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Wijngeschenken
Ruime keuze in alle prijsklassen
Dinerkist
Hoe leuk is het niet om een mooie kist wijn
te ontvangen, die een complete maaltijd
kan begeleiden? Om te beginnen is daar de
Crémant de Loire, een uitermate fijne
mousserende wijn uit de Loire-streek; een
mooier begin is nauwelijks denkbaar. Voor
bij het voorgerecht kiezen we de aromatische
witte wijn van het bio-dynamische Elzas-huis
Bott-Geyl: een prachtige assemblage van vier
verschillende Pinots-druiven: een feestje op
zich!

€

Vervolgens gaan we naar Saint-Emilion, het
beroemde dorp in de Bordeaux, waar deze
Grand Cru vandaan komt: vol, krachtig en
mooi rijp, met de Merlot als belangrijkste
druif. En laat nu het dessert maar komen:
deze Muscat de Beaumes de Venise uit
het Rhône-dal tilt menig dessert naar nog
grotere hoogte. Wedden dat de ontvanger
van deze kist nog even aan u denkt tijdens
het genieten?

45.87

(incl. BTW € 55,50)
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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

Simone Descamps,
de weldoenster
uit het zuiden
Château de Lastours is een topdomein in de Corbières
(Frankrijk) en Simone Descamps was een welgestelde
dame die haar leven in dienst stelde van een huis voor
visueel gehandicapten, dat op het terrein van het huidige
domein stond. Ook liet zij al haar geld na aan dit instituut.
De wijn is een harmonieuze assemblage van verschillende
druivensoorten die elkaar perfect aanvullen: Syrah,
Grenache en Carignan. Deze blend, die ten dele op eiken
heeft gerijpt, is dus bijzonder geschikt om een mooi stuk
vlees te begeleiden. Als u voor dit pakket kiest voor uw
relaties, treedt u in de voetsporen van Simone: u mag zich
een weldoener voelen door zulke mooie wijn weg te geven!

€

19.55

(incl. BTW € 23,65)

Chili op zijn best.
Er zijn maar weinig wijnboeren in dit land die het wijn maken
zo serieus nemen als de wijnmakers van De Martino. Maar
dat moet ook wel, want zij hebben een naam hoog te
houden, namelijk die van meest innovatieve en toonaangevende wijnbedrijf van dit land. Zij hebben er o.a. voor
gezorgd dat de Carménère weer een druiven-soort is
geworden die weer volop wordt aangeplant.
Prachtig houtgerijpt wordt deze druif wel de trots van Chili genoemd. Daarnaast staat een edele Chardonnay, die een
subtiele houtopvoeding ondergaat, waardoor hij zeer vol
smaakt, zonder te vettig te worden: de typische Chardonnaytonen komen bijzonder goed tot hun recht. Samengevat:
twee elegante krachtpatsers in één pakket!

€

15.62

(incl. BTW € 18,90)

Kurtatsch, het bewijs
dat grijs ook kleurrijk
kan zijn!
Het is inderdaad een druif die de laatste tijd flink in de lift zit: de
Pinot Gris, of zijn Italiaanse equivalent, de Pinot Grigio. Anders
dan de naam doet vermoeden, is dit zeker geen grijze muis, maar
eerder een levendige, uitbundige Pinot. Dat heeft ten dele te
maken met de fantastische streek, waar deze wijn vandaan
komt: Alto Adige, een toonaangevend wijngebied dat aan
Oostenrijk grenst.
En de mensen van Kurtatsch weten er jaar na jaar ook wel
echt iets bijzonders van te maken: Als u uw relaties een vleugje
voorjaar in deze donkere dagen wilt laten ervaren, dan is dit
pakket absoluut de juiste keuze.

€

8.64

(incl. BTW € 10,45)

Oh La La, Lafond!
Pascal Lafond is met zijn 1,65 m. wat je
noemt een kleine wijnmaker, maar als je
zijn wijnen proeft, dan verandert dat beeld
op slag in een grote wijnmaker, want wát
een superwijnen weet deze wijnboer uit
de Rhône elk jaar opnieuw te produceren!
Een volle, elegante en rijke witte, die niet
misstaat bij het mooiste Kerstdiner, en
twee volle, kruidige rode uit het pittoreske
plaatsje Lirac, die het feest van menig
hoofdgerecht compleet maakt. En dat ook
nog volledig biologisch.

€

32.44

(incl. BTW € 39,25)

Sommos, modern realisme!
Aan de voet van de Pyreneeën, aan de Spaanse
kant, staat het hypermoderne wijnbedrijf Sommos.
Energieke, jonge wijnmakers durven daar verrassende druivensoorten met elkaar te assembleren. Zo bestaat de witte variant uit drie soorten, te
weten: Chardonnay, Gewurztraminer en Pinot Noir,
terwijl de rode de Spaanse Tempranillo als basis
heeft, maar wordt aangevuld met Syrah en zelfs wat
Merlot. Beide wijnen krijgen een gedoseerde houtlagering.
Wilt u dus wel eens wat anders en wilt u met uw
wijnpakket een bij-de-tijds imago uitstralen, dan
moet u deze heerlijke wijnen van Sommos eens bij
uw relaties onder de aandacht brengen. Ze zullen u
er eeuwig dankbaar voor zijn.

€

19.55

(incl. BTW € 23,65)

Chapoutier:
Chapeau!
Soms zijn er namen in wijnland waar je trots
op bent dat je ze mag voeren. Chapoutier is
er zo een: Een toonaangevend wijnhuis uit de
Rhône, die ook in het zuiden van Frankrijk
prachtige wijngaardenheeft. Michel Chapoutier
heeft deze wijnen “Marius” genoemd, als
eerbetoon aan zijn grootvader, die de grondlegger van dit fameuze huis was.
De zachtdroge, sappige witte en de licht
kruidige rode maken dit pakket tot een feestje
om te ontvangen. En dan ook nog zeer betaalbaar: chapeau!!

€

11.57

(incl. BTW € 14,00)

Drappier Brut
Nature: Leven in
een bubbel!
De Champagnes van Michel Drappier zijn alom
bekend en bij velen zeer geliefd. Maar er is een
trend gaande: hoe droger, hoe mooier.
Dat geldt ook zeker voor deze Brut Nature van
dit prachtige wijnhuis. Voor 100% geperst uit
Pinot Noir-druiven en dus zonder toevoeging
van suiker is dit een streling op de tong. Loepzuiver met een ragfijne, elegante mousse. Met
deze topwijn wordt iedere dag een feestdag!

€

28.67

(incl. BTW € 34,70)

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.

Met ruim

1.000 wijnen

in ons assortiment
maken we voor
iedereen een passen
d
wijngeschenk.

Verzendkosten
Pakketten naar uw klanten in geheel Nederland € 7,50
per adres. Buiten Nederland: Op aanvraag.

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
2020/2021
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