9,90

PROMOPRIJS
INCL. BTW

INCL. BTW

8,18

PROMOPRIJS
EXCL. BTW

EXCL. BTW

VOORJA ARSPROMOTIE
2019
BUBBELS
CAVA JAUME SERRA Brut Nature - Méthode Traditionnelle

NIEUW

Droge frisse Cava uit Penedès op basis van Macabeo, Parellada en Xarel-lo druif met fijne mousse en aroma's van biscuit en rijp wit fruit. Bovendien
verpakt in een luxe gouden fles!

CREMANT DE BOURGOGNE Rosé brut, MD Vitteaut-Alberti

13,14

15,90

NIEUW

Verbluffende frisse Crémant met schitterende lichtroze kleur en vinnige belletjes. Rijpe kersenaroma's markeren het parfum. Idem qua smaak met
impressies van frambozen, witte perzik, peren en cassis. De perfecte Crémant als aperitief of als begeleider bij steak tartare, charcuterie en visgerechten.

VIN MOUSSEUX Blanc de Blancs, MD Vitteaut-Alberti

9,01

10,90

8,26

10,00

Deze mousserende wijn is op basis van Chardonnay en Aligoté druif. Een uitzonderlijke frisse en minerale wijn met zeer fijne pareling en ongekende
finesse. Aroma’s van versgeplukte appel en witte perzik. Een delicaat glas bubbels dat ieders hart verovert met zijn verfijning en elegantie en kwalitatief
zich ver boven meerdere cava's plaatst.

CREMANT DE BOURGOGNE 'Cuvée Prestige', MD Sounit

13,14

15,90

12,40

15,00

Frisse Crémant op identiek dezelfde manier gemaakt als een Champagne met een heel fijn parelende maar krachtige en overvloedige mousse. Deze
Crémant is op basis van Pinot noir en Chardonnay druif geoogst in het zuiden van Bourgogne.

CHAMPAGNE DESAUTELS - CUIRET grand cru Prestige Millésimé 2014

28,93

35,00

26,03

31,50

Zeer verfijnde Champagne op basis van 100% Chardonnay druif van het millésime 2014 geoogst op grand cru niveau, het hoogste niveau in Champagne.
Fijne pareling en intense aroma's van brioche brood, witte bloemen en rijp wit fruit in de neus gevolgd door een gulle, volle smaak en lange elegante
afdronk. Dit is de topcuvée van het huis en verpakt in een luxe fles.

WIT
2017

LA GABINELE 'Chardonnay' IGP Pays d'Oc, MD

7,35

8,90 NIEUW

Het 'kleine broertje' van Avarus. Gulle, sappige witte wijn op basis van 100% Chardonnay en niet in eiken vaten gerijpt om de frisheid te behouden. Fijntjes
goudgeel met duidelijk aanwezige tranen. Mooi getypeerd Chardonnay parfum met o.a. ananas, rijpe perzik, abrikoos en noisettes. Medium romig in de
mond met opnieuw veel rijp geel fruit maar ook levendig zestyfris.
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MAS GABINELE 'Grenache Gris' Vin de Pays de l'Hérault, MD

16,45

PROMOPRIJS
INCL. BTW

PROMOPRIJS
EXCL. BTW

INCL. BTW

EXCL. BTW
2017

19,90 NIEUW

Unieke witte wijn op basis van 100% Grenache gris. Lichtgeel, energiek glanzend, kristal puur met luie tranenkaarsjes tegen ons glas. In de neus veel rijp
wit en geel fruit (perzik, nectarine, abrikozen) en zelf lichtjes kruidig. De smaakarchitectuur is perfect rijp met zijn impressies van blonde gesausde tabak,
geel steenfruit en vanille. Fluweelvette textuur maar tevens een levendige sappigheid van limoen en wilde venkel. Lange, aangename afdronk. Te schenken
bij koude en warme visgerechten, wit vlees, gevogelte en kazen.

