Feestwijnen
Bubbels
CAVA BONAVAL Sélection Especial Brut
Frisse Cava op basis van Macabeo en Parellada, het druivensap van eerste persing –de crème de la crème, vergelijkbaar met extra virgine olijfolie- en laat deze cuvée maar liefst 12 maanden ‘sur lattes’ in de kelder logeren. Dat
ruiken en proeven we: na de lichtstrogele kleur met nog groene zweem en vooral alerte belletjesboulevard, volgt
een fris parfum van groene appel, kruisbes, perzikbloesem, kweeperengelei plus een kruidige toets. Sappig in de
mond, met frisse appeltoets, veel wit fruit en groene peer, zijdezacht qua textuur, fris maar zeker niet te citrusachtig.
Mollige afdronk.

CREMANT DE BOURGOGNE Cuvée Prestige, MD Sounit
Strogele, satijnzachte kleur met een heel fijn parelende, maar krachtige en overvloedige mousse. Floraal parfum
van onder meer perzikbloesem, met voorts gekonfijte abrikozen en citroen en na een tijdje impressies van brioches
en versgebakken brood. In de mond superelegant, met overvloedig citrusfruit en nectarines, rijp maar absoluut niet
plomp, met een haast minerale fraîcheur in de lange afdronk. Minimalistisch gedoseerd, zodat deze finesse crémant
ook aan tafel zijn nut kan bewijzen. Op basis van 70% Pinot Noir en 30% Chardonnay.

CHAMPAGNE RENE BOUCHE 1° cru Blanc de Blancs
Een klein familiaal champagnehuis, gesitueerd in de Côte des Blancs waar de Chardonnay koningin is. De familie
kan teruggrijpen naar zeer oude wijnstokken, allemaal op 1° cru niveau. Het resultaat is een gul opschuimende
blanc de blancs, met een blanke, intense mousse en persistente belletjes. Daarna een bijzonder mooi getypeerd,
maar tegelijk delicaat parfum: fruitig met veel witte vruchten. Fris en gul daarna in de mond, met opnieuw witte
perzik en sappige peer in de hoofdrol, impressies van versgebakken brood en brioches, uitmondend in een fijne
noterige finale. Fris, aangenaam, delicaat, klassiek.

Witte Wijnen

9,00 €

15,90 €

25,00 €

8,90 €

JARDIN DES CHARMES ‘Chardonnay’ IGP Côteaux de Béziers 2016
Bronzen médaille Concours Général Agricole Paris. Wat mag u nu verwachten? Een intens bleek strogele kleurspiegel vergezeld van een luie tranenband. Fijn boeket met o.a. conferencepeer, limoen en witte perzik, zuiver en elegant
in plaats van extravert uitbundig. Geurelementen die terugkeren in de smaak, maar dan in het kwadraat: propvol
sappige peer en perzik, met op de achtergrond rijpe citrus en guave die voor de zesty frisheid zorgen. Chardonnay
kan gerust flirten met eik, maar deze cuvée bewijst dat deze druif ook gerust single kan blijven. Schenk deze
fruit-gefocuste, food-vriendelijke wijn als starter van een gezellige maaltijd.

ENTRE NOUS ‘Sauvignon – Petit Manseng’ Domaine de Valensac 2015
De natuurlijke zuurtegraad van de Sauvignon Blanc druif gaat hier hand in hand met de vaak uitbundige florale
aroma’s en gulheid van de Petit Manseng druif, wat van hem een erg aardig aperitief maakt en een zeer goede
partner voor tal van gerechten. Medium-strogeel, superschitterend en met een heel zotte tranendans langsheen de
glaswand. Een kruidige aromastart (tuinkruiden), met verder vooral groene kruisbes en appel, eigenlijk heel zesty.
Vooral in de mond neemt de Petit Manseng echter het voortouw en wordt de textuur molliger en het fruit rijper, met
lychee, limoen en rijp wit fruit in de hoofdrol, opnieuw zesty eindigend. Een aangename, sappige ‘food wine’ met een
toepasselijke naam om samen van te genieten.

10,90 €
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Feestwijnen
CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU ‘La Reserve’ Bordeaux sec 2016
Droge, frisse witte wijn uit Bordeaux. Levendige expressie waarin de rijpe Sauvignon-aroma’s op een feestelijke
wijze tot uitdrukking komen en fraai ondersteund worden door struktuurmaker Sémillon en een beetje Muscadelle.
Alles in totale harmonie. Na een eerste glas als aperitief, ideale compagnon aan tafel bij schaaldieren, oesters en
verse vis in alle bereidingen.

11,90 €

Rode Wijnen
SYRAH IGP Pays d’Hérault Moulin de Gassac 2016
Domaine Mas de Daumas Gassac brengt deze funky Syrah voort, die een zeer jeugdige robijnrode kleur met lila
randje draagt, gulzig tranend. Daarna getypeerd Syrah met zwarte peper, damastpruimen, gerookte eik, vanille en
zwarte bosbessen. Vet, vlezig, vurig daarna in de mond, met royale impressies van jammy woudvruchten, pruimencompote en gekneusde peperkorrels. En toch zijn er ook voldoende zuren present, zodat dit geen obesitas-Syrah
wordt. Een decadent lekkere, food-vriendelijke Zuid-Franser! Drink deze wijn bij wit en rood vlees en pittige pasta
gerechten.

8,00 €

J’AIMERAIS QUE CELA VOUS PLAISE Coteaux du Languedoc 2011
De ruggengraat van deze wijn bestaat uit 29% Grenache (van 30-jarige stokken), 36% Syrah (van 40-jarige vieilles
vignes) en 35% Carignan, die in hun zoektocht naar voedsel heel diep moesten wortelen in de kalkrijke bodems,
zodat ze extra mineraliteit en tannine opleveren. Handgeplukt bovendien en daarna druivensoort per soort apart gedurende 12 maanden gevinifieerd in eiken vaten. Fraaie robijnrode kleurkern, energiek schitterend. Verleidelijk parfum met coulis van rode vruchten, gedroogde rozen en zelfs garrigues (oregano, jeneverbes...). Heerlijk elegant qua
smaak, echt vloeibare zijde, met kruidige toetsen (peper, nootmuskaat), maar een hart van rood pitfruit en bosbes,
levendig fris. Specerijenrijk staartje. Pure finesse uit het zuiden en kan bij tal van gerechten gecombineerd worden.

16,90 €

CHATEAU HAUT GRELOT Côtes de Bordeaux – Blaye 2014
De wijngaarden van Château Haut Grelot genieten van een uitzonderlijke ligging op een heuvel die volledig zuidelijk
georiënteerd is en waarvan de ondergrond voornamelijk is samengesteld uit leem en kalksteen. Ontegensprekelijk
één van de beste relatie prijs/kwaliteit uit Bordeaux. Deze wijn op basis van 50% Merlot en 50% Cabernet Franc is
een bijzonder aangename wijn. Mooie kersenrode kleur en in de neus rijke fruittonen en aroma’s van rijp, rood fruit,
cacao, koffie en een vleugje vanille. In de mond een evenwichtige wijn met mooie structuur en aangename tannines
met een bijzonder lange afdronk. Te drinken in combinatie met rood vlees, pasta en lamsvlees.

8,90 €

Verkoopsvoorwaarden
Prijzen en stocks zonder verbintenis behoudens verkoop. Prijzen per fles uitgedrukt, inclusief 21% BTW. Wijnen zijn per fles verkrijgbaar.
Bestellingen zijn aan onze aanvaarding onderworpen. Contante betaling bij levering/afhaling.
Voor onze uitgebreide verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website: www.monardprovino.be
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