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Rhône 2020

Voluptueus, gul en extravagant.
Veel wijnliefhebbers zijn wijnverzamelaars. Want zij weten dat het de moeite loont om zijn wijnen de tijd te gunnen om rustig
op dronk te laten komen. Deze komen dan, afhankelijk van de persoonlijke smaak, vaak uit de fameuze wijngebieden Bordeaux
en Bourgogne. Maar daar is niet ieder jaar een goed jaar. De laatste jaren kwam het ook voor dat er in bepaalde wijnregio’s
vanwege vorst- of hagelschade helemaal niet geoogst kon worden. Hierdoor ontstaat er schaarste en stijgen de prijzen tot
soms fenomenale hoogtes. Gelukkig is er dat andere wijngebied, de Rhône. Hier maakt men al decennia zeer interessante en
uiteenlopende bewaarwijnen. Mét een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Het team van Henri Bloem ging voor u op zoek naar
de mooiste wijnen waarvan de kwaliteit gegarandeerd is.

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

Voorverkoop

Rhône 2020
Voluptueus, gul
en extravagant

De Rhône is een uitgestrekt gebied met grote verschillen in klimaat, bodems en druivenrassen. Ook hier is geen enkel jaar
hetzelfde en smaken de wijnen ook elk jaar weer net even anders. In de voorverkoop nu de jaargangen 2019 (rood en wit)
2020 (rood en wit) en 2021 (wit).

Rood 2019,
een ‘vintage solaire’
Voor het vijfde jaar op rij is ook 2019 een
exceptioneel wijnjaar, een zogenaamd
‘vintage solaire’ in de Rhône. Het seizoen
begon gematigd met een zachte winter,
gevolgd door een koude lente. Daarna
werd het heet, zelfs broeierig heet
tijdens het groeiseizoen in juni en juli.
Perfect weer voor rijpe, rijke en uitermate weelderige wijnen met een
behoorlijke body. In het noordelijke deel
zijn het met name de wijnen uit CôteRôtie, op de voet gevolgd door de AOC
Hermitage hier een mooi voorbeeld van.
Vignerons met kennis van zaken pasten
loofwandbeheer toe in de wijngaard. Met
andere woorden: hoeveel bladeren laat
je hangen en hóe laat je bladeren - en de
hele wijnstok - groeien. In augustus viel
er wat regen, waardoor de druiven net
wat meer frisheid ontwikkelden. Ook in
de Zuid Rhône was het drukkend warm
tijdens de meeste dagen in de zomer van
2019. Toch lukte het, vooral in Châteauneuf-du-Pape, om wijnen te maken met
diepte, concentratie en rijkdom, zonder
in te boeten voor de o zo nodige frisheid
en elegantie.

Wijnen met
diepte, concentratie
en rijkdom
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Rood 2020,
zon én regen voor rijpe
druiven met levendig sap.
Wijnjaar 2020 begon met een milde
winter en een droge lente. Dit leidde tot
een vroege uitbotting en vruchtzetting.
Het uitblijven van vorst en een nat
begin van de zomer zorgden voor
genoeg groeikracht. Daarna zorgde de
afwisseling van hete dagen en koele
nachten, met af en toe een verfrissende
bui, voor druiven die eerder dan normaal
rijp waren. De druiven rijpen snel en in
alle AOC’s is de oogst al binnen voor
half september. En over de hele linie
levert de oogst van 2020 geconcentreerd sap voor ‘sophisticated’ wijnen
met veel complexiteit.

Wit 2020,
de perfecte combinatie van
frisheid, goede vulling en
complexiteit.
Fris, stimulerend en heerlijk drinkbaar.
Een terugkeer naar de klassieke Rhônestijl. Dat zijn de reacties op het Rhône
wit uit 2020. Het groeiseizoen startte
met een droge lente en een nat begin
van de zomer. Het hele groeiseizoen
kende zeer hete dagen, maar heerlijk
koele nachten.
Henri Bloem

De druiven werden eerder dan normaal
geplukt. Het resultaat levert een perfecte
combinatie van prachtige rijpe fruitaroma's, frisheid en complexiteit op. Een
absolute aanwinst voor uw wijnkelder.

