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Een zwarte parel, zo wordt deze mousserende wijn, gemaakt van blauwe druiven, genoemd. 
Door de vinificatie aan de hand van de traditionele methode, zonder inweking van de schillen,  
is een prachtige witte mousserende wijn ontstaan. Hoewel de mousse fijn en delicaat is, zorgt  
de cabernet franc voor een verrassende bite. Inderdaad, een pareltje in ons bubbelassortiment.  
Perfect als aperitief, bij schaal- en schelpdieren en natuurlijk bij de paasbrunch.  

Henri Bloem

www.henribloem.nl

Celene Black Pearl brut
Prijs per fles € 12,95

Nu 2 flessen voor

€ 20.00

BLANC 
DE 

NOIRS

  Cabernet franc & merlot 
  Crémant de Bordeaux
  De Paasbrunch

12 Flessen van € 99,60
voor

€ 87.95

Proefpakket april 

Celene Black Pearl brut 
de zwarte parel uit Bordeaux 

• 1 x black pearl
• 1 x colombette pinot noir
• 1 x colombette rose
• 2 x colombette sauvignon
• 2 x garofoli amarela
• 2 x garofoli colle ambro
• 2 x contini pariglia
• 1 x contini Inu 

Corona-update: Gelukkig blijven alle winkels van Henri Bloem vooralsnog gewoon open.
Om besmetting te voorkomen vragen we u vriendelijk om zoveel mogelijk via de bekende kanalen uw wijn  
te bestellen, dus via onze website, per mail of telefoon. Wilt u toch naar de winkel komen: van harte welkom. 
Maar kom zoveel mogelijk alléén en neem in uw en ons belang de voorgeschreven afstand van 1,5 meter in acht. 
Daarom laten wij ook maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de winkels toe. Dus: shop bewust, mail gerust.

Paas
actie

2 
voor

€ 20.00

Proefnotitie
Delicate en fijne mousse. Charmante aroma’s 
van witte bloemen en geroosterd brood. De 
smaak is goed gebalanceerd met aroma’s van 
perzik en honing. Lange finale met een mooie 
frisse zuurgraad. 

De hele 
maand april 

gratis bezorging 
bij iedere online 

bestelling



“Bij La Colombette is wijn een permanente  
bron van inspiratie en innovatie.” Wijn- 
makers François en Vincent zijn altijd op 
zoek naar vernieuwing, verbetering en 
verduurzaming. Deze prachtige en sappige  
pinot noir is hun antwoord op een  
veranderende eetcultuur en past perfect  
bij pittige vegetarische maaltijden,  
gevogelte en voor de wijndrinkers die net 
zo lekker eigenwijs zijn als de heren zelf:  
bij een stevig visgerecht. 

La Colombette 
Pinot noir 2018
Prijs per fles € 8,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 7,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.50

  Pinot noir
  Coteaux du Libron
  Pittige vegetarische maaltijden 
  of een stevig visgerecht
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Domaine La Colombette

Proefnotitie
Lichtrood van kleur, typisch 
pinot noir. Fijn aroma van 
rood fruit zoals bessen en 
rijpe kersen. Lichte krui-
digheid maar vooral een 
mond vol rijpe kersen 
met prachtig verfijnde 
zuren.

Al jaren bekend en geliefd bij u: de weelderige en zachte sauvignon blanc en de lieflijke maar 
smaakvolle rosé gemaakt van grenache. Terecht twee van onze best verkopende wijnen! 

La Colombette  
Sauvignon blanc 2019
Prijs per fles

€ 5.95

  Sauvignon blanc
  Pays de l’Hérault, Languedoc-Roussillon
  Comtesse de Vichy (lepelkaas).

La Colombette 
Rosé 2019
Prijs per fles

€ 5.50

  Grenache
  Pays de l’Hérault, Languedoc-Roussillon
  Cocktail van avocado en krab.

Proefnotitie
Bleekgele kleur met groene tint. Stuivende 
neus met veel citrus en groene appeltjes. Een 
opvallend zachte zuurgraad met ook in de 
smaak heerlijk frisse citrus en groene appel.

Proefnotitie
Mooie zalmroze kleur. Klein rood fruit en 
wat kruiden in de geur. Zachte aanhoudende 
smaak met rijpe frambozen en aardbeien. Het 
lage alcoholpercentage van 11,5% vraagt om 
nog een glas!

Het team van Henri Bloem bij La Colombette

VERRASSEND 
VERFIJND 

Vernieuwend en verrassend      



Contini Pariglia 2019
Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Vermentino 
  Vermentino di Sardegna DOC 
  Quiche met geitenkaas, tomaat en 
  basilicum.

