'La Serenne' Syrah
Washington State
2017
Betz Family Winery
De syrah wijnen uit Washington State behoren
intussen tot de beste ter wereld en dat is
onder andere te danken aan Bob Betz. Met de
'La Serenne' 2017 heeft hij opnieuw een icoon
gecreëerd, die 2 x 95 punten ontving.
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

Betz Family Winery

Regio

Washington State

Druivensoort

syrah

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

15%

Rijpingspotentieel

tot 2038

Opvoeding

Eiken vat

Liter

0,75

Awards
95/100 Punten Jeb Dunnuck
"Coming from the Boushey Vineyard in the Yakima Valley, the 2017 Syrah La Serenne is
another beautiful wine from this team, offering perfumed notes of blue fruits, ground peppery,
gravelly earth, and smoke. Fermented with close to 60% stems and aged in French oak, it’s
medium to full-bodied, perfectly balanced, has a seamless texture and ripe tannins, all
pointing to a brilliant Syrah that’s going to evolve for 10-15 years." - Jeb Dunnuck

95/100 Punten James Suckling
"A beautifully complex, spicy and alluring nose with pepper, red plums, darker berries, baking
spices and woody elements, all combined. The palate has a sleek edge with bright acidity that
holds a deep, flavorful finish. Drink across the next decade."

Wat zeggen de experts?
94 punten - Robert Parker's Wine Advocate
"Dark purple colored in the glass, the 2017 Syrah la Serenne opens to a bouquet of flowers on

the nose along with dusty plum, blackberry and subtle red and black spices. Medium to fullbodied, on the palate, the wine has a juicy yet dusty core with a ripe and evolving character, a
supporting backbone of acidity and lingering finish with finesse, power and vibrancy. It's a
delicious and impressive wine that will be a crowdpleaser for sure. Only 300 cases produced."
- Anthony Mueller

Jeb Dunnuck over het wijngoed
"The Griessel Family and winemaker Louis Skinner, with plenty of help from Bob Betz,
continue to keep this estate near the top of the hierarchy in Washington, as well as all of the
United States."

Robert Parker's Wine Advocate over het wijngoed
"While there's a long history of terrific wines from this estate, I think they've hit another level
in the past few vintages, and these latest releases show a purity, elegance and textural
quality not found in early bottlings. I'm sure this is in part due to the creation of a second
wine, and even a stricter selection for all of the top cuvees. In short, don't miss a chance to
try these wines."

Wine in Black score: 95 punten
Betz Family Winery is pas in 1997 opgericht maar het heeft zich in mum van tijd opgewerkt
tot de top van wijnhuizen in Amerika. Bob Betz is Master of Wine en hij is een van de
belangrijkste voorvechters en hoofdrolspelers van de Pacific wijnscene in de Verenigde
Staten. Tientallen jaren had hij de leiding over het legendarische Château St. Michelle in
Washington State. In 1997 startte hij vervolgens zijn eigen project: de Betz Family Winery. Hij
en zijn team maken al 20 jaar weergaloze syrah wijnen van druiven die afkomstig zijn van de
Boushey Vineyard in de Yakima Valley. Elk jaar produceert Bob slechts 300 dozen van deze
prachtige wijn. We zijn dan ook erg blij dat we een paar in handen hebben gekregen!
De Yakima Valley werd in 1983 als eerste Amerikaanse wijnbouwgebied (AVA) in Washington
State erkend. Met een omvang van 4.400 hectare is het de grootste subappellation van de
Columbia Valley. De Yakima Valley heeft een droog continentaal klimaat. De bodem bestaat
uit leem met voornamelijk silt op kiezelstenen of direct op basaltgesteente. De druiven voor
de 'La Serenne' komen uit de Boushey Vineyard, die aan de rand van Grandview ligt. Het is
een relatief koel perceel in het midden van de vallei en dat zorgt voor schitterende syrah
druiven.

Proefnotitie
Een droomsyrah! Nu al betovert de donkerpaarse, bijna inktzwarte kleur. Als de wijn zich
opent, onthult hij aroma’s van viooltjes en lavendel, venkel en dragon, een beetje peper en
een vleugje rook. Daarna nemen tonen van rijpe en sappige bramen, pruimen, zwarte kersen,
bosbessen en cassis de overhand. Wat een complex plezier! In de mond blijven de fruitige
tonen aanwezig, samen met donkere, smeltende chocolade, espressobonen en nuances van
eikenhout. De syrah is krachtig en weelderig, maar tegelijkertijd zijdezacht en doordrenkt met
mineraliteit en koele, levendige zuren. De houttonen en de tannines geven de wijn veel
substantie en staan garant voor een lange toekomst.

Past perfect bij
Voortreffelijk bij langzaam gestoofd lamsvlees, lamslende van de grill of een sappige biefstuk.
De syrah komt ook goed tot zijn recht bij geroosterde aubergines en paprika's.

Wijngoed
Betz Family Wines ligt in Redmond, Washington State, ongeveer 15 mijl ten noordoosten van
Seattle en niet ver van de Stille Oceaan. De geschiedenis van het wijnhuis is nauw verbonden
met de oprichter Bob Betz. Hij is een van de markantste figuren van de Amerikaanse
wijnbouw. Tijdens een reis door Europa in 1975 bloeide zijn liefde voor de wijn op. Na enkele
tussenstops zoals op Chateau St. Michelle, behaalde hij uiteindelijk in 2005 zijn Master of
Wine diploma. De eerste Betz Family wijn zag in 1997 het levenslicht. Het duurde tot 2007
totdat een verfijnde state-of-the-art-winery ontstond, die sindsdien het ene succes na het
andere boekt. Inmiddels heeft het wijnhuis ook een van de meest getalenteerde wijnmakers
weten te verwerven: Louis Skinner
Zoals bij de meeste wijnhuizen in het westen van de USA staan met name Franse
duivensoorten aangeplant. Ten eerste de bordeauxsoorten zoals merlot, cabernet sauvignon,
petit verdot en cabernet franc. Daarnaast de Rhône druiven zoals grenache en syrah. Hiervan
wordt een scala aan excellente wijnen gemaakt. Het is een van de beste adressen in de USA,
waarbij Robert Parker's Wine Advocate van mening is: ‘Betz Family Winery is zonder twijfel
een van de referentiepunten in Washington. Iedereen die is geïnteresseerd in wijnen uit
Washington State, of simpelweg in wijnen van hoge kwaliteit, is het aan zichzelf verplicht deze
wijn te proberen.’

De wijn
De 2017 'La Serenne' is een 100% syrah van een individuele wijngaard. De druiven komen uit
de Yakima Valley AVA, een subappellation van de Columbia Valley. Bob Betz koopt daar al 20
jaar de druiven van Dick Boushey, die een fantastische wijngaard bezit met syrah die afstamt
van oude klonen uit de noordelijke Rhône. Bob Betz ontsteelde slechts 40% van de druiven en
fermenteerde 60% als hele trossen. De wijn rijpte vervolgens in Franse eikenhouten vaten.