Wit 2021,
een uitdaging voor
ervaren wijnmakers.
Vorst, hagel en regen werden de Rhône
in 2021 niet bespaard. Aanzienlijke delen
van de oogst gingen verloren. Niet
bepaald een makkelijk jaar dus. Volgens
Michel Chapoutier is dit wijnjaar te
vergelijken met die van voor de jaren
negentig.
Opmerkelijk genoeg is dat niet te
proeven in de wijn. Vooral de witte
wijnen uit het noorden hebben een uitzonderlijke balans Met de nadruk op
frisheid, elegantie, fruit en een mooie
zuurbalans. En ook niet onbelangrijk, de
alcoholpercentages zijn bescheiden.
Een uitzonderlijke jaargang die ook niet
mag ontbreken in de kelder.

De speciale voorverkoopprijzen
zijn geldig vanaf nu t/m zaterdag
21 mei 2021.

Domaine Stéphane Ogier
Ampuis
TIP 2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020

Côtes du Rhône le Temps est Venu
I.G.P. Collines Rhodaniennes Viognier la Rosine**
Condrieu la Combe de Malleval** 		
Côtes du Rhône le Temps est Venu 		
I.G.P. Collines Rhodaniennes Syrah la Rosine**
l’Âme Soeur Syrah de Seyssuel* 		
Côte-Rôtie Mon Village* 		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

10,95
22,00
41,00
10,95
20,00
45,95
52,95

13,95
27,00
50,00
13,95
25,00
54,95
63,95

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Stéphane Ogier het stokje van zijn vader Michel heeft overgenomen. In de afgelopen 25 jaar
heeft hij eraan gewerkt de mooiste individuele terroirs te benoemen door de druiven gescheiden te oogsten, apart te vinifiëren
en vaak ook onder de naam van de wijngaard of regio te bottelen. Zijn mantra is “kwaliteit zit in de fles en niet op het etiket”. Zo
is zijn paradepaardje l’Âme Soeur (wat Soulmate betekent) geen Cru, maar afkomstig van de appellatie Syrah de Seyssuel, nu nog
Vin de Pays. Daarnaast heeft hij zijn rode Temps est Venu gedeclassificeerd als ‘gewone’ Côte du Rhône, in plaats van een Côte du
Rhône Villages Plan de Dieu. De witte Temps est Venu is heerlijk sappig en onze favoriet. Stuk voor stuk wijnen met een zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding. (2022-2040)

Domaine Duclaux
Tupin
2020
2019
2019
2019
2019

Voorverkoopprijs

Condrieu les Caillets 		
Côte-Rôtie la Chana* 		
Côte-Rôtie la Germine 		
Côte-Rôtie Maison Rouge* 		
Côte-Rôtie Coteaux de Tupin* 		

35,95
34,95
39,95
58,95
107,50

Winkelprijs

42,95
40,95
46,95
68,95
120,00

De gebroeders Benjamin en David Duclaux bezitten slechts een paar hectare en produceren daarom slechts een handvol flessen.
Recentelijk hebben ze daar een nieuwe wijn aan toegevoegd: Côte Rôtie Coteaux de Tupin. Een beest van een wijn, zeer complex,
die meteen hoog scoort en zeker 20 jaar bewaard kan worden. Liever een wijn die eerder op dronk is? Kijk dan eens naar la
Germine; verfijnd en harmonieus. (2022-2039)

Domaine du Monteillet
Chavanay
2021
TIP 2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Vin de Pays les Hauts du Monteillet**		
Vin de Pays Le Petit Viognier**		
Saint Joseph**		
Condrieu les Grandes Chaillées**		
Condrieu Chanson**		
Vin de Pays les Hauts du Monteillet**		
Saint Joseph Cuvée du Papy**		
Côte Rôtie les Fortis**		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

13,95
15,95
21,95
31,95
36,95
12,95
25,95
51,95

15,95
19,95
26,95
36,95
43,95
15,50
29,95
58,95

Het Domaine du Monteillet bestaat eigenlijk uit een soort buurtschap van meerdere woonhuizen, loodsen en kelders tegen elkaar
aangebouwd als een vesting. De ligging is zeer fraai bovenop een heuvel met uitzicht op de lager gelegen wijngaarden en de rivier
de Rhône. Stéphane Montez maakt schitterende wijnen op deze locatie. Sappige, fruitgedreven witte wijnen en rode wijnen met
vlees, body en bewaarpotentieel. Onze tip is zijn Petit Viognier, gemaakt van 100% viognierdruiven, afkomstig van jonge
Condrieu-stokken. Met recht een ‘kleine Condrieu’! (2022-2030)

Voorverkoop Rhône
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Jordy, Huub en Co met Jérôme Coursodon.