Proefnotitie
Lichtgeel van kleur met een hint groen.  
Intense geur van bloemen en verfrissend 
fruit. Fris, smaakvol, delicaat en verfijnd 
glas wijn.

Contini Inú Riserva 2016 
Prijs per fles € 13,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 12,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 11.95

  Cannonau (grenache) 
  Cannonau di Sardegna DOC 
  Gebakken parelhoen met fregola 
  en gevogeltesaus.

Proefnotitie
Intense geur van rode kersen en zwarte bes. 
De smaak is zacht, levendig, iets kruidig en 
heeft een krachtige afdronk.
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Contini

Vini Contini maakt wijnen van de vermen-
tino- en cannonaudruif. De eerstgenoemde 
wordt lokaal gecombineerd met schaal- en 
schelpdieren, omdat de wijn veel frisheid, 
mineraliteit en bijzonder veel smaak heeft. 
De kracht van deze combinatie werd in 
2017 bevestigd met de bekroning van de 
Pariglia als de beste wijn bij kreeft! De Inú 
is een wijn gemaakt van 100% cannonau  
(oftewel grenache). 

De naam Inú werd vroeger gegeven aan de 
meest toonaangevende wijnen uit hartje  
Sardinië. De Inú van Contini draagt deze 
naam trots en met recht. De Inú is een  
bijzonder stevige wijn met een volle smaak 
van bessen en kersen gecombineerd met een 
fijne tanninestructuur en een houtlagering  
die mooi in balans is. 

Wist u dat deze wijn gemaakt is om de lokale 
vernaccia te promoten? Vernaccia is eigenlijk 
een verzamelnaam voor druiven die inheems 
of “van hier” zijn. In dit geval is het eigenlijk 
de “Vernaccia di Orestano” 
die op Sardinië voorkomt. 
De wijn heeft een bloemige 
en tropische geur, een 
warme vriendelijke smaak 
met veel kruidigheid en 
mineraliteit en tropisch fruit.

* Silver medal 
 international wine 
 challenge

SAPPIG 
& 

KRUIDIG

VOL 
& 

ZWOEL

Prijs per fles

€ 9.95

  Vernaccia & 
  vermentino 
  IGT Bianco Tharros 
  Salade tataki van 
  tonijn met wakamé 
  en zoetzure radijs.

Proefnotitie
Frisse geur van citrus 
en tropisch fruit. In 
de smaak limoen, 
perzik en bloemen. 
Zachte en mond-
vullende afdronk.

Contini 
Karmis Bianco 2019

De wijnmaker van Contini druk bezig in zijn 
vatenkelder.



Garofoli Amarela 2019 

Prijs per fles € 6,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.95

  Passerina
  Marken
  Aperitief, lichte visgerechten.

Proefnotitie
Heerlijke witte wijn met een knisperende 
frisheid en tonen van gerijpt wit fruit.

No nonsense, dat zijn de wijnen van  
Garofoli. Het ruime assortiment van dit 
wijnhuis biedt enorm veel smaak zonder 
pretentieus te worden. Smakelijke, boeien-
de en toegankelijke wijnen voor elke dag, 
dat is de kracht van Garofoli en dat is dan 
ook de reden dat wij al zo lang met veel 
trots met hen samenwerken. 

De Amarela, gemaakt van de  in vergetel-
heid geraakte druif passerina, is een aan- 
gename wijn die barst van het rijpe witte  
fruit. Zacht en fris tegelijk, is dit een  
perfecte wijn als aperitief of bij vis. 

De montepulciano en sangiovese hebben 
elkaar helemaal gevonden in deze Rosso  
Piceno, oftewel de Colle Ambro. Een jaar 
rijping op eikenhouten vaten geeft deze  
elegante wijn zijn extra body en structuur. 
Fantastisch bij, hoe kan het ook anders,  
pizza’s, pasta’s, en al het lekkers dat uit  
midden Italië komt. 

Garofoli Colle Ambro 2017 

Prijs per fles € 7,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 6,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 6.50

  Montepulciano & sangiovese
  Rosso Piceno DOC
  Canneloni met gehakt.

Proefnotitie
Een prachtige assemblage van 70% monte-
pulciano en 30% sangiovese, welke met een 
jaartje houtrijping een sappige, soepele wijn 
oplevert.

Garofoli

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 30 april 2020. Zolang de voorraad strekt.
De hele maand april gratis bezorging bij iedere online bestelling op www.henribloem.nl.

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


