RED WINES (ไวน์แดง)
Jacob’s Creek Shiraz Cabernet

990.-

จาคอบส ์ ครีก ชรี าส คาเบอร์เนต์

ี ดงม่วง มีกลิน
ไวน์สแ
่ หอมของเครือ
่ งเทศ ช็อกโกแลต อบอวลด ้วยกลิน
่ ผลไม ้ รสนุ่มนวล หอมหวานผลไม ้ เป็ นทีน
่ ย
ิ มกัน
มากสาหรับนักดืม
่ ไวน์
Spicy berry fruits with peppery, cassis follow by soft textured tannins

Jacob’s Creek Grenache Shiraz
จาคอบส ์ ครีก เกรนาซ ชรี าส

1,010.-

ไวน์แดงอ่อนสดใส มีกลิน
่ ผลไม ้ ลูกจันและเครือ
่ งเทศ โครงสร ้างสมดุลย์ นุ่มนวลมีสไตล์แบบไวน์อายุเยาว์ทด
ี่ ม
ื่ ได ้ทันที
Vibrant medium crimson, Fresh and lifted aromas of raspberries are complemented by hints of
rose petal and white pepper. A fresh and vibrant palate with a clean refreshing finish.

Jacob’s Creek Shiraz
จาคอบส ์ ครีก ชรี าส

1,110.-

ไวน์แดงสีสดใส เด่นด ้วยกลิน
่ รสผลไม ้ กลิน
่ เครือ
่ งเทศ และพลัม มีโครงสร ้างสมดุลย์ นุ่มนวล
Medium, ripe berries, plumy sweetness with subtle tannins and toasty oak

Jacob’s Creek Cabernet Sauvignon

1,120.-

จาคอบส ์ ครีก คาเบอร์เนต์ โซวีญอง
ี ับทิมเข ้มข ้นปานกลาง หอมกลิน
ไวน์สท
่ แบล็คเคอร์เร ้นท์ ผลไม ้ตระกูลเบอร์ร ี่ พร ้อมเครือ
่ งเทศและวานิลลา
Medium intensity, ruby plum, ripe blackcurrant and dark berries and lifted with subtle and liquorices note

Jacob’s Creek Winemaker’s Selection Shiraz Cabernet
จาคอบส ์ ครีก ไวน์เมกเกอร์ ชรี าส คาเบอร์เนต์

1,150.-

ี ดงม่วง มีกลิน
ไวน์สแ
่ ของผลพลัมสุก แบล็คเบอร์ร ี่ และเครือ
่ งเทศ ผสมกับกลิน
่ ไม ้โอ๊ก มีแทนนินทีน
่ ุ่มนวล
The wine displays ripe plum aromas and generous flavours of blackberry, plum and spice. The finish offers
subtle oak and smooth rounded tannins.

Jacob’s Creek Lamoon

1,160.-

จาคอบส ์ ครีก ละมุน

ี ดงทับทิมเข ้ม บอดีป
ไวน์สแ
้ านกลาง หอมหวานด ้วยรสชาติผลไม ้ตระกูลเบอร์ร ี่ มีเทนนินนุ่มนวล กลมกล่อม
และความเผ็ดอ่อนๆของเครือ
่ งเทศ ลงตัวกับความเผ็ดร ้อนของพริกในอาหารไทย
Fresh and lively raspberry fruit aromas with hints of musk and spice. The soft tannins and subtle spicy
notes work well with richer flavours while the fresh, cleansing berry fruit flavours support the savoury chilli
intensity of Thai cuisine.

Jacob’s Creek Reserve Shiraz

1,380.-

จาคอบส ์ ครีก รีเสริ ฟ
์ ชรี าส
ี ดงอมม่วง มีกลิน
ไวน์สแ
่ และรสชาติของเบอร์รส
ี่ เี ข ้ม เด่นด ้วยรสฟรุตเค ้กและพลัม ผสานความลงตัวของโอ๊กวานิลลา
Deep crimson with dark red hues, rich fruitcake and plum with spice and vanilla oak

Wyndham Estate Bin 888 Cabernet Merlot
วินด ัม เอสเตท บิน888 คาเบอร์เนต์ แมร์โลต์
สีแดงเข ้มมีกลิน
่ รสของผลแบล็คเคอแรนท์สก
ุ เชอร์รแ
ี ละพลัม มีแทนนินทีน
่ ุ่มนวล กลมกล่อม จบนาน
Mid to deep crimson with vibrant hues. Fresh red berries with cherry and underlying mint. Cabernet
Sauvignon gives wine tannin structure and length, with Merlot fleshing out the mid palate

