
Domaine de la Taille aux Loups ‘Jacky 
Blot’ Montlouis Brut Tradition ‘Extra’
SPARKLING WINE - CRISPÈ    

TRADITIONELE TAILLE AUX LOUPS BUBBEL

Deze Méthode Traditionel combineert krokante aroma’s van kweepeer, citro-
enzeste en jasmijnbloesem met rijkere toetsen van meloen en wit steenfruit 
ondersteund door typische Crémant invloeden met amandel en brioche. 
Hoewel dit een rijkere wijn is zorgt de Chenin Blanc voor spanning en focus 
met rijpe strakke zuren. Deze kan wedijveren met de betere mousserende 
wijnen van de wereld.

“Vigneron entreprenant et commerçant 
hors pair, Jacky a énormément fait pour 
Montlouis, où il a été le premier à faire 

des longs élevages en fût.”

Heel lage opbrengsten. Fermentatie in kleine 
eiken vaten. Botteling zonder toevoeging van 
kweekgisten. Na 24 maanden sur lattes in de 
rotskelders van Montlouis en een korte rustpe-
riode is de wijn klaar voor de markt. Een genot.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Aperitief, tapas, antipasta, oesters, 
sashimi van tonijn

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chenin Blanc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

kalk- en kiezelhoudende klei op pure 
kalksteen

90m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Jacky Blot heeft 5 sterren in de befaamde 
Bettane et Desseauve gids

 • Door de (toen) lage grondprijzen kon 
Jacky’s domein snel groeien

 • Rondrijden doet Jacky in zijn 
gerenoveerde zwart/rode Citroën Mehari

VINETIQ SELECTION

Jacky Blot is een cultfiguur wiens wijnen 
altijd uitverkocht zijn. Je kan ze niet zomaar 
verdelen, je moet ze verdienen. Hij weet hoe 
hij zijn wijnen moet verkopen... zij het op een 
chaotische manier. Professioneel, maar met 
een hoek af. Net wat Vinetiq zoekt!

PUUR NATUUR MET HELPEND HANDJE

Jacky Blot is van bescheiden afkomst: zijn 
ouders, die het niet breed hadden, woonden 
in de buurt van het platteland. Hierdoor was 
Jacky vanaf zijn jeugd natuurlijke producten 
van de boerderij gewend. Toen hij in 1988 zijn 
eerste wijndomein kocht in Montlouis, was 
het logisch dat hij die natuurlijke manier van 
produceren zou voortzetten. Maar zonder dat 
hij zich bekeerde tot wat hij de ‘natuurwijnkerk’ 
noemt: een beetje ingrijpen in het proces moet 
kunnen.

“Ik wist meteen dat ik met witte 
druiven aan de slag wilde: de 

enorme rijkdom aan variëteiten 
zorgen ervoor dat die perfect zijn 

om mee te experimenten. Net 
zoals een schilder met stijlen!”
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