Domaine Coursodon
Mauves
2021
2021
2020
2020
2020
2020

Saint Joseph Silice		
Saint Joseph le Paradis Saint-Pierre
Saint Joseph Silice		
Saint Joseph l’Olivaie		
Saint Joseph la Sensonne*		
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre*		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

24,95
40,95
23,95
32,95
42,95
45,95

29,95
47,95
28,95
38,95
49,95
53,95

Saint Joseph is een appellatie die bekend staat om de steile hellingen met schilderachtige valleien. Tijdens ons bezoek, begin dit
jaar, stelde Jérôme Coursodon voor een rondje door de wijngaard te rijden. Als u bekent bent met Saint Joseph, betekent dat een
tochtje steil de helling op met smalle paadjes. Alle druiven kunnen daarom alleen met de hand geoogst worden. Dit draagt bij aan
een zeer hoge kwaliteit van de wijnen. 2020 was een zeer warm jaar, maar doordat de nachten koud waren is de balans in de rode
wijnen uitstekend. De Silice en Olivaie sprongen er voor ons uit. Gul, veel fruit, body en met milde tannines. Waarbij de Olivaie wat
krachtiger is dan de Silice. (2022-2033)

Domaine Courbis
Châteaubourg
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Saint-Péray le Tram		
Saint Joseph les Royes*		
I.G.P. Colline Rhodaniennes l’Aube		
Cornas Champelrose*
Saint Joseph les Royes		
Saint Joseph la Cotte Sud*		
Cornas les Eygats*		
Cornas la Sabarotte* 		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

18,95
33,50
16,95
29,95
30,95
36,95
44,95
58,95

22,95
38,95
19,95
35,95
36,95
42,95
52,95
67,95

Laurent Courbis ontving ons zeer hartelijk en liet ons vatmonsters proeven van 2020 en 2021. Ook hier hebben de rode wijnen
geprofiteerd van het warme weer in 2020. De wijnen zijn zeer rijk, met krachtige smaken en milde tannines. Laurent gebruikt tot
65% nieuwe houten vaten. Zo heeft 25% van de rode Les Royes op nieuwe vaten gerijpt en voor La Cotte Sud is dat 50%. Deze
laatstgenoemde is een relatief nieuwe wijn in hun assortiment. Dit is het vijfde jaar dat de wijn wordt gemaakt en voor ons het
eerste jaar dat we u deze wijn mogen aanbieden. Het is een krachtige Saint Joseph, gemaakt van 30 jaar oude syrahstokken. Een
wijn die zich kan meten met Les Eygats en La Sabarotte. Wij waren erg onder de indruk! Op zoek naar een betaalbare Noord-Rhône
wijn? Dan is l’Aube iets voor u, ook wel een ‘kleine Saint Joseph’ genoemd. Al met al een topproducent! (2023-2035)
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Henri Bloem

Vincent Paris
Cornas
TIP 2021
2020
2020
2020
2020

Vin de Pays Granit Blanc 		
Crozes Hermitage BIO 		
Cornas Granit 30		
Cornas Granit 60 		
Cornas la Geynale*		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

14,50
14,95
24,50
33,50
39,95

17,95
18,50
28,95
38,95
46,95

Ook dit jaar mogen wij u de wijnen van Vincent Paris aanbieden, die onveranderd zijn qua stijl. Vincent is een nuchtere wijnmaker
die pure wijnen maakt. Van de Granit Blanc bieden wij u jaargang 2021 aan. 2021 was een koeler jaar, wat voor witte wijn zorgt met
mooi gebalanceerde zuren. De Geynale is de krachtpatser van het stel, gemaakt van 100 jaar oude wijnstokken die volledig op het
zuiden staan. De Crozes-Hermitage is zeer koopwaardig, een wijn om nu al van te genieten. (2023-2038)

Alléno & Chapoutier
Tain l’Hermitage
2020
TIP 2021
2018
2020
2016

Saint Joseph Croix de Chabot		
Côtes du Rhône
Crozes-Hermitage Guer Van		
Saint-Joseph Croix de Chabot		
Saint-Joseph Couronne de Chabot		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

