ไร่องุน่ กราน-มอนเต้ เป็ นไวน์เนอร์ รี่ใหม่ที่ทนั สมัย อุปกรณ์การผลิตนําเข้ าจากฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี และออสเตรเลีย เริ่มการผลิตครัง้ แรกในปี 2009
มีกําลังการผลิต 120,000 ขวดต่อปี .
การบริหารงานนี ้อยูภ่ ายใต้ การดูแลและควบคุมของคุณ นิ ้กกี ้ วิสตุ า โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญด้ านการปลูกองุน่ และทําไวน์
โรงแรมดุสิตดีทเู ขาใหญ่ เล็งเห็นความสามารถของคนไทย และธุรกิจครอบครัวที่มีการใส่ใจสร้ างผลผลิตอย่างพิถีพิถนั จนได้ ไวน์ที่มีคณ
ุ ภาพเทียบระดับ
สากล และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นทีเ่ ขาใหญ่. เลยถือโอกาสที่จะรังสรรค์และมอบบรรยากาสใหม่ๆให้ กบั ลูกค้ าที่มีการประชุมสัมนา ด้ วยการ ดินเนอร์
แบบพิเศษสําหรับนักดื่มไวน์ ที่จะได้ รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ตัวแทนจากทางไร่ กราน – มอนเต้ ที่จะมาร่วมมอบประสบการณ์การในการ
รับประทานอาหารคํ่าให้ มีความพิเศษและแตกต่างออกไป
ทังนี
้ ้ ทางโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ และไร่ กราน – กรานมอนเต้ ได้ ทํารายการไวน์ ที่มีราคาพิเศษ
เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักดื่มไวน์ทกุ คน.
GranMonte Vineyard and Winery is Thailand’s leading wine producer and the representative of Thai wine’s true potential. Their 40
acre family – owned vineyard is situated in the foothills of the UNCESCO World Heritage Khao Yai National Park
The red wines range from the popular easy drinking Heritage Syrah blends to the exclusive limited-production Asoke Cabernet
Sauvignon Syrah. White wines are a little tropical journey in themselves, starting from the breeziness of Spring Chenin Blanc,
stepping into the elegant Viognier, and arriving at the full richness and aroma of GranMonte Verdelho. In between are the exciting
and opulent treats, such as Sakuna Rosé Syrah, Bussaba Natural Sweet Wine, and GranMonte Crémant Extra Brut. GranMonte’s
spirit of innovation and love of challenge allow new blends and styles to be introduced to the line-up every vintage.
GranMonte work hard to earn their reputation and are fully committed to producing Thai wines of only the best quality and class.
They use only the finest and freshest estate-grown produce, and their innovative winemaking techniques capture all the
important aromas and tastes that set their products apart. Their viticulture and winemaking techniques are tailor-made to suit the
soil and climate conditions particular to Thailand.
dusitD2 Khao Yai is proud of the capacity of this Thai Family that work hard to earn their reputation and fully committed to
producing Thai wines of only the best quality and class. We are truly pleased to offer the unique atmosphere dinner and create
memorable experience for the wine lovers by inviting representatives from GranMonte to join the dinner.
Moreover, dusitD2 Khao Yai and GranMonte have created wine list with special offer for all wine lovers and everyone.

MEETING PACKAGES
Full Day Meeting Package
@ THB 1,100 net per person per day
Includes:
 Full-day use of meeting room with complete set up, plus notepads,
pencils, candies and bottled water from 8:00am to 6:00pm
 Standard audio-visual equipment and LCD projector
 Whiteboard and flipchart with markers
 Morning and afternoon coffee breaks
 Choice of a buffet lunch or set menu
 Free wireless internet access throughout the meeting session

meetings
packages

Half Day Meeting Package
@ THB 900 net per person
Includes:
 Half-day use of meeting room with complete set up from 8:00am to
12:00pm or 1:00pm to 5:00pm
 Morning or afternoon coffee breaks
 Choice of a buffet lunch or set menu

The above prices are in Thai Baht and inclusive of 10% service charge and 7% VAT.

Wine

Wine Character

NV Sparkling wine
“Cremant”
Methode Traditionalle Extra Brut
(100% Chenin Blanc)

Wine has a subtle yet captivating nose
of apple, pear, lime peel.
ทุกขั ้นตอนเป็ นกระบวนการที่ยาวนานมากและทาด้ วยมือ
ทั ้งหมด จึงได้ มาซึง่ เครม๊ องต์ที่มีความนุ่มนวล สมดุล หอม
แอ๊ ปเปิ ล ลูกแพร์ เปลือกมะนาว หอมยีสต์เล็กน้ อย มีแอซิด
ที่ดี และความหวาน “extra brut” ที่สมดุล

2011 “Asoke” Cabernet Sauvignon
Syrah

The wine shows layers of red berries,
bell peppers, plums, vanilla and
spices. Complex and dry with
exceptional marriage between the
two grape varieties
คัดเลือก และบ่มในถังโอ๊ คฝรั่งเศส และอเมริ กนั ใหม่เป็ น
เวลาสิบสีเ่ ดือน เบลนด์องุ่นพันธุ์ซีร่าห์เล็กน้ อยเพื่อความ
สมดุลย์ มีความหนักแน่น หอมหวล ผสมผสานโอ๊ คอย่างลง
ตัว

