
 

   2014 GranMonte Heritage  

Syrah Viognier 
 

Vineyard 
Variety:  Syrah 95%, Viognier 5% 
Region:  Khao Yai, Nakornratchasima, Thailand 
Sub-region: Asoke Valley 
Altitude: 350 m. above sea level 
Yearly Rainfall: 1,400mm 
Soil:  Loam-clay with decomposed lime base 
 
Winemaking 
Alcoholic fermentation: Co-fermented with Viognier  

in stainless steel 
Oak maturation: 12 months in 100% second year 

French puncheons 
Alcohol content: 13 %/vol. 
Total acidity:  4.78 g/L 
pH:   3.58 
Winemaker:  Nikki Lohitnavy 

 
 
Winemaking and Tasting Notes 
 
This wine is a unique blend in Thailand between our estate grown Syrah and a small percentage of 
Viognier. Syrah for this blend was picked from eleven year-old blocks of Syrah vines on a slope with 
darker soil and good drainage. The grapes were hand harvested in the cool mornings of February at 23-
24°Brix and sorted. Fully-ripened Viognier was picked at the same time for co-fermention with the 
Syrah. 
 
This wine is full bodied with aromatic nose of red berries, cassis, red gummi bears and distinctive black 
pepper. The palate shows arrays of red berries, dark cherries and lifted floral notes, vanilla and freshly 
cracked pepper with great acid backbone. Young, with ripe and rich fruity flavor of black currant and 
cherry, it is smooth with full yet velvety tannins. Balanced in body with long juicy finish of toasted 
coconut and chocolate. It is pleasurable drinking on its own or with food.  
 
This Syrah Viognier is crafted to be enjoyed with a few years of cellaring and will improve with age. 
Drink now-2022.  
 

ไวน์แดงรุ่นน้ีมีความหอมของผลไมน้ า เช่นเบอร์ร่ีสีแดง บลูเบอร์ร่ี และหอมเหมือนพริกไทยด าซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเบ
ลนดน้ี์ สดช่ืนและสามารถด่ืมไดใ้นขณะท่ีไวน์ยงัมีอายไุม่มากนกั แทนนินสมดุลกบัความสดของผลไม ้   เบลนดพ์นัธ์ุวโิอเนียร์ 
ท่ีหาด่ืมจากไวน์เนอร์ร่ีอ่ืนไม่ไดใ้นประเทศไทย  บ่มในถงัโอค๊เป็นเวลาแปดเดือน หอมและนุ่มนวล 

 
หอมกล่ินผลไมแ้ดงเปลือกแดงตระกลูเบอร์ร่ี พริกไทยขาว และหอมบางของดอกไม ้  นุ่มนวลดว้ยวานิลลาโอค๊ ชุ่มแน่น เตม็ค า
ดว้ยแทนนินละเอียดอ่อน และจบเน่ินนาน 
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