Relatiegeschenken 2018
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PAKKET CAVA
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 1 fles inhoudende
CAVA BONAVAL Sélection Especial Brut
Frisse bubbels met fijne pareling en bijzonder gulle smaak van rijp wit fruit en lange afdronk.
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9,90 €
per pakket

PAKKET CHAMPAGNE
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 1 fles inhoudende

1 fles

CHAMPAGNE RENE BOUCHE 1° cru Blanc de Blancs
Elegante Champagne op basis van 100% Chardonnay geoogst op 1° cru niveau met een blanke, intense
mousse en persistente belletjes. In de neus een delicaat parfum met veel witte vruchten en een brioche
toets. Fris en gul daarna in de mond, met opnieuw witte perzik en sappige peer in de hoofdrol uitmondend
in een fijne noterige finale. Fris, aangenaam, delicaat, klassiek.
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PAKKET ARAMIS
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 2 flessen inhoudende

1 fles

24,90 €
per pakket

14,90 €
per pakket

ARAMIS Vin de France, MC Château d'Aydie 2016 rood
Vandaag zijn het de 4 kinderen die Château d'Aydie die het wijngoed met enorm veel passie leiden. Ze
noemen zich de ‘4 Musketiers’ en vandaar de naam ‘Aramis’ voor deze wijn. Vlezige rode wijn op basis
van 70% Tannat en 30% Syrah. Sexy parfum van verse braambessen en cassis net zoals trouwens de
smaak die barst van het jammy en yummie fruit, waaronder frambozen en rijpe zwarte kersen maar toch
met een sappige fraîcheur.

1 fles

ARAMIS Vin de France, MC Château d'Aydie 2017 wit
Droge frisse witte wijn op basis van 70% Colombard en 30% Sauvignon blanc uit Sud-Ouest. In het glas
zien we een stralende lichtgele kleur met enthousiaste tranenbende. In de neus intensieve aroma’s van
mango, passievrucht, groene appel en citrus. Enorm sappig en gul in de mond geruggensteund door een
puike zuurgraad.
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PAKKET PRESTIGE ROSELINE
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 1 fles inhoudende

1 fles

PRESTIGE DE ROSELINE Côtes de Provence rosé, MC 2017 rosé
Deze rosé met lichtroze kleur is op basis van Cinsault, Grenache en Syrah en is verpakt in een prachtige
luxe fles met glazen stop die nadien ook als waterfles kan herbruikt worden. Zeer verfijnde, elegante
rosé met intense aroma's van bosaardbeien, frambozen en lange afdronk. Eén van de topwijnen uit de
Provence!

14,90 €
per pakket
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PAKKET IN VINO EROTICO
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 2 flessen inhoudende

1 fles

IN VINO EROTICO IGP Côteaux de Béziers, MD 2016 rood

18,00 €
per pakket

Vlezige rode wijn op basis van Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. Na de mooi robijnrode kleur met
zijn riant tranencollier, volgt een floraal-geïnspireerd parfum, heel expressief, met rode/blauwe bessen,
een vleugje cacao en een draai van de pepermolen. Verrassend elegant dan voor deze appelatie qua
smaak, eerst met impressies van melkchocolade, zoethout en hazelnoten, maar opnieuw heel fruitrijk en
mild-kruidig tot in de afdronk. Zuiderse erotiek met de nodige pit.
1 fles

IN VINO EROTICO IGP Côteaux de Béziers, MD 2017 wit
Witte wijn op basis van Chardonnay aangevuld met Sauvignon Blanc en Viognier. Heldere citroengele kleur
met een neus die bol staat van gekonfijte limoen, gedroogde abrikozen en mango. In de mond extreem
sappig en ook floraal (witte bloemen), met de Viognier die duidelijk zijn stempel drukt, boordevol rijpe gele
en witte abrikozen maar vooral ook gekonfijte citroen en limoenmeringue, exotisch erotisch maar tegelijk
grassig fris en floraal.
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PAKKET GASCOGNE BLANC
Luxe houten kistje voor 2 flessen inhoudende