17,95
8,95
15,50
17,95
24,95

20,95
10,50
17,50
20,95
28,95

De prille samenwerking van driesterrenchef Yannick Alléno en meesterwijnmaker Michel Chapoutier dateert pas van hun eerste
oogst in 2010. De typiciteit van de herkomst gecombineerd met een hoge mate van drinkbaarheid karakteriseren hun wijnstijl.
De wijnen kunnen goed ouderen, maar zijn jong gedronken uitstekend. (2024-2029)

Domaine Albert Belle
Larnage
TIP 2020
2020
2020
2020
TIP 2019
2019
2019

BIO

Crozes-Hermitage		
Crozes-Hermitage Roche Pierre
Hermitage 		
Crozes-Hermitage les Pierelles
Crozes-Hermitage Louis Belle		
Crozes-Hermitage Roche Pierre
Hermitage		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

17,50
29,95
57,95
16,95
22,95
41,50
72,95

20,95
36,95
71,50
19,50
27,95
49,95
86,95

Philippe staat nog steeds aan het roer van dit mooie wijnbedrijf, maar zoon Guillaume heeft zich gemeld als opvolger. De toekomst
van dit oude familiebedrijf is daarmee veilig gesteld. De wijnen zijn nog steeds van topkwaliteit en zeer kenmerkend voor deze
regio (Crozes-Hermitage). De Pierelles is de cuvée om jong van te kunnen genieten. De Louis Belle is doortimmerd en krijgt meer
houtrijping. De hogere cuvées zijn gemaakt van druiven afkomstig van de oudste wijnstokken van het domaine, ze bezitten een
grote lengte en kunnen lang bewaard worden. (2023-2035)

Voorverkoop Rhône
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De witte wijnen van Sandrine en Stéphane
Robert zijn fenomenaal; aromatisch met
complexe tonen van rijp wit en geel fruit,
aangename zuren en heel veel lengte.

M. Chapoutier

		

Tain l’Hermitage
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Voorverkoopprijs

Saint-Joseph les Granits*		
Ermitage le Méal*
Ermitage de l’Orée*		
Ermitage de l’Ermite*
Crozes-Hermitage les Varonniers*		
Saint-Joseph les Granits*
Saint-Joseph le Clos*
Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac*
Côte-Rôtie la Mordorée*		
Ermitage les Greffieux*
Ermitage de l’Ermite*		

49,95
165,00
175,00
425,00
44,95
49,95
110,00
68,95
110,00
117,50
295,00

Winkelprijs

57,95
189,00
199,00
475,00
49,95
57,95
122,95
77,95
122,95
132,50
325,00

De wijnen van Michel Chapoutier zijn wereldberoemd en daardoor veelgevraagd. De wijnen munten uit door een hoge, complexe
smaak met een groot bewaarpotentieel. 10 tot 20 jaar rijping is niet vreemd voor deze fantastische wijnen. Wijnen die niet zullen
misstaan in uw kelder. De wijnen van Michel Chapoutier zijn erg gewild en daardoor snel uitverkocht. (2027-2035)

Domaine du Tunnel
Saint-Péray
2021
2021
TIP 2021
2021
2021
2020

Saint-Péray Marsanne 		
Saint-Péray Roussanne
Saint-Péray Cuvée Prestige		
Condrieu*
PUR Blanc*		
Cornas

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

24,95
30,95
33,95
44,95
48,95
39,95

28,95
36,95
39,95
52,95
56,95
46,95

De witte wijnen van Sandrine en Stéphane Robert zijn fenomenaal; aromatisch met complexe tonen van rijp wit en geel fruit, aangename
zuren en heel veel lengte. De Prestige wordt gemaakt van 80% marsanne en 20% roussanne en heeft een goede bewaarpotentie (twee
tot acht jaar). Dit jaar kunnen wij ook hun Condrieu en PUR Blanc aanbieden. De viognierdruiven voor de Condrieu zijn afkomstig van
percelen Condrieu Chanson van goede vriend Stéphane Montez (Domaine du Monteillet) en zijn gevinifieerd op de manier zoals ze ook
hun Saint-Péray maken, in dit geval met 8 maanden houtrijping. De PUR Blanc wordt gemaakt van marsannedruiven afkomstig van 100
jaar oude wijnstokken. Een zeer complexe wijn, boordevol lengte, die zeker nog 5 jaar bewaard kan worden. Voor wie van rijke, complexe
witte wijnen houdt, is dit domaine een echte aanrader. (2023-2035)
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Henri Bloem