1,210.-

RED WINES (ไวน์แดง)
Wyndham Estate Bin 555 Shiraz

1,240.-

วินด ัม เอสเตท บิน555 ชรี าส

หมักบ่มอย่างพิถพ
ี ถ
ิ ันจากองุน
่ พันธุช
์ รี าซของออสเตรเลีย สีแดงเชอร์ร ี่ กลิน
่ รสของ พริกไทย พลัม รวมทัง้ กลิน
่
รสผลไม ้สุก กลมกล่อม และจบนาน
Deep crimson red with vibrant purple hues. A rich, full bodied wine showing powerful berry fruit
favours, plum, dark cherries with lifted spice characters.

Wyndham Estate Bin 444 Cabernet Sauvignon

1,230.-

วินด ัม เอสเตท บิน 444 คาเบอร์เนต์ โซวิญอง
ี ดงเข ้ม มีกลิน
ั เจนและจบนาน
ไวน์สแ
่ รสของผลเบอร์ร ี่ มิน
้ ต์ ผสมกับกลิน
่ ไม ้โอ๊กรสชาติกลมกล่อมมีแทนนินทีช
่ ด
Deep crimson red with vibrant purple hues. Distinctive ripe blackcurrant, plum and capsium
aromas supported by a subtle savoury and spicy oak background.

Brancott Estate South Island Pinot Noir

1,250.-

แบรนคอดต์ เอสเตท เซาท์ ไอแลนด์ ปิ นอร์ น ัวร์

ี ดง ผสานกลิน
ไวน์แดง เด่นด ้วยกลิน
่ เชอร์ร ี่ ผลไม ้ทีม
่ ส
ี แ
่ หอมของเครือ
่ งเทศ รสชาติหวานนุ่ม กลมกล่อมด ้วยรส
เบอร์รส
ี่ ก
ุ ทีเ่ ข ้ากันได ้ดีกบ
ั แทนนิน
Red crimson, red fruit accented with spicy dried herb, sweet ripe berries, finish with velvety
tannins and sweet fruit.

SPARKLING WINE (สปาร์คกลิง้ ไวน์)
Jacob’s Creek Moscato White

1,240.-

จาคอบส ์ ครีก มอสคาโต้ ไวท์
สปาร์คกลิง้ มอสคาโต ้ ไวท์ ผลิตจากองุน
่ พันธุม
์ ส
ุ แคท เหมาะสาหรับผู ้หญิงสมัยใหม่ สีขาวนวล หอมกลิน
่ ของ
่
ผลไม ้หน ้าร ้อน ลูกแพร และลูกพีช รสชาติสดชืนหอมหวาน ดืม
่ ง่าย มีแอลกฮอล์เพียง 9%
Light and refreshing with tropical aromas with undertones of pear and peach with a touch of
melon leading to a zesty sparking finish.

Jacob’s Creek Moscato Rose

1,320.-

จาคอบส ์ ครีก มอสคาโต้ โรเซ่

่ ชอบมากทีส
สปาร์คกลิง้ มอสคาโต ้ โรเซ่ สีอมชมพู เป็ นพันธุท
์ น
ี่ ั กดืม
่ ผู ้หญิงชืน
่ ด
ุ ในโลก หอมกลิน
่ ของผลไม ้สี
แดง ลิน
้ จี่ รสชาติหวานอมเปรีย
้ ว ดืม
่ ง่าย ดืม
่ ได ้ทุกวันทุกโอกาส มีแอลกอฮอล์เพียง 9%
Light and refreshing with red summer berry flavours. The wine is elegantly balance on the palate
with the fine bubble and a crisp finish creating a tantalizing drinking experience.

Jacob’s Creek Chardonnay Pinot Noir
จาคอบส ์ ครีก ชาร์ดอนเนย์ ปิ นอร์ น ัวร์

1,320.-

ั ้ เลิศ มีกลิน
สปาร์คกลิง้ ไวน์ชน
่ รสทีผ
่ สมผสานอย่างลงตัวของกลิน
่ รสซิตรัส กลิน
่ โอ๊ก และกลิน
่ ขนมปั ง พราย
่
ฟองละเอียดนุ่มนวล ดืม
่ ง่าย สดชืน
Sparking wine with a fine gas bead and persistent mousse. Generous citrus fruit flavours are
enhanced. Creamy nutty yeast providing both richness and structure. The wine finish soft, crisp
and clean.

