TOPOS DE GAMA

Os mais bem classificados

19,5

Quinta do Crasto
Vinha Maria

19

Teresa 2016
Douro / Tinto / Quinta
do Crasto

Pêra-Manca 2014
Alentejo / Tinto /
Fundação Eugénio de
Almeida

Rubi escuro. Amora,
mirtilo e cereja vermelha.
Balsâmicos e especiaria
fina. Cedro e uma nuance
vegetal muito agradável.
Tanino altivo e rugoso,
volume imperial e uma
acidez que lhe confere
elegância do primeiro
ao último momento. O
final é demorado. Este
Pêra-Manca é veludo que
dentro de uns bons anos
se transformará em seda.
2019-2034 16ºC NGVP/JJS
220,00€
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Douro / Tinto / Quinta
Nova Nossa Senhora do
Carmo

19

19

Principal 2012
Bairrada / Tinto / Ideal
Drinks

Rubi. Bergamota,
mirtilo, cereja vermelha,
mato, pinheiro bravo.
Complementos
balsâmicos. Tanino
esculpido, muito boa
acidez, final sedoso,
persistente, prolongado.
Será lançado no final do
ano e desde já antecipa
mais anos de evolução
segura. Grande vinho!
2019-2025 16ºC NGVP/
JJS
95,00€

Legado 2014
Douro / Tinto / Sogrape
Vinhos

Rubi escuro. Amora,
mirtilo, verniz e
balsâmicos de barrica.
Tanino possante,
acidez que ampara a
enorme estrutura, final
longuíssimo, com nota
de chocolate negro, e
tremenda profundidade.
Elegante, com finesse e
carácter, cheio de vida
pela frente. Um dos
grandes! 2019-2034 16ºC
NGVP/JJS
225,00€

Rubi denso e opaco.
Aromas com imensa
complexidade, típicos de
uma vinha centenária do
Douro, com muita fruta
preta madura, esteva
abundante, especiarias,
cacau e notas balsâmicas
a conferir-lhe inusitada
frescura. Na boca é
duplamente fresco e
portentoso, com taninos
pujantes, concentrado,
grande estrutura, volume
e enorme persistência. Um
“vinho de xisto” com um
fim de boca interminável.
2019-2035 16ºC LC
140,00€

Rubi. Esteva, cereja
escura, mirtilo, azeitona
preta, pólvora, folha de
tabaco, fumo, balsâmicos.
Gigante na dimensão sem
que o tanino seja brusco.
O porte é elegante, firme
e fresco, o final perdura.
Derradeira nota de
especiaria fina. Um vinho
de detalhes para guardar
na garrafeira. 2019-2028
16ºC NGVP/JJS
220,00€

19

Aeternus 2017

19

Quinta da Boavista
Vinha do Ujo 2016
Douro / Tinto / Lima &
Smith

Rubi. Nariz de esteva,
cereja escura, bergamota,
algum vegetal e cedro.
Mostra-se por camadas. O
volume é imperial, a boa
acidez é o segredo, tem
tanino firme e final longo,
com grão de café. Altivo,
poderá permanecer mais
de uma década na sua
garrafeira. 2019-2030 16ºC
NGVP/JJS
125,00€
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APF Grande Escolha 2011 / Óbidos / Tinto /
Companhia Agrícola do Sanguinhal

18,5

80,00€

Rubi escuro. Nariz de floresta: mirtilo, amora, cereja. Complementos
de chocolate negro, balsâmicos e boa especiaria de madeira.
Estruturado e volumoso, tanino preciso e final muito profundo, com
notas vegetais e de iodo. Não aparenta ter já quase 8 anos. Está um
senhor. 2019-2025 16ºC NGVP/JJS
Chryseia 2017 / Douro / Tinto / Prats &
Symington

18,5

55,00€

Rubi. Nariz de esteva, fruto silvestre escuro, verniz, balsâmico,
mata, pólvora. O tanino é bem afirmativo e sempre elegante, possui
excelente acidez, bom volume, final profundo e demorado. Um
Chryseia de perfil mais Douro mas sempre em finesse, um vinho de
guarda. 2019-2025 16ºC NGVP/JJS/LC

Proibido Grande Reserva 2017 / Douro / Tinto /
Márcio Lopes

18,5

18,5

29,50€

38,00€

18,5

29,90€

18,5

95,00€

Dona Maria Grande Reserva 2014 / Alentejo /
Tinto / Júlio Bastos

18,5

25,00€

Rubi vivo. Um vinho de enorme classe: ginja, cassis, frutos vermelhos
e pretos maduros, num conjunto muito limpo, complexo, estruturado,
com a madeira bem integrada. Taninos vincados mas de boa
qualidade, a pressagiar capacidade de evolução. Final fresco,
especiado e mentolado. 2019-2025 16ºC MB
Grande Rocim Reserva 2015 / Alentejo / Tinto /
Rocim

18,5

18,5

64,50€

88,00€

18,5

75,80€

18,5

18,5

Maria Izabel Sublime 2016 / Douro / Tinto /
Quinta Maria Izabel

18,5

Obsessão 2007 / Regional Alentejano / Tinto /
Altas Quintas

Cor de ligeiro atijolado, a demonstrar evolução. O nariz é sublime, de
enorme frescura, fruto preto, amoras, ameixa, mentolado, alguma
tosta, iodo, chocolate, que evoluem em camadas com o agitar do
copo. A boca é seca, cheia e complexa, estrutura enorme, com
a acidez a marcar o conjunto, que se estende ao final de boca
levemente picante, longo e vibrante. Está no ponto. Brilhante. 20192021 16ºC MB

32,00€

55,00€

130,00€

18,5

25,00€

18,5

45,00€

18,5

50,00€

18,5

70,00€

18,5

30,00€

Cor granada. Nariz marcado pela fruta madura, aromas de bosque,
leve especiaria, notas de madeira. Na boca mostra uma frescura que
o nariz não antecipava, graças sobretudo à boa acidez. Tem equilíbrio,
taninos domados e profundidade. 2019-2023 16ºC LC
Quinta do Monte Xisto 2017 / Douro / Tinto /
João Nicolau de Almeida e Filhos

Rubi. Breve violeta, amora, mirtilo, balsâmicos. Tanino redondo e com
algum vegetal, bom volume, final largo com nuance de especiaria e
café. Vai iniciar o processo de evolução. 2019-2025 16ºC JJS
Quinta do Vallado Vinha da Granja 2015 / Douro
/ Tinto / Quinta do Vallado

Rubi. Nariz reservado nesta fase, apenas mostra fruto silvestre e
algum balsâmico. Muito elegante, tanino altivo mas perfeito, final
bastante longo e incrivelmente fresco. 2019-2030 16ºC JJS

Aromas mentolados e florais num vinho de cor rubi. Notas de frutos
pretos maduros, baunilha, compota, concentrado mas fresco. Seco
e estruturado, chocolate, frutado, às camadas; taninos ainda jovens
mas a antecipar capacidade de envelhecimento. Final prolongado e
fresco. 2019-2026 16ºC MB

Este tinto combina muito bem potência e elegância. Muito vivo
e intenso no nariz, com boa fruta, algum balsâmico, com um
fundo de notas de tosta. Na boca, tem profundidade, intensidade
e concentração. Mas tem taninos polidos, elegância e frescura.
Excelente vinho. 2019-2027 16ºC JJS/LC/NGVP
Regueiro Jurássico / Vinho Verde (Monção e
Melgaço) / Branco / Quinta do Regueiro