Domaine Coste Chaude
Visan

BIO

2020
TIP 2020
2020
2019

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

7,95
8,95
10,95
10,95

8,95
9,95
13,95
13,95

Côtes du Rhône Florilège 		
Côtes du Rhône-Villages Madrigal
Visan Rocaille 		
Visan Argentière

Vincent Tramier heeft in 2018 het (wijn)stokje overgenomen van Marianne Fues. Dit fraai gelegen domaine bezit 37 hectare waarvan
24 hectare met druivenstokken beplant zijn. Sinds 2014 zijn de wijnen gecertificeerd met Ecocert label. De wijnen krijgen een
traditionele vinificatie op rvs en betonnen tanks met een afronding op gebruikte vaten van 600 liter. Het zijn wijnen met een
duidelijk karakter, zeer aangenaam en open met herkenbare Rhône tonen. (2023-2028)

Domaine de Dionysos
Uchaux-les-Farjon

BIO

Voorverkoopprijs

2021 Côtes du Rhône Viognier 		
2020 Côtes du Rhône
2020 Cairanne la Cigalettes		

8,95
6,25
8,95

Winkelprijs

9,95
6,95
9,95

De familie Farjon produceert rode en witte wijnen in het zuidelijke deel van de Rhône. De wijnstokken hier zijn 30 tot 50 jaar oud
en produceren een aromatische witte wijn en rode wijnen die sappig en toegankelijk zijn. De prijs-kwaliteitsverhouding is ongekend
en de Cigalettes heeft een verrassend kelderpotentieel maar is ook nu al lekker. (2022-2026)

Domaine des Amouriers
Vacqueyras
2019
2021
2020
TIP 2020
2019

BIO

Vacqueyras		
Vin de Pays de Vaucluse Suzanne
Vacqueyras Signature ½ 		
Vacqueyras Signature
Vacqueyras les Genestes		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

19,95
5,50
7,75
12,50
14,95

23,95
6,25
8,50
13,95
17,50

De wijnen van de Chudzikiewicz -let op schrijfwijze!- zijn onberispelijk en al decennia een vaste waarde bij Bloem zijn geworden.
Sinds een aantal jaren werkt hij volledig biologisch en is het domaine helemaal gericht op het maken van kwaliteitswijnen. Lage
opbrengsten (20-30 hectoliter per hectare). De Signature is kruidig, vol en stevig. Deze kan jong gedronken worden maar kan
moeiteloos drie tot vijf jaar rijpen. De Genestes is een bewaarwijn (tot twaalf jaar). Op en top Rhône voor een betaalbare prijs.
(2022-2029)

Huub bij Domaine des Amouriers.
Voorverkoop Rhône
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Tjeska, Co, Jordy en Huub proeven
met Ambre Delorme van Domaine
de la Mordorée.

Domaine Lafond
Tavel

BIO

2021
2021
2021
2020
TIP 2019
2019

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

10,50
9,95
7,50
10,50
14,95
27,95

11,95
11,50
8,95
11,95
17,95
32,95

Lirac 		
Tavel
Côtes du Rhône 		
Lirac 		
Lirac la Ferme Romaine 		
Châteauneuf-du-Pape

Domaine Lafond is al 20 jaar een vaste waarde in ons Rhône-assortiment. In de zoektocht naar goede en betaalbare wijnen kwamen
deze Rhônewijnen op ons pad. Nu, in 2022, zijn het nog steeds betaalbare en heerlijke Rhônewijnen die wij u niet willen onthouden.
Tegenwoordig werken wij samen met Jean-Baptiste en François Lafond, die hun stempel drukken op de wijn. Ze werken volledig
biologisch, maar laten de wijnen iets minder lang rijpen op eikenhouten vaten, om zo het fruit in de wijn volledig tot zijn recht te
laten komen. Wij juichen dit alleen maar toe en waren bijzonder gecharmeerd van de Ferme Romaine. (2023-2030)

Domaine de la Mordorée

		

