) 

De Cuvée Prestige van Domaine du Tunnel 
krijgt door de rijping op houten vaten een 
dikkere en romigere stuctuur.
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Co en Inno proeven tijdens de beurs 
'ViniSud' bij Domaine Albert Belle

     Domaine Coste Chaude      
Visan	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Côtes du Rhône Florilège   7,50 8,50
TIP ’19  Côtes du Rhône-Villages Madrigal   8,50 9,95 
 ’19  Visan Rocaille   10,95  13,95
 ’19  Visan Argentière   10,95 13,95

Net achter het dorpje Visan in het zuidelijk Rhône gebied, vinden we, op 350 meter hoogte, Domaine Coste Chaude. De hoogte is 
belangrijk, omdat het in de hoger gelegen wijngebieden gemiddeld drie graden kouder is dan de lager gelegen gebieden, waardoor 
de wijnen uit de hogere gebieden meer frisheid bevatten. In 2018 is het domaine overgenomen door Vincent Tramier. Ondanks de 
opfrisbeurt van het etiket blijft de stijl van het domaine vergelijkbaar: een goede balans tussen rijp fruit, milde tannines en precies 
voldoende zuren. (2021-2027) 

     Domaine de Dionysos     
Uchaux-les-Farjon	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’20  Côtes du Rhône Viognier   8,95  9,95
 ’19  Côtes du Rhône Grenache Gris  14,95  16,95
 ’18  Côtes du Rhône la Devèze  5,95 6,95

TIP ’18  Cairanne Côtes du Rhône-Villages la Cigalettes 7,50 8,95

De familie Farjon produceert rode en witte wijnen in het Côtes du Rhône-gebied. De wijnstokken zijn gemiddeld 30 tot 50 jaar oud 
en produceren sappige en toegankelijke rode wijnen van grenache en syrah en karaktervolle witte wijnen van viognier en grenache 
gris. Uitschieter voor wit is de ‘Grenache Gris’, een gastronomische en complexe wijn. Voor rood is dat de Cairanne die wordt  
beschouwd als beste van de zeventien Côtes du Rhône Villages-appellaties. (2021-2028)

     Domaine des Amouriers     
Vacqueyras	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’18  Vacqueyras  18,95  22,95
 ’20  Vin de Pays de Vaucluse Suzanne  4,95  5,95 
 ’18  Vacqueyras Signature ½  6,50 7,95
 ’18  Vacqueyras Signature  11,95 13,50
 ’18  Vacqueyras les Genestes  14,50 16,95

Domaine des Amouriers is onze Vacqueyras producent, en wat voor één. Op 30 hectare wijngaard werken ze volledig biologisch. De 
stokken zijn gemiddeld 50 jaar oud en leveren daarom heel weinig opbrengst op. De rode wijnen zijn hierdoor heel geconcentreerd, 
complex en toch verfijnd doordat ze geen houtrijping krijgen, maar rijpen op betonnen vaten. De witte Vacqueyras krijgt twaalf 
maanden houtrijping en heeft naast een lichte toets van toast tonen van tropisch fruit en een mooie zuurgraad. Wijnen met een heel 
mooie prijs-kwaliteitsverhouding. (2021-2028)

Co en Huub met David Duclaux

BIO
BIO

BIO
BIO

BIO
BIO
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Vader Pascal en zoons Jean-Baptiste en 
François Lafond bewijzen al jaren hoe goed 
biologische wijnen uit Zuid-Rhône kunnen 
zijn.

