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Wijngeschenken
Verras uw relaties met een
heerlijke wijn van Henri Bloem
Hoe leuk is het niet om bijvoorbeeld deze prachtige Cava Reserva te ontvangen om in stijl het
oude jaar uit te luiden? Of laat u inspireren door een van onze andere bijzondere wijnpakketten.

Nuria Claverol Allier
Gran Reserva, Cava
met de allure van
een top-Champagne

Tonen van rijp citrusfruit, wit fruit, banaan,
boterbabbelaar en toast. Frisse, complexe
smaak van groene appel, peer en een
interessante vanilletoets. Lange, mineralige
en verfrissende afdronk. Ragfijne mousse.
De chardonnay van dit prestigieuze familiebedrijf uit Catalunya ondergaat fermentatie
op eikenhouten vaten, waarna de wijn nog
eens drie maanden op zijn ‘lie’ rust. Voor
verkoop rust de wijn 36
maanden op fles. De wijn
dankt zijn minerale karakter aan de kalkrijke kiezelgrond uit de omgeving van
Sant Sadurni d’Anoia en
de verkoelende zeewind
van
de
Mediterranée.
Wordt geleverd in een
prachtige geschenkdoos.

€

16.87

(incl. BTW € 19,95)

Waarom u uw relaties blij
maakt met een wijnpakket
van Henri Bloem
Henri Bloem importeert al tientallen jaren
bijna alle wijnen rechtstreeks van de betere
wijnboeren over de hele wereld. De kwaliteit
is altijd van een hoog niveau en al onze
wijnen zijn kenmerkend voor hun herkomstgebied, waarbij de stijl van de wijnboer
duidelijk zichtbaar is: Smaakvol, spannend en
super om te krijgen!

Wij nemen u graag werk uit handen
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk en passend advies in een van onze Vinotheken
Aantrekkelijke prijzen door directe import
Snelle levering is standaard, spoedlevering is mogelijk
U bent ervan verzekerd dat u een kwalitatief hoogstaand pakket weggeeft
Ook voor kleine aantallen
Verzending door heel Europa

La Colombette,
biologische pioniers
uit Béziers

				
Als er één wijnmaker is die bezig is met de
toekomst van de wijnbouw, dan is het wel
Vincent Pugibet. Met zijn ontwikkeling van
ziekte-resistente druivenstokken zet hij de
toon voor de toekomst van biologische
wijnbouw. Met aandacht voor omgeving en
klimaat maakt hij loepzuivere wijnen met een
heerlijk fluweelzacht en fris mondgevoel.

€

16.40

(incl. BTW € 19,85)

Italiaans diner
op sterrenniveau
De Italiaanse keuken behoeft uiteraard geen
verdere uitleg. Het mooie is, dat Italiaanse
gerechten vaak eenvoudig thuis te bereiden
zijn, zodat ook de mindere chefs een prachtig
Kerstdiner op tafel kunnen zetten. En daar
horen natuurlijk Italiaanse pareltjes van wijnen
bij. Met deze superbe dinerkist wordt het
gegarandeerd feest! Begin met een Prosecco
Spumante van topproducent Merotto. Het
voorgerecht wordt begeleid door een prachtige
houtgelagerde trebbiano van topproducent
Ottella uit Veneto, gevolgd door een bijzonder
complexe Amarone van Buglioni. Bellissima!

€

62.64

(incl. BTW € 75,80)

Juliette Avril
Châteauneuf-du-Pape,
icoon uit de Rhône
De grondlegger van het AOC-systeem in
Frankrijk en wereldberoemd om zijn uiterst
complexe, kruidige en voluptueuze wijnen;
dat is Château-du-Pape. Gelegen tussen
Orange en Avignon, wordt in deze prachtige
streek al sinds de 14e eeuw wijn van
top-kwaliteit gemaakt. In de geur vindt u
tonen van zwarte bessen, kersen, bramen,
gedroogde kruiden, cederhout en caramel.
Volle, zeer complexe smaak van rood en zwart
fruit, fijne specerijen, tabak en leer. Mooi
verweven tannines en uitstekend in balans.
En dat dan twee keer!

€

37.89

(incl. BTW € 45,85)
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Orimos Grande
Reserve, superrijp
en overheerlijk
De druiven voor de Orimos Grande Reserve
zijn afkomstig van het plateau Larzac, in de
Languedoc. Door de hoogte van het plateau
en de daarmee samenhangende koelte
groeien de druiven langzaam, waardoor de
ontwikkelde kleuren en aroma’s zeer intens
zijn. De 12 maanden rijping op fust levert nog
meer diepgang in de wijn op. Het gebruik van
overrijpe druiven zorgt bovendien voor een
zeer aangenaam mondgevoel. Een dijk van
een wijn die dankzij zijn complexiteit, dikte
en zwoelheid een echte allemansvriend is. De
ontvanger van dit geschenk zal u dankbaar
zijn!

