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Tussen Vienne en Avignon strekt de appellatie Côtes du Rhône zich uit aan 
weerszijden van de Rhône - van oudsher een belangrijke verbindingsroute - 

over 250 gemeenten en de 6 departementen Saône-et-Loire, Rhône, Ardèche, 
Drôme, Vaucluse en Gard. De streek wordt opgedeeld in een noordelijk en 
zuidelijk gedeelte. De rode wijnen van het graniethoudende terroir uit het 

noordelijke gedeelte worden voornamelijk gemaakt van syrah; op zuidelijke, 
kalkrijke grond is de grenache noir de voornaamste druif. Witte Rhônewijnen 

komen voornamelijk uit het noordelijke deel en kenmerken zich door het rijke, 
bloemige karakter dat de viognier, roussanne en marsanne met zich mee brengen. 



Rood 2016: hoge kwaliteit, 
hoge opbrengst
Het groeiseizoen begon in 2016 door de koele lentemaanden 
pas 3 weken later dan normaal. Noordelijke regens dreigden 
in mei en juni meeldauw te veroorzaken; het Zuiden genoot 
daarentegen van een ongestoorde late lente. Een droge en 
stabiele zomer volgde en zorgde voor een goede rijping in 
de hele streek. Ook de nazomer was ideaal met haar zonnige 
dagen en koele nachten. Pas begin oktober werden de 
druiven met inmiddels een perfect ontwikkelde balans 
tussen tannines, suikers en zuren geoogst. 

De noordelijke wijnen charmeren met hun intense fruit en toe-
gankelijke structuur. De syrah heeft soepele tannines en een 
kleurintensiteit die syrah typeert. De zuidelijke wijnen evenaren 
met de perfecte rijping van de mourvèdre en grenache noir de 
topjaren 1990 en 2010.

Samenvattend kenmerkt 2016 rood zich door 3 elementen: 
hoge concentratie van rijp fruit, zijdezachte tannines en een 
energieke frisheid. Deze elementen geven de wijnen zowel 
een lang bewaarpotentieel als een goede drinkbaarheid in hun 
jeugd. Hier kunt u gerust uw kelder mee vullen!

Wit 2017: hoge kwaliteit, zeer 
lage opbrengst
In tegenstelling tot het jaar ervoor was het groeiseizoen 
van 2017 een opeenstapeling van gevreesde weersomstan-
digheden. Bijna alle wijngaarden in de hele Rhônestreek 
hadden te maken met hagel, vorst, vruchtverlies (‘coulure’), 
onregelmatige vruchtvorming en -rijping (‘millerandage’) 
en droogte. Dit leidde tot een van de vroegste en kleinste 
oogsten ooit. De druiven die de barre omstandigheden wel 
wisten te trotseren, waren echter van fenomenale kwaliteit. 
Juist doordat er door de coulure relatief weinig druiven 
aan een tros groeiden, hadden deze druiven alle ruimte om 
goed te rijpen. 

Noordelijk wit is dit jaar formidabel; Condrieu, maar ook de 
minder bekende Saint-Péray wijnen en de witte Crozes-Hermi- 
tage verrasten ons met een grote diepgang en complexiteit  
en daarmee een lang bewaarpotentieel. De zuidelijke wijnen 
missen hier en daar de grote lengte, maar blinken uit in intens 
rijp doch levendig fruit en een hoog ‘lekkergehalte’. De extreem 
lage opbrengst zal er echter voor zorgen dat deze jaargang 
sneller dan gewenst uitverkocht zal raken en hoger geprijsd zal 
zijn. Kortom, grijp uw voordeel met deze voorintekening van 
onze persoonlijk geselecteerde wijnen!   

RHÔNE 2016 / 2017
Rood 2016: hoge kwaliteit, hoge opbrengst

Wit 2017: hoge kwaliteit, zeer lage opbrengst
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‘De zuidelijke wijnen evenaren met de 
perfecte rijping van de mourvèdre en 
grenache noir de topjaren 1990 en 2010.’

De speciale voorverkoopprijzen zijn geldig vanaf nu t/m zaterdag 16 maart 2019.