18,5

39,00€

Inicialmente tímido no nariz, com delicados aromas de frutas cítricas,
mas com tempo no copo revela complexidade. Na boca incrível
concentração de fruta, sedosa textura e grande complexidade. Com
muita personalidade, um final de boca persistente e com muito
caracter e elegância. 2020-2030 11ºC NGVP
V. V. Bical e Maria Gomes Vinhas Velhas 2017 /
Bairrada / Branco / Niepoort

18,5

28,00€

Procura Vinhas Velhas 2015 / Regional
Alentejano / Tinto / Susana Esteban

Boca ampla e profunda, elegante e fina, soltando frescura numa
entrada notável. Termina longo, com finos taninos, aliados a uma
boa concentração. Impressionante. As condições climáticas e
as características dos solos de Portalegre contribuem favoravelmente
para o resultado final. 2020-2030 16ºC NGVP

Homenagem do produtor a seu pai, esta vinha de um hectare dá
origem a um vinho de enorme complexidade e carácter, ao mesmo
tempo preciso, na fruta vermelha e preta, que dão lugar a notas
de balsâmico, arbustivo, fresco e elegante. Boca ampla, fresco,
estruturado e longo, com um toque final especiado que lhe confere
distinção. Um jovem, com muitos anos pela frente. 2019-2027 16ºC MB

Quinta dos Murças VV47 2015 / Douro / Tinto /
Esporão

Plenitude Vinha Centenária 2015 / Douro / Tinto
/ Quinta do Pessegueiro

Púrpura denso. O nariz é impressionante, com a fruta inicial, muito
pura e limpa, a dar lugar a notas especiadas e balsâmicas, farmácia,
notas químicas que evoluem às camadas. A boca é ampla, longa e
fresca, com taninos ainda por domar mas que antecipam evolução.
Final elegante e prolongado. Um vinho notável, do qual foram
elaborados 1000 litros. 2019-2029 16ºC MB

Rubi. Cereja vermelha, verniz, balsâmicos. Tanino firme mas fino,
elegante. Acidez pronunciada e final bastante estendido. Tem muitos
anos pela frente. 2019-2035 16ºC JJS

Quinta do Vesúvio 2017 / Douro / Tinto /
Symington Family Estates

Permitido Branco de Centenária 2018 / Douro /
Branco / Márcio Lopes

Um vinho de grande complexidade e riqueza aromática, muito fino e
elegante, com belas notas de citrinos, flores silvestres, sílex. Na boca
grande delicadeza e perfeita textura, cheio de sabor e frescura. Um
branco cheio de alma e ainda com muito para crescer. 2020-2030
11ºC NGVP

Quinta da Vacariça Garrafeira Tonel 23 2011 /
Bairrada / Tinto / Maria do Céu Martins Eleutério

Quinta do Monte D'Oiro Reserva 2015 / Regional
Lisboa / Tinto / Quinta do Monte d'Oiro

Rubi escuro. Cereja madura e ameixa esmagadas. Balsâmicos,
sensação de mato, brevíssima nota de couro, pimenta preta. Barrica
presente e bem integrada. Volumoso, de tanino seco, muito boa
acidez a conferir frescura final. Um grande alentejano para continuar
em evolução na garrafa. 2019-2025 16ºC GC/JJS/LC/MB/MM/NGVP

Apresenta tonalidade rubi muito aberta. Nariz delicado a fruta
vermelha e preta, algum cacau, aromas de pinhal (caruma, casca de
pinheiro), especiaria fina. Na boca é pura sedução: acetinado, com
grande equilíbrio, bela acidez, frescura, persistência, ligeiro rebuçado.
Um vinho de filigrana. 2019-2028 16ºC LC

Revela grande elegância aromática, com fruta de altíssima qualidade,
muito puro. Enorme estrutura ácida confere-lhe muita frescura
na boca, os taninos são perfeitos, novamente fruta muito pura e
elegante. Vibrante, texturado, impressionante de classe. 2020-2030
16ºC NGVP

Quinta de S. José Vinha Ruy Francisco 2015 /
Douro / Tinto / Quinta de S. José

Conceito 2017 / Douro / Branco / Rita Marques

Amarelo, laivos limão. Austero nos aromas, com notas cítricas. Tem
uma acidez bem marcada, uma dimensão perfeita e um final tenso.
Vai evoluir serenamente, refinando-se como só os grandes vinhos
brancos conseguem. 2019-2029 11ºC NGVP/JJS/AL

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Amarelo limão. Aromas muito frescos e elegantes a cítricos,
balsâmico de menta e maçã verde. A boca prolonga e acentua o perfil
fresco e mineral, com imensa frescura, belíssima acidez, enorme
persistência. Um vinho vibrante, salgado, com a acutilância do sílex.
2019-2027 11ºC LC
Xisto 2015 / Douro / Tinto / Roquette & Cazes

18,5

75,00€

Fruta vermelha de elevado quilate e proporção, elegância floral,
cítrico e barrica impecável que acrescenta riqueza. Imensa estrutura
na boca, verdadeiro rendilhado de sensações e camadas. Taninos de
grande qualidade, assim como o final, longo, extenso e perfumado.
2019-2030 16ºC MM

A todos os vinhos classificados até 18 valores foi atribuído o selo de Altamente Recomendado.
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1º Encontro 2014 / Bairrada / Branco / Quinta do
Encontro

18

29,00€

O tempo de garrafa conferiu-lhe grande profundidade e complexidade
aromática. Excelente presença na boca com cremosidade e
sofisticação, e onde o perfeito equilíbrio ácido é nota dominante. Final
vibrante mas delicado. 2020-2025 11ºC NGVP

Espera Castelão 2014 / Regional Lisboa / Tinto /
Rodrigo Martins Consulting Unipessoal

18

14,90€

Baías e Enseadas Arinto Reserva 2017 / Regional
Lisboa / Branco / Baías e Enseadas

18

19,00€

Fabuloso aroma. Rico, vibrante, frescura e profundidade estimulantes.
Cítricos, com ares de Riesling, ameixa “Yellow Ball”, nêspera, entre
outros. Poderosa estrutura na boca, cheio e vibrante, acidez salivante,
limão galego, mineral e salinidade marcantes, personalizado, sério,
longo e muito persistente! Arinto de emoções fortes. 2019-2027 11ºC
MM

18

30,00€

18

25,00€

18

35,00€

38,00€

Rubi. Nariz complexo, alguma evolução, fruta vermelha, compota,
balsâmico, mineral, desvendam-se às camadas, muito fresco e limpo.
Na boca é seco, elegante, suave e redondo, final longo e elegante.
2019-2022 16ºC MB

18

24,99€

18

38,00€

18

30,00€

Rubi. Mata e resina, cereja vermelha, algum vegetal e balsâmicos.
Tanino firme, volume correto e acidez que eleva de patamar o final.
Muito fresco, com vários anos de guarda. 2019-2035 16ºC JJS

Rubi impenetrável. Nariz desafiador, de muita compota de frutas
vermelhas, terrosidade e impressões animais de caça. Grandioso na
boca, cremoso nos taninos e cortado por uma acidez contundente.
Um grande vinho do sítio e do Alentejo, espetacular para pratos de
caça em tacho. 2019-2025 16ºC GC

