wijn

Geproefd

Beoordeeld

Birgit Monard zet met bijzonder veel passie het levenswerk van vader Justin verder. Monard Pro
Vino is vandaag een begrip voor perfecte kwaliteit en service. Met een zeer ruim assortiment aan
hoogstaande kwaliteitswijnen uit alle streken van Frankrijk, vaak afkomstig van kleine familiale
wijnhuizen. Voor elk type consument staat een klein team van wijnspecialisten ter beschikking. De
gezellige degustatiezaal in Zonhoven geeft de mogelijkheid tot proeven alvorens te kopen.

2017 ‘Cuvée Les Amours’
Pinot Blanc – Domaine
Hugel (Alsace)

2017 ‘Les 2 vaches rouges’
Vin de France  Château
d’Aydie

2016 ‘Château VENUS’
Grand vin de Graves

14,90 euro

10,90 euro

Birgit van Monard Pro Vino:
De perfecte wijn voor valentijn! Een
verrukkelijk strogele, energieke wijn
met een parfum van wilde kruiden,
peer en witte perzik. Genereus qua
smaak met naar het einde toe vooral
veel limoenzeste, tangerine en witte
bloemen. Gul, sappig en vol.

Birgit van Monard Pro Vino:
Vlezige rode wijn op basis van de
Tannatdruif die zorgt voor veel body
en structuur. Past het best bij rood
vlees, pittige pasta of Provençaals
getinte gerechten. In de neus
cederhout, zwarte pruimen en cassis
gevolgd door een vlezige smaak met
veel rijp zwart fruit en lange afdronk.

Birgit van Monard Pro Vino:
Elegante rode wijn op basis van
Merlot en Cabernet Sauvignon en
volledig gerijpt in eiken vaten. Mooi
robijnrood en met een boeket van
rijp rood fruit, coulis van zwarte
kersen, cederhout en cassis. In de
mond gevolgd door een zoetrijpe
vlezige fruitstructuur.

Jet beoordeling:
Liefhebbers van Elzaswijnen weten
dat Hugel tot de top behoort. Deze
wijn is loepzuiver, fris en droog. Dit
in tegenstelling tot vele andere Pinot
Blancs die wel eens plomp durven
overkomen. Weinig tijd? Haal wat
sushi in huis en je scoort gegaran
deerd met valentijn!

Jet beoordeling:
Met deze Tannat kom je niet
bedrogen uit. Weinig tannines maar
die zal je niet missen want deze druif
is vlezig van nature. Ideaal bij
roastbeef, steak bleuchaud of steak
tartare. Houd nog een beetje over
voor bij het chocoladedessert.

Jet beoordeling:
Love at first smell! Meerdere grote
befaamde Bordeaux’ zullen voor
deze verleider een stap opzij moeten
zetten. Werkelijk niets dat stoort.
Integendeel. Voor bij de steak of de
verfijnde vleeskeuken, met warme
tomaat, Bayonne ham, harde kazen...

8,25/10

8/10

8,75/10

15,90 euro

Monard Pro Vino, Senator Alfons Jeurissenlaan 1107 in Zonhoven, www.monardprovino.be