2010 “The Orient” Syrah

2013 “Heritage” Syrah Viognier

2014 “Spring” Syrah Cabernet

Dry and generous mouthfeel with rich
fruit, young yet refined tannins. Held
together by balanced acidity and the
long, sweet and toasty hints of coffee
and cedar
รสชาติและแทนนินเต็มเปี่ ยม สลับซับซ้ อน บ่มในถังโอ็ค
ฝรั่งเศสและอเมริ กนั เป็ นเวลาสิบสองเดือน เพื่อความหนัก
แน่นของแทนนิน และนุ่มนวล เต็มรสชาติด้วยผลไม้ เชอร์ รี่
ลูกพลัม เคล้ ากลิน่ เครื่ องเทศของกานพลู ช็อคโกแล็ตและก
ลิน่ กรุ่นของวานิลาโอ๊ ค แทนนินหนักแน่น จบแบบนุม่ นวล
เนิ่นนาน

Young, with ripe and rich fruity flavor
of black currant and cherry, it is
smooth with full yet velvety tannins
หอมกลิน่ ผลไม้ แดงเปลือกแดงตระกูลเบอร์ รี่ พริ กไทยขาว
และหอมบางของดอกไม้ นุ่มนวลด้ วยวานิลลาโอ๊ ค ชุ่มแน่น
เต็มคาด้ วยแทนนินละเอียดอ่อน และจบเนิ่นนาน
The result is a fruit-driven Syrah with
juicy characteristics of raspberry and
black currant, with a hint of black
pepper and elegant vanilla oak
backbone.
องุ่นซีร่าห์ได้ รับแสงแดดเต็มที่ในฤดูหนาวซึ่งเป็ นผลให้ องุ่น
มีความสุกงอมและมี เทนนินที่น่มุ นวล ไวน์แดงนี ้จะมี
รสชาติและความหอมขององุ่น ราสเบอร์ รี่ แบล็คเคอรี่ เรนท์
และวนิลาจากไม้ โอ๊ ค ไวน์มีความพร้ อมดื่ม หรื อเก็บบ่มต่อ
ได้ อีก 5 ปี

Food paring

Seafood, Thai salad, Light sauce.

Thai Food with rich sauce, Red
meat BBQ, Lamb.

Thai food with rich sauce. Pasta
with beef sauce. Lamb, Beef, Pork
BBQ, Herb sauce, Spicy food.

Chicken, Pork, Beef with less
spicy to medium spicy sauce.
Roasted meat. Thai spicy sauce.

Meat with BBQ and Pepper
sauce, Spicy Thai food, Pasta with
rich sauce, Pizza with Parma ham
topping.

Special
Offer

2,600

2,380

1,620

960

790

Wine

Wine Character

Food paring

Special
Offered

2016 “Spring Unwooded Chenin
Blanc

The wine shows fresh and perfumed
tropical fruit, flowers and hints of
fresh lime. It is inviting with soft
impression, fruity flavors of pear and
nectarines and a touch of mineral

Sweet and Sour Thai salad, Soup,
Seafood Steam with spicy sauce,
Pasta with cream sauce.

740

Tapas or appetizers, Freshly
shucked oysters, The fruitiness of
Verdelho can also be matched
with the spiciness of Asian
cuisine.

1,080

ไวน์นี ้จึงมีสไตล์สดใสและรสผลไม้ จําพวก ลิ ้นจี่ ฝรั่ง มะนาว
ให้ ความสดชื่น
2013 “Verdelho”

2014 “Viognier”

The wine shows generously layered
with a burst of tropical fruit salad,
papaya and passionfruit. On the
palate, the wine reveals honeycomb,
fig, nectarines, and spices.
พันธุ์องุ่นเวอร์ เดลโญ่ มีต้นกําเนิดในประเทศโปรตุเกสและ
หายากในประเทศอื่นๆทัว่ โลก
ไวน์เวอร์ เดลโญ่ มีกลิน่ หอมของผลไม้ เมืองร้ อนเช่น
มะละกอสุก และ เสาวรส หนักแน่นและ มีกลิน่ รังผึ ้ง ลูก
มะเดื่อ ลูกพีช และพริ กไทยขาว จบยาวเนิ่นนาน ผลิต
จํานวนจํากัด
The wine shows layers of intense
tropical fruit, honeysuckle and
coconut. Papaya flower, jasmine rice,
coconut milk and exotic
องุ่นพันธุ์วิโอเนียร์ มีกลิน่ หอมของผลไม้ เมืองร้ อน กลิน่ ของ
ดอกสายนํ ้าผึ ้ง ดอกมะละกอ ข้ าวหอมมะลิ กะทิ กลิน่ คล้ าย
ขนมไทย รวมทั ้งมีความซับซ้ อนของแร่ ธาตุต่างๆ ไวน์นี ้มี
ความหนักแน่น สมดุลย์ แอซิดดี ฟิ นิชยาว

2015 “Sakuna” Syrah Rose

2014 “Bussaba”
Natural Sweet Wine

The wine shows lively and refreshing.
It shows arrays of red berries,
strawberry and cream. It is has crisp
palate with long lingering finish.
Young, with a hint of sweetness
สีชมพูสดใส หอมกลิน่ สตรอเบอร์ รี่ สับปะรด และผลไม้
หลากชนิด ดื่มง่าย และเป็ นสไตล์ที่มีความหวานเล็กน้ อย
แอซิดดี

The wine shows light, refreshing ,
snappy and aromatic. With nose of
purple passion fruit, mango, apple and
orchard fruits with distinctive Semillon
characteristics of fresh cut grass and
gooseberry. It has citrusy acid that
balances the sweetness
กลิน่ อ่อนๆเหมือนเสาวรส แอปเปิ ล้ มะม่วง กลิน่ เหมือน
หญ้ าที่ตดั ใหม่ๆ มีความหอมหวานอมเปรี ย้ วที่ลงตัวเหมาะ

Thais curry with Coconut milk.
Coconut milk soup, Thais Dessert

1,380

Perfect for aperitif and a great
complement to flavorful Thai
cuisine

590

International Dessert

690