30,50€

Granada denso. Aroma amplo, fruta madura, balsâmico, mentolado,
ligeira terrosidade. Fundo de pimentas, noz-moscada e cravinho. Na
boca tem estrutura, suculência, taninos largos, amplos, sem nunca
exceder o balanço. Bastante longo, perfil sedutor, com vida pela
frente. 2019-2025 16ºC NGVP

18

59,00€

Nariz profundo e complexo. Fruta madura, ginja, ameixa preta,
100,00€ café, cedro e especiarias. Na boca a estrutura imponente assume
protagonismo. Surpreende pela acidez, dimensão dos taninos, fruta
imensa, calibrada e vibrante. Longuíssimo na boca, complexa e rica
persistência. 2019-2027 16ºC MM

18

20,00€

18

90,00€

18

49,00€

60,00€

Concentrado. Aroma cheio, fruta madura, cassis, trufa negra. Fresco
e elegante. A barrica a soar muito bem. Na boca combina de forma
notável a compleição com balanço e polimento. Taninos de qualidade.
Final profundo, complexo e sofisticado. Muito bem. 2019-2026 16ºC
MM

Rubi escuro. É um vinho exuberante, com aroma maduro, potente,
intenso, de grande foco nas notas de barrica, especiaria, alguns
fumados. A boca é quase explosiva, volumosa, com tensão. Taninos
fortes, ombros largos, tudo a apontar no sentido da longevidade
e, mesmo com este tamanho XL, a lembrar-nos que a frescura,
delicadeza e elegância também podem ser predicados dos mais
fortes. 2019-2025 16ºC CL
Nossa Calcário Bical 2014 / Bairrada / Branco /
Filipa Pato & William Wouters

18

30,00€

Amarelo dourado claro. Perfil austero e sério. Notas de fósforo,
alguma redução, ligeiras notas de fruta polpa branca, sensação de
mineralidade. Acidez alta, mas sem protagonismo desnecessário.
Termina longo, com muita personalidade, que antevê vida longa.
2019-2026 11ºC CL
Passado Reserva 2015 / Dão / Branco / Caminhos
Cruzados

18

20,00€

Escultor 2016 / Regional Alentejano / Tinto /
Monte do Pintor

18

Rubi. Aroma marcado pela fruta vermelha, groselha, amora,
mentolado, balsâmico, conjunto pautado pela frescura. Na boca
mostra bons taninos, estruturado mas suave, final prolongado, fresco
e frutado. 2019-2024 16ºC MB
Monte Branco 10 Anos 2015 / Alentejo / Tinto /
Adega Monte Branco

Escondido 2016 / Regional Lisboa / Branco /
Aníbal Coutinho

Limão intenso, brilhante. Uma explosão de citrinos, mar a rebentar
nas pedras, flores brancas, amêndoas, chão calcário, borras, tudo
com imensa elegância. A madeira confere mais textura e volume do
que tempero e, em relação à edição anterior, ainda é mais invisível.
Grande boca, marítima na sua essência, enérgica e sápida, com
notável persistência aromática. Um branco do mar, de Lisboa,
impecável na técnica e na tipicidade. 2019-2025 11ºC GC

Denso. Aroma profundo, nuances várias, fruta madura, mentolados,
alusões minerais, barrica de muita qualidade. Belas notas de estágio
em garrafa. Potente e cheio na boca, muita fruta, taninos largos e
frescura no balanço. Longo e sofisticado. 2019-2026 16ºC NGVP
Monsaraz Gold Edition 2017 / Alentejo / Tinto /
Carmim

Entre Tantos 2013 / Regional Alentejano / Tinto /
Adega Mayor

18

Cor mais amarela do que laranja, em tons dourados. Nariz intenso a
fruta desidratada, queijo ralado, nota vegetal. A boca surpreende pela
frescura, mas sobretudo pela acidez cortante, que é acompanhada
por sabores salgados, sensação de excelentes taninos e enorme
persistência no fim de boca. 2019-2027 11ºC LC
MM da Herdade da Malhadinha 2013 / Regional
Alentejano / Tinto / Herdade da Malhadinha Nova

Cortes de Cima Homenagem Hans Christian
Andersen Syrah 2013 / Regional Alentejano /
Tinto / Cortes de Cima

18

Granada. Aromas de fruta preta, cacau, vapor de café, especiarias,
toque de pimenta. Na boca mostra imensa fruta madura, taninos
firmes mas contidos. É um vinho denso e volumoso, gastronómico,
mas muito equilibrado, com um final guloso e que dá prazer beber.
2019-2026 16ºC LC

Kaputt Laranja 2015 / Douro / Branco / Barão de
Vilar

Casa de Saima Baga 2015 / Bairrada / Tinto /
Graça Maria da Silva Miranda

Comendador Leonel Cameirinha Grande
Reserva 2015 / Regional Alentejano / Tinto / Soc.
Agrícola do Monte Novo e Figueirinha

Polido, moderno e com ótima complexidade, incluindo notas de
grande qualidade de frutas do bosque, mirtilos, chocolate preto, café,
cedro e terra molhada. Um vinho seco, com boa acidez, encorpado,
amplo, potente, com taninos finos que vão exigir paciência. 20192029 16ºC NGVP/MB

Herdade Dos Grous 23 Barricas 2016 / Regional
Alentejano / Tinto / Monte do Trevo

Calda Bordaleza 2008 / Bairrada / Tinto /
Campolargo

18

Nariz muito sofisticado e intenso. Muita qualidade na fruta, bagas
azuis e tons florais, tempero de alcaçuz, funcho, balsâmicos frescos,
madeiras exóticas, combina vivacidade e profundidade. Notável
estrutura de boca, impera a frescura e não a opulência, muito
profundo e crescente complexidade aromática no final. A apetência
gastronómica é um extra a seu favor. 2019-2023 16ºC MM
Herdade das Servas Vinhas Velhas 2015 /
Regional Alentejano / Tinto / Herdade das Servas

Branco da Gaivosa Grande Reserva 2016 / Douro
/ Branco / Domingos Alves de Sousa

Amarelo. Sente-se no nariz a potência do vinho, notas de frutos de
caroço, floral, alguma tosta, algum pendor arbustivo, conjunto muito
fresco e apelativo. A boca é seca, marcada pela madeira, especiado,
amanteigado, final fresco e vibrante. 2019-2024 11ºC MB

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Bela coloração dourada. Nariz incrível, com notas positivas de
aldeídos, de alperce, maçã no forno, feno-grego e erva secas Na boca
é igualmente excitante e diferente, fresco e salgado. A persistência
confirma a sua grande qualidade. 2019-2025 11ºC GC
Paulo Laureano Alicante Bouschet 2014 /
Regional Alentejano / Tinto / Paulo Laureano Vinus

18

57,65€

Nariz muito fechado, compacto, cereja em calda, ginja, algum
mentolado, algum bosque. Vinho “grande”, amplo, poderso,
denso, taninos musculados, secos apesar de suaves, todo muito
impressionante. 2019-2025 16ºC MM

A todos os vinhos classificados até 18 valores foi atribuído o selo de Altamente Recomendado.
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Pequenos Rebentos Selvagem 2017 / Vinho
Verde / Branco / Márcio Lopes