Tavel

BIO

2021
2021
2021
2020
2020
2020

Lirac la Reine des Bois		
Tavel la Dame Rousse
Tavel la Reine des Bois		
Lirac la Dame Rousse
Lirac la Reine des Bois		
Châteauneuf-du-Pape la Reine des Bois		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

22,95
16,50
19,95
16,50
22,95
51,95

27,95
19,95
24,95
19,95
27,95
59,95

In februari 2022 proefden wij op het domaine een indrukwekkende serie wijnen van de oogsten 2020 en 2021 samen met Ambre
Delorme, de dochter van wijlen Christophe Delorme. Alle wijnen hadden een goede expressie, veel fruit en behoorlijk wat lengte.
Ook hier werkt men al jaren biologisch en rijpen de wijnen steeds meer op RVS of oude houten vaten, om de wijnen meer fruitexpressie te geven. De Dame Rousse is de cuvée om jong te drinken en de Reine des Bois is het paradepaardje en verdient een
aantal jaren flesrijping. Daarnaast staat dit domaine bekend om hun Tavels: Rosé’s van een andere orde! Expressief, boordevol rood
fruit, vulling en mineraliteit. Wij zijn blij u deze bijzondere en zeer gastronomische wijnen te mogen aanbieden. (2023-2030)
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Henri Bloem

Domaine du Grapillon d’Or

		

Gigondas

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

15,95
26,95

18,95
32,95

TIP 2019 Gigondas Special Reserve		
2017 Gigondas Cuvée Excellence 		

Céline Chauvet is al 30 jaar wijnmaker en eigenaar van Domaine du Grapillon d’Or. Wij presenteren u de twee Gigondaswijnen die
zij maakt. De Reserve is de cuvée die jong al zeer smakelijk is. De Excellence is gemaakt van de oudste wijnstokken van het domaine en verdient vier tot 10 jaar rijping in de kelder. Kordate wijnen die vragen om een mooie maaltijd. (2024-2035)

Domaine Raspail-Ay

		

Gigondas

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

19,95

22,95

2019 Gigondas 		

De 5e generatie Ay is nu aan het roer en de 6e generatie heeft zich aangediend. 2020 liet ook hier een prachtige wijn zien.
Klassiek Gigondas: Met de hand oogsten, ontstelen, één maand inweking met schil, 18-24 maanden rijping op grote houten vaten.
Dan drie tot vier jaar wachten om de eerste fles te openen. De wijn kan echter moeiteloos tien tot vijftien jaar rijpen. Met recht
een Top Gigondas. (2023-2030)

Domaine Saint Damien

		

Gigondas

BIO

2020 Gigondas Classique		
TIP 2020 Gigondas Louisiana		
2020 Gigondas Souteyrade		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

16,50
18,95
18,95

19,95
22,95
22,95

In 2020 hebben vader Joel Saurel en zoon Romain fantastische Gigondaswijnen gemaakt. De wijnen presenteren zich nu zeer open
maar er zit een grote en verborgen bewaarcapaciteit in de wijnen. De Classique en Louisiana presenteren zich nu al mooi en kunnen
binnen nu en 5 jaar gedronken worden. De Souteyrade is krachtiger en kunt u een aantal jaren langer wegleggen. Op zoek naar
Rhône-wijnen met een hoog lekkergehalte? Dan moet u bij dit domaine zijn! (2023-2035)

Bij Saint Damien in de kelder.

Bij Domaine de la Mordorée.
Voorverkoop Rhône
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De wijnen van Domaine Santa Duc zijn
sinds een aantal jaren gecertificeerd
biologisch.

Domaine Santa Duc

		

Gigondas
2020
2019
2019
TIP 2019
2019
2019
2019

BIO

Vin de Pays les Plans		
Côtes du Rhône les Quatre Terres		
Gigondas Aux Lieux Dits		
Gigondas Clos Derriere Vieilles		
Gigondas les Hautes Garrigues		
Châteauneuf-du-Pape Habemus Papam		
Châteauneuf-du-Pape les Saintes Vierges		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

