Ze zijn er weer: het witte goud van bij ons!!!

€ 55,00

pakket van 6

Speciaal voor u selecteerde wij 6 schitterende wijnen

flessen

die een perfecte begeleider vormen bij deze heerlijke delicatesse.
Wijnen zijn ook afzonderlijk te koop
1 FLES BLANDINE LE BLANC Côtes de Gascogne, MC Château du Cèdre 2016

€ 7,90

€ 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.

1 FLES GENTIL, MD Hugel 2017

€ 12,90

€ 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.

1 FLES COTEAUX DU GIENNOIS blanc, MD Berthier 2017

€ 12,90

€ 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.

1 FLES DOMAINE DE VALENSAC ‘Cuvee F. Boisrond’ IGP Pays d’Oc, MD 2016

€ 9,90

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. Zeer lekker bij gewokte asperges.

1 FLES CHATEAU D’ANGLES ‘Classique’ La Clape Languedoc, MC 2017

€ 10,90

€ 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 frisheid zorgen en een lichte kruidigheid.

1 FLES ARAMIS Vin de France, MC Château d’Aydie 2017

€ 6,90

€6,00

Vandaag zijn het de 4 kinderen van Pierre die Château d’Aydie 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.

Prijzen gelden inclusief 21% BTW. Levering in Limburg gratis. Afhaling in onze magazijnen: Senator Alfons Jeurissenlaan 1107 in Zonhoven elke weekdag tussen 9u00
en 17u00. Voor onze algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website: www.monardprovino.be. Geldig tot 31/06/2019.
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