18

30,00€

Dourado. Nariz de flor branca, ameixa, pera, querosene e nota
apetrolada. Tudo muito elegante. Bastante untuoso, muito boa
acidez, volume e um final incrivelmente profundo. Um branco de cariz
oxidativo mas cheio de nervo e frescura. 2019-2025 11ºC NGVP/JJS

Ribeiro Santo Vinha da Neve 2017 / Dão / Branco
/ Magnum - Carlos Lucas Vinhos

18

27,00€

Poeirinho Baga 2017 / Bairrada / Tinto / Niepoort

18

27,00€

Rubi aberto. Nariz de pinheiro, framboesa, morango, notas de couro,
cravinho, pimenta. Tanino fresco e solto, estrutura muito leve, final
delicioso. Pureza e charme em uníssono, do primeiro ao último
instante. 2019-2025 16ºC JJS

70,00€

Perfil de vigor, tenacidade e elegância. Fruta silvestre, floral, herbal,
de primorosa complexidade. Notável na estrutura de boca, perfeito no
balanço entre força e elegância, a frescura é constante. Prende-nos
o final balsâmico, longo, profundo e, sem dúvida sofisticado. 20202028 16ºC MM

18

19,90€

18

Vinho de perfil mineral que surpreende pela sua juventude,
tratando-se de um vinho de 2010. De cor rubi, tem aromas de fruta
azulada, muito mirtilo e ameixa, referência mentolada e uma curiosa
nota vegetal de couro cru. Na boca é vigoroso, com sensação de
frescura e acidez notáveis, taninos finos e elegantes, final longo e
persistente. 2019-2030 16ºC LC
Quinta de Pancas Cabernet Sauvignon Special
Selection 2015 / Regional Lisboa / Tinto / Quinta
de Pancas

18

28,00€

Vermelho-violeta intenso. Expõe frescura e vibração, sobressai a
componente floral, bagas azuis e vermelhas. De imediato surgem os
tons fumados, a ameixa seca, cacau e alusões a grafite. Na boca, a
firme estrutura lidera o caminho, a ginja e cassis sustentam o volume,
que acomoda taninos largos, num perfil “seco”, mais revigorante que
maciço. Longo e polido final, a mostrar-se já disponível, porém de
indiscutível futuro. 2019-2028 16ºC JJS/MM

18

35,00€

18

18

95,00€

95,00€

27,00€

Alvarinho e Malvasia Fina. Amarelo limão. Fruto ligeiramente
confitado, pele de pêssego, maçã reineta. Muito bom volume,
bastante untuosidade, levemente especiado. O trabalho de borras
está próximo da perfeição, a acidez é equilibrada, o final é demorado.
Que grande vinho branco! 2019-2027 11ºC JJS

17,5

25,00€

45,00€

Cor rubi, denso e opaco. Aromas complexos de fruta preta, chocolate,
alcaçuz, pimentão vermelho, mirtilo maduro, pau de canela. Na
boca é potente, mostra volume e estrutura, tem boa madeira, grande
dimensão e equilíbrio, taninos e acidez a prometerem boa evolução
em garrafa. Um digno topo de gama. 2019-2025 16ºC LC

17,5

10,74€

18

50,85€

17,5

14,90€

18

27,00€

17,5

22,00€

18,90€

Rubi bem escuro. Nariz silvestre, de mirtilo e amora, de especiaria e
café. Toque fumado e de alcatrão. Acidez vincada, tanino imperial e
final bem longo e fresco. Reúne todos os predicados para evoluir bem.
2019-2026 16ºC JJS

Rubi. Frutos vermelhos muito frescos, resina, notas de sub-coberto,
aroma muito fino e elegante. A boca é fresca e seca, sedosa, ligeira
adstringência, final elegante e vivo. 2019-2023 16ºC MB

Rubi opaco. Aromas com evidência das notas fumadas, do vapor de
café, das especiarias, dos aromas de pinhal, da fruta azulada e dos
balsâmicos resinosos e mentolados. Na boca é muito equilibrado
e vivaço, salgado, com volume, persistência, boa acidez e final
persistente. 2019-2022 16ºC LC

Notas elegantes no aroma, fruta delicada, limonados e aneto, bela
estrutura, repleto de vivacidade e ponderação. Palato médio de
qualidade, acidez e fruta em sintonia, final com especiarias, mel e
sugestões minerais. 2019- 2025 11ºC MM

Amarelo dourado. Profundamente calcário, combina notas de
sargaço com princípios de boa evolução: fruto de caroço polido,
querosene. A madeira é quase impercetível. Senhor de uma acidez
gigante, muito boa dimensão, final tenso e profundo. Um grande vinho
branco! 2019-2025 11ºC JJS
Aroma intenso, fruta silvestre, ameixa e floral, em certeira cadência.
Barrica boa, em favor de tostados finos, café e alguma especiaria.
Alusão a mineral, ascendente. Profundo e estruturado na boca,
taninos de bela dimensão e extracção. O final, bem longo, repleto de
sabor, que se desdobra em benefício da complexidade e carácter.
2019-2026 16ºC MM
Aveleda Reserva da Família Alvarinho 2017 /
Regional Minho / Branco / Aveleda

17,5

12,99€

Ravasqueira Vinha das Romãs 2016 / Regional
Alentejano / Tinto / Sociedade Agricola D. Diniz

18

Villa Oliveira Vinha das Pedras Altas 2014 / Dão
/ Tinto / Casa da Passarella

Arquivo 2016 / Douro / Tinto / Fap Wines

Quinta dos Carvalhais Reserva 2016 / Dão /
Tinto / Sogrape Vinhos

Rubi. Nariz marcado pelos aromas de fruta preta e azulada,
balsâmicos de casca de pinheiro, resina e eucalipto, e alguma
especiaria (alcaçuz, pimentão doce, noz moscada). Na boca é fresco
e equilibrado, persistente, com belos taninos a prometer evolução em
garrafa. Mas dá prazer bebê-lo já. Belo vinho. 2019-2026 16ºC LC

Cor citrina. Nariz austero, com grafite, resina, notas minerais. Acidez
alta e focada, quase esculpida. Ecos dos aromas numa boca vibrante,
ampla, com grande personalidade. 2019-2024 11ºC CL

Arinto de Pedra e Cal 2016 / Bucelas / Branco /
Wine Attitude

Quinta do Noval Reserva 2016 / Douro / Tinto /
Quinta do Noval

Concentrado, com notas de frutos vermelhos maduros, especiado
e mineral, num conjunto que cresce em complexidade. Sabor seco,
frutado, intenso, estrutura nobre de barrica bem integrada, tanino
que se faz sentir mas polido, acidez viva, num conjunto impressivo e
elegante. 2019-2025 16ºC MB

Villa Oliveira Encruzado 2016 / Dão / Branco /
Casa da Passarella

Adega de Borba Reserva 2017 / Alentejo / Branco
/ Adega Cooperativa de Borba

Quinta do Monte Travesso Judith 2015 / Douro /
Tinto / Quinta do Monte Travesso

18

Rubi. Floral franco, cereja escura, mirtilo, notas de bosque, chocolate
negro, cedro, breve vegetal. Tanino fino, estrutura muito bem
dimensionada, acidez evidente, final prolongado e fresco. Vai evoluir
mas já mostra precisão de enólogo. 2025-2027 16ºC JJS