     Domaine Lafond     
Tavel	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’20  Lirac   9,95  11,50
 ’20  Tavel   9,95  11,50
 ’20  Côtes du Rhône   6,95 8,50
 ’19  Lirac   9,95 11,50

TIP ’18  Lirac la Ferme Romaine   14,95  17,50
 ’18  Châteauneuf-du-Pape   26,95 31,95 

Vader Pascal en zoons Jean-Baptiste en François bewijzen al jaren hoe goed biologische wijnen uit Zuid-Rhône kunnen zijn. Neem 
bijvoorbeeld de Côtes du Rhône. De druiven voor deze cuvée zijn afkomstig van wijngaarden in het noorden van het gebied. De 
wijn heeft daardoor veel sappig rood fruit in de neus, in combinatie met frisheid en zachte tannines. Onze favoriet is de ‘Ferme 
Romaine’, afkomstig van een gedeelte wijngaard uit Lirac waar de oudste stokken grenache, syrah en mourvèdre staan: intens, 
prachtig gestructureerd, rijk en krachtig. Op en top zuid-Rhône. (2021-2028)

     Domaine de la Mordorée     
  
Tavel	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Lirac la Reine des Bois  19,95  24,95 
TIP ’19  Lirac la Dame Rousse  13,95  17,95
 ’18  Lirac la Reine des Bois  19,95  24,95
 ’18  Lirac la Reine des Bois Magnum*  46,95  54,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape la Reine des Bois  44,95  53,95

Moeder Madeleine en dochter Ambre hebben voortvarend en met succes de familietraditie voortgezet. Alle wijnen zijn inmiddels 
biologisch gecertificeerd. De kwaliteit is loepzuiver en de stijl is in recente jaren wat opener van karakter geworden. Wij zijn nog 
steeds blij deze wijnen te mogen importeren. Het Engelse wijnblad Decanter riep onlangs de 2017 Lirac Dame Rousse uit tot  
“Must Have Wine”. Fraaie wijnen voor nu en de middellange termijn. (2021-2029)

BIO
BIO

BIO
BIO
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     Domaine du Grapillon d’Or     
  
Gigondas	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

TIP ’18  Gigondas Special Reserve  15,95 18,50 
 ’16  Gigondas Cuvée Excellence   26,95  32,95

De opbrengst van de oudste stokken van dit domaine was in 2018 erg laag, waardoor er in dat jaar geen Cuvée Excellence is 
gemaakt. Hierdoor zijn deze druiven verwerkt in de ‘gewone’ Gigondas en dat proef je: mooi geconcentreerd met veel sap, power 
en een lange afdronk. Daarnaast bieden we dit jaar de 2016 Cuvee Excellence aan, voor wie een compactere en gespierdere wijn 
zoekt. (2021-2029)

     Domaine Raspail-Ay     
  
Gigondas	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’18  Gigondas ½  10,95  12,50
 ’18  Gigondas   19,95  22,95
 ’18  Gigondas Magnum*   46,95  53,95
 ’18  Gigondas Double Magnum*  110,00  127,50

Dominique Ay maakt van zijn 18 ha wijngaard één wijn: Gigondas. Jaargang 2018 bestaat uit 70% grenache, aangevuld met 20% 
syrah en 10% mourvèdre, die vervolgens 18 maanden op gebruikte houten vaten rijpt. Een kleine opbrengst, maar wát een 
opbrengst. De wijn is intens, expressief, verfijnd en heeft milde tannines. (2023-2033)

     Domaine Saint Damien     
  
Gigondas	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Gigondas Classique  15,95  18,95
 ’19  Gigondas Souteyrade  17,95  20,95
 ’19  Gigondas Louisiana  17,95  20,95

De wijnen uit Gigondas van Saint Damien hebben een schitterende en intense kleur, zijn robuust en stevig en bezitten een goede 
lengte. Voor ons springt de Souteyrade eruit met zijn aardse, kordate smaak en sappige afdronk. Voor wie van volle en intense 
Rhônes houdt is dit Domaine een echte aanrader. (2024-2029)

De wijnen van Domaine des Amouriers

Co met Pascale Gras en Igor Chudzikiewicz
van Domaine des Amouriers

Michel met Céline Chauvet 
van Domaine Grapillon d'Or

BIO
BIO
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Onze tip: Santa Duc les Quatre Terres, een 
wijn met de stijl van de hogere wijnen,
voor een betaalbare prijs.

