
Proeverij Loire 
210422

Bij TW47 met NWG 

Breda



Kaart van de Loire



Chapin & Landais: Le Grand Saumur

• Chapin & Landais is een klein bedrijf dat sinds 1848 wijnen maakt van 
chenin blanc voor wit en cabernet franc voor rosé en zelfs rode 
mousserende wijnen. De druiven voor hun crémants worden met de hand 
geplukt. De crémant van Chapin & Landais wordt via de méthode 
traditionelle gemaakt.

• Op dezelfde breedtegraad als de Champagne, vind je deze betaalbare 
crémant, gemaakt van een hoog percentage chenin blanc druif gemengd 
met Chardonnay.

• Droog van smaak met subtiele aroma's van wit fruit en acacia. Een frisse 
strakdroge, licht mineralige smaak met mooie zuren in de afdronk. Zeer 
verfrissend met een mooie fijne mousse.   12,5% alc.  11,95 euro/fl



Couly Dutheil: Blanc de Franc

• Domaine Couly – Dutheil is een top wijnhuis uit de Loire exclusief geïmporteerd door Best Bottles.

• Door de combinatie van een superieure kwaliteit en betaalbare prijzen is het wijnhuis toegankelijk 
voor iedereen om te ervaren.

• Couly - Dutheil Blanc de Franc is een unieke witte wijn gemaakt van cabernet franc.

• Een echte blanc de noirs van bijzonder hoge kwaliteit. 

• Chinon staat bekend om zijn geweldige terroir. Waarbij het semi-zeeklimaat zorgt voor een milde 
temperatuur in combinatie met periodes met veel zonlicht. Door de verscheidenheid aan bodems 
krijgt de cabernet franc druif zijn beroemde finesse en elegantie.  Daarnaast liggen de 
wijngaarden aan de rand van de Vienne. Hier vandaan komen de sappige chenin blancs en de 
rijke stijlen witte cabernet franc en rosé. De hellingen bestaan uit klei houdende kiezelplateaus en 
kalksteen. 

• 14,95 euro.  Ook bij Henri Bloem Breda te koop.



Dom. De la Foliette VV Muscadet

• Sinds 1996 wordt Domaine de la Foliette gerund door Denis en Eric. Twee bevlogen 
boeren die beiden het maken van wijn van huis uit meegekregen hebben. Met respect 
voor de natuur, ofwel ‘Terra Vitis’, is hun overtuiging. En dan zowel voor het werken in 
en onderhouden van de wijngaarden als voor het maken van de wijn.

• De wijngaarden van Clos de la Fontaine liggen dicht bij de zee en dat geeft deze wijn 
z’n typisch ziltige karakter. Op een kleine wijngaard staan ruim 55-jaar oude stokken 
(Vieilles Vignes). Dit is een verrassend rijke wijn: fris met mineralen, veel body en 
structuur, subtiel en tegelijk vol. Sur lie, dus gerijpt op de gistcellen, voor extra textuur.

• Een boeket witte bloemen! Intense geur van rozen, acacia en kamperfoelie. Typisch 
voorbeeld van een perfecte Muscadet met veel lengte en mineraliteit. 

• Henri Bloem Breda :  8,50 euro-fl. Prima Prijs-Kwaliteit verhouding !



Menetou Blanc; Chateau de Maupas

• Te midden van zijn wijngaard trekt het versterkte kasteel, dat in de 13e eeuw werd 
gerestaureerd, de aandacht. Gesitueerd boven Morogues, verblijft de familie de 
Maupas hier al meer dan 300 jaar. Vroeger zorgden de eerste druivenranken voor 
de dagelijkse wijn voor het personeel van het Château de Maupas.Sinds 1988 
beheert de Belgische wijnmaker Joseph van Remoortere de wijngaarden. 
Inmiddels bezitten ze 10 hectare wijngaarden verdeeld over 70% sauvignon blanc
en 30% pinot noir.  (HBB 11,50 euro/fl 13% alc.)

• De druiven worden zonder druk geperst in een pneumatische pers die het sap eruit 
haalt. Het sap wordt vervolgens overgebracht naar themperatuurgeregelde
roestvrijstalen vaten om op die manier de frisheid van de wijn te behouden.

• Bleekgeel met licht groene weerkaatsing en een zeer stuivende sauvignon-neus. 
Rijk aan fruit waarbij appel, citrus en perzik de boventoon voeren.



Ch. De la Guerche: Chenin Blanc

• ‘My yellow dress, my nose of Fleurs Blanches, make me well 
balanced,’ spreekt het etiket. Hé, hebben we dat niet eerder 
gelezen? Mais, oui! Op de PMG van Philippe en Marie Germain. Hoe 
zit dat precies? Geen tijd om dat uit te dokteren helaas. Het betreft 
hier twee chenins, maar zeker niet dezelfde. De PMG is rijper, 
meloeniger en ronder. De Guerche heeft mooier blinkende zuren en 
wat ongetemde gisten – is dan ook als enige biologisch. Totaal 
verschillende wijnen, maar zelfde boodschap op het achteretiket. 