Abastado Grande Reserva 2013 / Douro / Tinto /
Gesprove

Quinta de San Joanne Superior 2015 / Vinho
Verde / Branco / Casa de Cello

18

Rubi intenso e luminoso. Na primeira olfação já toma conta de si.
Dotado de estratos de frutas negras e vermelhas, xisto, balsâmicos e
condimentos. Na boca revela concentração sem peso, e muito antes
pelo contrário, apresenta-se com uma fluidez inebriante. Todos os
elementos ostentam qualidade e estão em impecável balanço: fruta,
taninos, acidez, sapidez e calor. Para não deixar dúvidas, o final é
longo, gracioso e mineral. 2019-2029 16ºC GC
Tributo 2017 / Regional Tejo / Tinto / Rui
Reguinga

Quinta da Zaralhôa Vinhas Velhas 2010 / Douro
/ Tinto / Quinta da Zaralhôa

50,00€

Subtil no início, frutado, mineral, citrino, onde a madeira enriquece de
uma forma equilibrada o conjunto; seco, acidez presente, envolvente,
mineral e sedoso, encorpado e final apelativo e prolongado. Escolha
acertada para carnes grelhadas. 2019-2024 11ºC RT
Somnium 2015 / Douro / Tinto / Wine Drops

Quinta da Casa Amarela Laura 2015 / Douro /
Tinto / Quinta da Casa Amarela

18

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Nariz bonito, muita cidreira, citronela, erva principe. Keffir. Fndo de
toranja a comprovar afrescura, intensidade média e muito apelativo.
Sem facilidades. Surge a maçã amarela, toque a ameixa branca e
alperce e subtil barrica de qualidade. Ligeiro grafite. Envolvente e
untuoso na boca, amplo e fresco, sempre muito subtil de sabor. Muito
prazenteiro, acidez cítrica que vai surgindo. 2019-2025 11ºC MM
Baga A 1/2 Sol 2015 / Regional Alentejano / Tinto
/ Fita Preta Vinhos

17,5

20,00€

Cor granada. O nariz é delicado e, ao mesmo tempo, insinuante, com
notas adocicadas de fruta madura e chocolate de leite. Na boca,
continua a presença do chocolate, num tinto de taninos muito finos,
pontuado pela frescura de um lado mais vegetal e silvestre, com
sugestões de seiva. 2019-2025 16ºC CL

A todos os vinhos classificados até 18 valores foi atribuído o selo de Altamente Recomendado.
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Baton 2017 / Douro / Tinto / Terroir D'Origem

Rubi. Aromas a frutos do bosque, muito fresco no nariz, balsâmico,
notas de pinhal. Na boca é leve, elegante, acetinado, com boa acidez,
grande equilíbrio e taninos polidos. 2019-2027 16ºC CL

Félix Rocha Premium 2011 / Alenquer / Tinto /
Sociedade Agrícola Félix Rocha

17,5

49,90€

Casa Santa Eulália Terroir Velho Mundo
Alvarinho 2017 / Regional Minho / Branco / Casa
Santa Eulália

17,5

20,00€

Dourado. Aromas de alperce, maçã, panificação, pimenta branca.
Bom volume, cremosidade, palato granítico de início a fim. Termina
muito interessante, a deixar lastro. Uma interpretação diferente mas
bem conseguida de um Alvarinho, com muito potencial de evolução.
2019-2025 11ºC JJS

34,00€

Delicado e feminino, atestado de indicações de citrinos e flores
brancas, é um branco galante mas não incisivo, de textura suave,
macio e perfumado. Excelente na acidez, termina longo e penetrante,
mostrando que um vinho pode ser intenso e duradouro. Um belo
branco da Beira Interior! 2019-2024 11ºC NGVP/AL
Comenda Grande 6 Castas 2014 / Regional
Alentejano / Tinto / Monte da Comenda
Agroturismo

17,5

17,5

23,00€

36,00€

Cor granada, densa e opaca. Aromas a fruta vermelha compotada,
fruta preta, chocolate, especiarias doces e baunilha. Na boca é puro
prazer, sedoso, com volume e amplitude, acidez irrepreensível, final
longo e persistente. Grande vocação gastronómica. 2019-2022 16ºC
LC
Côto de Mamoelas Alvarinho Grande Reserva
Bruto Branco 2012 / Vinho Verde / Espumante /
Provam

Bolha intensa, fina e persistente. Aroma rico, profundo, frutos
desidratados, mel, geleia de fruta. Notas a pão torrado, fruto seco e
biscoito. Muito vibrante na boca, mousse rica e delicada, secura e
acidez cortantes. 2019-2025 8ºC MM
Covela Reserva 2016 / Regional Minho / Branco /
Lima & Smith

17,5

26,00€

Cor jovem, citrina. Aspecto glicerinado. Aroma com madeira bem
presente, especiaria, nota floral delicada, limão. Na boca, a acidez é
vibrante, pronta a suportar a madeira que ainda se sente. Vinho que
dá grande prazer, com idade, frescura, complexidade. Um vinho de
corpo inteiro que ganha com decantação. 2019-2023 11ºC CL
CV Curriculum Vitae 2018 / Douro / Branco /
Quinta Vale D. Maria Vinhos

17,5

17,5

70,00€

Citrino. Nariz sério, sem exuberância. Madeira de qualidade, que
marca sem cansar. Ervas aromáticas frescas, citrino verde. Boca
profunda e fresca, algum vegetal, nota quase salina no final. Longo,
elegante, com potencial para evoluir. 2019-2024 11ºC CL
Damasceno Tradition 2015 / Regional Península
de Setúbal / Tinto / Damasceno Wines

14,99€

Rubi, com pouca concentração de cor. Apresenta ligeira redução, com
muito charme. Fruta de qualidade, ligeiro fósforo, mato. Vinho muito
fresco, texturado, com acidez vibrante e final salino. Vinho de grande
elegância. 2019-2028 16ºC CL
Dominó Salão Frio 2015 / IVV / Tinto / Vítor
Claro

17,5

17,5

22,00€

13,50€

Cor mais carregada. O nariz está fechado, com a fruta escondida.
Descobrem-se algumas notas de ginja e surgem aromas de chá e
pólvora. A boca é austera e preenchida, mais concentrada. Estrutura,
taninos com textura, acidez latente, mineralidade que acompanha
toda a prova. É um vinho muito novo, ainda um pouco duro, pelo qual
temos que esperar. Tem nervo, notas de seiva e engaço, terminando
com grande comprimento. 2019-2029 16ºC CL

17,5

136,00€
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Alfrocheiro (40%), Tannat (40%), Touriga Nacional (20%). Negro. Às
impressões florais iniciais alia vegetal, café, especiaria, balsâmicos.
Tanino imperial, grande acidez, muito volume e final longuíssimo.
É um portento à solta, que a próxima década tratará de esculpir.
2019-2027 16ºC JJS
Herdade Grande Grande Reserva 2018 / Regional
Alentejano / Branco / Herdade Grande

17,5

17,5

16,00€

Amarelo esverdeado. Aromas exóticos a melão, kiwi maduro, manga,
ligeira marmelada e baunilha. Na boca mostra untuosidade, boa
acidez e compromisso eficaz entre volume, dimensão e frescura.
2019-2025 11ºC LC
Hexagon 2014 / Regional Península de Setúbal /
Tinto / José Maria da Fonseca

