
Abbotts & Delaunay 
Syrah 2018
RED WINE - SPICY | POWERFUL | SMOOTH 

ZACHTE, ZWOELE SYRAH

Deze Syrah uit de Pays d’Oc is een schoolvoorbeeld van deze sappige druif. 
Fruitige aroma’s van frambozen, rode bessen en zwarte bessen worden 
bijgestaan door wat kruidigheid, peper en een vleugje munt. In de mond 
doet het zwoele fruit zijn werk. Dat wordt ondergedompeld in een zachte 
tanninestructuur en ronde finale. Sappig, rond en lang.

Three terroirs in one wine: old vines 
from the region of Nîmes, grapes from 
the poor soils of the Aude valley and 

some fruit from the Béziers plain.

70% van de druiven ondergaan een maceratie 
van 3 weken tijdens de fermentatie. De reste-
rende 30% ondergaan een ‘macération carbo-
nique’ . Dat eerste voor rondheid en tannines, 
het tweede voor fruitdefinitie. 10% wordt in eiken 
vaten opgevoed.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Rood vlees, charcuterie en stoof- 
potjes

SERVEERTEMPERATUUR

16 - 20°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Syrah

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Klei, leem en zand

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Laurent Delaunay is de vijfde generatie 
van een Bourgondische wijnfamilie

 • Het wijnhuis van Abbotts heeft roots in de 
19e eeuw

 • De wijnen van het huis wonnen al heel 
wat prestigieuze awards

VINETIQ SELECTION

Laurent Delaunnay trok als visionair naar 
Zuid-Frankrijk, waar hij op grote schaal 
chardonnay en pinot noir is gaan maken. 
Dat aanbod heeft hij uitgebreid met flink wat 
monocépage-wijnen. Hierdoor hebben wij 
nu toegang tot topwijnen uit het zuiden.

DE LANGUEDOC OP ZIJN BEST ALS 

WIJNGEBIED

Enkele jaren geleden kocht wijnkenner Laurent 
Delaunay het wijnhuis Abbotts over van het 
gelijknamige echtpaar. Hij voegde er naar 
Franse gewoonte zijn eigen achternaam aan 
toe en verscherpte meteen de ambitie: Abbotts 
& Delaunay zou meer dan ooit geassocieerd 
worden met Languedoc-wijnen die elegantie, 
diepte en balans verenigen. Niet moeilijk, als 
je weet dat de wijnstokken van de wijngaard 
gedijen in ronkende regio’s als Limoux, 
Corbières en Faugères.

“Zowel de mensen als de wijnen 
van de Languedoc-Roussillon 
hebben een robuust en sterk 
karakter. Ik ben het aan mijn 

Bourgondische roots verplicht 
aan dat karakter eer te doen.”

Abbotts & Delaunay
FRANKRIJK | LANGUEDOC - ROUSILLON | 