     Domaine Santa Duc     
  
Gigondas	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

TIP ’19  Côtes du Rhône les Quatre Terres  11,50  13,95
 ’18  Gigondas Aux Lieux Dits  19,50 23,95
 ’18  Gigondas Clos Derriere Vieille  26,95  31,95
 ’18  Gigondas les Hautes Garrigues  34,50  41,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape Habemus Papam  28,95  33,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape les Saintes Vierges  39,95 47,95

Domaine Santa Duc staat terecht bekend als één van de beste Gigondas- en Châteauneuf-du-Pape-specialisten. Yves en zoon  
Benjamin Gras weten de essentie van deze appellaties te vangen in hun wijnen. De wijnen rijpen zowel op houten vaten als op 
amfora (terracotta urnen van 800 liter). De wijnen bezitten een prachtige combinatie van concentratie, kracht en frisheid. Wijnen 
die mettertijd alleen maar meer gaan imponeren. Onze tip: de Côtes du Rhône Quatre Terres, een wijn met de stijl van de hogere 
wijnen, voor een betaalbare prijs. (2021-2035)

     Domaine Juliette Avril     
Châteauneuf-du-Pape	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’20  Châteauneuf-du-Pape  19,95  21,95
 ’19  Châteauneuf-du-Pape  18,95 20,95 
 ’19  Châteauneuf-du-Pape Magnum*  36,95  42,95 

Al jaren hebben wij contact met Stephan Brun van Domaine Juliette Avril. Met groot respect voor de natuur en wijnrank bewerken 
zij 20 hectare in Châteauneuf-du-Pape. Ze zetten alles in werking om elegante wijnen te maken die binnen een aantal jaren  
gedronken kunnen worden. Elegante wijnen, met fijne zuren, veel sap en een lichte kruidigheid. (2022-2025)



Voorverkoop Rhône 11

     Domaine de Beaurenard     
Châteauneuf-du-Pape	 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’19  Châteauneuf-du-Pape  30,95  36,95 
 ’20  Côtes du Rhône   10,50  12,50

TIP ’19  Rasteau Côtes du Rhône-Villages   14,95 17,95
 ’19  Châteauneuf-du-Pape   30,95 36,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape Boisrenard   48,95  56,95

Daniel en Frédéric Coulon en hun team werken hard om druiven van een zo hoog mogelijke kwaliteit te oogsten. Ze werken 
volledig biodynamisch en alle werkzaamheden worden met de hand gedaan, van snoeien tot oogsten. Die zorg en precisie  
proef je terug in de wijnen van dit Domaine, die niet voor niets zeer geliefd zijn. De wijnen zijn levendig met krachtige en toch  
verfijnde tannines, rijp fruit en frisheid. Veel wijn voor een rechtvaardige prijs. (2022-2030)

     Domaine du Vieux Télégraphe     
Châteauneuf-du-Pape 	 Voorverkoopprijs	 Winkelprijs

 ’18  Châteauneuf-du-Pape la Crau  43,95  51,95
 ’19  Châteauneuf-du-Pape la Crau  43,95 51,95
 ’18  Châteauneuf-du-Pape Telegramme   28,95 33,95
 ’17  Châteauneuf-du-Pape Piedlong*  37,95  43,95

TIP ’18  Châteauneuf-du-Pape la Crau   54,95  64,95
 ’17  Châteauneuf-du-Pape la Crau   63,95  73,95

Sinds 1891 maakt de Brunier familie wijn op het plateau La Crau in Châteauneuf-du-Pape. In de loop der jaren hebben ze hun 
wijngaarden uitgebreid met o.a. de wijngaard Piedlong. Deze wijngaard bevindt zich in het hart van de Châteauneuf-du-Pape-
appellatie en ligt op het hoogste punt in de regio. Hierdoor is de Piedlong-wijn iets eleganter en verfijnder dan de La Crau.  
Van deze laatstgenoemde bieden wij u twee jaargangen aan. De 2017-jaargang is complex, boordevol rijp fruit met een krachtige 
afdronk, ideaal om langer (7 - 20 jaar) weg te leggen in de kelder. De jaargang 2018 is iets opener en levendiger waardoor deze jong 
al prima drinkbaar is (5 - 15 jaar). (2023-2038)

Bij Domaine de Beaurenard

Michel en Edwin samen met Benjamin Gras 
van Domaine Santa Duc

Michel en Edwin bij Daniel Coulon 
van Domaine de Beaurenard
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BIO



Speciale voorverkoopprijzen zijn geldig vanaf 
nu t/m zondag 28 februari 2021.

www.henribloem.nl

Wat is voorverkoop?

