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Cava Bujonis Brut uit Magnum

• De oorsprong van Bujonis is te vinden in het dorpje Llimiana, gelegen in het 
gebied Lleida, Catalonië. Het familiebedrijf is in het begin van de jaren tachtig 
verhuisd naar de Penedès, waar diverse wijnhuizen werden aangekocht. Vandaag 
de dag is Bujonis één van de grootste huizen in de regio, hypermodern met de 
nieuwste technieken, maar altijd oog voor traditie. 

• Alle druiven komen van eigen land, een zeldzaamheid bij Cava's, op de 
wijngaarden worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en de opbrengst is 
beperkt tot 75 hl/ha. De wijnmakers gebruiken alleen het eerste sap dat door de 
druk op de druiven vrij komt, na een zeer lichte persing! Al die koesterende zorg 
levert een verfijnde droge Cava op. Door de toevoeging van 10% chardonnay
heeft deze cava een iets vollere smaak. Minimaal 15 maanden lagering voor 
degorgement.

• Tonen van briochebrood, amandelspijs en gedroogde zuidvruchten. Zuiver en vol 
van smaak.  Henri Bloem: 7,95 euro (0,75 cl), 18,95 (1,50 cl)  11,5% alc.



Marques de Alfamen bianco, Carinena.

• Bij Bodegas Esteban Martín, de producent van deze Marqués de Alfamén, 
vloeien oude tradities samen met de modernste technieken. Gelegen in het 
hart van de D.O. Cariñena maken de wijngaarden optimaal gebruik van het 
daar heersende microklimaat. Deze wijngaarden liggen 500 meter boven 
zeeniveau, de stokken staan op droge rotsachtige grond. Dit geeft de 
wijnen hun eigen, specifieke karakter. Het droge, warme klimaat wordt 
afgewisseld met de zogeheten 'cierzo', een droge koele wind die de druiven 
optimaal laat rijpen.

• Marqués de Alfamén Blanco is een blend van 70% Chardonnay en 30% 
Macabeo. Beide druiven worden separaat gevinifieerd en rijpen 6 maanden 
op rvs-vaten. Een no-nonsense wijn met een fantastische prijs-
kwaliteitverhouding!  (Henri Bloem : 4,50 euro ! 13% alc)

• Frisse, aromatische wijn met tonen van bloemen, appel en tropisch fruit. 
Heerlijk droog en knisperend fris. Het ideale aperitief.



Sommos Gewürztraminer en Chardonnay

• Oogstrelende architectuur in combinatie met technische functionaliteit. Dat typeert 
Bodega Sommos, gelegen in het hart van Somontano, Spanje. In deze ‘state of the art’ 
bodega maakt men slim gebruik van de zwaartekracht om de oogst te verwerken. Dit 
proces scheelt enorm in de kosten. Niet onbelangrijk, want van de 355 hectare komen 
héél veel druiven. Van twaalf verschillende soorten om precies te zijn, inheems en 
internationaal. Deze krijgen allemaal een eigen behandeling, afhankelijk van welke 
wijngaarden de druiven afkomstig zijn en wat voor soort wijn ervan gemaakt gaat 
worden. RVS-tanks, betonnen kuipen of juist eiken barriques worden gebruikt tijdens 
vinificatie en rijping, om de Sommos wijnen hun eigen karakter te geven.

• De vers geplukte druiven worden voorzichtig geperst en vervolgens afzonderlijk op 
traditionele wijze gefermenteerd roestvrijstalen tanks. 3 maanden rijping op lie. Na de 
vergisting worden de verschillende wijnen weer samengevoegd.