• Tekst van de Grote Hamersma. Henri Bloem: 12,95 euro.



Melaric : Billes de Roches 2016 Saumur

• Clos Mélaric: Aymeric Hillaire en Mélanie Cunin

• www.vins-melaric.com

• 100% Chenin Blanc, met de hand geplukt en 1 jaar gerijpt op houten 

vaten van 1 tot 8 jaar oud. Niet gefilterd en laag gezwaveld. (2 gr 

SO2/ltr). Natuurwijn.

• Wijn met bewaarpotentieel en krachtige , uitgesproken smaak.

• 14% alc. Henri Bloem Breda  22,95 euro/fl

http://www.vins-melaric.com/


Henry Marionnet: Gamay de Touraine

• Als u de wijnen van Henry Marionnet proeft, weet u meteen dat u met een 
uitstekende wijnmaker te maken heeft. Hij houdt de omstandigheden op 
zijn velden zorgvuldig bij, zodat hij precies weet wat het beste moment is 
om zijn zo geliefde druiven te oogsten.  Het resultaat mag er dan ook zijn. 

• Niet alleen in de Beaujolais wordt van de gamay-druif lekkere wijn gemaakt. 
Henry Marionnet maakt op zijn Domaine de la Charmoise een fantastische 
wijn van dit druivenras. De stokken van ruim 40 jaar oud zorgen voor een 
elegante en karakteristieke wijn. 

• Robijnrood met lichte paarstinten. Een explosie van fruitaroma's als 
aardbei, framboos, en kersen.   9,50 euro/fl



Menetou Rouge: Chateau de Maupas

• Wijnsoort: Rode wijn

• Soort: pinot noir

• Land: Frankrijk ; Regio: Loire ; Subregio: Menetou Salon

• Karakter: Fruitig en soepel

• Alcohol: 13.00%  HBB 10,50 euro-fl

• Serveren rond: 10°C

• Bewaaradvies: Nu lekker, tot 3 jaar na de oogst.

• Oogstjaar: 2020

• Dit product is lekker bij: Rosé gebakken kalfslende.

• Helder rode kleur. In de neus rode bessen, kersen en gedroogde kruiden. Sappige smaak waar het 'terroir' duidelijk naar 
voren komt. Tonen van jong rood fruit, kruiden, vuursteen. Prachtig van structuur met een heerlijke lengte.



Couly Dutheil : La Coulée Automnale
Chinon 2018

• Domaine Couly - Dutheil La Coulee is een rijke en elegante cabernet franc die uitstekend gekoeld 
kan worden gedronken.   13,95 euro.

• Couly-Dutheil is al vele jaren bezig met de juiste manier van wijn produceren. Onder andere met 
respect voor het milieu en het zo min mogelijk gebruik van pesticiden. Hierdoor kunnen de druiven 
hun natuurlijke kwaliteit behouden. Bovendien is de natuurlijke kwaliteit van de druiven van de 
Chenin en Cabernet franc op deze manier het beste behouden. De combinatie van alle factoren 
zorgt dat de wijnen gul, fruitige, elegant en heel erg zuiver zijn.

• SERVEERTIP COULY - DUTHEIL LA COULEE

• De wijn is nu op dronk, maar kan bovendien nog een aantal jaren mee.

• Doordat de wijn licht licht te koelen kan deze uitstekend bij charcuterie of licht vleesgerechten.

• Bovendien kan de wijn prima bij de borrel gebruikt worden.



Couly Dutheil : Clos de L’Echo 2018

• Domaine Couly – Dutheil is een top wijnhuis uit de Loire exclusief geïmporteerd door ons, Best 
Bottles. Prijs 29,95 euro ook bij Henri Bloem Breda.

• Door de combinatie van een superieure kwaliteit en betaalbare prijzen is het wijnhuis toegankelijk 
voor iedereen om te ervaren.

• Couly - Dutheil Clos l'Echo is een rijke en elegante cabernet franc met heel veel concentratie en 
lengte.  (NB 15,5% alc.)

• GESCHIEDENIS

• Het wijnhuis is opgericht in 1921 door Baptiste Dutheil. Daarop volgend ontwikkeld door René 
Couly in combinatie met Madeleine Dutheil. De twee trouwden en zo ontstond de naam Couly
Dutheil. De combinatie van kwaliteit in terroir en de langdurige zoektocht naar de beste wijnen 
zorgde voor een snelle opmars van het wijnhuis. De reputatie is alom geprezen in de Loire.


