BARBECUE PAKKET
GRAINS DE COCOTTE Charentais 2018 wit

€ 9,90

Droge, frisse witte wijn uit Bordeaux op basis van Sauvignon blanc en Chardonnay druif. Intense aroma’s van
rijp wit fruit, perzik, litchi en ananas. Supersappig qua smaak ondanks de aanvankelijke rijpe molligheid, met
vooral citrusvruchten in 1.001 gedaantes (limoen, roze pompelmoes, sinaaszeste, ...) plus witte perzik. Zeer
lekker als aperitief, bij schaaldieren, koude en warme visgerechten.

LA GABINELE ‘Chardonnay’ Pays d’Oc 2018 wit

€ 8,90

Deze wijn bevat werkelijk alles van een goede Chardonnay. Een heldere strogele kleur en in de neus aroma's
van rijp, wit fruit, boter en noot. Vervolgens in de mond een sappige, gulle, volle wijn met lange afdronk. Te
drinken op een terrasje, bij koude en warme visgerechten, gegrilde groenten en schaaldieren.

CHATEAU FONTARECHE Corbières 2018 rosé

€ 7,90

Aromatische, frisse rosé op basis van Picpoul Noir, Syrah en Grenache. Stralend licht roze en briljant. Prachtig
rijp fruitparfum met een rijk palet van rijpe bramen, kersen , bosaardbei en rode neusjes. Ook in de mond is
het al fruit wat de klok slaat: rode bessen, kersen en rode neuzekes met veel body. Te drinken als aperitief,
bij koude en warme visgerechten, schaaldieren en vleesgerechten.

L'INSTANT 'Gourmand' Grignan-Lès-Adhémar - Domaine Bour 2018 rosé

€ 10,90

Deze rosé wijn uit de Rhône is op basis van Grenache, Syrah en Cinsault en niet gerijpt in eiken vaten om het
primair fruit te behouden. Het parfum is charmant gekonfijt met vooral bramen en bosaardbeien. Een vinnig
kruidig pepertje in de mond met verder enorm veel rondeur en impressies van opnieuw bosaardbeien en
bramen die heel fluwelig en rijp van textuur zijn. Een echte ‘maaltijd rosé’ te drinken bij een zuiders gerecht,
koude en warme visgerechten, steak tartare, barbecue en grillades.

SYRAH Pays d'Hérault - Moulin de Gassac 2017 rood

€ 8,90

Deze ‘Syrah’ is een spetter, die macho met zijn fruitbiceps rolt. Paarsglanzende, jeugdige kleur met ruime tranengordel.
Intens boeket van jammy woudvruchten, cederhout en witte peper. Complex, gespierd en super geconcentreerd in de
mond, met opnieuw veel rijp zwart fruit, cassis en lange kruidige afdronk. Te drinken bij rood vlees, Provencaals getinte
gerechten, grillades, barbecue en kazen.

MARCEL MALBEC Vin de France - Château du Cèdre 2017 rood

€ 7,90

Donkergekleurde vlezige rode wijn uit de Cahors (Sud-Ouest) op basis van 100% Malbec. Na de intense granaatrode
kleur met veel spiegeling en lange tranenspaghetti volgt een boeket van kersenconfituur, rijpe blauwe pruimen en
zoete tabak. Sensueel lekker in de mond met opnieuw veel gekonfijt zwart fruit, sigarenkistje en fluweelzachte textuur
met levendige zuren. Deze wijn is de perfecte begeleider bij barbecue, grillades, stoofpotje en kazen.

Speciale prijs ‘BARBECUE’ pakket = 50,00 euro incl. BTW voor 6 flessen (1 fles/soort)
Monard Pro Vino, Senator Alfons Jeurissenlaan 1107, ZONHOVEN www.monardprovino.be