Normaliter	bezoeken	wij	in	maart	en	april	
het	Rhônedal.	Daar	proeven	wij	het	hele	
assortiment	 bij	 onze	 vaste	 contacten,	 
maar	 ook	 bij	 veel	 nieuwe	 producenten.	 
Nu	hebben	we	bij	de	producenten	proef-
flessen	opgevraagd	die	we	in	ons	proef- 
lokaal	 in	 Nederland	 hebben	 geproefd.	 
Na	zo’n	proeverij	besluiten	we	pas	welke	 
wijnen	we	gaan	aankopen	voor	de	verkoop	 
in	onze	Vinotheken.	Tijdens	de	voorver-
koopactie	(deze	folder)	stellen	wij	u	in	de	
gelegenheid	om	gelijktijdig	met	ons	mee	
te	kopen	tegen	extra	scherpe	prijzen,	die	
beduidend	lager	liggen	dan	de	toekom-
stige	 winkelprijzen.	 Het	 behoeft	 geen	
uitleg	 dat	 een	 aantal	 wijnen	 dermate	
schaars	is,	dat	ze	uitsluitend	zeer	beperkt	
in	de	voorverkoop	te	koop	zijn.	Een	snelle	 
reactie	 is	 zodoende	zinvol.	Wanneer	de	
wijnen	hun	volledige	(vat)rijping	hebben	
ondergaan	 en	 gebotteld	 zijn,	 volgt	 de	
uitlevering.	

Legenda:

	 		 een	witte	wijn.
	 	 een	rosé.
	 		 een	rode	wijn.
(2021-2033)		 wijnen	zijn	ongeveer	op	
	 	 dronk	in	deze	periode.	
	 	 Echter	daar	het	‘levend’	
	 	 materiaal	is,	is	het	belang-
	 	 rijk	de	conditie	van	de	wijn	
	 	 regelmatig	te	controleren.		
	 	 de	conditie	van	de	wijn	
	 	 regelmatig	te	controleren.
TIP		 Deze	wijnen	hebben	een	
	 	 uitstekende	prijs/
	 	 kwaliteitsverhouding.
*	 	 Dit	zijn	schaarse	‘allocatie-
	 	 wijnen’,	die	zeer	beperkt	
	 	 leverbaar	zijn	en	die	we	
	 	 helaas	moeten	verdelen	
	 	 onder	de	liefhebbers,	die	
	 	 voorgaande	jaren	deze	
	 	 wijnen	ook	kochten.

Condities:

•			 Prijzen	zijn	in	euro’s,	inclusief	BTW,	
	 accijns	en	transport	vanuit	Frankrijk.	
•	 Prijzen	zijn	per	fles,	minimum	12	
	 flessen	per	soort.	
•	 Een	enkele	‘losse’	fles	is,	na	overleg	
	 met	ons	mogelijk,	meerkosten	€	1,50.	
•	 Eventuele	verhoging	van	BTW	en/of	
	 accijns	moeten	wij	bij	levering	door-
	 berekenen.	
• Levering	na	botteling	op	het	domaine,	
	 najaar	2021.
•	 Levering	in	regio	(stad)	Vinotheek	
	 vanaf	24	flessen	franco	aan	huis,	
	 overig	in	overleg.	
•	 Betaling	binnen	14	dagen	na	factuur-
	 datum,	factuur	is	-	na	betaling	-	
	 tevens	uw	eigendomsbewijs.	
•	 Verkopen	zolang	de	voorraad	strekt.	


