LENTEPROMOTIE

2018

PRIJS INCL.
BTW

PROMOPRIJS
INCL. BTW

ONTDEK ONZE VOORJAARSWIJNEN MET KORTINGEN TOT MEER DAN 15%

Provence

10,90

9,90

Loire

11,90

11,00

MOUSSERENDE WIJNEN
MOUKIPIC Mout de Raisin, MC d'Estoublon (0° alcohol)
100% Muscat -BIOGeniet samen met de kinderen van dit heerlijk glas bubbels uit de Provence zonder alcohol.
CREMANT DE LOIRE 'Cuvée Prestige', MD du Pré Baron

Chardonnay, Orbois
Bijzonder frisse en fruitige Crémant uit de Loire met aroma's van appel, witte perzik en frisse ondersteunende edele zuren.
CREMANT DE BOURGOGNE 'Blanc de Blancs', MD Vitteaut-Alberti

Bourgogne

15,90

14,50

7,90

5+1

100% Chardonnay
Op identiek dezelfde wijze gemaakt als een Champagne. Een schitterend glas bubbels aan een eerlijke prijs.

WITTE WIJNEN
2017

LES YEUX DANS LES ETOILES IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

Grenache blanc, Vermentino, Chardonnay, Viognier, Sauvignon blanc
Verrassende druivenmix voor deze droge frisse wijn die zeer mooi combineert bij asperges, koude en warme visgerechten of als aperitief.
2016

JARDIN DES CHARMES 'Viognier - Grenache' IGP Côteaux de Béziers, MD

Languedoc

7,90

5+1

Viognier, Grenache blanc
Parfum van wilde kruiden, gekonfijte pompelmoes en rijp wit fruit. Dan sappig en genereus qua smaak met opnieuw wit fruit in de hoofdrol.
Zeer lekker als aperitief of bij Oosters getinte gerechten.
2017

IN VINO EROTICO IGP Côteaux de Béziers, MD

Languedoc

8,90

5+1

Sauvignon blanc, Chardonnay, Viognier
Leuke druivencombinatie waarbij elke druif het beste van zichzelf geeft. Lekker als aperitief, bij slaatjes, schaaldieren, asperges en visbereidingen.
2016

DOMAINE DE VALENSAC 'Chardonnay' IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

8,90

5+1

100% Chardonnay
Gulle, sappige volmondige witte wijn op basis van 100% Chardonnay met een opbrengst van slechts 35 hl/ha. Deze wijn is een echte 'allemansvriend' en kan bij tal van gerechten gedronken worden.
2017

CHATEAU FONTARECHE 'Vieilles Vignes' AOC Corbières, MC

Corbières

8,90

5+1

Grenache blanc, Roussanne
Deze wijn doet Corbières heropleven en schitteren als ondergewaardeerde appellatie. Intense aroma's van rijp wit fruit en superlange
afdronk. Te schenken bij warme visgerechten, asperges of wit vlees.
2014

POUILLY FUME 'Clos des Criots', MD Salmon

37,5 cl

Loire

10,90

5+1

100% Sauvignon Blanc
Uiterst verfijnde, elegante witte wijn op basis van 100% Sauvignon met alle goede aspecten van een rasechte Pouilly Fumé. Deze wijn is niet
gerijpt in eiken vaten om zo de pure frisheid van het fruit te kunnen bewaren. Zeer zuivere expressie van de edele Sauvignon blanc druif in
al zijn glorie. Aroma's van exotisch fruit, citrus en gele appel.
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PROMOPRIJS
INCL. BTW

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

PRIJS INCL.
BTW
2017

8,90

5+ 1

10,90

10,00

11,90

11,00

Languedoc

Carignan blanc, Terret blanc
Unieke combinatie van druiven voor dit kleine broertje van het prestigieuze Mas de Daumas Gassac. Een ontdekking!
2015

ENTRE-NOUS 'Sauvignon-Petit Manseng' IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

Sauvignon, Petit Manseng
Een aangename, sappige ‘food wine’. Heerlijk op een terrasje of als begeleider bij schaaldieren, gerookte vis en asperges.
2016

TOURAINE 'Cuvée Elégante', MD Pré Baron

Loire

100% Sauvignon blanc
Levendig fris, boordevol zesty limoen, citroen en kruisbes, aangenaam mineraal onderbouwd en sappig tot in de finale. Schenk deze succesvolle Touraine bij voorkeur in gezelschap van alles wat zwemt in rivier of zee.
2017

CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU 'Cuvée Réserve' Bordeaux blanc, MC

Bordeaux

11,90

11,00

Sauvignon blanc, Muscadelle, Sémillon
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.
2016

DOMAINE DE GRANGENEUVE 'Les Dames Blanches du Sud', MD Bour

Rhône

11,90

11,00

Viognier, Roussanne, Marsanne, Grenache Blanc
Fijn geurenpakket van verse munt, gele/witte abrikozen, ananas, appel en perzikbloesem, absoluut niet zwoel zuiders. De druivenbende
werkt perfect samen qua smaak, met impressies van abrikoos en zesty citrus, uitlopend in een minerale finale.
2017

AVARUS 'Chardonnay Fût' IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

12,90

11,50

100% Chardonnay en gerijpt in eiken vaten
Sappige, volmondige Chardonnay met fijne houttoets die ons terecht doet denken aan een Pouilly Fuissé of gulle witte Bourgogne. Echte
'maaltijdwijn' om te schenken bij warme visgerechten, kreeft en wit vlees.
2017

ROMANIN IGP Alpilles, MC

Provence

12,90

11,50

100% Rolle -BIOTropisch parfum met hints van bananensorbet, verse mango en ananas, maar ook kruidigheid van onder meer wilde venkel. Impressies van
venkel en laurier, zesty pompelmoes en appel met een pittige acciditeit. Lekker, heel lekker.
2016

SANCERRE, MD Salmon

Loire

16,90

15,00

100% Sauvignon blanc
Rasechte Sancerre met intense aroma's van vuursteen, exotisch fruit en agrumes gevolgd door een zeer delicate verfijnde smaak en afdronk. Heerlijk bij schaaldieren of een frisse salade!
2016

BOURGOGNE BLANC CHARDONNAY, MD Michelot

Bourgogne

18,90

17,00

100% Chardonnay en gerijpt in eiken vaten.
Verbluffende witte wijn afkomstig van de jonge wijnstokken van Meursault. Laat deze verfijnde Chardonnay de begeleider zijn van uw
verfijnde warme visgerechten.

ZOETE WIJNEN
1998

CHATEAU DE LA PEYRADE 'Vendange Automne' Muscat Petit Grains, MC 50 cl.

Languedoc

16,90

14,00

100% Muscat Petit Grains
Schitterende zoete witte wijn die ondanks zijn leeftijd vriend en vijand verrast met zijn fijne aroma's van rijpe abrikozen, acciabloemetjes
en in de mond ook nog serieus wat agrumes heeft waardoor het zeker geen vermoeiende, zware wijn wordt. Om van te genieten!
CHATEAU DE LA PEYRADE 'Les Barriques Oubliées' AOC Muscat de Frontignan, MC

Languedoc

18,90

16,00

100% Muscat
Château de la Peyrade maakt zeer zeker de beste Muscat van Frontignan en volgens deskundigen misschien wel de beste vin doux naturel van heel Frankrijk. Het prachtige parfum biedt impressies van fruit, honing en acacia en is daarbij stijlvol en verfijnd. Lekker koel
geschonken, subliem bij een zoet dessert of vers bereide fruitsalade.
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12,90

5+1

ROSE WIJNEN
2014

MENETOU SALON Rosé, MD Chavet

Loire

100% Pinot noir
Zalmroze rosé met een verfijnd fruitig en krachtig aroma. De smaak zet mild, rond en verfrissend in en de afdronk is evenwichtig, met een
vineuze finale. Ware 'maaltijd rosé'.
2015

CHATEAU ROMANIN AOP Les Baux-de-Provence, MC BIO

Provence

15,90

5+1

Grenache, Counoise en Syrah -BIOCharmant parfum van rode kersen en cuberdons, complexloos leuk. Zijdeachtig qua smaak met jong rood fruit, een vleugje crème au beurre, maar vooral ook frisse zuren. Een 'gastronomische' rosé wijn om van te genieten bij een verfijnd gerecht.
2017

LES PIEDS DANS L'EAU IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

7,90

7,00

Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Syrah
Weelderige neus met bonbons en kleine rode bessen. Een zachte rosé, dorstlessend met een aangename aromatische eenvoud. Een gezellige wijn.
2017