45,90€

Rubi escuro. Floral inicial, seguindo-se amora, cereja vermelha,
balsâmicos e especiaria. Tanino mais vegetal, bom volume, estrutura
firme, final tenso e em profundidade. Encorpado, de acidez vincada,
continuará a evoluir por largos anos. 2019-2027 16ºC JJS
Humilitas Reserva 2015 / Alentejo / Tinto / Vinha
das Virtudes

17,5

17,5

17,5

35,00€

Cor concentrada, violácea. O nariz é insinuante, floral, com fruta
muito bonita e ligeira tosta. É um vinho com muito potencial, mais
exuberante, mais guloso. Tem volume, adstringência relativamente
contida, com alguma secura final. É grande sem ser enorme, tem
frescura e elegância, que só pode evoluir muito bem nos próximos
anos. 2019-2024 16ºC CL
Lacrau Garrafeira 2013 / Douro / Tinto / Secret
Spot Wines

40,00€

Aroma charmoso. Dá nota de alguma maturidade, fruta bem fresca,
floral também confirma. Barrica boa, fundo mineral. Estrutura e
elegância na boca, frescura notável, perfumado, a complexidade
suporta final persistente e longo. 2019-2025 16ºC MM
Monólogo Avesso P67 2018 / Vinho Verde /
Branco / A&D Wines

8,50€

Amarelo limão. Flor de sabugueiro, lima, fruto branco de caroço,
especiado de pimenta branca. Muito bom volume, tensão e precisão.
A acidez final projeta-o um degrau acima dos pares. Saberá dialogar
com o tempo. 2019-2025 11ºC JJS
Monte da Capela 18 Anos Grande Reserva 2017
/ Alentejo / Branco / Monte da Capela

17,5

17,5

17,5

19,00€

28,00€

Nariz rico de sensações, cera de abelha, flores, boa evolução de
garrafa, fundo mineral, polvora, com elegancia e ponderação. Amplo e
untuoso na boca, acidez perfeita no equilíbrio, longo e profundo, final
de especiaria. Complexo. 2019-2025 11ºC MM
O Testemunho de Virgílio Loureiro 2015 / Beira
Interior / Tinto / Quinta dos Termos

Rubi. Nariz muito limpo, aroma marcado pela fruta fresca, fruto
vermelho, ameixa, mirtilo, folha de chá; boca seca, fresca e frutada,
um vinho que transborda elegância e finesse. 2019-2026 16ºC MB
Oboé Vinhas Velhas 2016 / Douro / Tinto /
Companhia dos Vinhos do Douro

18,00€

Dona Maria Amantis Reserva Viognier 2017 /
Alentejo / Branco / Júlio Bastos

Dourado. Flor suave, limão, lima, zeste de citrino, alguma pimenta
branca. Mais terroso na boca, mostra bom volume e final largo.
Nitidamente gastronómico. 2019-2024 11ºC JJS

A fruta domina o nariz de forma explosiva, mas com o tempo nota-se
algum toque floral. Na boca, cumpre a promessa de um vinho
concentrado, extraído, onde nada é escondido: a fruta, o álcool, o
volume. Ainda bem que existe acidez para segurar tamanha potência.
2019-2024 16ºC AL
Ganita 2015 / Regional Lisboa / Tinto / Quinta do
Gradil

Casas de Côro Reserva 2015 / Beira Interior /
Branco / Marialvamed

17,5

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Rubi. Notas de violeta, mirtilo, cereja escura, cardamomo, breve
balsâmico. Muito fresco, de tanino firme e elegante, bom volume,
final alongado e com boa tensão. Terá boa evolução. 2019-2026 16ºC
NGVP/JJS
Pacheca Grande Reserva Touriga Nacional 2015
/ Douro / Tinto / Quinta da Pacheca

17,5

26,00€

Granada médio. Aroma muito sofisticado de fruta, envolto em boa
barrica, notas de fruta de qualidade, certa elegância, profundidade e
muito arrumado desde já. Muito corpo na boca, sem excesso, repleto
de fruta, taninos imensos, muito polidos, de boa textura, integração
geral. O final mostra profundidade, unidade, engalanada por muito
boa complexidade. 2019-2026 16ºC AL
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Pai António 2016 / Douro / Tinto / Casa Boal

17,5

17,50€

Rubi intenso. Este é um Douro de elegância e demonstra o seu belo
carácter e tipicidade já no olfato. Frutas vermelhas e especiarias
picantes repetem-se na boca. Taninos firmes pedem pratos
suculentos e untuosos. Longo final. 2019-2029 16ºC GC

17,5

Quinta dos Avidagos Grande Reserva 2016 /
Douro / Tinto / Quinta dos Avidagos

46,00€

Primo 2015 / Palmela / Tinto / HPC

17,5

17,5

60,00€

Vermelho rubi. Bela expressão de frutas vermelhas silvestres,
emoldurada por especiarias picantes, casca de árvore com
musgos, notas terrosas, de tomilho, conjunto inebriante. A estrutura
impressiona mais pelo volume que pelo peso, taninos belíssimos,
frescura equilibrada, longo final. 2019-2028 16ºC GC

Amarelo. Algum floral combinado com fruto branco delicado e notas
apetroladas. Untuoso na boca, bom volume, acidez devidamente
enquadrada e frescura conseguida. Sempre elegante até final,
demonstra boa evolução. 2019-2023 11ºC JJS
Quinta da Dôna 2015 / Bairrada / Tinto / Ataíde
da Costa Martins Semedo

17,5

20,00€

Um 100% Baga de cor púrpura, fruto silvestre vermelho, pinheiro,
caruma, tinta-da-china, azeitona preta. Gigante mas domado, muito
firme, com nervo mas sem perder elegância. Final longo e fresco. Tem
tudo para evoluir corretamente. Um regresso que se saúda, de apenas
um milhar de garrafas. 2019-2025 16ºC JJS

17,5

39,90€

17,5

29,00€

56,00€

Encruzado (50%) e Rabigato (50%). Amarelo. Nariz de flor branca,
frescura do limão e nota amanteigada. Muito boa dimensão na boca,
possui volume e untuosidade na justa medida da acidez. Final de
projeção longa, notas de pimenta branca e… sal. Vai evoluir bem.
2019-2026 11ºC JJS

17,5

17,5

28,00€

17,5

15,00€

17,5

13,50€

23,00€

Limão claro e brilhante. Bela prestação citrina e mineral, contornada
por notas tónicas de ervas e pedra molhada. A boca remete para a
Alsácia na untuosidade com frescura e floral estonteantes. Um belo
branco em todos os quesitos. 2019-2025 11ºC GC

35,00€

17,5

19,00€

25,00€

Cor densa, aromas intensos, frutado, frutos pretos, especiado, da
casta e/ou barrica, com toque de cacau a evidenciar-se. Madeira
bem integrada. Seco, taninos elegantes, fresco, especiado, encorpo,
final persistente. Para pratos de tacho e assados de carne no forno.
2019-2026 16ºC RT

17,5

38,00€

34,00€

Nariz em crescendo de intensidade e riqueza. Muito citrino, toque
de alperce e fundo de flores brancas. Boa madeira, integrada e
fina. Corpo cheio, mas fino, elegante, untuoso, destaca-se pela
imensa frescura e acidez limonada. Longo, requintado, profundidade
assinalável, insinua boa evolução na garrafa. 2019-2025 11ºC MM
Quinta do Monte D'Oiro Petit Verdot 2015 /
Regional Lisboa / Tinto / Quinta do Monte d'Oiro