2017

GRAINS DE COCOTTE IGP Charentais, MD

8,18

9,90 NIEUW

De laatste nieuwe aanwinst van Julien Bonneau van Château Haut Grelot. Deze wijn is ontstaan uit de samenwerking tussen Château Haut Grelot en
Grains d'Estuaire. Droge frisse witte wijn op basis van Sauvignon blanc en Chardonnay. In het glas zien we een intens lichtgele kleurspiegel met behoorlijk
tranengekrioel. Verder een mooi citruszesty aromapakket en een pure smaak met de sappigheid van limoen, pompelmoes, yuzu, passievrucht en agrumes,
zeer zuiver en puur.

2017

ARAMIS Vin de France, MC Château d'Aydie

5,70

6,90

4,96

6,00

Vandaag zijn het de 4 kinderen van Pierre die het wijngoed met enorm veel passie leiden. Ze noemen zich de ‘4 Musketiers’ en vandaar de naam ‘Aramis’
voor één van hun wijnen. Droge frisse witte wijn op basis van 70% Colombard en 30% Sauvignon blanc. In het glas zien we een stralende lichtgele kleur
met enthousiaste tranenbende. In de neus intensieve aroma’s van pompelmoes, passievrucht, groene appel en citrus. Enorm sappig en gul in de mond
geruggensteund door een puike zuurgraad.

2016

BLANDINE LE BLANC IGP Cotes de Gascogne, MC du Cèdre

6,53

7,90

5,79

7,00

Gulle sappige witte wijn op basis van Colombard, Ugni blanc en een beetje Sauvignon blanc als ode aan de overgrootmoeder van de familie Verhaeghe van
Château du Cèdre. In de neus aroma’s van rijpe groene pruimen, wit fruit en wat agrumes gevolgd door een bijzonder aangename sappige smaak met
opnieuw veel rijp wit fruit.

2017

MAS DE LA DEVEZE 'Malice' Côtes du Roussillon, MD

9,01

10,90

7,85

9,50

Sappige wijn op basis 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. In de mond sappig met
impressies van tangerine, bloedsinaasappel, witte perzik en limoen, mooi zesty levendig en fluwelig tegelijk qua textuur. Minerale afdronk met opnieuw
massa's citruszeste. Lekker als aperitief, bij schaaldieren, koude en warme visgerechten.

2017

CHATEAU D'ANGLES 'Classique' La Clape Languedoc, MC

9,01

10,90

8,26

10,00

Droge, kruidige witte wijn op basis van Bourboulenc, Grenache blanc en Rousssanne. Château d'Aglès is eigendom van de familie Fabre en wijnmaker Eric
Fabre is de ex-wijnmaker van Château Lafite Rotschild. 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 die voor de zesty frisheid zorgen en een lichte kruidigheid.

2017

COTEAUX DU GIENNOIS blanc, MD Berthier

10,66

12,90

9,09

11,00

Frisse droge 100% Sauvignon blanc uit de Loire geoogst in Coteaux-du-Giennois. Domaine Berthier is een familiaal wijnhuis dat alom gekend is voor zijn
wijnen van hoogstaande kwaliteit. Kristalhelder van kleur met lichte groene schijn. Boeket van exotisch fruit, roze pompelmoes, mango en agrumes. Enorm
kwiek en zesty qua smaak met opnieuw roze pompelmoes, guave, limoen en passievrucht in de hoofdrol. Drink deze wijn als aperitief, bij schaaldieren,
koude en warme visgerechten, asperges of kazen.

2016

DOMAINE DE VALENSAC 'Cuvee F. Boisrond' IGP Pays d'Oc, MD

8,18

9,90

7,44

9,00

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 of gewoon
om van te genieten.

2017

LE PRELAT Côtes du Rhône Villages blanc, MD B. Magrez

9,83

11,90

9,09

11,00

Witte Rhône op basis van Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne en Viognier. Lichtgoud strogeel, trage tranenboog. Witte abrikoos en weidebloemen aan
de neus, super expressief en zuiver. De smaak is al even indrukwekkend, met impressies van violette, roze pompelmoes, tangerine en bloedsinaasappel
en lichte kruidigheid in de afdronk.