Stephane Ogier met Tjitse Mollema en Edwin Verburg



 Domaine Stéphane Ogier 

Ampuis  Voorverkoopprijs Winkelprijs

TIP ’17 I.G.P. Collines Rhodaniennes Viognier la Rosine  17,95 20,95
 ’17 Condrieu la Combe de Malleval*  37,95 43,95

TIP ’17 Côtes du Rhône le Temps est Venu  10,50 12,50
TIP ’16 I.G.P. Collines Rhodaniennes Syrah la Rosine   16,95 19,95
 ’16 Côte-Rôtie mon Village*  37,95 43,95
 ’16 l’ Âme Soeur Syrah de Seyssuel*  33,95 39,95

Het domaine van Stéphane Ogier is een ‘continuing success story’. De internationale pers rolt over dit bedrijf heen want de kwaliteit 
van zijn wijnen blijft elk jaar stijgen. Stéphane heeft het ook dit jaar goed gedaan. Zijn rode wijnen zijn fluwelen pareltjes en de witte 
wijnen maken de reputatie van de oogst 2017 meer dan waar. Vooral hoge kwaliteit met helaas een lage kwantiteit. Zijn beste Cru’s 
uit de Côte-Rôtie brengt hij in kistjes met 6 verschillende soorten op de markt. Een echt verzamelaarsobject. Vraag naar de beschik-
baarheid hiervan bij uw Henri Bloem Vinotheek®. (2019-2029)

 Domaine Duclaux 

Tupin         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17 Condrieu les Caillets  34,95 40,95
 ’16 Côte-Rôtie la Chana*  33,50 40,50

TIP ’16 Côte-Rôtie la Germine  36,95 43,50
 ’16 Côte-Rôtie Maison Rouge*  50,95 58,50

De broers Duclaux zijn een toonbeeld van bescheiden wijnmakers. Blij met hun 2016 rode wijnen, nóg blijer met hun witte wijnen van 
2017. Door de strenge selectie hebben zij spannende wijnen gemaakt. Jong al zeer drinkbaar, maar met een goed bewaarpotentieel. 
Zij kregen veel goede recensies in wijnbladen, onder andere in Decanter. Wij zijn al jaren fan. (2019-2029)

 Domaine du Monteillet 

Chavanay         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’16 Vin de Pays Le Blanc d’en Face  10,95 13,95
 ’17  Saint Joseph  22,50 26,95
 ’17  Condrieu Les Grandes Chaillées  29,95 35,95
 ’16  Condrieu Chanson  34,95 41,50
 ’16  Vin de Pays Les Hauts du Monteillet  11,50 13,95
 ’16  Saint Joseph Cuvée du Papy  23,95 27,95

De wijngaarden van Domaine du Monteillet liggen in een pittoresk stukje van de noordelijke Rhône. In Chavanay, een relatief klein 
dorpje op zo’n 10 minuten rijden van Condrieu maakt Stéphane Montez zijn rijke en complexe witte wijnen van de viognier druif en 
zijn vollere rode wijnen van de syrah druif. De geschiedenis vertelt ons dat één van de vroegere eigenaren, monsieur Villard, veld-
maarschalk was van Lodewijk XIV. Een lange geschiedenis met rijke wijnen en bijzondere verhalen. De witte wijnen zijn spannend en 
complex en kunnen al vrij jong gedronken worden, terwijl de rode wijnen een opzienbarende lange rijpingsperiode kunnen onder-
gaan. Plaatjes van wijnen. (2019-2029)

Co Hartman(Bloem Zwolle) en Inno van 
den Berg (Bloem Utrecht) op bezoek bij 
Stéphane Montez(l)Stéphane Ogier legt uitDomaine du Monteillet
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 Domaine Coursodon 

Mauves  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’18  Saint Joseph Silice  23,50 27,50
 ’17  Saint Joseph Le Paradis Saint-Pierre*  37,95 44,95

TIP ’17  Saint Joseph Silice  21,95 25,95
 ’17  Saint Joseph l’Olivaie  29,95 34,95
 ’17  Saint Joseph La Sensonne*  41,50 47,50
 ’17  Saint Joseph Paradis Saint-Pierre*  42,50 49,95

