
Well of Wine Syrah 2016 
 
Land: Frankrijk 
Gebied: Languedoc-Roussillon 
Herkomstbenaming: Indication Géographique Protégée Pays d’Oc 
Druivenras: 100% syrah 
Werkwijze: conventioneel 
 

Well of Wine 
Wijn speelt al eeuwenlang en belangrijke rol in ons leven. Een samenzijn, 
een diner en een liefde worden vaak begeleid door mooie wijnen. Well of 
Wine heeft een serie wijnen die perfect aansluiten bij elke gelegenheid. 
Sommigen zouden van huiswijnen spreken, maar het woord ‘visitekaartjes’ 
dekt de lading beter. Well of Wine staat voor een collectie wijnen die 
telkens gemaakt zijn van één enkel druivenras. Cépagewijnen dus. Op het 
achter etiket van iedere wijn is daarom de hand van de wijnbouwer 
afgebeeld met daarin druiven van het ras, c.q. de cépage, dat voor de 
bewuste wijn gebruikt is. Die Franse terminologie is op zijn plaats, want 
de wijnen zijn afkomstig uit de Languedoc. Well of Wine staat ook voor 
duurzaam geproduceerde wijnen, met gebruikmaking van de meest 
eigentijdse technieken en in een toegankelijke stijl. Wijnen voor iedereen, 
zowel leek als kenner, met een optimale verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. 
 
Languedoc 
De wijnen met het label Well of Wine komen uit de Languedoc. Geen 
enkel gebied in Frankrijk is zo veelzijdig als diezelfde Languedoc. Het is 
een gebied waar zo ongeveer alles kan. Naast traditionele 
assemblagewijnen met een appellation produceert het een waaier aan 
moderne cépagewijnen, reden waarom de streek nogal eens met de 
Nieuwe Wereld vergeleken wordt. Veelzeggend genoeg zijn die ooit zo 
verfoeide cépagewijnen waarvan het gros de herkomstbenaming IGP 
Pays d’Oc draagt niet alleen razend populair geworden in het buitenland, 
maar ook in Frankrijk zelf.  
 

De wijn 
de wijn heeft een intens donkere kleur en geeft geuren af van donker fruit zoals bramen en 
pruimen. Met kruidige accenten van kaneel. De smaak is stevig en complex met een lange en 
fluwelige finale. Deels houtopvoeding. 
 
Schenktemperatuur: 16- 18 ˚C 
 
Serveren bij: rood vlees, lam, varken, wild, vederwild, kaas zacht en romig, harde kaas, nagel en 
komijn.  
 
Wijnkaart 
Well of Wine Syrah is een zondoorstoofde rode wijn vol geur en smaak indrukken van rijp rood 
fruit en gedroogde, mediterrane kruiden. Zacht en soepel van stijl. 