2017

BIFACE Vin de France, MD Despagne

9,83

11,90

9,09

11,00

Met deze 'Biface' lanceert de familie Despagne hier weer een topproduct. Frivole, fruitenergieke sec wijn op basis van Sauvignon Blanc en Sémillon.
Ultralichtgeel, kristal, groenglanzend. Duidelijk Sauvignon-gedomineerd qua boeket deze oogst: citruszeste, groene appel, tomatenblad en mineralen. In
de mond komt de Semillon tot zijn recht. Gul, sappig met veel body en rijp geel fruit, mineraal finishend.
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INCL. BTW

PROMOPRIJS
EXCL. BTW

PROMOPRIJS
INCL. BTW

GENTIL, MD Hugel

EXCL. BTW
2017

10,66

12,90

9,92

12,00

Deze wijn laat een oude Elzas traditie herleven toen wijnen, gemaakt van nobele druivensoorten, 'Gentil' genoemd werden. Gentil herenigt de aangename,
kruidige smaak van de Gewurztraminer, de kracht van de Pinot Gris, de finesse van de Riesling, de fruitigheid van de Muscat en het verfrissende karakter
van de Pinot blanc en Sylvaner.

2017

DOMAINE DU COLOMBIER blanc 'Réserve' IGP Coteaux de l' Ardèche, MD

12,31

14,90

10,74

13,00

Gulle sappige witte wijn uit de Rhône op basis van 100% Viognier druif en volledig gerijpt in eiken vaten. Gele perziken, gedroogde abrikoosjes, gele
pruimen en gekonfijte ananas. Lekker romig en genereus in de mond, maar tegelijk toch zeer fris en sappig, vooral gekarakteriseerd door ananassnoepjes,
nectarine en limoen. Vloeibaar vakwerk! Echte 'maaltijdwijn' te drinken bij warme visgerechten, risotto, wit vlees, gevogelte en kazen.

2017

CHATEAU SAINTE ROSELINE 'Lampe de Méduse' Côtes de Provence, MC

14,79

17,90

12,81

15,50

Gulle, sappige witte wijn uit de Provence op basis van voornamelijk Rolle aangevuld met Sémillon druif. Deze wijn is verpakt in een bijzonder originele en
mooie fles. Deze fles in de vorm van een Medusa lamp is gecreëerd in 1950 door Baronne Rasque Laval als eerbetoon aan de Ridders van de Méduse. De
wijn is volledig 'sur lie' gerijpt om al de aroma's te behouden. Glanzend strogeel met groene schijn en tranenraketten. Heerlijk aromatisch in het teken van
'wit': witte perzik, rijpe peren, witte bloemen en nectarines. De smaak zet nog een tandje bij, mineraal onderbouwd met impressies van sappige perzik,
perensorbet en verse abrikozen met voldoende frisse zuren en fraîcheur. Lekker als aperitief, bij schaaldieren, koude en warme visbereidingen.

2016

SAVENNIERES ROCHE AUX MOINES sec, MD des Forges

20,58

24,90

18,18

22,00

Droge, frisse witte wijn op basis van 100% chenin Blanc druif afkomstig van zeer oude wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar aangeplant op
de vuursteenachtige bodem van Savennieres. Stralende mediumgele kleur met vette tranenkraag, lichtjes nootachtig en romig qua geurstart, met daarna
vooral rijpe appel en peren. Zeer fris in de mond met aroma’s van rijp wit fruit, Kaapse appel, mollig doch mooi elegant van textuur. De perfecte begeleider
warme visgerechten, gevogelte, risotto, pasta met een roomsausje en kazen.

ROOD
2018

DOMAINE FONTARECHE 'La Clairette' IGP Pays d'Oc, MD

6,52

7,90 NIEUW

De nieuwe wijn van Fontarèche! Donkergekleurde wijn op basis van 100% Carignan druif. Heerlijke bessenmarmelade plus mediterrane bloemen bij de
geurstart. Zeer rijke, vlezige smaak met impressies van zoete tabak, rijp zwart fruit, pruimenjam en wat cacao. Lichtjes poivré en kruidig in de afdronk.
Drink deze wijn bij rood vlees, stoverij, grillades, Provencaals getinte gerechten en kazen.