17,5

@revistadevinhos

20,00€

Nariz muito elegante, frescura da fruta silvestre vermelha e azul,
barrica delicada a conferir especiaria fina. Muita estrutura na boca,
sem peso, afinação requintada, taninos de bela extração, final sempre
apelativo e vivo. 2019-2024 16ºC MM

Rubi escuro. Combina apontamentos florais e terrosos. Tem
complementos de figo, amora, pinheiro e caruma. A barrica é
imediata, o tanino está a integrar-se, a estrutura é firme, o final é
texturado, seco e especiado. Saberá comportar-se numa mesa farta.
2019-2025 16ºC JJS

Vinha do Badeco 2014 / Alentejo / Tinto / Esporão

17,5

28,00€

Rubi intenso. Complexo, com muitas especiarias, balsâmicos,
condimentos exóticos, notas terrosas. Bela tipicidade, elegância e
textura. Final longo e perfumado a chão de bosque. 2019-2029 16ºC
GC
Batuta 2017 / Douro / Tinto / Niepoort

17

70,00€

Quinta de Lemos Dona Paulete 2017 / Dão /
Branco / Quinta de Lemos

17,5

Amarelo esverdeado. Aromas de acácia, maçã, nectarina,
restolho. Mostra volume, confere sensação granítica, a acidez é
presente, o final surge seco e tenso, com toque de pimenta branca.
Gastronómico, saberá evoluir. 2019-2025 11ºC JJS

Terrenus Vinhas Velhas Reserva 2015 / Alentejo
/ Tinto / Rui Reguinga

Quinta das Maias Jaen 2016 / Dão / Tinto /
Sociedade Agrícola Faldas da Serra

17,5

Amarelo dourado brilhante. Aroma exuberante, com notas de frutos
tropicais como ananás, frutos brancos de caroço, notas florais subtis,
tosta que se alarga à boca, ampla, untuosa, fresca e frutada, termina
num final vivo e complexo. Belo vinho! 2019-2024 11ºC MB/MM
Terrenus Vinhas Velhas Reserva 2017 / Alentejo
/ Branco / Rui Reguinga

Quinta da Pedra Escrita Reserva Bio 2017
/ Regional Duriense / Branco / Rui Roboredo
Madeira Vinhos

Amarelo aberto, brilhante. Notas limonadas, erva-príncipe, barrica
fina e sugestão mineral. Muito bom corpo na boca, sóbrio e altivo.
Extenso, perfumado e bem persistente. 2019-2025 11ºC MM

Dourado. Notas de árvore de fruto, limão, raspa de lima, líchia, granito
molhado. Muito boa acidez, firmeza e frescura, final demorado e
profundo. Elegante, está num primeiro momento de vida. 2019-2025
11ºC JJS
Soulmate Grande Reserva 2017 / Douro / Branco
/ Cortes do Tua

Quinta da Lixa Alvarinho Reserva 2016 /
Regional Minho / Branco / Quinta da Lixa

17,5

Amarelo, laivos dourados. Nariz inicialmente marcado por notas
tostadas, abre com aromas de prunóideas, algum fruto tropical,
num registo onde impera a frescura. Ataque de boca vivo e untuoso,
marcado pela frescura e pelas notas frutadas, boa estrutura. Final
prolongado e elegante. Belo vinho! 2019-2023 11ºC MB
Soalheiro Primeiras Vinhas 2018 / Vinho Verde /
Branco / Vinusoalleiru

Quinta da Falorca Garrafeira Old Vines 2015
/ Dão / Tinto / QVE - Sociedade Agrícola de
Silgueiros

Rubi. Violeta elegante, amora, mirtilo, algum pinheiro, resina,
balsâmicos. Tanino solto e fresco, estrutura firme, final sedoso, nota
de café. Carácter gastronómico. 2019-2024 16ºC JJS

Cor intensa, tonalidade violácea. Intenso e vibrante no aroma e
complexo. Groselha preta, cassis, mirtilho, boas notas florais,
bergamotas, grafite e notas de refinada evolução de garrafa.
Profundo e distinto. Bela boca, repleta de fruta e frescura, taninos de
muita qualidade, estrutura ampla e revigorante. Ainda com bastante
juventude, beneficiará com tempo de cave. 2019-2025 16ºC MM
Redoma Reserva 2018 / Douro / Branco /
Niepoort

Quinta da Extrema Edição I 2016 / Douro /
Branco / Colinas do Douro

17,5

Vinha velha de Além Tanha. Mirtilo e cereja escura, especiaria,
balsâmicos, fumo, cedro. Tanino certeiro na dimensão, estrutura
firme, bom volume, acidez competente, final bastante longo. Pode
guardá-lo por bons anos. 2019-2026 16ºC NGVP/JJS
Quinta Valle de Passos Grande Reserva 2015 /
Trás-os-Montes / Tinto / Quinta Valle de Passos

Quinta da Calçada Vinhas Velhas 2015 / Vinho
Verde / Branco / Agrimota

25,00€

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Imensa frescura de aroma, a par da cereja e ginja, surge o herbal,
flor fresca, balsâmico e resinas. Profundo e empolgante mineral.
Impressiona pela seriedade e elegância, acena com frescura
deliciosa, fruta elegante e profundo. 2019-2028 16ºC LC
Curriculum Vitae 2017 / Douro / Tinto / Quinta
Vale D. Maria – Vinhos

17

17

80,00€

23,00€

Começa misterioso e austero, com fruto negro vivo e bastante
frescura, percepção de elegância. Na boca muito sabor, nota
primorosa da barrica, enorme riqueza de corpo e caninos.
Muito promissor. 2020-2030 16ºC NGVP

CH by Chocapalha Vinha Velhas Arinto 2017
/ Regional Lisboa / Branco / Casa Agrícola das
Mimosas

Rico e intenso no nariz, onde surgem tangerinas, especiarias, ervas
frescas. É redondo, com volume e uma textura cremosa, um toque
cítrico, muita frescura e uma salinidade marcante. 2019-2025 11ºC
NGVP
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Dona Matilde Vinha dos Calços Largos 2017 /
Douro / Tinto / Quinta D. Matilde

17

17

17

28,00€

30,45€

23,00€

Rubi, laivos avermelhados. Aromas de bagas silvestres pretas,
frutos vermelhos, balsâmico, apontamento de especiaria. A boca é
levemente adocicada, adstringente, taninos ainda bem vincados, nota
de frescura que vem suavizar o conjunto. Pede pratos substanciais.
2019-2025 16ºC MB
Fonte Mouro Grande Reserva 2015 / Regional
Alentejano / Tinto / Soc. Agrícola do Monte Novo
e Figueirinha

Granada. Algumas notas de torrefação, fruta madura, tosta, sugestão
adocicada. É um vinho encorpado, quente, de taninos redondos, com
notas de compota e tosta evidente. Tem a elegância dos clássicos da
região. 2019-2023 16ºC CL
Frey Granito 2016 / IVV / Branco / Frey Blend

Quinta das Tecedeiras Reserva 2017 / Douro /
Tinto / Quinta das Tecedeiras

17

16,50€

17

26,49€

17
17

Leveza e frescura são o norte deste branco mineral, com leve toque
cítrico, de muita profundidade e tensão. 2019-2024 11ºC JJS

