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Península de Setúbal / Moscatel de Setúbal / José Maria da Fonseca

Douro / Wine & Soul

Cor acobreada, escura e intensa, que surge guarnecida por um leve
menisco esverdeado que atesta a idade e o tempo já passado fora da
barrica. Impressiona pelo figo seco, amêndoas torradas, caramelo, casca
de laranja cristalizada e um leve travo de palha seca. Profundamente
aromático, com enorme finura e delicadeza, terminando incisivo,
direto e precioso. Final incrivelmente longo e emotivo pela frescura e
concentração.
P.V.P 795,00 €

Além do “Vinho do Ano”, realçamos os vinhos que obtiveram melhor
pontuação pelo painel de provas da WINE ao longo de 2014.

Sofisticado de aroma, intenso de fruta, com especiarias
e muita “finesse”. Profundo. Boa estampa na boca,
taninos sólidos, fundidos, bela barrica, frescura, fruta
preta e polimento notável. Final longo, perfumado, com
especiarias e mineralidade.
P.V.P 59,50 €
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QUINTA DO RIBEIRINHO
BAGA PÉ FRANCO 2010
Bairrada / Luis Pato
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Potente, complexo, bem esculpido, com fruta de
qualidade, floral, alcaçuz e um mineral tremendo.
Brilhante estrutura, esquadria perfeita, taninos
sumptuosos, vibrante de sabor, seguro, controlado
e altivo. Longuíssimo, fresco, mineral.
P.V.P 135,00 €

PROCURA 2012
Regional Alentejano / Susana Esteban
Muito fresco, intenso, com notas florais e vegetais
ricas, violeta, ameixa, alguma “resina” e boa estrutura.
Resulta bem. Muita estrutura de boca, firmeza, taninos
de alta qualidade, boa extensão, seco e mineral. Longo
e refrescante. Um grande vinho.
P.V.P 30,00 €
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QUINTA DA GAIVOSA 2009
Douro / Domingos Alves de Sousa
Intenso, com fruta cheia, esmagada e em compota,
tons fumados, café e mineral. Bom alongamento.
Estruturado, corpo arredondado, polimento de
taninos, profundidade de fruta envolta em tons
balsâmicos.
P.V.P 29,00 €
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QUINTA DO VALE MEÃO 2011
Douro / F. Olazabal & Filhos
Nariz elegante, vigoroso, com cereja preta, chocolate.
Mineral e cheio de profundidade. Imensa estrutura
na boca, taninos amplos, texturado, com fruta de
qualidade e uma larga persistência.
P.V.P 60,00 €
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Bairrada / Manuel Dinis Jesus Patrão

Douro / Jorge Rosas

Aroma cheio e de boa concentração, figo preto,
ameixa seca, amora, algum fumado mineral.
Barrica bem enquadrada. Estruturado na boca,
taninos amplos e sólidos. Bastante profundo
e fresco, requintado e sempre mantendo
personalidade.
P.V.P 26,00 €

Muita frescura, fruta preta, floral, perceção mineral e
com profundidade. Especiarias super finas e tostados
de qualidade. Estruturado na boca, taninos amplos,
repleto de fruta preta, balsâmico e mineral. Final
longo, perfumado e altivo.
P.V.P 29,00 €

Vinho do Porto / Symington Family
Estates

GRANDE VADIO 2011
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QUINTA DA TOURIGA - CHÃ 2012

DOW’S COLHEITA 1974

Muita frescura de estilo, ainda com
notas de cereja, groselha, algum fumado
e frutos secos, figo, tâmara e citrino.
Refinado na boca, de enorme acidez,
ainda assim muito aveludado, com a fruta
bem presente e um ligeiro iodado.
P.V.P 134,00 €
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DALVA COLHEITA 1967
Vinho do Porto / C. da Silva Vinhos
Belo nariz de fruto seco, caramelizado, marmeladas e citrinos
caramelizados. Algum verniz, charmoso e altivo. Brilhante. Imenso na
boca, tremendo de estrutura, frescura e riqueza. Profundo e de longo
de sabor. Um grande vinho!
P.V.P 87,90 €
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CASA FERREIRINHA RESERVA ESPECIAL 2007
Douro / Sogrape Vinhos
Tem muito carácter. É aromático, intenso, com fruta madura e especiarias.
Excelente na boca, taninos presentes, polidos e muito elegantes, acidez
perfeita, final longo, cheio de raça. Um grande vinho.
P.V.P 130,00 €
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