Herfstpromotie
2018

Beste wijnliefhebber,
De vakantie is voorbij. Wij hebben echter niet stilgezeten en zijn speciaal voor u op zoek gegaan naar fantastische nieuwe
wijnen als meerwaarde in ons assortiment kwaliteitswijnen.
Als ‘specialist’ en importeur van Franse wijnen vinden wij dat zo veel mogelijk wijnstreken uit Frankrijk moeten vertegenwoordigd zijn. Daarom zijn wij bijzonder trots om u 5 nieuwe wijnhuizen uit de Provence, Cahors, Madiran, Gascogne en
de Ardèche voor te stellen.
Nu ook beschikbaar: onze schitterende nieuwe aanwinsten Bordeaux 2015 en Bourgogne!

Prijs Incl. BTW

Promoprijs
Excl. BTW

Promoprijs
Incl. BTW

Prijs Excl. BTW

Noteer ook alvast in uw agenda:
Zaterdag 10 november & zondag 11 november 2018: Open deur degustatiedagen met de aanwezigheid van tal van
wijnboeren.

NIEUW

6,53

7,90

WITTE WIJNEN
2017

DOMAINE DE MAUBET Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan

Droge, frisse witte wijn op basis van Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng en Sauvignon blanc druif. We vinden in deze wijn de typische
karakteristieken van elke druif terug. Drink deze wijn als aperitief of bij tal van gerechten.
2017

SAUVIGNON & GROS MANSENG Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan

NIEUW

7,36

8,90

Vernieuwende sappige witte wijn uit Gascogne op basis van Sauvignon blanc en Gros Manseng. Een perfecte combinatie die deze wijn
2 sterren heeft opgeleverd in de nieuwe Guide Hachette 2019.
2017

ARAMIS Vin de France, MC Château d'Aydie

NIEUW

5,90

6,90

Droge, frisse wijn uit de Madiran op basis van Colombard en Sauvignon blanc. Dit familiale wijngoed wordt al generaties geleid door de
familie Laplace en vandaag zijn het de 4 kinderen die met heel veel passie aan 't roer staan. Ze noemen zich de '4 Musketiers', vandaar
de naam: 'Aramis'.
2016

ARAMIS Doux Vin de France, MC Château d'Aydie

NIEUW

8,18

9,90

Sappige zoete witte wijn op basis van Petit Manseng en Sauvignon blanc met intense aroma's van rijpe abrikozen, accaciabloemetjes. en
vanille. Heerlijk om te drinken bij kazen en desserts.
2017

DOMAINE DU COLOMBIER 'Réserve' IGP Ardèche, MD

NIEUW

12,31

14,90

Verbluffende 100% Viognier en 6 maanden gerijpt in eiken vaten die zich situeert op het niveau van een Condrieu. Te drinken bij warme
visgerechten, wit vlees, vederwild en aziatisch getinte keuken.
2016

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

NIEUW

10,66

12,90

Volmondige, gulle witte wijn op basis van Sauvignon gris, Petit Manseng en Chardonnay en gerijpt in eiken vaten. Echte 'maaltijdwijn' om
te drinken bij warme visgerechten, risotto, wit vlees, vederwild en kazen. Een ontdekking!
2017

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

NIEUW

14,79

17,90

Elegante, volle witte wijn op basis van 100% Rolle/Vermentino uit de Provence. Château Sainte Roseline is de enige 'cru classé' uit de
Provence en het prachtig kasteel is gelegen op slechts 30 minuten van St. Tropez. Bij het drinken van deze wijn, waant u zich eventjes
terug aan de schitterende Côte d'Azur.
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Prijs Incl. BTW

Promoprijs
Excl. BTW

Promoprijs
Incl. BTW

L'INSTANT 'Sauvignon blanc' Vin de France, MD Berthier

Prijs Excl. BTW
2017

7,36

8,90

6,61

8,00

Zeer zuivere expressie van de edele Sauvignon blanc druif, geoogst in Côteaux du Giennois in de Loire. Intense aroma's van exotisch fruit,
passievrucht en mango met dezelfde smaken in de mond ondersteund door fijne zuren. Zeer lekker bij schaaldieren, koude en warme
visgerechten en kazen.
2017

CHATEAU FONTARECHE 'Vieilles Vignes' AOC Corbières, MC

7,36

8,91

6,61

8,00

Dit is de topcuvée van Château Fontarèche en op basis van Grenache blanc en Roussane en deels gerijpt in eiken vaten. Verbluffende
relatie prijs/kwaliteit die bij tal van gerechten geschonken kan worden.
2017