• Bleekgeel van kleur met een zweem groen. Aroma's van exotisch fruit en bloemen, 
typisch voor de druivensoorten. De smaak is levendig met een mooie balans en een 
lange afdronk. (Henri Bloem: 5,95 euro; 13% alc)



Sommos Varietales (Chardonnay-
Gewürztraminer-Pinot Noir !)
• De druivensoorten worden afzonderlijk vergist. Na blenden rijpt de 

wijn nog 4 maanden op nieuwe franse barriques

• Intens aroma van tropisch fruit, rozenbloesem en zoete kruiden van 
het eikenhout. Volle, rijke smaak met tonen van limoen, gele appel, 
nectarine, vanille en specerijen. Uitstekende balans tussen frisse 
zuren en het rijpe fruit.

• Dit product is lekker bij:Risotto met zalm, kerstomaat en courgette.

• Henri Bloem : 9,95 euro; 13 % alc.



Rias Baixas: Fulget

• Wie dacht dat het in Spanje alleen maar warm en droog kan zijn heeft het mis. Aan de 
Noordwestelijke kust van Spanje waait namelijk een verfrissende wind en regent het regelmatig. 
In deze streek, genaamd Galicië, zijn de witte wijnen uit Rias Baixas beroemd. 

• De Fulget van Maior de Mendoza presenteert deze druif op zijn best, als een heerlijke lichtzinnige 
dorstlesser. Bij de Internationale Wine Challenge was hij goed voor GOUD, en het gezaghebbende 
wijnblad Decanter was al even enthousiast.  (Henri Bloem 9,50 euro; 12,5% alc.)

De Albariño druif is een druif waarover de geschiedenis met twee tongen spreekt: De Spanjaarden 
zeggen dat het de voorloper van de Riesling is. De Duitsers houden vol dat het een kloon is die 
vanuit Duitsland naar Spanje is geëxporteerd over de bedevaartsroute naar Santiago de la 
Compostella in Galicië.

Deze prachtige Bodega vindt u aan de voet van de Xiabre, in Villagarcia de Arosa. De winery en de 
wijngaarden zijn onberispelijk schoon. Eigenaar Marcos Barros legt uit dat zij geen 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Om de wijn op zijn lies te laten liggen mogen de druiven geen 
residuen bevatten, want deze trekken in de wijn. 

Deze Albariño is vol van frisheid: citrus, appel, meloen gecombineerd met frisse kruiden en florale 
tonen. Een levendige zuurgraad zorgt voor een ‘verkwikkende’ wijn met een lange afdronk.



Rias Baixas: Maior de Mendoza

• In een steeds groener wordende Europese consumentenmarkt is alleen het etiket "biologisch" 
niet meer voldoende. Als productie en natuur hand in hand gaan dan wil de wijnliefhebber dat 
ook proeven. Smaakbeleving geeft dus de doorslag. 

• Marco Barros, een wijnmaker uit het Noord-Spaanse Rias Baixas, net boven Portugal, heeft dat als 
een van de eersten goed begrepen. Zijn wijnen worden door recensenten geroemd om hun 
loepzuivere karakter. Bovendien is deze bodegas onnavolgbaar als het om de Albariño gaat. Deze 
prachtige Bodega vindt u aan de voet van de Xiabre, in Villagarcia de Arosa. De winery en de 
wijngaarden zijn onberispelijk schoon. Eigenaar Marcos Barros legt uit dat zij geen 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Om de wijn op zijn lies te laten liggen mogen de druiven geen 
residuen bevatten, want deze trekken in de wijn. 

• Na de alcoholische vergisting krijgt de wijn een rijping van ongeveer drie maanden op de lie
(droesem),  hetgeen resulteert in een vollere en complexere smaak.

• Strogele kleur met een groene tint. In de neus geuren van appel, peer en citrus. In de mond frisse 
zuren, een lichte romigheid en veel minerale tonen. Complexe afdronk.

• Henri Bloem: 12,95 euro; 13,5% alc.