2 flessen SAUVIGNON & GROS MANSENG Côtes de Gascogne, MD 2017 wit
Deze blend opent met een zonstralende, heldere gele kleurenspiegel. In de neus intense impressies van
witte perzik, verse abrikozen en passievrucht. Daarna een rijke exotische smaakstart met de sappigheid
van citrusfruit, doyenne peer en nectarine in de kern en zachtjes kruidig finishend. Deze wijn behaalde pas
2 sterren in de Guide Hachette 2019. Mooie moderne etiket.
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18,00 €
per pakket

PAKKET 2 VACHES ROUGES
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 2 flessen inhoudende

2 flessen LES 2 VACHES ROUGES Vn de France, MC Château d'Aydie 2016 rood

21,90 €
per pakket

Donkergekleurde, krachtige rode wijn op basis van 100% Tannat uit de Madiran. 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. Verrassende leuke etiket met de afbeelding van 2 rode koeien met blauwe hoorns,
het symbool van de streekkproducten.
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PAKKET MAUBET
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 3 flessen inhoudende

2 flessen DOMAINE DU MAUBET Côtes de Gascogne, MD 2017 rood
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.
DOMAINE DU MAUBET Côtes de Gascogne, MD 2017 wit
1 fles

22,90 €
per pakket

Droge frisse wijn op basis van Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng en Sauvignon blanc druif. De wijn
is niet gerijpt in eiken vaten om de frisheid te behouden. In de neus intense aroma’s van exotisch fruit,
pompelmoes en agrumes. In de mond een sappige witte wijn met opnieuw citrus en appel als turbo’s maar
stilaan evoluerend naar een meer romige textuur met gele en witte vruchten. Een passe-partout die zowel
als aperitief kan gedronken worden maar ook de perfecte begeleider is bij tal van gerechten.
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PAKKET BORDEAUX
Luxe houten kistje voor 2 flessen inhoudende

2 flessen CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU 'Cuvée Réserve' Bordeaux, MC 2015 rood
Een cuvée met jeugdig rood en overvloedig vet tranenwerk, een boeket waarin zwarte thee, zwarte bosbessen, cacao, kaneel en gesausde tabak versmolten zijn. Daarna een rijpe, milde fruitsmaak van vooral
rood fruit, voorzien van een fijne fraîcheur. Een zeer geslaagde, uitgebalanceerde mix die aromatisch erg
rijk is. Op het niveau van een goede rode wijn uit St. Emilion of Pomerol!
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per pakket

PAKKET PRESTIGE ROSELINE MAGNUM FLES
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 1 magnum fles inhoudende

1 magn.

PRESTIGE DE ROSELINE Côtes de Provence rosé, MC 2017 rosé
Deze rosé met lichtroze kleur is op basis van Cinsault, Grenache en Syrah en is verpakt in een prachtige
luxe fles met glazen stop die nadien ook als waterfles kan herbruikt worden. Zeer verfijnde, elegante
rosé met intense aroma's van bosaardbeien, frambozen en lange afdronk. Eén van de topwijnen uit de
Provence!
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PAKKET VENUS MAGNUM FLES
Luxe houten kistje voor 1 magnum fles inhoudende

1 magn.

CHATEAU VENUS grand vin de Graves, MC 2015 rood
Sensueel merlot-gedomineerde Graves. Vet ogend robijnrood, briljant met tranen die enthousiast rock &
rollen. Parfum van nougat, gegrilde amandel en kersencoulis. In de mond: genereuze griottes, Bigarreau
kersen en damastpruim, opnieuw met impressies van noisette, peper en hazelnoten in de afdronk. De
perfecte begeleider bij fazant, lamsvlees, rood vlees of rijpe kazen.
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PAKKET LUSSAC
Luxe houten kistje voor 2 flessen inhoudende

1 fles

23,00 €

CHATEAU DE LUSSAC cru de Lussac-St. Emilion, MC 2012 rood

28,90 €
per pakket

29,00 €
per pakket

29,90 €
per pakket

Verleidelijke Bordeaux op basis van Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Flitsend donkerrood
gevolgd door een wow-boeket: smeulende open haard, gerookt/gedroogd vlees, braambes en blauwe
bosbes. Opnieuw zwart/blauw fruit in de smaakstart - moerbei, pruim, kers, framboos - donkere chocolade, noot, voorzien van een prima fraîcheur en een fluweelrijpe textuur. Ideale begeleider bij een verfijnd
vleesgerecht.
1 fles