LES COPINES Vin de France, MD

8,18

9,90

7,44

9,00

Unieke witte wijn uit Bordeaux op basis van Sauvignon blanc, Semillon en Chardonnay. Door toevoeging van deze laatste druif wordt de
wijn gedeclasseerd naar niveau 'Vin de France'. In het glas ontdekken we wel iets heel anders en zijn onder de indruk van de kwaliteit en
sappigheid van deze leuke wijn. Echte 'passe-partout' bij tal van gerechten.
2016

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

9,83

11,89

8,68

10,50

Volmondige witte wijn uit de zuidelijke Rhône op basis van de typische druiven: Grenache blanc, Roussanne, Marsanne en Viognier met
intense aroma's van rijp wit fruit, abrikozen, nectarine en een vleugje van het kruidenrek. Zeer lekker bij Oosters getinte keuken, wit vlees,
kip, rijst en kazen.
2017

ROMANIN IGP Alpilles, MC

10,66

12,90

9,50

11,50

Biodynamische witte wijn uit Baux de Provence op basis van voornamelijk Rolle aangevuld met Clairette. Verleidelijke witte wijn met delicate neus van accaciabloemetjes, warme bloesemwind en vanille gevolgd door een gulle smaak van rijp wit fruit. Te schenken bij warme
visgerechten, risotto, gevogelte en kazen.
2017

MACON Solutré Pouilly, MD de la Chapelle

12,31

14,90

11,16

13,50

Deze naaste buur van Pouilly Fuissé situeert zich absoluut op het niveau van zijn buur. De Chardonnay is geoogst op de kalkrijke 'Solutré'
heuvel en verleidt ons met zijn volle smaak van briochebrood, witte perzik en boter.
2016

BOURGOGNE BLANC CHARDONNAY, MD Chavy

13,14

15,90

11,98

14,50

Deze wijn is gemaakt van de jonge wijnstokken van Puligny-Montrachet. Zeer zuivere expressie van de Chardonnay druif met fijne minerale toets. Te schenken bij verfijnde visgerechten en kreeft.
2017

SANCERRE blanc, MD Salmon

13,97

16,90

12,40

15,00

De Sauvignon blanc druif is hier koningin en nergens ter wereld vinden we zo'n zuivere en mooie expressie van deze druif als in Sancerre.
Verfijnd, delicaat en mineraal. Te drinken bij kreeft en verfijnde visgerechten.

RODE WIJNEN
NIEUW

6,53

7,90

2016

DOMAINE DE MAUBET Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan

2017

Elegante rode wijn op basis van Tannat en Merlot druif met voldoende stevigheid en een perfecte combinatie van de kracht van de Tannat
druif en de elegantie en souplesse van de Merlot.
NIEUW
MARCEL MALBEC Vin de France, MC du Cèdre
6,53
7,90

2015

Donkergekleurde, vlezige rode wijn op basis van 100% Malbec uit de Cahors. Inktzwart van kleur en aroma's van gekonfijt zwart fruit, blauwe pruimen, cigarenkistje en cederhout. Zeer lekker bij rood vlees, wild en grillades.
NIEUW
CEDRE 'Héritage' AOP Cahors, MC du Cèdre
8,18 9,90

2015

2015

Uitzonderlijke relatie prijs/kwaliteit gemaakt door de gebroeders Verhaeghe van het prestigieuze Château du Cèdre. Krachtige rode wijn
met een gezonde dosis elegantie op basis van voornamelijk Malbec druif aangevuld met Merlot. Drink deze heerlijke wijn bij een pasta met
pittige tomatensaus, rood vlees, stoofpotje of wild.
NIEUW 14,79 17,90
CHATEAU DU CEDRE AOP Cahors, MC
Wij zijn bijzonder trots dat we deze prestieuze Château du Cèdre opnieuw in ons assortiment hebben. Donkergekleurde, krachtige rode wijn
op basis van voornamelijk Malbec druif aangevuld met Merlot en Tannat druif en volledig gerijpt in eiken vaten. Een ware delicatesse bij
rood vlees, grillades en wild.
NIEUW
DOMAINE DU COLOMBIER 'Syrah' IGP Côteaux de L'Ardèche, MD
9,83 11,90
Donkergekleurde wijn op basis van 100% Syrah. Paarsrode kleur met lange tranenspaghetti en extravert en bessenrijk boeket gevolgd door
een pure smaak van gekonfijt fruit en een vleugje witte peper.
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Promoprijs
Incl. BTW

Promoprijs
Excl. BTW

Prijs Incl. BTW

Prijs Excl. BTW
2016

NIEUW
DOMAINE DU COLOMBIER 'Réserve' IGP Côteaux de L'Ardèche, MD
12,31 14,90
Ongetwijfeld één van de absolute tophuizen uit de Ardèche. Verbluffende rode wijn op basis van Syrah en Merlot druif met een zeer kleine
opbrengst en gedurende 12 maanden gerijpt in eiken vaten. De kruidigheid van de Syrah gaat hier hand in hand met de elegantie van de
Merlot.
NIEUW
ARAMIS Vin de France, MC Château d'Aydie
5,70 6,90