Jacob’s Creek Trilogy
จาคอบส ์ ครีก ไทรโลจี้ สปาร์คกลิง้

1,850.-

ั ้ ดีทผ
ไทรโลจี้ สปาร์คกลิง้ ไวน์ชน
ี่ ลิตจากพันธุอ
์ งุน
่ 3 ชนิด และผลิตด ้วยกรรมวิธแ
ี บบแชมเปญ ทาให ้มีฟอง
พรายละเอียดและรสชาติทเี่ ป็ นเลิศ เทียบเท่าแชมเปญอย่างหาข ้อแตกต่างไม่ได ้
Trilogy is an elegant wine style made from traditional champagne production method from 3
varieties of grape delivering finer bubbles and yeast complexity

WHITE WINE (ไวน์ขาว)
Jacob’s Creek Semillon Chardonnay

970.-

จาคอบส ์ ครีก เซมิญญอง ชาร์ดอนเนย์
่ ของซิตรัสจากเซมิญญอง และความสดเปรีย
ไวน์ขาว กลิน
่ หอมสดชืน
้ วนิดๆจากชาร์ดอนเนย์ มีน้ าหนั กปานกลาง
่
ดราย สีเขียวอ่อน หอมกลิน
่ ซิตรัสและผลไม ้เมืองร ้อน ดืม
่ ง่าย สดชืน
Vibrant pale green straw. Attractive lemon citrus and melon aromas with nuances of peach. Lively
zesty palate displaying fruit flavour. Soft and balance to the palate.

Jacob’s Creek Chardonnay

990.-

จาคอบส ์ ครีก ชาร์ดอนเนย์
ไวน์ขาว สีฟางอ่อนสดใส หอมกลิน
่ พีช มะนาว ผสมกับกลิน
่ วานิลลาและอบเชย ได ้กลิน
่ รสหลากหลายของ
่
ผลไม ้ ดืม
่ ง่าย สดชืน
Brilliant pale yellow. Citrus, lemon blossom, fragrant and fresh. Aromatic with spicy oak very
attractive. Soft, creamy and mouth-filling.

Jacob’s Creek Winemaker’s Selection Chardonnay

1,160.-

่ ั ชาร์ดอนเนย์
จาคอบส ์ ครีก ไวน์เมกเกอร์ ซเี ล็คชน
่
ไวน์ขาว สีฟางอ่อนสดใส หอมกลิน
่ ส ้ม มะนาว ผสมกับพีชขาว ได ้กลิน
่ รสหลากหลายของผลไม ้ ดืม
่ ง่าย สดชืน
Fragrant citrus, lemon blossom and fresh white peaches with attractive aromas of toasty oak.

Jacob’s Creek Reserve Chardonnay

1,380.-

จาคอบส ์ ครีก รีเสริ ฟ
์ ชาร์ดอนเนย์
ี างอมเขียว มีกลิน
ไวน์สฟ
่ ซิตรัสและโอ๊กบางๆ หอมกลิน
่ พีช รสหวานโดดเด่น นุ่มนวลด ้วยวานิลลา เจือรสเปรีย
้ ว
ฝาด โครงสร ้างสมดุลย์
Brilliant, peach and lemon fruit on the palate and toasty oak vanilla sensation

Wyndham Estate Bin 222 Chardonnay

1,240.-

วินด ัม เอสเตท บิน222 ชาร์ดอนเนย์

ี างอ่อนสดใส มีกลิน
ไวน์สฟ
่ หอมเมลอนสด ลูกพีชทีผ
่ สานความซับซ ้อนของกลิน
่ ไม ้โอ๊ก รสชาติเปรีย
้ วฝาด หอม
กลิน
่ วานิลลา และจบนาน
100% Chardonnay, ripe fruits with well integrated spicy vanilla oak and great complexity

Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blanc
แบรนคอตต์ เอสเตท มาร์ลโบโรจ์ โซวีญอง บล ังค์

1,260.-

ไวน์สเี ขียวอ่อนใส เด่นด ้วยกลิน
่ อโรมาของต ้นกูสเบอรี่ ผสานกลิน
่ เลมอน และผลไม ้รสส ้ม เข ้มข ้นด ้วยรสชาติ
ของผลไม ้ทีเ่ พิม
่ ความมีชวี ต
ิ ชีวาในทุกครัง้ ทีด
่ ม
ื่
Brighten green, ripe gooseberry, passion fruit and capsicum fresh and clean finish.

