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refeição uma ocasião,
cada dia mais civilizado
André Simon

Foral de Cantanhede

Gold Edition 2011
Bairrada | Vinho Tinto | Adega Coop.
Cantanhede
Castas: Baga
Enólogo: Osvaldo Amado
Preço: 35,40€
“O Foral De Cantanhede Baga surge de um
desafio do Município de Cantanhede a ser
apresentado pela altura da comemoração
dos 500 Anos da atribuição de Foral
a Cantanhede, por D. Manuel I, o Rei
Venturoso.” Adega Coop. de Cantanhede
De cor granada e aroma denso, apresenta
notas tostadas, a frutos vermelhos e
especiarias. Com taninos texturados e
acidez elegante, dispõe de um final longo
e persistente.
Acompanha bem: carnes vermelhas
grelhadas ou com molhos, caça e queijos.

Freixo Family Collection 2017

Dona Sancha Vinha da Avarenta

“Este reconhecido topo de gama da
Herdade do Freixo é um vinho marcante,
com elevado potencial de guarda.”

“(…) simboliza a grandiosidade histórica
dos antepassados, uma herança que
honrosamente aceitamos preservar. É o
fruto da nossa devoção e respeito pela
terra.” Quinta Dona Sancha

Alentejo | Vinho Tinto | Herdade do Freixo
Castas: Touriga Nacional, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot, Alicante Bouschet
Enólogo: Diogo Lopes, Xabier Kamio
Preço: 34,80€

Herdade do Freixo

Branco 2019
Dão | Vinho Branco | Quinta Dona Sancha
Castas: Cerceal Branco, Malvasia Fina e Bical
Enólogo: Paulo Nunes, Mafalda Perdigão
Preço: 16,30€

O Freixo Family Collection exibe uma
cor rubi e aromas a fruta madura,
com nota mentolada, que o torna
harmonioso. Estruturado e equilibrado,
os taninos finos e a acidez garantem-lhe
personalidade e uma longa vida. Final
longo e mineral.

De cor limão pálido, o Dona Sancha
Vinha da Avarenta Branco dispõe de
um nariz complexo, com notas florais,
laranja e mel. Na boca é seco, fresco
com a acidez bem vincada, untuoso,
longo e persistente.

Acompanha bem: carnes e caça, peixes,
queijos e pratos vegetarianos.

Acompanha bem: marisco, aperitivos e
lanches, peixes magros e carne curada.
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