2016

Deze musketier is op basis van Tannat en Syrah, de typische druiven uit de Madiran. Sexy parfum van braambessen en cassis gevolgd door
een smaak die barst van het jammy rood fruit met toch een sappige fraîcheur.
NIEUW
LES 2 VACHES ROUGES Vin de France, MC Château d'Aydie
9,01 10,90

2016

Net zoals de naam doet vermoeden is deze krachtpatser op basis van 100% Tannat een vlezige rode wijn die het best gedronken wordt bij
rood vlees en kruidige gerechten.
NIEUW
CHATEAU D'AYDIE 'L'Origine' AOC Madiran, MC Château d'Aydie
8,18 9,90

2015

Ware klassieker uit de Madiran op basis van Tannat druif aangevuld met Cabernet franc. Donkere kleur met vette, plakkerige tranen en
intens boeket van blauwe pruimen, cederhout en wat zoete drop. Te schenken bij wild.
NIEUW 15,62 18,90
CHATEAU SAINTE ROSELINE 'Lampe de Méduse' Côtes de Provence, MC

2016

2017

2017

2016

2017

2015

2017

2017

Schitterende 'cru classé' uit de Provence op basis van Syrah aangevuld met Cabernet sauvignon en gerijpt in eiken vaten. Deze 'Lampe de
Méduse' is een ode aan de ridders van de Méduse en bij het drinken voelt men zich ook even onoverwinnelijk. Zeer hoog nveau en een ware
delicatesse bij wit en rood vlees, gevogelte en kazen.
LA TETE AILLEURS IGP Pays d'Oc, MD
6,53
7,90
5,79
7,00
Zeer mooie relatie prijs/kwaliteit uit het zuiden van Frankrijk en de perfecte wijn om dagelijks van te genieten bij een 'knabbeltje' of maaltijd
in goed gezelschap.
L'INSTANT 'Pinot noir' Vin de France, MD Berthier
7,36
8,91
6,61 8,00
Elegante, verfijnde Pinot noir uit de Loire met impressies van rijpe kersen, cassis en cederhout. Allemaal zo verfijnd en sappig waardoor deze
wijn ook bij vis kan gedronken worden of als de perfecte begeleider bij gevogelte en wit vlees.
DOMAINE DE VALENSAC 'Merlot' IGP Pays d'Oc, MD
7,36 8,90
6,61 8,00
Zachte rode wijn met fluwelen textuur en veel fruitcharme die ieders hart verovert met zijn zacht en vlezig karakter. Drinke deze wijn zo om
van te genieten of bij wit en rood vlees, pasta en kazen.
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 van de zusjes Courselle. Deze laatste druif is verboden in Bordeaux waardoor de wijn gedeclasseerd wordt naar 'Vin de France' niveau. In de mond verbaast deze wijn echter vriend en vijand met zijn
uitstekende kwaliteit!
DOMAINE DE GRANGENEUVE 'Cuvée Vieilles Vignes', MD Bour
9,83 11,90 9,09 11,00
Vlezige, verleidelijke rode wijn uit de zuidelijke Rhône op basis van Grenache en Syrah afkomstig van wijnstokken van meer dan 65 jaar
oud. Vlezig en gekonfijt qua struktuur met impressies van rijp zwart fruit, cederhout, zoete tabak en Provencaalse kruiden. Heerlijk bij
zuiderse gerechten, wit en rood vlees en kazen.
CHATEAU FONTARECHE 'Cuvée 1682' AOC Corbieres, MC
10,66 12,90
9,50 11,50
Dit is de beste cuvée van Château Fontarèche en slechts beperkt verkrijgbaar. Na de intense granaatrode kleur met veel spiegeling en
lange tranenboulevard volgt een heerlijk boeket van rijp zwart fruit en Provencaalse kruiden. Ook in de mond vlezig met rijpe, zachte
tannines in de lange afdronk.
SI MON PERE SAVAIT Côtes du Roussillon, MD Magrez
13,14 15,90 11,98 14,50
Krachtige rode wijn op basis van Syrah, Grenache en Carignan uit het zuiden. Bijna inktachtige purperrode kleur, gevolgd door een boeket
van griottes, cassis en cederhout. Dan volgt een uitbundige love parade van sappig-rijpe rode en blauwe vruchten (myrtille, cassis), met
een fluwelen maar tegelijk kruidige textuur. Drink deze wijn bij wild, rood vlees 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 31 oktober 2018. Afhaling in onze magazijnen en levering in
Limburg: gratis. Leveringskosten buiten Limburg : 15,00 euro
Voor onze uitgebreide verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze
website: www.monardprovino.be
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