CHATEAU FONTARECHE AOC Corbières, MC

Corbières

7,90

7,00

Picpoul Noir, Syrah en Grenache
Rode bessen en pruimen, lichtjes kruidig maar met veel body. Sappig, mondvullend en fris tot diep in de eveneens fruitgedreven finale.
2016

L'INSTANT 'Gourmand' Grignan les Adhémar, MD de Grangeneuve

Rhône

9,90

9,00

Grenache en Cinsault
Zachte, gulle rosé met charmant boeket van rijpe aardbeien, gekonfijt rood fruit en in de afdronk een lichte kruidigheid. Onschuldig maar o
zo leuk drinkplezier, vrij koel te genieten.
2017

ROMANIN IGP Alpilles, MC -BIO-

Provence

12,90

11,50

Mourvèdre, Grenache, Cabernet Sauvignon en Counoise - BIOImpressies van crème de cassis, gekonfijte bosaadbei, kersencoulis en myrtilles, aangenaam rond, met een zachte afdronk. Voldoende
'cool' serveren als aperitief, bij lichte gerechten of gewoon om op een terrasje van te genieten.

RODE WIJNEN
2016

LE VIN DE PAYS DE FONTARECHE IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

6,90

5+1

Caladoc, Syrah, Mourvèdre, Grenache Noir
Voortreffelijke rode wijn met een aangenaam prijskaartje en fraîcheur die het rijpe, suave fruit opkrikt. Om gul en met plezier te schenken
en van te genieten. Verdomd lekker!
2016

JARDIN DES CHARMES 'Merlot-Syrah' IGP Côteaux de Béziers, MD

Languedoc

7,90

5+1

Merlot, Syrah
Elegante fraîcheur ondanks deze fruitexplosie en concentratie. De elegantie van de Merlot is perfect gecombineerd met het kruidige, zuiderse karakter van de Syrah. Een wijn om elke dag van te genieten.
2016

LA TETE AILLEURS IGP Pays d'Oc, MD

Languedoc

7,90

5+1

Mourvèdre, Syrah, Cabernet Franc, Grenache en Carignan
Aromatisch zeer gevarieerd, met impressies van zoethout, pruimenjam, sirop de Liège en viervruchtenjam. Zijdezachte smaak met impressies van tapenade, zwarte olijven en gedroogd zwart fruit. De perfecte begeleider bij tal van gerechten.
2015

IN VINO EROTICO IGP Côteaux de Béziers, MD

Languedoc

8,90

5+1

Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon
Impressies van melkchocolade en hazelnoten, maar heel fruitrijk en mild-kruidig tot in de afdronk. Zuiderse erotiek met de nodige pit.
2016

CABERNET SAUVIGNON IGP Pays d'Hérault, MD Moulin de Gassac

Languedoc

8,90

5+1

100% Cabernet Sauvignon
Inktachtig blauwrood met een trage tranentrein, gevolgd door een boeket dat zo uit de Cabernetbijbel komt, met impressies van potloodgrafiet, zwarte bosbessen, pruimen, gerookte eik en zoete ceder, leer en munt. Idem dito in de mond: gespierd en mineraal, met damastpruimen, woudvruchten en pure chocolade.
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Rhône

9,90

9,00

2016

L'INSTANT 'Croquant' Grignan les Adhémar, MD de Grangeneuve

2015

Grenache en Syrah
Aromatisch sexy zuiders: kaneel, kummel, peper, rijpe blauwe/rode bosbessen, pruimen en een vleugje cacao. Succulent vlezig in de mond,
echt fluwelig rijpe bramen, grenadine en myrtilles, rijp maar met mooie zuren. Ideaal voor een etentje onder vrienden.
ENTRE NOUS Petit Verdot, MD de Valensac
Languedoc
10,90 10,00

2015

100% Petit Verdot
Heel donker van kleur en wat streng in de neus maar in de mond een verleidelijke wijn met zachte, vlezige struktuur, rijp fruit en specerijen.
Te drinken bij wit en rood vlees, grillades, pasta, BBQ en kazen.
CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU 'Cuvée Réserve' Bordeaux, MC
Bordeaux
11,90
11,00

2016

Merlot, Cabernet Sauvignon
In de gemeente Naujan et Postiac, in de Entre-Deux-Mers tussen de Dordogne en Garonne oogst de familie Despagne haar druiven van zes
tot zestig jaar oude stokken in kalkrijke zand- en kleigrond. Voor deze rode Réserve is dat hoofdzakelijk Merlot waaraan een klein beetje
Cabernet wordt toegevoegd. Het resulteert in een wijn met prachtig zuivere kersen- en frambozenaroma’s, een soepele en vriendelijke
smaak. De Cabernet Sauvignon zorgt voor iets meer pit, structuur en lengte.
DOMAINE DE VALENSAC 'Cuvée Triade' IGP Pays d'Oc, MD
Languedoc
11,90
11,00

