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Bij Weingut Knab hebben ze het goed voor elkaar. Het domein is gevestigd in Kaiserstuhl 
(‘Keizerstroon’), een prestigieus wijnbouwgebied op een dode vulkaan in het zuiden van 
Duitsland. De zuidelijke warmte en vulkanische bodem zijn een perfecte match voor weissbur-
gunder (pinot blanc) en spätburgunder (pinot noir). In handen van het team van Thomas en 
Regina Rinker leveren deze druiven hier prachtige terroirwijnen op, vol minerale expressie en 
Duitse precisie. Heerlijke wijnen voor aan tafel. 

Henri Bloem

Weingut Knab
Weissburgunder 2019
Prijs per fles € 10,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.50

  Weissburgunder 
  Kaiserstuhl, Baden 
  In ganzenvet gesmoorde 
  zuurkool met gerookte 
  paling en krieltjes.

Uit de troon van de keizer 
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& 

INTENS
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Weingut Knab
Spätburgunder 2017
Prijs per fles € 10,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Spätburgunder 
  Kaiserstuhl, Baden 
  Aangebraden tonijnsteak met 
  gegrilde groene asperges

Proefnotitie Weissburgunder
Delicate aroma’s van appel en 
peer, een hint van tropisch fruit 
en intrigerende mineraliteit In 
de mond is de hij fris, subtiel en 
droog: een echte eet-wijn. Wij 
snappen wel dat dit de favoriet is 
van eigenaar Thomas Rinker.

Proefnotitie Spätburgunder
De spätburgunder is een kieskeurig druifje dat 
zich niet zomaar overal laat aanplanten, maar 
op de Keizerstroon zit het heerlijk. De bodem 
en het klimaat zijn hier perfect voor deze 
druif. De kleur van de wijn is licht paarsrood 
en nodigt ons meteen uit. We ruiken aard-
beien, kersen en die beroemde vulkanische 
bodem. We proeven cranberry en kersen- 
fruit met heerlijke zuren en de nodige  
hartigheid. De structuur is lichtvoetig en tóch 
intens. Dat is knap. 

12 Flessen van € 100,95
voor

€ 89.95

Proefpakket juni 
• Knab Weissburgunder
• Knab Spätburgunder
• Pigoudet première rosé 2x
• Pigoudet classic rosé 2x
• Haut Belloc blanc 2x
• Haut Belloc merlot 2x
• Buglioni disperato 2x



 

Je sluit je ogen. Je voelt de zon op je huid. 
Een aangenaam briesje biedt verkoeling. In 
de verte hoor je het ruisen van de Middel-
landse Zee. Je ruikt zonnebrandcrème en 
Provençaalse kruiden. Terwijl je opnieuw 
naar je glas reikt, open je je ogen en kijk je 
om je heen. Verwarring. Je zit gewoon in je 
eigen achtertuin! Laat eens zien, wat zit er 
in die fles?

Bij Château Pigoudet maken ze frisse en vol-
wassen rosés. Het klimaat in Aix-en-Provence 
helpt daarbij: het is er warm, maar de nabije 
Middellandse Zee heeft een temperende  
invloed, waardoor de druiven de nodige span-
ning behouden. De beroemde ‘mistral’ uit het 
noorden zorgt voor een strakblauwe hemel 
en goed geventileerde wijngaarden. Dat laat-
ste maakt dat Château Pigoudet haar wijnen 
op een duurzame manier kan produceren. 

De rosés van Pigoudet behoren tot de abso-
lute top. Die lichte kleur, verfijnde aroma’s 
en een levendigheid die blijft verrassen: één 
slok en je bent in de Provence. En wij vrees-
den nog wel dat we dit jaar niet op vakantie 
konden…

Château Pigoudet 
Première Rosé 2019
Prijs per fles € 7,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.95

  Grenache, cinsault, cabernet sauvignon, 
  syrah
  Coteaux d’Aix-en-Provence
  Bagel met gerookte zalm, roomkaas 
  en verse bieslook.

Proefnotitie
Een prachtige bleekroze kleur en de geur van 
perzik, aardbei en citrus in de neus. De smaak 
is verkwikkend en opwekkend. Een Proven-
ce-rosé zoals hij hoort te zijn.

Château Pigoudet
Château Pigoudet  
Classic Rosé 2019
Prijs per fles € 10,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.95

  Grenache, cinsault, syrah, cabernet 
  sauvignon, rolle, ugni blanc
  Coteaux d’Aix-en-Provence
  Salade Niçoise.

