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Marquês de Marialva
(jJoa
Bairrada Espumante
Compra
2013
Baga Reserva
branco 2010
Adega Coop de Cantanhede

Quinta do Vallado
Douro Touriga Nacional
tinto 2010
Quinta do Vallado

Herdade
do Esporão AS
Reg. Alentejano Alicante
Bouschet tinto 2009
Esporão

Levetonalidade rosada de Blanc de
Noir, aroma discreto mas fino, com
boas notas frutadas. Bolha TInana
boca intensa e muito expressiva,
conjunto equilibrado, fresco, cheio
de sabor. (tz%) LL

Moka, frutos do bosque, violetas,
fumados e tostados, muito contido,
suave e mineral. Redondo, com
corpo médio, textura glicerinada,
acidez no ponto, taninos macios,
termina muito fresco, elegante e
longo. (14%) IA

lS,Sn€3,99

171)€36,SO

Tons de Duorum
Douro tinto 2011
Duorum Vinhos

Quinta da Falorca
Dão Garrafeira tinto 2007
QVE

é!ii/J,ra
2013

Cheio de cor e juventude, exuberante
de fruta fresca e viva, amoras,
framboesas, com taninos suaves e
polidos, cheio, sumarento e vibrante,
é tudo aquilo que um Douro jovem e
despretensioso deve ser. (t3,S%) LL

Muito bom perfil aromático, com
fruta madura, boas notas vegetais,
algum pinheiro e floral da Touriga
em fundo. Sofisticado e aveludado na
boca, taninos de filigrana, cheio de
classe, com fmallongo e macio.
Ü4%)JPM

Não é fácil encontrar um 100%
Alicante com este equilíbrio e
personalidade, com a fruta macerada
e as notas vegetais da casta, o corpo
cheio aligeirado pela boa acidez, os
poderosos taninos bem polidos.
Grande vinho. (14,5%) LL

16n€S,40
Vinha do Mouro
Reg. Alentejano
tinto 2009
Miguel Louro

(jJoa
Compra
2013

Tem uma bela profundidade
aromática, com apontamentos
vegetais e de especiarias, ameixa
preta. Bemestruturado, com notas
evolutivas a enquadrar a fruta, leve
amargo vegetal a dar garra ao longo
fmal. Ú4%) LL
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