Saint Joseph is een appellatie die bekend staat om de steile hellingen, waardoor er niet gewerkt kan worden met machines. Alles 
gebeurt met de hand. De bodem bestaat grotendeels uit graniet, wat zorgt voor een hogere zuurgraad in de druiven. De witte 
wijnen van domaine Coursodon zijn rond maar hebben daardoor ook mooie frisse tonen. 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 Sensonne 
zijn de paradepaardjes van het domaine. De ‘Paradis’ is elegant en klassiek en de ‘La Sensonne’ rijk en diep door rijping op nieuwe 
eiken vaten. Beiden moeten zeker 6 tot 10 jaar worden weggelegd. (2019-2029)

 Domaine Courbis 

Châteaubourg  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17 Saint-Péray le Tram  16,50 18,95
 ’17 Saint Joseph les Royes*  27,50 31,95
 ’17 Saint Joseph les Royes  27,95 31,95
 ’17 Cornas Champelrose*  28,50 32,95
 ’17 Cornas Les Eygats*  38,95 44,95
 ’17 Cornas La Sabarotte*  52,50 59,95

Ook dit domaine heeft te maken met een enorme wereldwijde vraag naar hun wijnen, goede wijnen die betaalbaar zijn. De witte 
Saint Joseph wordt gemaakt van 100% marsanne druiven en is mooi rond van structuur en elegant. De Cornas is een echte kracht-
patser welke nog vele jaren kan rijpen. De hoeveelheden die wij bij dit domaine mogen kopen zijn helaas beperkt en wij moeten 
deze wijnen verdelen onder onze klanten. (2019-2032)

‘De rode wijnen ‘Silice’ en ‘l’Olivaie’ geuren 
heerlijk naar rood fruit, zijn sappig en kruidig 
en kunnen een aantal jaren bewaard worden.’
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Jerome Coursodon met Tjitse Mollema en Edwin Verburg



 Vincent Paris 

Cornas  Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’18 Vin de Pays Granit Blanc  13,50 15,95
 ’17  Crozes Hermitage BIO  13,50 15,95
 ’17  Cornas Granit 30  22,95 25,95
 ’17  Cornas Granit 60  30,95 36,95
 ’17  Cornas la Geynale*  37,95 45,50

Vincent Paris is een jonge wijnboer uit Cornas. Hij produceert wijnen die absoluut niet mogen ontbreken in uw kelder! Waar de witte 
wijn jong op zijn best is, worden zijn rode wijnen beter met de jaren. Alle rode wijnen krijgen houtrijping in gebruikte vaten, om de 
kenmerken van het ‘terroir’ te complementeren. Zwart fruit, peper, tannines, kruiden en een lange afdronk zijn een paar steekwoor-
den om de wijnen van Vincent te omschrijven. De ‘La Geynale’ steekt er met kop en schouder bovenuit, door de druiven van ruim 80 
jaar oude stokken. Het doel is met deze druiven de beste Cornas te maken die er is, aldus Vincent. (2019-2034)

 Alléno & Chapoutier 

Tain l’Hermitage   Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Saint Joseph Croix de Chabot     17,50 21,50
TIP ’17  Côtes du Rhône     8,50 9,95
 ’16  Crozes-Hermitage Guer Van     14,95 17,50
 ’17  Saint-Joseph Croix de Chabot     16,95 20,95

Alléno & Chapoutier is ontstaan uit een samenwerking van sterrenchef Alléno en wereldberoemde wijnmaker Michel Chapoutier. De 
wijnen kenmerken zich door hun toegankelijke stijl en souplesse. Alléno en Chapoutier richten zich op het biodynamisch wijn maken, 
hun wijnen zijn loepzuiver. Het wijnhuis maakt zeer bijzondere wijnen die elk jaar beter worden. (2019-2026)