12,00€

Fruta madura, compotado, especiado, madeira bem integrada; seco,
taninos presentes, firmes, intensos, compotado, encorpado, final
persistente;intenso, frutado e volumoso. Escolha acertada para
estufados. 2019-2024 16ºC RT

50,00€

10,00€

17

22,50€

17

17

37,00€

Amarelo limão. Notas de pólvora, sílex, flor delicada, limão, lima.
Assertivo, mostra dimensão e muito boa acidez. Tem final profundo,
de registo mineral. Saberá evoluir. 2019-2025 11ºC JJS
Maria Mora Enamorada 2012 / Regional
Alentejano / Tinto / Magnum - Carlos Lucas Vinhos

17

33,00€

17

35,00€

17

47,00€

17
17

27,00€

49,50€

12,00€

30,00€

17

16,00€

17

23,00€

Delicadeza e pureza de fruta, notas citrinas, laranja, limão, também
sugestões florais. Expressivo, fresco, firme, sólido longo, muito
afirmativo. 2020-2025 11ºC NGVP
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Notas balsâmicas, verniz, mas equilibrado, especiado, fruta vermelha,
notas florais. Sabor seco, acidez, taninos firmes, especiado, denso e
final longo e persistente. Estilo mais clássico; companhia certa para
pratos de forno. 2019-2022 16ºC RT

Aroma mineral, fresco, toque herbal envolvente; sabor seco, acidez
presente, toque fumado, frutado, bom corpo e final persistente. Um
novo estilo no Alentejo onde a frescura e mineralidade são os novos
intervinientes. Ideal para pratos de bacalhau. 2019-2024 11ºC RT

Amarelo. Aroma marcado pela fruta exótica, uma nota de madeira,
fundo lácteo, conjunto muito aprazível e sedutor. A boca é fresca,
viva, boa estrutura, bem integrada na acidez e no final especiado e
prolongado. 2019-2023 11ºC MB

Três Bagos Grande Escolha 2015 / Douro / Tinto
/ Lavradores de Feitoria

17

35,00€

Rubi impenetrável. Compota de frutas negras, terroso, condimentos
balsâmicos, chocolate negro, impressões florais. Enorme potência,
taninos muito firmes, acidez e sapidez nas alturas. Mas ainda assim
mantém um equilíbrio. Longo e mineral. 2019-2029 16ºC GC

Vallegre Reserva Especial 2017 / Douro / Branco
/ Vallegre

17

19,00€

Tonalidade granada. Aromas a fruta preta, chocolate, alcaçuz. Na
boca mostra volume, concentração, acidez correta, sensação de
doçura, taninos domados. Um vinho pujante. 2019-2024 16ºC LC
Quinta das Alvaianas 2018 / Regional Minho /
Branco / Alvaianas

Rubi. Notas de cogumelo, algum vegetal, primeiras impressões de
caça, geleia de fruto vermelho. Tanino fresco e elegante, estrutura
firme, final alongado e fino, com derradeira impressão de folha de
tabaco. Tem sabido evoluir. 2019-2022 16ºC JJS

Scala Coeli 2017 / Regional Alentejano / Branco /
Fundação Eugénio de Almeida

Rubi aberto. Nariz de pinheiro, framboesa, morango, notas de couro,
cravinho, pimenta. Tanino fresco e solto, estrutura muito leve, final
delicioso. Pureza e charme em uníssono, do primeiro ao último
instante. 2019-2025 16ºC MM
Quinta da Terrugem Aragonez Trincadeira
Cabernet Sauvignon 2014 / Regional Alentejano /
Tinto / Aliança

Amarelo limão. Nariz e boca em sintonia no volume e complexidade.
Frutos de polpa branca, subtil floral, cera de abelha e frutos secos.
Muita frescura na boca, e leveza, apesar da untuosidade, sugestões
salinas, salutar final, consistente e persistente. Resulta bem! 20192025 11ºC MM

Santa Vitória Grande Reserva 2018 / Regional
Alentejano / Branco / Casa Santa Vitória

Amarelo esverdeado. Aromas complexos a fruta de polpa branca,
cítrico de lima, vagem de baunilha, frescura floral. Na boca mostra
grande equilíbrio, acidez vibrante, volume, espessura e persistência.
2019-2026 11ºC LC
Quid Pro Quo Reserva 2017 / Regional Lisboa /
Tinto / Casa Santos Lima

17

17

Aroma de bela extensão, fruta madura, ligeiro balsâmico, tostados
e especiarias. Na boca revela corpo largo, suave mas estrutura
afirmativa, suculento de fruta, profundo e final sofisticado e
complexo. 2019-2025 16ºC MM

Poças Branco da Ribeira 2018 / Douro / Branco /
Manuel D. Poças Júnior

Verde limão. Expressa-se em aromas de tília, toranja, flor de laranjeira,
limão e lima. O fundo é granítico. Tenso, muito boa acidez. Finaliza
bem, em frescura. Conseguirá evoluir. 2019-2025 11ºC JJS

Rola Vinha das Marias 2016 / Douro / Tinto / Ana
Rola Wines

Intenso, especiado, cacau, fumado, madeira presente, no palato
mostra-se seco, taninos ainda muito por cima da fruta, especiado,
fumado, encorpado e final denso. Gosta da companhia de pratos no
forno. 2019-2024 16ºC RT

Monte da Capela 18 Anos Grande Reserva 2016
/ Alentejo / Tinto / Monte da Capela

Quinta de Santiago Alvarinho 2018 / Vinho
Verde / Branco / Quinta de Santiago

Ribeiro Santo Vinha da Neve 2014 / Dão / Tinto /
Magnum - Carlos Lucas Vinhos

Mãe Maria 2018 / Douro / Branco / Casa Boal

17,50€

Tinto poderoso, intenso, expressivo, cheio de fruta. Na boca, muito
volume e concentração, escorados por uma acidez firme e precisa
que amarra muito bem todo o conjunto. Grande vinho. 2019-2026
16ºC AL

Quinta Nogueira Reserva 2016 / Regional Lisboa
/ Branco / Romana Vini

Howard's Folly Sonhador 2018 / Regional
Alentejano / Branco / Howard's Folly

Nariz com boa intensidade, muita fruta citrina, flores variadas e fruta
tropical. Bom porte sem ser expansivo, acidez bem dimensionada,
textura untuosa e final longo e fragrante. 2020-2025 11ºC NGVP

Rubi. Nariz clássico e elegante, com xisto, mato rasteiro, vegetal seco,
alguma especiaria. Na boca, taninos areados e dóceis, fruta, frescura,
esteva e madeira equilibrada. Bom final, com potencial para evoluir
em garrafa. 2019-2025 16ºC RT
Quinta de Castelo Melhor Reserva 2017 / Douro
/ Tinto / João Portugal Ramos

Herdade Grande Grande Reserva 2015 / Regional
Alentejano / Tinto / Herdade Grande

17

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Amarelo, laivos limão. Aromas elegantes de sílex, limão, lima,
tostados suaves. Boa barrica, untuosidade e acidez de mão dada,
estrutura firme, final longo e demorado. Deixe-o evoluir mais um
pouco. 2019-2025 11ºC JJS
Vallegre Vinhas Velhas 2015 / Douro / Tinto /
Vallegre

17

29,00€

Aromas intensos, fruta preta madura, denso, especiado com madeira
a envolver; seco, taninos presentes, especiado, madeira presente,
volumoso e final estruturado. Portentoso e persistente. 2019-2027
16ºC RT
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