CHATEAU DE LUSSAC Bordeaux blanc, MC 2017 wit
Unieke witte wijn uit Bordeaux, meer bepaald uit Lussac-St. Emilion, een streek vooral bekend van zijn
rode wijnen. Deze droge witte wijn op basis van Sauvignon blanc, Semillon en Sauvignon gris doet ons
denken aan een 'grote' witte Graves. De opbrengst wordt zeer laag gehouden en de wijn rijpt bovendien
in eiken vaten. Fonkelend en kristalzuiver strogeel met een vinnig tranengordijn. De neus? Kaapse appel,
bergamot, verbena en wat vanille. Daarna in de mond heel sappig boordevol impressies van gele appel,
rijpe mirabellen en nectarine. Alles ondersteund door een fijne houttoets en sappige zuren.
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PAKKET L'INSTANT
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 3 flessen inhoudende

2 flessen L'INSTANT 'Croquant' Grignan-Lès-Adhémar, MD 2016 rood
Deze wijn uit de zuidelijke Rhône is op basis van Grenache en Syrah en niet gerijpt in eiken vaten om het
primair fruit te behouden. Dit is een fruitbom met een karmijnrode kleurenspiegel en tranen als vampieren
tegen de glaswand. 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.
1 fles

30,90 €
per pakket

L'INSTANT 'Egoïste' Grignan-Lès-Adhémar, MD 2017 wit
Deze wijn is op basis van Roussane en Grenache Blanc en niet gerijpt in eiken vaten om het primair fruit te
behouden. Uitmuntende witte basis-Rhône, die fijn strogeel, hyperglanzend oogt, met veel tranenacrobaten. Heerlijk parfum van witte bloemen, perzik, doyennepeer, heel getypeerd Grenache Blanc. Qua smaak
vet en rijp, met opnieuw peer, wilde perzik, tangerine, witte abrikoos à volonté, veel fraîcheur in de afdronk.
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PAKKET SAINTE ROSELINE
Luxe geschenkverpakkingsdoos voor 2 flessen inhoudende

1 fles

CHATEAU SAINTE-ROSELINE 'Lampe de Méduse' Côtes de Provence, MC 2015 rood
Verbluffende rode wijn op basis van Cabernet Sauvignon, Carignan en Syrah 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 rijpt gedurende 12 maanden zowel
in foudres als in klassieke houten vaten. Het resultaat is een robijnrode kleur met vet slingerende tranen
en wat lichtere boordjes, een neus waarin vooral de Syrah (witte peper, Provençaalse kruiden) en de Cabernet sauvignon (zoethout, rode kers, bosbesjes en braambessen) domineren, samen met een hint van
garrigues en vanille. In de smaak vooral rode pitvruchten, gekonfijt van aard en een zachte boisé, cacao
en vanille. Rijpe, sappige uitgebalanceerde tannines en lange afdronk

1 fles

CHATEAU SAINTE-ROSELINE 'Lampe de Méduse' Côtes de Provence, MC 2017 wit
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, conferencepeer, witte bloemen en
nectarines. De smaak zet nog een tandje bij, mineraal onderbouwd met impressies van sappige perzik,
perensorbet en verse abrikozen met voldoende fraîcheur.
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PAKKET MEDOC
Luxe houten kistje voor 3 flessen inhoudende

3 flessen CHATEAU BELLEVUE cru bourgeois Médoc, MC 2015 rood

33,90 €
per pakket

35,90 €
per pakket

Ware klassieker uit Médoc op basis van Cabernet sauvignon en Merlot en volledig gerijpt in eiken vaten.
Fraaie robijnrode kleur, helder en briljant. In de neus impressies van geroosterde koffiebonen, mokka,
marascinokersen, cacaopoeder en truffel. In de mond: heel genereus en vlezig rood pitfruit en bosaardbeitjes, met opnieuw een fijne noterigheid, mooi geïntegreerde tannines en een somptueuze fruitigheid
tot diep in de finale.
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PAKKET ROMANIN
Luxe houten kistje voor 3 flessen inhoudende