 Domaine Albert Belle 

Larnage         Voorverkoopprijs Winkelprijs

TIP ’17  Crozes-Hermitage  15,95 18,95
 ’17  Crozes-Hermitage Roche Pierre  28,95 33,95
 ’16  Hermitage  51,95 61,95
 ’16  Crozes-Hermitage les Pierelles  13,50 15,95
 ’16  Crozes-Hermitage Louis Belle  19,95 22,95
 ’16  Crozes-Hermitage Roche Pierre  34,95 41,50
 ’16  Hermitage  57,95 69,95

Dit domaine verdient extra aandacht. De oorsprong, ontwikkeling en groei zijn zeer interessant, er gaan al verhalen terug tot 1600! 
Feit is dat het domaine dateert uit het begin van de vorige eeuw. Philippe Belle is de huidige wijnmaker en behoort tot de beste 
wijnmakers van de regio. Iedere cuvée die hij maakt is bijzonder. De witte wijnen zijn complex, superieur, elegant en zeer rijk. De 
rode wijnen variëren van rustig genietend tot zeer expressief in geur en smaak. De rode en witte Crozes-Hermitage ‘Roche Pierre’ 
zijn echte aanraders! (2019-2030)

Laurent Courbis legt uit Laurent Courbis van Domaine Courbis Jérôme Coursodon van Domaine Coursodon
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 M. Chapoutier 

Tain l’Hermitage         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17 Saint-Joseph les Granits*  49,95 57,95
 ’17 Ermitage le Méal*  159,95 187,50
 ’17 Ermitage de l’Orée*  169,50 199,95
 ’17 Crozes-Hermitage les Varonniers*  39,95 45,95
 ’17 Saint-Joseph les Granits*  48,95 55,95
 ’17 Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois*  58,95 66,95
 ’17 Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac*  62,95 72,95
 ’17 Côte-Rôtie la Mordorée*  104,50 119,50
 ’17 Ermitage les Greffieux*  117,50 132,50
 ’17 Ermitage l’Ermite*  287,50 315,00

Als Rhône-liefhebber en genieter kun je niet om de indrukwekkende wijnen van Michel Chapoutier heen. De wijnen zijn van sublieme 
kwaliteit, jammer dat we ieder jaar maar een beperkte hoeveelheid flessen krijgen. In het oog springen de ‘Les Granits’ wijnen die 
zowel betaalbaar zijn als zeer complex en elegant. De rode wijnen van M. Chapoutier zijn een must om te bewaren en kunnen vele 
jaren mee. Jong gedronken nog veel tannines en rokerigheid, naar mate de wijnen ouder worden ontluikt er een opzienbare com-
plexiteit. (2020-2029)

 Domaine du Tunnel 

Saint-Péray         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Saint-Péray Roussanne  25,95 29,95
 ’17  Saint Joseph*  26,95 30,95
 ’17  Cornas  35,95 41,50
 ’17  Cornas Magnum  75,00 87,50
 ’17  Cornas Vin Noir  45,95 54,50

Al jaren zijn we fan van Domaine du Tunnel met zijn verleidelijke witte wijnen uit Saint-Péray. De witte wijnen worden gemaakt van 
de druiven marsanne en roussanne, zij zijn complex, rijk van stijl en zeer elegant. De rode Saint Joseph is een krachtige bewaarwijn 
gemaakt van 100% syrah-druiven. De wijnen van Stéphane Robert zijn zeer gewild en een must om te bezitten. (2019-2032)

‘De rode wijnen van M. Chapoutier zijn een 
must om te bewaren en kunnen vele jaren 
mee.’
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Kurken van Domaine du Tunnel



 Domaine Coste Chaude 

Visan         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Visan Trilogy  11,50   13,95 
 ’17  Côtes du Rhône Florilège  7,50 7,95
 ’17  Côtes du Rhône-Villages Madrigal  8,50 9,50
 ’17  Visan Rocaille  10,95 12,95
 ’17  Visan Argentière  11,50  13,95

Domaine Coste Chaude is een klein domaine uit Visan, verborgen in het zuidelijk Rhône gebied. De appellatie is misschien minder 
bekend dan de naastgelegen gebieden Gigondas en Châteauneuf-du-Pape, maar het is in deze onbekendere subgebieden waar je 
de ‘trouvailles’ vindt zoals dit domaine. De druiven die gebruikt worden zijn voornamelijk syrah en grenache. Vanaf 2013 wordt er 
biologisch gewerkt. (2019-2025)

