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Domaine Montrose
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Wijnmaker Olivier Coste van Montrose.

Het voorjaar is weer begonnen en zo ook  
de jacht op de Montrose Rosé. Want die  
twee zijn onlosmakelijk met elkaar ver- 
bonden. Domaine Montrose is een wijn-
huis waar wij al jaren zeer trots op zijn. 
We gaan dan ook graag naar wijnmaker  
Olivier Coste toe om de wijnen te proe-
ven en te beoordelen, om ze in Nederland  
vervolgens nóg een keer te proeven zodat 
we elk jaar met zekerheid kunnen zeggen 
dat we opnieuw dé hit van het voorjaar en 
de zomer te pakken hebben.
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Domaine Montrose

Domaine Montrose 
rosé 2019
Elk jaar levert Olivier Coste ons een rosé van 
uitzonderlijke kwaliteit en ook nu bezit de 
rosé elegantie en een jasje van rood fruit en 
mineraliteit. Naast een bijzonder vriendelijke 
prijs heeft deze rosé een geweldige lengte 
en een plezierige, sappige afdronk. Niet voor 
niets staat deze rosé al jaren op nummer 1 in
de winkels bij Henri Bloem.

Prijs per fles € 5,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,75
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.25

  Grenache, cabernet sauvignon, syrah
  IGP Côtes de Thongue, Pays d’Oc
  Zalmrolletjes met asperges. 

Proefnotitie
Zalmroze van kleur. Geurt naar bessen, perzik 
en specerijen. Elegante rosé vanwege de 
lichtvoetigheid en mooie kruidige ondertoon.

Domaine Montrose 
viognier 2019
Naast de rosé schittert de viognier, een ele-
gante zachte wijn met een sappig karakter 
met tropisch fruit en een typische frisse en 
bloemige smaak. Verwacht hier geen lobbi-
ge viognier, want Olivier heeft met zijn koele 
vinificatietechnieken gezorgd voor een wijn 
met veel frisheid en levendigheid. De viognier  
is een voorjaarswijn waar iedereen een echt  
lentegevoel bij krijgt. Heerlijk bij lichte  
visgerechten, schaal- en schelpdieren en pittig  
Aziatisch eten. 

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

€ 5.95

  Viognier
  IGP Côtes de Thongue, Pays d’Oc
  Visgerechten of de Aziatische keuken. 

Proefnotitie
Lichte geelgroene kleur. Rijke geur van exo-
tisch fruit, mango en versgemaaid gras. Heer-
lijk gulle en sappige smaak met veel fruit en 
een lichte kruidigheid.

Domaine Montrose 
chardonnay 2019
De chardonnay van Domaine Montrose is een 
bijzondere wijn, omdat men bij chardonnay 
vaak denkt aan vettig, rond en veel ‘hout’. 
Deze uitzonderlijke chardonnay ontwikkelt 
zich juist fris in het glas, heeft veel citrus en 
mineraliteit in de aanzet en een zachte frisse 
tropische toets in de mond. Laat het voorjaar 
maar beginnen!

Prijs per fles € 6,50
Prijs per fles bij 6 flessen € 5,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 5.50

  Chardonnay
  IGP Côtes de Thongue, Pays d’Oc
  Rijstschotel met kip en vis. 

Proefnotitie
Veel geur van vers tropisch fruit. In de smaak 
citrus en wilde perziken.
Perfecte balans tussen volheid en frisheid met 
een zacht droge afdronk.

UIT-
BUNDIG

BLOEMIG FRIS
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Asperges? Elzas!
Het is weer aspergetijd en of je ze nu met 
zalm, ham of naturel eet, met of zonder  
botersaus, naast een frisse salade of juist bij 
aardappelen, er hoort natuurlijk een goed 
glas wijn bij. De echte klassiekers zijn tijd-
loos, omdat het gewoon werkt. Dat is het 
geval met de Elzas wijnen. Wulpse, maar niet 
te stevige wijnen met een mooie zoet-zuur- 
balans werken fenomenaal bij asperge-  
gerechten. 

Domaine Bott Frères 
Pinot blanc Tradition 2019
Prijs per fles € 9,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 9,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 8.95

  Pinot blanc
  Elzas
  Asperges met zalm en botersaus. 

Proefnotitie
Bloemig, vol en fris, met tonen van limoen. 
Mooi in balans en een lange afdronk.

Cave Pfaffenheim 
Black Tie 2018
Prijs per fles € 11,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.95

  Riesling, pinot gris
  Elzas
  Aspergemaaltijd. 

Proefnotitie
Black Tie staat voor elegantie en verfijning. 
Heerlijk naar bloemen en wit fruit geurende 
wijn, Goudgeel, frisdroge smaak, fantastisch 
als aperitief, maar ook als begeleider van een 
lekkere aspergemaaltijd.

Bott Geyl 
Metiss Points Cardinaux 2018 
Prijs per fles € 10,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 10,95
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 9.95

  Pinot blanc, pinot auxerrois, pinot gris 
  en pinot noir
  Elzas
  Asperges met ham en aardappelen of 
  asperges met geitenkaas.  

Proefnotitie
Een bijzonder gastronomische wijn, complex, 
rond, vlezig van smaak met milde zuren.

ZACHT ELEGANT COMPLEX

Onze favorieten van dit jaar zijn de pinot  
blanc van Domaine Bott Frères, de Black Tie  
van Cave Pfaffenheim en de fantastische  
pinot blend van Bott Geyl, de Metiss Points 
Cardinaux. Op naar de groenteboer! En naar 
Henri Bloem natuurlijk.  
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Michel Chapoutier

Michel Chapoutier
‘Marius’ Blanc 2019 
5+1 actie bij 6 per fles

€ 5.42
Prijs per fles normaal € 6,50 

  Terret, vermentino
  IGP Pays d’Oc 
  Frisse visschotel uit de oven. 