2017

TANNAT - MERLOT Côtes de Gascogne, MD

7,36

8,90 NIEUW

Donkergekleurde vlezige rode wijn op basis van Tannat en Merlot druif. We vinden in deze wijn een perfecte combinatie van de kracht en vlezigheid van de
Tannat en de elegantie en souplesse van de Merlot terug. Het boeket start met ceder-aroma’s, gedroogde specerijen, rijp zwart fruit, zoethout en gekonfijte
pruimen. Qua mondvulling fluwelig rijp met impressies van zwarte bessen, braambessen, cacao en zijdezachte tannines.

2017

GRAINS DE COCOTTE IGP Charentais, MD

8,18

9,90 NIEUW

De laatste nieuwe aanwinst van Julien Bonneau van Château Haut Grelot. Deze wijn is ontstaan uit de samenwerking tussen Château Haut Grelot en Grains
d'Estuaire. Elegante rode wijn op basis van Merlot en Cabernet sauvignon met intens heldere kersenrode kleur. Aangename neus met veel rijp rood fruit
en lichte kruidigheid. In de mond eerst impressies van rijpe zwarte kersen, frambozen plus een wolkje koffie en chocolade. De perfecte begeleider bij tal
van gerechten.

2016

LA GABINELE Merlot IGP Pays d'Oc, MD

7,36

8,90 NIEUW

Elegante rode wijn uit het zuiden van Frankrijk (Faugères) op basis van 100% Merlot. Fel kersenrood qua kleur met rijke tranenbundels tegen het glas. Rijp
boeket van gekonfijt zwart fruit, woudvruchten en cacao. Fluweel, sappig maar tegelijk lekker vlezig in de mond. Deze wijn is een echte 'passe-partout' en
kan bij tal van gerechten gedronken worden.
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AVARUS AOC Saint-Chinian, MD

10,66

PROMOPRIJS
INCL. BTW

PROMOPRIJS
EXCL. BTW

INCL. BTW

EXCL. BTW
2016

12,90 NIEUW

Vlezige rode wijn, eigendom van en gevinifieerd door topwijnmaker Thierry Rodriguez op basis van 70% Syrah, 20% Grenache en 10% Carignan afkomstig
van wijnstokken van meer dan 80 jaar oud. De oude wijnstokken zijn aangeplant op het kalk-leemplateau en de opbrengst is zeer klein (slechts 25 à 35
hl per ha). Deze wijn is een ode aan de Romein Avarus die de aanplant van de eerste wijnstokken in Veyran heeft gedaan. Na een lange maceratie, rijpt de
wijn 12 maanden in eiken vaten. Sappig, vlezig in de mond, vooral met zoete kersencoulis, violette, wilde frambozen, lichtjes peperig vurig. Te drinken bij
grillades, pittige pasta, rood vlees, barbecue en kazen.

2017

MARCEL MALBEC Vin de France, MC du Cèdre

6,53

7,90

5,79

7,00

Deze wijn is een ode aan de overgrootvader van de familie Verhaeghe van Château du Cèdre. 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 op basis van 100% Malbec druif is de perfecte begeleider bij uw barbecue.

2017

MOULIN DE GASSAC 'Classic' IGP de l'Hérault, MD

7,36

8,90

6,61

8,00

Vlezige rode wijn op basis van Syrah, Carignan, Alicante, Grenache en Marselan, eigendom van en gevinifieerd door het prestigieuze Domaine Mas de
Daumas Gassac. Mas de Daumas Gassac wordt door de bekende wijnjournalist Hugh Johnson 'de enige grand cru uit de Languedoc' en door Gault Millau
'de Lafite uit de Languedoc' genoemd. De kleur oogt jeugdig robijnrood en traant als bezeten. Verrukkelijk boeket met impressies van chocoladetruffels,
zoete vanille, hazelnoten, rode pruimen en zwarte kersen, allemaal rijp maar toch elegant. Idem in de smaak. Veel rijp rood fruit en vlezigheid gecombineerd
met elegantie.

2017

BEAUJOLAIS VILLAGES, Mise au Domaine des Duc

8,18

9,90

7,44

9,00

Een exclusieve, elegante, verfijnde wijn op basis van 100% Gamay druif uit de Beaujolais. Schitterende robijnrode kleur en drukke tranenboulevard. Daarna
een naar rijpe aardbeien en kersen geurend boeket met veel vette Griottes in de mond, lekker soepel en vlezig. Drink deze wijn bij vis, wit vlees, gevogelte
en kazen. Kan eventueel lichtjes gekoeld gedronken worden.