 Domaine de Dionysos 

Uchaux-les-Farjon Vin de Pays  Voorverkoopprijs Winkelprijs
 ’18  Côtes du Rhône Viognier  8,95  9,95
 ’15  Côtes du Rhône Grenache Gris  14,95 16,95
 ’16  Côtes du Rhône  5,75  6,95
 ’15  Cairanne Côtes du Rhône-Villages la Cigalettes  7,95 8,95

De geschiedenis van dit huis gaat zo ver terug als de 18e eeuw, toen de Farjon familie zich settelde in het plaatsje Uchaux, dat 
tegenwoordig Uchaux-les-Farjon heet. Tegenwoordig bezit de familie 50 hectare waar ze volledig biologisch werken. De wijnen die 
wij u mogen aanbieden worden gemaakt van 30 tot 50 jaar oude stokken. De witte grenache gris heeft een rijping op eiken vaten 
ondergaan. De wijn heeft een complex karakter en het is een echte gastronomische wijn. De Cigalettes is robuust, maar wordt ook 
gekenmerkt door het uitbundige fruit. Aanraders voor elk moment. (2019-2022)

 Domaine des Amouriers 

Vacqueyras   Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Vacqueyras  18,95 22,95
 ’16  Vin de Pays de Vaucluse Suzanne  4,75 5,50
 ’16  Vacqueyras Signature 1/2  6,95 7,50

TIP ’16  Vacqueyras Signature  11,50 13,50
 ’16  Vacqueyras les Genestes  18,95 22,95

Bij het inmiddels volledig biologische domaine des Amouriers maken ze mooie wijnen, waarbij ze oog hebben voor trroirexpressie, 
hetgeen betekent dat de druif en zijn originele ondergrond het werk doen en dat er zo min mogelijk wordt ingegrepen in de natuur. 
De complexe warme Vacqueyras blanc doet ieders smaakpapillen verbazen. De rode Vacqueyras is kruidig, vol en stevig en heeft een 
grote bewaarpotentie. Gelukkig hebben de wijnen ook nog eens een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. (2019-2028)

De druiven van Domaine Coste Chaude worden in de égrapoir gedaan.
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 Domaine Lafond 

Tavel         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’18  Lirac  9,50 10,95
 ’18  Tavel  9,50 10,95
 ’17  Côtes du Rhône  7,50 8,50

TIP ’16  Lirac  9,50 10,95
 ’17  Lirac la Ferme Romaine  14,95 16,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape  25,50 29,95

Een rasvoorbeeld van hoe goed wijnen uit de Côtes du Rhône kunnen zijn. Dit is bij uitstek een domaine dat het ‘eenvoudige’ imago 
van Côtes du Rhône opkrikt, het bewijs dat hier wel degelijk zeer serieuze en vooral gruwelijk lekkere wijnen worden gemaakt. De 
appellatie kan trots zijn op domaines als Lafond (en vele anderen). De Côtes du Rhône en Lirac zijn niet te overtreffen. Echte aan-
raders in deze prijscategorie. Daarnaast maakt Pascal Lafond ook enkele fraaie bewaarwijnen met zijn Châteauneuf-du-Pape als 
kroon op zijn werk. Gul, rijk en een enorm bewaarpotentieel, in vele proeverijen komt deze wijn altijd weer als één van de beste naar 
boven. (2019-2029)

 Domaine de la Mordorée 

Tavel         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Lirac la Reine des Bois  18,95 21,95
 ’16  Lirac la Dame Rousse  13,50 15,50
 ’16  Lirac la Reine des Bois  19,50 21,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape la Reine des Bois  42,95 48,95

De familie Delorme maakt de naam van ‘producent van topwijnen’ nog steeds waar. Alle wijnen hebben het warme karakter met 
daarbij de complexiteit van de hoogste wijnen. De Lirac ‘Dame Rousse’ heeft het aangename en open karakter van een zeer goede 
Rhône. De Lirac ‘La Reine des Bois’ is complexer met meer tannines. Hier zit dan ook 30% mourvèdre in. Een echte bewaarwijn. 
Alle wijnen zijn zeer aan te bevelen! (2020-2030)