Michel Chapoutier
‘Marius’ Rouge 2019  

5+1 actie bij 6 per fles

€ 5.42
Prijs per fles normaal € 6,50 

  Grenache, syrah
  IGP Pays d’Oc
  Pittige bonenschotel. 

Rhône specialist Michel Chapoutier heeft de warmte van zijn  
wijngaarden in de Languedoc prachtig en vakkundig in zijn  
Marius wijnen weten te vangen. Marius, Michels overgroot- 
vader, zei altijd: “een goede wijn is een wijn die vraagt om nog 
een slok”. En dat doen deze witte wijn gemaakt van vermentino 
en deze rode blend van grenache en syrah. Volle wijnen met een 
mooie fruitigheid, om onbezorgd van te kunnen genieten. 

actie
5+1

actie
5+1

Proefnotitie
Paarsrood van kleur. Krachtige  
geur van kruiden, rood fruit.  
Geconcentreerde smaak met 
zijdezachte tannine en veel rijp 
donker fruit.

Proefnotitie
Fijne aroma’s van wit fruit, zoals 
perzik en nectarine. De smaak is 
fris en fruitig, sappig, zuiver en  
ongecompliceerd.
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Proefpakketten

Omfietswijnen

Vulkaan van fruitBijzondere 
druivenrassen

Wijnschrijver Nicolaas Klei de voorproe-
ver van vele wijnen, heeft wederom zijn 
Omfietswijnen gids 2020 uitgebracht. 
Er staan maar liefst 49 wijnen van Henri 
Bloem in.

Begin het voorjaar goed met de lekker-
ste rosés van Henri Bloem! In dit proef-
pakket een selectie van frisse, fruitige 
en vooral lekkere rosés.

Een verrassend proefpakket met heer-
lijke witte wijnen van lokale druiven uit 
diverse wijnstreken in Europa.

€ 36.35

€ 40.90€ 46.80

Voor alle wijnliefhebbers met een avontuurlijke inborst, die zoveel  
mogelijk willen proeven, die verrast willen worden, of die een doosje  
van eenzelfde wijn teveel van het goede vinden, hebben wij ons  
(online) assortiment van proefpakketten flink uitgebreid. De proef-
pakketten zijn dé manier om jouw nieuwe favoriete huiswijn te  
vinden, om een wijnhuis of wijnregio beter te leren kennen, of om de 
meest bejubelde ‘omfietswijnen’ in huis te halen. Zoals u al jaren van 
Henri Bloem gewend bent; voor elk wat wils!

TIJD
ANDERS
voor wat



Bij Weingut Prechtl in Zellerndorf draait 
bijna alles om de grüner veltliner. Oude 
klonen zijn uitgekozen die de meest karak-
teristieke grüner veltliners voortbrengen 
en de druiven worden duurzaam en met 
veel handwerk geproduceerd. Naast het 
vakmanschap van de familie Prechtl helpt 
het klimaat nog een handje mee en wor-
den warme dagen afgewisseld met koele 
nachten, voor meer expressie in de druiven.  

Weingut Prechtl

Weingut Prechtl 
Zweigelt 2018
Prijs per fles € 8,95
Prijs per fles bij 6 flessen € 8,50
Prijs per fles bij 12 flessen

€ 7.95

  Zweigelt
  Weinviertel
  Gevulde kipfilet met salie en 
  parmaham. 

Proefnotitie
Sappige, soepele wijn met veel kersen en  
bramen aroma’s. Fluwelig en fruitig in de 
mond en een mooie zachte tanninestructuur.

Weingut Prechtl 
Grüner veltliner Längen 
2019 
5+1 actie bij 6 per fles

€ 8.29
Prijs per fles normaal € 9,95 

  Grüner veltliner
  Weinviertel
  Gekookte kwarteleieren met groene 
  asperges en serranoham. 

Proefnotitie
Klassieke grüner veltliner met tonen van 
exotisch fruit en gele appel. Daarnaast  

natuurlijk het typische witte pepertje, 
een fijne mineraliteit en een mooie  
lange afdronk.

Een ode aan Oostenrijk
Hierdoor lukt het Franz Prechtl elk jaar weer 
om prachtige, spannende, expressieve en 
elegante wijnen te produceren. De grüner  
veltliner die afkomstig is van de wijngaard 
“Längen” is een waar feestje met een  
tinteltje die de hele mond doet sprankelen. 
Lichtvoetig en met een hoog smaakgehalte,  
waardoor hij zich perfect leent voor niet  
alleen de borrel maar ook bij asperges,  
visgerechten of de Aziatische keuken. 

Gelukkig kijkt de familie verder dan alleen 
grüner veltliner en produceren ze ook deze 
heerlijke zweigelt. Verwacht een levendige 
fruitbom, met bramen, kersen en een goede  
structuur. Serveer hem bijvoorbeeld licht  
gekoeld bij rosbief of bij een salade met  
pittige beefreepjes. 

FRUIT
FESTIJN
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actie
5+1



• 2X Domaine Montrose rosé • Domaine Montrose viognier • Domaine Montrose chardonnay 
• Weingut Prechtl zweigelt • Weingut Prechtl gruner veltliner Längen • Cave de Paffenheim Black Tie 

• Domaine Bott Frères pinot blanc Tradition • Bott Geyl Metiss Cardinaux • Marius vermentino 
• 2X Marius Rouge

Proefpakket mei

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zondag 31 mei 2020. Zolang de voorraad strekt.

www.henribloem.nl

voor 

€ 87.95

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

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

van 

€ 96.60 