2017

LES COPAINS Vin de France, MD

8,18

9,90

7,44

9,00

Unieke rode wijn uit Bordeaux op basis van Merlot, Cabernet franc en Syrah (vandaar 'Vin de France'). Volrode kleur en tegen ons glas een verrassend druk
tranengordijn. Parfum van rijp zwart en rood fruit, kersen, zoethout en een vleugje gemalen zwarte peper. Vlezig maar tegelijk verfrissend kwiek qua smaak
met bramen, bosaardbeien en wat zoete tabak. Heel puur en sappig en een echte 'allemansvriend' die bij tal van gerechten geschonken kan worden.

2016

LES 2 VACHES ROUGE Vin de France, MC Château d'Aydie

9,01

10,90

8,26

10,00

Donkergekleurde, krachtige rode wijn op basis van 100% Tannat. Intens bloedrood, enthousiast tranend met attractief boeket van rode en zwarte vruchten,
cederhout en fijn leder. Qua smaak veel gekonfijt zwart fruit, gedroogde pruimen en opnieuw een toets sigarenkistje die voor een genereuze vlezige textuur
zorgt. Zeer lekker bij rood vlees, grillades, zuiders getinte gerechten en wild.

2015

DOMAINE DE GRANGENEUVE 'Cuvée Vieilles Vignes', MD Bour

9,83

11,90

9,09

11,00

Verleidelijke, vlezige rode wijn op basis van Syrah en Grenache, afkomstig van wijnstokken van meer dan 55 jaar oud. De wijn is niet gerijpt in eiken vaten
om de soepelheid te bewaren. Bijzonder aangename fruitige wijn met voldoende structuur en kracht. Aroma's van zwart fruit en in de afdronk een vleugje
van het kruidenrek. Drink deze wijn bij grillades, Provençaalse gerechten, pasta, barbecue of kazen.

2016

MA SERENITE Corbières, MD Bernard Magrez

9,83

11,90

9,09

11,00

Wat een gemoedsrust! Donkergekleurde, vlezige rode wijn op basis van Syrah, Grenache en Carignan. Gulzig tranend helderrood, gevolgd door een rijp
boeket van praliné, rijpe zwarte bessen en gedroogde pruimen. Vervolgens in de mond heerlijk vet en vlezig, opnieuw met een hart vol zwarte kersen en
bessen, tevens walnoterig en rijk aan specerijen. Fruitvet, maar zonder dat het banaal of confituurachtig wordt, want een mooie acciditeit houdt het geheel
levendig.

N'oublions jamais que les verres vides sont remplis de souvenirs
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INCL. BTW

PROMOPRIJS
EXCL. BTW

PROMOPRIJS
INCL. BTW

CHATEAU BELLEVUE cru bourgeois Médoc, MC

EXCL. BTW
2015

10,66

12,90

9,92

12,00

Ware klassieker uit Bordeaux en puur genot op basis van 50% Cabernet Sauvignon en 50% Merlot en gerijpt in eiken vaten. In ons glas ontdekken we een
robijnrode kleur met briljante kern en royale tranengekte. Boeket met rode aalbes, kers, anijs, tabak en venkel. In de mond eerst espresso-impressies, maar
dan vooral gekonfijte zwarte/rode kersen en pruimen, zwarte/rode drop en vooral een voortreffelijke aciditeit. Aangenaam, stijlvol, evenwichtig vooral, met
lange zachte afdronk.

2015

12,31

LES DEUX SOEURS Entre-deux-Mers, MC

14,90

10,74

13,00

Deze verbluffende rode wijn uit Bordeaux op basis van voornamelijk Merlot aangevuld met wat Cabernet franc en volledig gerijpt in eiken vaten doet ons
terecht denken aan een 'grote' Pomerol. Briljant robijnrood, vinnig tranend. Heel puur parfum van rijp rood fruit, zoethout, myrtilles en cacao. Ook in de
mond een bijzonder sappige en elegante wijn met een fluwelen textuur. Bovendien van het topjaar 2015. Ware aanrader!