De ‘Lirac Dame Rousse’ heeft het aangename 
en open karakter van een zeer goede Rhône.
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 Domaine du Grapillon d’Or 

Gigondas         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’16  Gigondas Special Reserve  15,95 17,95
TIP ’15  Gigondas Cuvée Excellence  26,95 32,95

Céline Chauvet is de buurvrouw van Dominique Ay. Haar cuvée ‘Special Reserve’ heeft dat sappige, dikke Rhône-fruit met een hoog 
lekkergehalte. De Cuvée Excellence is compacter en gespierder en is de ideale bewaarwijn. Zeer koopwaardige wijnen met een hoog 
smaakgehalte. (2020-2029)

 Domaine Raspail-Ay 

Gigondas         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’16  Gigondas 1/2  9,95 10,95
 ’16  Gigondas  16,95 19,50
 ’16  Gigondas Magnum  43,95 51,95
 ’16  Gigondas Double Magnum*  101,50 122,50

Dominique Ay maakt van zijn 18 hectare wijngaard één wijn: Gigondas. Dat is het. Hooguit een variatie in flesformaat. De gehele 
wijnbereiding is erop gericht om een wijn te maken die jong al mooi is, maar die grote klasse laat zien na enkele jaren flesrijping. 
Dominique werkt bewust met gebruikte houten vaten. Deze geven minder ‘houtsmaak’ af, zodat het fruit optimaal naar voren komt. 
(2020-2032)

 Domaine Saint Damien 

Gigondas        Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’16  Gigondas Classique  15,95 17,95
TIP ’16  Gigondas Souteyrade  17,95 20,95
 ’16  Gigondas Louisiana  17,95 20,95

Domaine Saint Damien is vernoemd naar het kleine kapelletje wat ooit naast de wijngaarden stond. In 1979 heeft de toenmalige 
eigenaar van het familiebedrijf ‘Clovis Saurel’ de naam veranderd. De wijnen zijn vol, robuust en stevig. Kenmerkend is de aardse, 
kordate smaak in de wijn en de plezierige sappige afdronk. Zij vragen om enkele jaren rijping en presenteren zich dan op hun best. 
(2019-2025)

Uitzicht over de Rhône
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 Domaine Santa Duc 

Gigondas         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Côtes du Rhône les Quatre Terres  8,95 9,95
TIP ’16  Gigondas Aux Lieux Dits   16,95 19,95
 ’16  Gigondas Les Hautes Garrigues  33,95 39,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape Habemus Papam   25,95  32,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape les Saintes Vierges   33,95  39,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape la Crau Quest   45,95  52,95

Wat zijn we blij met Domaine Santa Duc en Yves Gras als eigenaar/wijnmaker. Yves maakt al jaren wijnen op topniveau. Van de ‘les 
Quatre Terres’ tot de Gigondas zijn de wijnen bijzonder gul, complex en hebben een groot bewaarpotentieel. De wijnen worden ruim 
met prijzen overladen. Wist u dat de Gigondas ‘Aux Lieux Dits’ in de top 5 van beste Gigondas is gekozen door het Amerikaanse 
wijnblad WineSpectator? (2019-2029)

 Domaine Juliette Avril 

Châteauneuf-du-Pape        Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Châteauneuf-du-Pape  16,50 18,95
 ’17  Châteauneuf-du-Pape  16,50 18,95

De voorkeur van de familie Brun gaat uit naar wijnen die jong drinkbaar zijn en een open karakter hebben. Dat is hen zeker goed 
gelukt met deze wijnen. De rode Châteauneuf-du-Pape is vol fruit en sappig met een licht spicy ondertoon. Prima voor nu of over 4 
jaar. De witte is gul, sappig droog en mild van smaak. (2019-2023). 