€

6.98

(incl. BTW € 8,45)

Buon Tempo,
Brunello di Montalcino
Dit wereldberoemde wijngebied in Toscane
is een begrip voor de echte wijnliefhebber.
Vernoemd naar het mooie stadje Montalcino
liggen de wijngaarden hier iets hoger dan
in Chianti. In het Zuiden wordt het gebied
tegen regen en wind beschermd door de Monte
Amiata. Het vormen de ideale condities voor
de productie van sangiovese, welke merendeels handmatig geoogst wordt in het heuvelachtige gebied. De wijn rijpt minimaal 24
maanden op eikenhouten fusten en mag niet
eerder dan 5 jaar na de oogst op de markt
gebracht worden, dus de wijn is altijd op dronk
als het in de winkel ligt. Heerlijk intens, om
rustig van te genieten.

€

31.32

(incl. BTW € 37,90)

Bodega Otazu, Terroir
van topkwaliteit
Bodega Otazu uit Navarra is één van de
slechts 14 wijnhuizen in Spanje die de naam
‘Pago’ mag voeren. Deze classificatie geldt
allen voor top wijnhuizen met topkwaliteit
wijngaarden. De chardonnay wordt handmatig geplukt en rijpt drie maanden ‘sur lie’
voor extra textuur. De rode Premium Cuvée rijpt maar liefst 12 maanden op Franse
barriques, waardoor je dat rijpe, complexe
mondgevoel krijgt.

€

21.36

(incl. BTW € 25,85)

Château des Adouzes,
The Eye of the Tiger
De kracht en balans in deze stoere wijn wordt
verbeeld door de tijger. Het wijnhuis uit
Faugères werd begin 2018 aangekocht door
de eigenaren van Domaine Montrose en
zij hebben daarmee een winnaar aan hun
assortiment toegevoegd. Wijnschrijver Harold
Hamersma gaf de wijn maar liefst een 9! Zijn
proefnotitie: ‘Zwoele neus met hinten van
zwarte peper en gedroogde kruiden. Stevige
structuur met veel complexiteit, donker fruit
en prachtig in balans. En omdat de wijn zo
lekker is hebben we maar gelijk twee flessen
in een luxe geschenkdoos gedaan.

€

15.62

(incl. BTW € 18,90)
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Met ruim

1.000 wijnen

in ons assortiment
maken we voor
iedereen een passe
nd
wijngeschenk.

Henri Bloem voor
wijnpakketten:
een terechte keuze!
Met meer dan 1000 wijnen in ons assortiment
is het haast ondoenlijk om een representatieve
wijngeschenken-folder samen te stellen. Dat
is dan ook niet onze bedoeling. Liever nog
ontvangen wij u in een van onze 19 speciaalzaken, waar we graag met u overleggen wat uw
(wijn)wensen zijn en welk budget u in gedachte
heeft; want dat is de kracht van Henri Bloem:
fantastische wijnen in elk prijssegment,
toegespitst op uw specifieke wensen.
Deze folder geeft u slechts een zeer beperkt
beeld van alle mogelijkheden: één of meer
flessen, in een luxe doos verpakt of in een
houten kistje (noodzakelijk voor verzending),
feestelijk (Champagne) of thematisch (dinerkist); bij Henri Bloem zijn de mogelijkheden
schier onbeperkt.
Dus kom langs of mail ons: we zijn ervan
overtuigd dat we u perfect van dienst kunnen
zijn met een passend relatiegeschenk.

Verzendkosten

Pakketten naar uw klanten in geheel Nederland € 7,50
per adres. Buiten Nederland: Op aanvraag.
Wij zijn wettelijk verplicht om bij bezorging een leeftijdscheck 18+ uit te voeren. De kosten om deze wettelijk
verplichte leeftijdscheck uit te voeren bedragen € 1,55
per zending, ongeacht de hoogte van de order. Verder
is het voor bezorgers niet meer toegestaan om wijnpakketten af te leveren bij de buren, achter het huis
te zetten, etc. De verzendkosten gelden dan ook voor
één keer aanbieden.

Informatie

• Wij bezorgen door geheel Nederland, en een groot
deel van Europa.
• Pakketten zelf samenstellen kan ook, een afspraak
is snel gemaakt.
• Onze solide kisten, met schuifdeksel en houtwol
worden degelijk afgesloten.
• Spoedlevering is onze sterke kracht; ‘s morgens
gebeld, ‘s middags gereed.

Condities

• Jaargangswijziging en uitverkocht voorbehouden
• Betaling bij aflevering/binnen 8 dagen
• Niet betaalde goederen blijven ons eigendom
2021/2022
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