2016

12,31

MAS DE LA DEVEZE 'Pandore' Côtes du Roussillon Villages, MD

14,90

11,16

13,00

Samengesteld uit Syrah, Grenache en Mourvèdre en 12 maarden gelogeerd in eiken vaten, traant er eerst in ons glas een vinnig robijnrode wijn, al snel
evoluerend naar een floraal parfum, waarin violette, lavendel, jeneverbes en pure rode bessen en pruimpjes. Ook dezelfde puurheid qua componenten
schuilt er in de smaak, die drijft op een sappige aciditeit en massa's kleine rode vruchten, met pas in de finale wat zoethout en peper.

2016

13,14

HERENCIA DEL PADRI 'Cuvée Exception' Priorat, MD Magrez

15,90

11,57

14,00

Donkergekleurde, vlezige rode wijn uit Priorat op basis van Syrah, Grenache, Carignan, Merlot en Cabernet sauvignon en volledig gerijpt in eiken vaten.
Deze wijn is bovendien eigendom van topwijnmaker Bernard Magrez uit Bordeaux. Het resultaat is een charmeur met aan de startlijn een fel fonkelende
donkerrode kleur, sappig tranend. Wat een neus: rijpe blauwe pruimen, cederhout, cassis en specerijen, heel sensueel. Ook in de mond heel vlezig met
gekonfijt rijp zwart fruit, vanille en lange zachte afdronk.

ZOETE WIJNEN
2010

CLOS SAINTE-ANNE cru de Cadillac, MC

50 cl

12,31

14,90

10,74

13,00

Elegante zoete witte wijn uit Cadillac die zich kan meten met tal van Sauternes. Schitterende combinatie van de Semillon en Sauvignon druif die geoogst
worden op het hoogtepunt van hun rijpheid wanneer de druifjes al bijna rozijntjes zijn geworden en lichtjes aangetast zijn door de 'Pourriture Noble'. Zeer
lekker bij kazen en desserts.

2016

13,14

MAS DE LA DEVEZE 'Grenat' AOP Maury rouge doux, MD

15,90

11,57

14,00

Rode zoete rode wijn uit het zuiden van Frankrijk op basis van 100% Grenache rouge die gekoeld gedronken moet worden en een ware delicatesse is bij
rood fruit, chocolade of als aperitief.

15,62

CHATEAU LA PEYRADE 'Les Barriques Oubliées' AOC Muscat de Frontignan, MC

18,90

12,40

15,00

Zoete witte wijn op basis van 100% Muscat afkomstig van zeer oude wijnstokken uit de 'vergeten vaten'. Schitterende strogele kleur en in de neus en mond
impressies van verse abrikozen, acaciabloemetjes en een vleugje saffraan. Te drinken bij kazen en desserts.

OLIJFOLIE
OLIJFOLIE MOULIN DE GASSAC 'Paradox' Huile d'Olive Vierge

50 cl.

16,53

20,00

Unieke olie op basis van olijven en de pitjes van de wijndruiven. Kan zowel koud als warm gebruikt worden. Ook perfect voor het bereiden van mayonaise.

OLIJFOLIE Romanin Fruité Noir AOP Les Baux de Provence

75 cl.

20,66

25,00

50 cl.

23,97

29,00

Pittige olijfolie op basis van het sap van zwarte olijven.

OLIJFOLIE Huile d'Olive Vierge Extra, MD Château Miraval
BIO Olijfolie uit de Provence van het prestigieuze Château Miraval (Brangelina)
Verkoopsvoorwaarden
Prijzen en stocks zonder verbintenis behoudens verkoop.
Bestellingen zijn aan onze aanvaarding onderworpen, onze factuur geldt
als dusdanig. Contante betaling bij levering/afhaling.
Geldig tot 30 April 2019.

Afhaling in onze magazijnen van maandag tot en met vrijdag: gratis.
Leveringskosten voor bestellingen < € 250 incl. BTW: € 15. Voor onze
uitgebreide verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website:
www.monardprovino.be

Monard Pro Vino n.v. Senator A. Jeurissenlaan 1107 - B-3520 Zonhoven - Tel.: 011-821 811 / 011-813 613 - Fax: 011-817 109 - info@monardprovino.be