Santa Duc maakt al jaren wijnen op topniveau. Van de 
Quatre Terres tot de Gigondas zijn de wijnen bijzonder 
gul, complex en hebben een groot bewaarpotentieel.
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 Domaine de Beaurenard 

Châteauneuf-du-Pape         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Châteauneuf-du-Pape  29,95 35,95
 ’18  Côtes du Rhône  10,50 11,95

TIP ’17  Rasteau Côtes du Rhône-Villages   14,50 16,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape  29,50 34,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape Boisrenard  45,95 53,95

16 December 1695. Sinds die dag bestaat er een document dat er sprake is van een wijngaard met de naam ‘Bois Renard’. Deze 
naam is verbasterd in Beaurenard. Al 7 generaties lang is Domaine de Beaurenard al in familiebezit, respectabel in deze tijd. Als je 
proeft of contact hebt met Daniel of Frédéric dan voel je de rust en controle bij deze broers. Hun wijnen stralen deze eigenschappen 
ook uit. Geen harde, scherpe wijnen. Verfijning en elegant zijn de commentaren als we de wijnen proeven. Lage opbrengsten, 
volledig biologisch, wijnen die altijd veel plezier geven. De Rasteau heeft al sinds 2010 een ‘eigen’ appellatie. Meer dan terecht! 
(2019-2029)

 Domaine du Vieux Télégraphe 

Châteauneuf-du-Pape         Voorverkoopprijs Winkelprijs

 ’17  Châteauneuf-du-Pape la Crau  43,95   51,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape Telegramme  25,95   29,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape Piedlong  33,95 39,95
 ’16  Châteauneuf-du-Pape la Crau  54,95   63,95

De wijngaarden van Vieux Télégraphe bevinden zich op het plateau ‘la Crau’ en dit kiezelhoudende plateau levert de mooiste wijnen 
van de appellation op. Alle druiven voor de rode en de witte wijn komen er vandaan. De rode komt vooral van de grenache- (65%), 
de syrah- en de mourvèdredruif (beide 15%). De wijnstokken zijn gemiddeld 70 jaar oud. De wijn rijpt minimaal 20 maanden op grote 
houten foeders. De wijnen worden voor botteling niet geklaard en niet gefilterd. Rode wijnen met lengte en complexiteit. 15 jaar 
bewaren is geen probleem, zo af en toe een flesje jong proeven? Geeft alleen maar plezier! De witte? Een prachtwijn. 45 jaar oude 
stokken: clairette 40%, grenache blanc 25%, roussanne 25%. De wijn rijpt voor een deel op barrique en grote foeders. Veel smaak en 
mooi voor nu of over 5 jaar. De ‘Piedlong’ wijn komt van de Piedlong locatie en is afkomstig van 90% grenache- en 10% mourvèdre- 
druiven. Zeer oude wijnstokken en iets eleganter dan de wijnen van de ‘la Crau’ appellatie, maar heel fraai. (2019-2035)
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Wat is voorverkoop?

Zoals ieder jaar bezoeken wij in maart en 
april het Rhônedal. Daar proeven wij het 
hele assortiment bij onze vaste contacten, 
maar ook bij veel nieuwe producenten. 
De door ons geselecteerde wijnen 
worden in ons proeflokaal in Nederland 
opnieuw geproefd. Daarna besluiten we 
pas welke wijnen we gaan aankopen voor 
de verkoop in onze Vinotheken®. Tijdens 
de voorverkoopactie (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 toekomstige winkelprijzen. 
Het behoeft geen uitleg dat een aantal 
wijnen dermate schaars is, dat ze uitslui-
tend 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.

(2019-2033)  wijnen zijn ongeveer op 
  dronk in deze periode. 
  Echter daar het ‘levend’ 
  materiaal is, is het belangrijk 
  de conditie van de wijn 
  regelmatig te controleren.
TIP  Deze wijnen hebben een 
  uitstekende prijs/kwaliteits-
  verhouding.
*  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 
 doorberekenen.
•   Levering na botteling op het domaine,
  voorjaar 2019.
•   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.

-	 Speciale	voorverkoopprijzen	zijn	
	 geldig	vanaf	nu	t/m	zaterdag	
	 16	maart	2019.

www.henribloem.nl