Proefnotitie
De Classic is nóg subtieler van kleur dan de 
Première. Hoe doen ze dat toch? Aroma’s van 
steenfruit en mineralen, met in de mond een 
onwaarschijnlijk goede balans tussen droog-
heid en fruitigheid. Een iconische wijn.  

Edwin Verburg (Bloem Utrecht) met Sabine 
Rabe, eigenaresse van Ch. Pigoudet

Op vakantie naar 
Aix-en-Provence

De Première is ook in magnumformaat 
(1,5 liter) beschikbaar. Gezellig voor 
bij de zondags-brunch of de boot. 
En leuk als cadeau! 

Magnum
Prijs per fles van € 19,95
Voor 

€ 17.95

MAGNUM
1,5 LITER
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Haut de Belloc 
Merlot 2018
Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 4.95

  Merlot 
  Pays d’Oc
  Hachee van rundvlees 
  met rode kool en 
  aardappelpuree.

Proefnotitie
Typisch merlot: intens rood 
van kleur met aroma’s van  
vijgen, kersen en aarde. De 
tannines zijn mooi in balans en 
geven de wijn een vol karakter.  
Verveelt geen moment.

Haut de Belloc 
Réserve Blanc 2019
Prijs per fles € 4,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 4,75
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 4.25

  Vermentino, chardonnay, sauvignon 
  blanc, muscat 
  Pays d’Oc 
  Salade met avocado, rauwe ham 
  en meloen

Proefnotitie
De beste eigenschappen van alle vier de  
gebruikte druivenrassen komen naar voren: 
de sauvignon blanc en muscat zorgen voor  
stuivende aroma’s van bloemen en tropisch 
fruit, de vermentino geeft smaken van grape-
fruit en appel, en dankzij de chardonnay heeft 
de wijn een mooie rondeur en een zwoele  
afdronk
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Haut de Belloc 

Het domein Haut de Belloc legt zich al vijf generaties toe op het 
maken van zeer smakelijke, betaalbare huiswijnen. De stijl is typisch 
Pays d’Oc: aromatisch en fris wit, vol en gul rood.  

‘Hoe kunnen ze het ervoor doen?’ We horen het vaak in onze winkels.  
Dankzij het warme Zuid-Franse klimaat rijpen de druiven goed en zijn  
de rendementen hoog: soms wel het dubbele van de rendementen in  
de Bourgogne. Daarnaast zijn wij al jaren grootafnemer van deze  
populaire wijnen, wat de prijs nóg vriendelijker maakt. Het is dus  
geen wonder dat onze klanten steeds weer terug komen voor de  
wijnen van Belloc.

HEERLIJK 
SAPPIG

STUIVEND 
FRIS

  Huiswijnen   Huiswijnen 
zonderzonder
    pretentie    pretentie



Het ontbreekt Mariano van Cantina Buglioni  
uit het Noord-Italiaanse Valpolicella niet  
aan een gevoel voor humor. Hoe noem je  
een stuivende witte wijn uit een gebied  
dat wordt gedomineerd door rode super-
sterren met illustere namen als Amarone en  
Ripasso? Mariano’s antwoord: ‘Il Disperato’ 
(‘De Wanhopige’). 

Maar reden tot wanhoop is er allerminst. Il 
Disperato is een mooi gemaakte wijn die niet 
onderdoet voor zijn beroemde rode streek- 
genoten. De smaak is fris, levendig en heeft 
een zonnig karakter. Heerlijk voor op het ter-
ras of in het park, maar op z’n Italiaans met 
antipasti of lichte hoofdgerechten blinkt hij 
helemaal uit.

En als je benieuwd bent naar die rode super-
sterren: de Amarone en Ripasso van Cantina 
Buglioni behoren tot de top uit de regio en 
zijn ook bij onze winkels verkrijgbaar.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m dinsdag 30 juni 2020. Zolang de voorraad strekt.
Meer dan 1000 wijnen vanaf € 4,50. 19 Vinotheken verspreid over Nederland. Vanaf € 50,- gratis thuisbezorgd in Nederland.

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

www.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

Cantina Buglioni 
Il Disperato 2018  
5 + 1 actie bij 6 per fles of
10 + 2 actie bij 12 per fles

€ 8.29
Prijs per fles normaal € 9,95 

  Garganega, incrocio manzoni
  Trevenezie IGT
  Antipasti of risotto met gamba’s, 
  zeekraal en Parmezaanse kaas.

Proefnotitie
Lichte strogele kleur. Intens boeket 
van tropisch fruit, citrus en bloemen. 
De weelderige structuur maakt de 
wijn speels en breed inzetbaar. 
Veel fruit in de afdronk. 
Wanhopig lekker. 

Cantina Buglioni

actie
5+1

Wanhopig wit?