Sios : Pla del Lledoner (Grenache blanc & 
Chardonnay).  Costers del Segre.
• Het begon allemaal met de ambitie van een rusteloze man, Juan de Porcioles, die altijd had gedroomd van 

het leven op het land en het cultiveren van het land door wijnen te produceren met een duidelijke 
persoonlijkheid en van de hoogste kwaliteit. In 1992 kocht de familie Porcioles-Buixó het landgoed. Door 
hard werken en enthousiasme heeft het landgoed zich snel ontwikkeld tot een met een eigen karakter. In 
1998 plantte hij zijn eerste wijngaard, Vinya Vella. Het landgoed is 700 ha groot, waarvan 71 ha zijn beplant 
met wijnstokken. De wijnkelder van Costers del Sió is uitgerust met de nieuwste technologie, zo is er een 
microvinificatiekamer waar de men doorlopend tests uitvoert om een continue verbetering na te streven. 
Volgens Juan Porcioles "begint een goede wijn in de wijngaard en we moeten er goed voor zorgen". Een 
breed scala aan druivensoorten staan aangeplant: Tempranillo, Garnacha, Syrah, Merlot, Chardonnay, Pinot 
Noir, Cabernet Sauvignon en Viognier; Men experimenteert ook met nieuwe rassen en klonen.

• Een gastronomische wijn, gemaakt van de beste selectie van druiven. Deze wijn komt van de "Pla del 
Lladoner" wijngaard. De druiven worden gekoeld in de koude opslag voor minstens een dag. Gisting op 
nieuwe(!) Franse eiken vaten, gevolgd door rijping op de afgestorven gistcellen (lie) voor 5 maanden om aan 
de wijn harmonie, complexiteit en wat body mee te geven. Het resultaat is een complexe en elegante wijn, 
rijk aan nuances en met een voortdurende ontwikkeling in het glas.

• Gouden strogele kleur, weelderige neus met tonen van ananas, meloen en banaan. Wat vette smaak met 
voldoende frisheid. In de lange afdronk ook tonen van caramel en toast naast het fruit.

• Henri Bloem: 10,50 euro; 13% alc.



Rioja Navajas Blanco (BarrelFermented)

• Druiven : Viura en Chardonnay

• 6 maanden houtlagering

• 13% alc

• Henri Bloem : 9,95 euro



Pedro Ximenez (PX) Malaga

• De broers Salvador en Francisco López startten hun wijnbedrijf in 1885, met als voornaamste doel 
het opvoeden, commercialiseren en exporteren van Malaga-wijnen en de productie van brandy`s
en likeuren. Druiven werden ingekocht bij de talloze wijnboeren uit het achterland. Later 
begonnen zij tevens met de verkoop van conserven, de produktie van houten vaten en de verkoop 
van wijn via een keten van proeflokalen.Door het avontuurlijke en doorzettende karakter van de 
broers kregen zij al snel de bijnaam `Los Leones` (de leeuwen). De bodega draagt nog steeds deze 
bijnaam. Na vele tegenslagen zoals de Spaanse burgeroorlog, de phylloxera en de eerste- en 
tweede wereldoorlog zijn de broers Rafael en Juan Ignacio de nieuwe leeuwen. De bodega is 
inmiddels uitgegroeid tot een hypermodern bedrijf, met bijna 500 hectaren wijngaard 
voornamelijk beplant met Pedro Ximénez en Moscatel en men produceert nog steeds wijnen van 
onberispelijke kwaliteit met in stand houding van oude tradities. Eén van die tradities is het 
drogen van de druiven op matten van riet (esparto) in de zon om zodoende het suikergehalte te 
concentreren.

• De druiven laat men gedurende 10 dagen indrogen in de zon op matten van riet (esparto). De 
uiterst geconcentreerde most laat men vergisten tot 15 graden alcohol, waarna de wijn 24 
maanden rijpt op Frans eikenhout.

• Intense donkerbruine kleur. Krachtige geur met indruk van rozijnen en gedroogde vijgen, die mooi 
in de smaak terug komen. Intens zoet en zeer lange finale.    Henri Bloem: 10,95 euro (50 cl)


