
 

   2015 Crémant 

    Méthode Traditionnelle 
 

Vineyard 
Variety:  100% Chenin Blanc 
Region:  Khao Yai, Nakornratchasima, Thailand 
Sub-region: Asoke Valley 
Altitude: 350 m. above sea level 
Yearly Rainfall:  1200mm 
Soil:  Well-drained red clay soil with       
                             weathered shale and limestone 
 
Winemaking 
Alcoholic fermentation: Base wine fermented in 
                                            stainless steel, secondary  

fermentation in individual  
bottle 

Alcohol content: 11.5 %/vol. 
Dosage:   4 g/L 
Total acidity:  7.95 g/L 
pH:   3.14 
Winemaker:               Nikki Lohitnavy 

 
Winemaking and Tasting Notes 

GranMonte is proud to be the first and only producer of crémant (sparkling wine) in Khao Yai, Thailand. 
Our crémant is crafted in limited number from 100% Chenin Blanc grapes by méthode traditionnelle 
(traditional method). The grapes were hand-picked in the cold January night for natural acidity and 
gently whole-bunch pressed to retain freshness. Secondary fermentation in individual bottles allowed 
the wine to naturally effervesce. Each bottle had its wine rested on lees for up to 18 months before 
being hand-riddled, disgorged, and corked in its original bottle. The long and enduring process resulted 
in a crémant with a soft, light bead, balanced fruit, and yeasty aroma. The textured finish is punctuated 
by crisp, drying acidity. 

Our 2015 crémant has a subtle yet captivating nose of pear and dried chrysanthemum with hints of fresh 
dough and cashew. The bubbles are delicate on the tongue with crisp and drying acidity that cleanses 
your palate especially when enjoyed with food. Our style of crémant is extra brut with only a touch of 
balancing sweetness.  

กราน-มอนเต ้ เป็นผูแ้รก และผูเ้ดียวท่ีผลิตไวน์เครมองต ์ในเขาใหญ่  ท าจากองุ่นพนัธ์ุแชแนง บลองหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นตท่ี์เก็บ
ในตอนกลางคืนเดือนมกราคมเพ่ือไดอ้งุ่นท่ีหอม หวานแต่ยงัคงความสดช่ืนของแอซิดตามธรรมชาติไว ้  บีบคั้นเอาน ้ าทั้งพวง 
และหมกับ่มคร้ังท่ีสองในขวดเพ่ือใหเ้กิดฟองโดยธรรมชาติ   เครมองตทุ์กๆขวดจะอยูก่บัตะกอนยสีตเ์ป็นเวลาสิบแปดเดือน
เพ่ือใหมี้ความนุ่มนวลและหอมยสีต ์  ก่อนท่ีจะหมุนดว้ยมือเพื่อใหต้ะกอนยสีตต์กลงมาท่ีฝาจีบ หลงัจากนั้นเปิดใหย้สีตอ์อก
มาแลว้ปิดดว้ยจุกคอร์ก  ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการท่ียาวนานมากและท าดว้ยมือทั้งหมด จึงไดม้าซ่ึงเครมองตท่ี์มีความ
นุ่มนวล สมดุล หอมเหมือนลูกแพร์ ดอกเก๊กฮวย หอมยสีตเ์ลก็นอ้ย มีแอซิดท่ีดี และหวานเลก็นอ้ยแบบ “extra brut” ท่ีสมดุล  
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