6,95
12,95
22,95
36,95
44,95
31,95
48,95

7,95
13,95
26,95
44,50
52,95
37,95
57,95

Yves Gras en zijn zoon Benjamin staan aan het hoofd van dit bijna 150-jarig wijnbedrijf. Hun filosofie is de natuur zoveel mogelijk
haar gang te laten gaan. Sinds een aantal jaren zijn zij gecertificeerd biologisch. In de loop der jaren zijn zij in staat geweest om
superlocaties in Gigondas en Châteauneuf du Pape te kopen. Dankzij deze zeer goede visie kunnen wij u een serie Rhônewijnen van
zeer hoog niveau aanbieden. (2024-2040)

Domaine Juliette Avril
Châteauneuf-du-Pape

BIO

2021 Châteauneuf-du-Pape		
2020 Côtes du Rhône 		
2020 Châteauneuf-du-Pape		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

20,95
6,50
19,95

22,95
7,95
21,95

Stéphan Brun maakt sinds 2000 de wijnen uit deze beroemde gemeente. Dat doet hij zorgvuldig en met respect voor de natuur.
Hij gebruikt geen chemische pesticiden en voor het ploegen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van paardenkracht. Hij is
aangesloten bij “Terra Vitis”. Zijn wijnen presenteren zich in hun jeugd zeer aangenaam en bieden veel waar voor hun prijs.
(2022-2028)
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Henri Bloem

Domaine de Beaurenard
Châteauneuf-du-Pape
2020
2021
2020
2019
2019
2019

BIO

Châteauneuf-du-Pape 		
Côtes du Rhône 		
Rasteau 		
Rasteau ‘Les Argiles Bleues’		
Châteauneuf-du-Pape 		
Châteauneuf-du-Pape Boisrenard 		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

31,95
10,95
14,95
25,95
31,95
49,95

37,95
12,95
17,95
29,95
37,95
58,95

Al jaren hebben wij contact met de broers Daniel en Frédéric Coulon. De wijnen zijn de betrouwbaarheid zelf. De broers zijn erg
blij met de oogsten van de laatste jaren. Verfijning en elegantie zijn kernwoorden bij het proeven van deze wijnen. Moderne
techniek wordt ingezet om de klassieke kwaliteit nog meer expressie te geven. Volledig biologisch gecertificeerd en een kwaliteit
om te koesteren. De Rasteau is één van hun paradepaardjes. (2024-2035)

Domaine du Vieux Télégraphe
Châteauneuf-du-Pape
2020
2019
2019
2019

Châteauneuf-du-Pape la Crau 		
Châteauneuf-du-Pape Telegramme 		
Châteauneuf-du-Pape Piedlong 		
Châteauneuf-du-Pape la Crau 		

Voorverkoopprijs

Winkelprijs

45,95
29,95
40,95
58,95

53,95
33,95
45,95
66,95

De familie Brunier is al meer dan 100 jaar eigenaar van een deel van de beste wijngaard “La Crau” in Châteauneuf du Pape. Op
biologische wijze bewerken zij de druivenstokken en verwerken zij de druiven. De Telegramme is eerder op dronk
dan Piedlong en la Crau. Deze laatstgenoemde kan zeker vijf tot twintig jaar bewaard worden. Wijnen boordevol lengte en
complexiteit. Met recht een grote en veel gevraagde naam in deze befaamde pauselijke appellatie. (2024-2035)

Uitzicht over de rivier de Rhône
vanuit de wijngaarden.
Voorverkoop Rhône
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Wat is voorverkoop?

Legenda:

Condities:

Zoals ieder jaar bezoeken wij in het
vroege voorjaar 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 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.

Witte wijn.
Rosé.
Rode wijn.
(2024-2035)
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/kwaliteitsverhouding.
*
Dit zijn schaarse ‘allocatiewijnen’,
die zeer beperkt leverbaar zijn en
die we helaas moeten verdelen
onder de liefhebbers, die voorgaande jaren deze wijnen ook
kochten.
** De prijzen van deze wijnen zijn tot
op heden niet afgegeven door de
producent. De getoonde prijzen
zijn, door ons, geschatte prijzen en
kunnen iets hoger/lager uitvallen.
Indien dat het geval is, nemen we
contact met u op.

•   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,
najaar 2022.
• Levering in regio (stad) Vinotheek
vanaf 24 flessen franco aan huis,
overig in overleg.
• Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, factuur is - na betaling tevens uw eigendomsbewijs.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.

www.henribloem.nl
Speciale voorverkoopprijzen zijn geldig
vanaf nu t/m zaterdag 21 mei 2022