1 fles

ROMANIN Les Alpilles - Provence, MC 2016 rood

35,90 €
per pakket

Zonnige BIO wijn op basis van Syrah, Grenache, Mourvèdre en Cabernet Sauvignon die opent met een
zeer diepe, intens-rode en kleur, purper fonkelend, voorzien van een uitgebreide tranenfamilie. Qua neus:
violette, rode en blauwe wilde bessen, heel clean en puur, met een vuursteentoets. Sensueel lekker qua
smaak, iets vurig-peperig, maar met het velouté van, laagje na laagje, zeer rijpe moerbeien en bosbessen
en lange afdronk.
1 fles

ROMANIN Les Alpilles - Provence, MC 2017 wit
Sappige BIO wijn uit de Provence. Kristal strogeel, exotisch geparfumeerd met roze pompelmoes, bergamot, sinaasappelschil, kumquats en jasmijn. Hyperfris en citruszot in de mond, sappig, met pakken
pompelmoes, limoen en citroen, heel fundamentalistisch vineus qua smaak.

1 fles

ROMANIN Les Alpilles - Provence, MC 2017 rosé
Verleidelijke maar toch frisse BIO-rosé op basis van Mourvèdre, Grenache, Cabernet Sauvignon en Counoise. Rijp fruitig qua boeket, met name aardbeien, kersen en rode appel. Idem qua smaak die openlijk
flirt met gekonfijt: impressies van crème de cassis, gekonfijte bosaadbei, kersencoulis en myrtilles met
een zachte afdronk.
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PAKKET MARGAUX
Luxe houten kistje voor 1 fles inhoudende

1 fles

CHATEAU LABEGORCE cru bourgeois Margaux, MC 2015 rood

40,00 €
per pakket

Ware klassieker en puur genot op basis van 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 3% Cabernet Franc
en 2% Petit Verdot. 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.

18

PAKKET POMEROL
Luxe houten kistje voor 1 fles inhoudende

1 fles

CHATEAU BONALGUE grand cru Pomerol, MC 2015 rood

40,00 €
per pakket

Een elegante rode wijn met robijnrode kleur, brede tranenboulevard en aroma’s van rood fruit, cassis en
een vleugje vanille. In de mond een bijzonder aangename wijn met veel primair fruit en zachte tannines.
Drink deze elegante wijn bij rood en wit vlees, lamsvlees, gevogelte, vederwild en kazen.
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PAKKET BORDEAUX - LOIRE
Luxe houten kistje voor 3 flessen inhoudende

42,90 €

2 flessen CLOS SAINTE ANNE Bordeaux rouge, MC 2015 rood

per pakket

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
1 fles

POUILLY FUME 'Clos des Criots', MD Salmon 2017 wit
Samen met Sancerre genieten de wijnen van Pouilly Fumé van een continentaal klimaat en een ondergrond van kalk en vuursteen (silex). Dit wijngoed is gelegen in Bué, een dorp waar de beste Loirewijnen
vandaan komen. De Sauvignon gedijt hier op zijn best. Wijnmaker Christian Salmon behoort tot de top
van de appellaties. 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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PAKKET LALANDE DE POMEROL

44,90 €

Luxe houten kistje voor 2 flessen inhoudende
2 flessen CHATEAU LES HAUTS CONSEILLANTS cru de Lalande-de-Pomerol, MC 2015 rood

per pakket

Elegante rode wijn met een intens fonkelende kleurenspiegel plus een boeket waarin eerst een fijne fumé
cedertoets, geroosterde hazelnoten en dan volop bramen en cassis zich tonen. De smaak start lichtjes
praliné, gevolgd door zacht rijp zwart fruit, kruidig en zoethouterig met lichte houttoets in de lange afdronk.

Dit is slechts een kleine greep uit ons ruim assortiment relatiegeschenken.
Contacteer ons vandaag nog voor een persoonlijke offerte op maat.
Graag ontvangen we u in onze degustatiezaal in Zonhoven om uw selectie te
maken en de wijnen te proeven.
Elk pakket is steeds voorzien van een technische fiche van de wijnen, eventueel
afgeprint op uw briefpapier of met vermelding van uw logo.
Verkoopsvoorwaarden
Prijzen en stocks zonder verbintenis behoudens verkoop. Prijzen per
pakket uitgedrukt, gelden 21% BTW niet inbegrepen. Bestellingen zijn
aan onze aanvaarding onderworpen. Contante betaling bij levering/
afhaling.

Voor onze uitgebreide verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze
website: www.monardprovino.be
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