Ze zijn er weer: het witte goud van bij ons!!!
Wij hebben speciaal voor u 6 totaal verschillende schitterende

€ 58,00

pakket van 6

flessen

witte wijnen geselecteerd als perfecte begeleider bij deze heerlijke delicatesse.
Wijnen zijn ook afzonderlijk te koop
1 fles 2017 CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU ‘Cuvée Réserve’ Bordeaux sec, MC

€ 11,90

€ 11,00

Droge frisse wijn op basis van Sauvignon Blanc, Semillon en Muscadelle. Eerst is er een gulzig tranende, loepzuivere limoengele kleur met levendige schittering.
Maar wat een boeket! Roze pompelmoes, mango, rozenbottel, oranjebloesem, vers gemaaid gras, buxus en groene vijg vechten om uw neusaandacht. In de mond
volgt dan een exotisch carnaval, propvol rijpe maar zesty limoen, pompelmoes, guave, groene appel, meloen en kruisbes, sappig en hypernerveus, maar vooral ook
stevig mineraal onderbouwd. Elegant en complex in één slok. Heerlijk bij asperges in al zijn bereidingen!

1 fles 2017 CHATEAU FONTARECHE ‘Vieilles Vignes’ Corbières, MD

€ 8,90

€ 8,00

Deze frisse witte wijn, op basis van Grenache en Roussanne druif is afkomstig van wijnstokken van meer dan 55 jaar oud die een kalk-leem-silex ondergrond
genieten en volledig zuidelijk georiënteerd geplant staan. Het verhaal start enorm intens lichtgeel qua kleur, glashelder, met stroperige tranenautostrades. Goedgetypeerd en attractief parfum van o.a. perzikbloesem, tangerines plus verse en gedroogde abrikozen. De smaak wordt gemarkeerd door rijpheid, genre abrikozenmarmelade, maar ook bergamot en een vleugje passievrucht, in totaliteit eigenlijk heel suave en swingend. Perfect bij asperges, wit vlees, gevogelte en pasta.

1 fles 2017 FAUNE IGP Pays de l’Hérault, MD Mas de Daumas Gassac

€ 9,90

€ 9,00

Alhoewel dit één van de droogste Franse gebieden is, slaagt de familie Guibert van Domaine Mas de Daumas Gassac er toch weer in een spannende witte wijn,
op basis van Chardonnay en Viognier, te produceren. De oogst van de druiven gebeurt ‘s nachts zodat ze koel in de kelder arriveren en er zo weinig mogelijk
zwavel moet gebruikt worden. Verrassend vineuze geurstart, met verder witte bloemen, limoen, papaja en sterfruit. Supersappig en nerveus qua smaak ondanks
de aanvankelijke rijpe molligheid, met vooral citrusvruchten in 1.001 gedaantes (limoen, roze pompelmoes, sinaaszeste, ...) plus groene pruimpjes. Dit zal zelfs uw
‘Chinees’ of ‘Thai’ aankunnen. Ook zeer lekker bij gewokte asperges!

1 fles 2016 TOURAINE ‘Cuvée L’Elégante’, MD Pré Baron

€ 11,90

€ 11,00

De wijngaarden van Domaine Pré Baron zijn gelegen in Oisly, in het oosten van het Touraine gebied in de Loire, op een hoogte van 130 meter. Vader en zoon maken
aromatische witte wijnen met veel finesse en mineraliteit. Zij maken hun wijnen bovendien onder het ‘Terra Vitis’ label. Deze ‘Cuvée L’Elégante’ is een selectie van
de beste druiven afkomstig van de oudste wijnstokken en de wijn is volledig gerijpt ‘sur lie’ waardoor de zuren wat ingetoomd worden en de wijn wat ronder en
complexer is. Medium strogeel, super glanzend met nog restgroen, voorzien van lange tranenkaarsen. Gele en witte vruchten markeren het boeket (appel, peer,
perzik), naast impressies van vuursteen en tomatenblad, zelfs wat acacia. Het echte vuurwerk start echter vooral in de mond: levendig fris, boordevol zesty limoen,
citroen en kruisbes, aangenaam mineraal onderbouwd en sappig tot in de finale.

1 fles 2016 DOMAINE DE VALENSAC ‘Cuvée F. Boisrond’ IGP Pays d’Oc, MD

€ 9,90

€ 9,00

De oude wijngaarden van dit familiale wijngoed genieten een uitzonderlijke ligging op een heuvelachtige positie op het bekken van de Thau, niet ver van de Middellandse Zee. Deze ‘Cuvée F. Boisrond’ is een unieke wijn op basis van Sauvignon blanc, Chardonnay, Petit Manseng en Riesling. Deze laatste druif komt amper
voor in Languedoc. Het resultaat is verbluffend! In de neus lichtjes pétrolé afkomstig van de edele Riesling en in de mond een explosie van rijp, wit fruit, maar ook
bloemenaroma’s en exotisch fruit ondersteund door edele zuren. Drink deze wijn jong en als de perfecte begeleider bij asperges, vis, wit vlees en kazen.

1 fles 2017 MAS DE LA DEVEZE ‘Malice’ Côtes du Roussillon, MD

€ 10,90

€ 10,00

Zuiderse, zeer sensuele cuvée die echter niet door de enkels zakt door een overdreven zwoele, overrijpe make-up of textuur, maar van kop tot teen fris en fruitsappig blijft. Unieke mix van Macabeu, Grenache Blanc en Grenache Gris. Intens strogeel fonkelend met rock & roll qua tranen. Oosterse geurstart van oranjebloesem
en rozenconfituur, daarachter gekonfijte sinaasappel, limoen, abrikoos, bijenwas en citrusbloesem, heel verleidelijk. De ‘Moorse’ nachten gaan verder in de mond,
met impressies van tangerine, bloedsinaasappel, witte perzik en limoen, mooi zesty levendig en fluwelig tegelijk qua textuur. Minerale afdronk met opnieuw massa’s
citruszeste. Een ontdekking!
Prijzen gelden inclusief 21% BTW. Levering in Limburg gratis. Afhaling in onze magazijnen: Senator Alfons Jeurissenlaan 1107 in Zonhoven elke weekdag tussen 9u00
en 17u00. Voor onze algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website: www.monardprovino.be. Geldig tot 31/06/2018.
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