2016

Merlot, Cabernet Sauvignon, Alicante en Syrah en gerijpt in eiken vaten
Kracht en elegantie gaan hier hand in hand. Zeer pure expressie van de 4 druiven met fijne vanilletoets in de afdronk. Drink deze verrukkelijke wijn bij een pittige pasta, verfijnd vleesgerecht, grillades en kazen.
ROMANIN IGP Alpilles, MC
Provence
11,90
11,00

2015

100% Syrah -BIOEen typische jammy en sexy syrah die royaal paars glanst en fonkelt met tranen die de mambo dansen. Romig en rijp boeket in het teken
van zoetgekonfijte rode bessen en blauwe pruimen, lichte poivré. Drink deze wijn bij rood vlees, wild en grillades.
CHATEAU ROMANIN 'La Chapelle' AOP Les Baux-de-Provence, MD
Provence
16,90
15,50

2016

Syrah, Grenache, Mourvèdre en Cabernet Sauvignon en gerijpt in eiken vaten -BIOZomers fruit, praliné, violette, lavendel, zwarte kers, verse munt en cassis. Vlezig maar vooral sappig qua smaak, vol kersen, bramen, cacao
en een licht toasty houttoets in de afdronk, waarin ook kruidige garrigues verweven zitten.
BOURGOGNE PINOT NOIR 'Les Maison Dieu', MD Moissenet-Bonnard
Bourgogne
15,90 14,50

2015

100% Pinot noir en gerijpt in eiken vaten.
Heerlijke pruimencompote, zwarte thee en bramen aan de neus. Peperig-warmbloedig eerst in de mond, dan opnieuw met zoetrijpe impressies van kaneelgebak, pruimen, crème de cassis, rodebessenconfituur en cacao, maar geen nood: ook levendige zuren die alles fris en
vrolijk houden. Schenk deze fluwelige wijn die meer is dan een oppervlakkige fruitbom met wit en rood vlees, gevogelte, pasta en kazen.
AUXEY-DURESSES 1° cru 'Les Duresses', MD Moissenet-Bonnard
Bourgogne
24,90 22,50

2015

100% Pinot Noir en gerijpt in eiken vaten.
Medium robijnrood met een parfum van wilde kersen, granaatappel en crème de cassis, lichtjes fumé, bijzonder vlezig en genereus in
de mond, met nog vrij atletische tannine maar vooral een massief rijp zwartebessen- en kersenfestival. Prima qua fraîcheur ondanks het
gekonfijte temperament.
BOURGOGNE PINOT NOIR 'La Jeunesse', MD J.J. Confuron
Bourgogne
23,50 22,00

2015

100% Pinot noir en gerijpt in eiken vaten.
De wijnen van tophuis J.J. Confuron zijn genereus, rijp en vlezig. Aroma’s van vers gekookte konfituur, rijp, rood fruit en cassis in de neus
gevolgd door een elegante, rijpe smaakvulling met opnieuw impressies van rood pitfruit, aangenaam vlezig met een fijn eikaccent dat
beschaafd de lange, volle afdronk inluidt.
NUITS SAINT GEORGES 'Les Fleurières', MD J.J. Confuron
Bourgogne
45,50 43,00
100% Pinot Noir en gerijpt in eiken vaten.
Een exclusieve, elegante, verfijnde wijn van extreem hoogstaande kwaliteit die nu mooi op dronk is, maar zeker nog 10 jaar bewaart. 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 rood of wit vlees, gevogelte en kazen

Verkoopsvoorwaarden
Prijzen en stocks zonder verbintenis behoudens verkoop.
Prijzen per eenheid uitgedrukt, gelden 21% BTW inbegrepen.
Bestellingen zijn aan onze aanvaarding onderworpen, onze factuur geldt
als dusdanig. Contante betaling bij levering/afhaling.

Geldig tot 30 April 2018. Afhaling in onze magazijnen en levering in Limburg: gratis. Leveringskosten buiten Limburg : 12,50 euro
Voor onze uitgebreide verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze
website: www.monardprovino.be
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