
18 30,00 €

Ribeiro Santo Vinha da Neve 2017 / Branco / Carlos 
Lucas Vinhos - Magnum Vinhos
Subtil no início, frutado, mineral, onde a madeira enriquece de forma 
equilibrada o conjunto. Seco, acidez presente, envolvente, mineral e sedoso, 
encorpado e final apelativo e prolongado. Escolha acertada para carnes 
grelhadas. 2020-2024 11ºC RT

18 42,00 €

Villa Oliveira Encruzado 2016 / Branco / O Abrigo da 
Passarella
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. 20120-2024 11ºC CL

18 42,00 €

Villa Oliveira Vinha das Pedras Altas 2014 / Tinto / O 
Abrigo da Passarella
Rubi. Frutos Vermelhos muito frescos, resina, notas  de sun-coberto, aroma 
muito fino e elegante. A boca é fresca e seca, sedosa. ligeira adstrigência, 
final elegante e vivo. 2020-2030 16ºC MB

17,5
12,00 €

Casa da Ínsua Reserva  2014 / Tinto / 
Empreendimentos Turísticos Montebelo
Rubi. A fruta azulada (mirtilos maduros) surge envolvida por aromas 
terciários que começam a despontar (sobretudo folha de tabaco), mas o 
caráter floral deste vinho é notório e persistente. Na boca é muito delicado, 
sedoso, com taninos maduros, tem grande equilíbrio e bela acidez. Um bom 
exemplo do que o Dão é capaz. 2020-2026 16ºC LC

17,5 24,99 €

Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado 2016 / 
Branco / GlobalWines
Amarelo, laivos esverdeados. Aroma rico e complexo, frutos de caroço, 
nêspera, citrico, madeira bem integrada. Fresco, untuoso, tenso, a madeira 
persiste na boca, seco, fino, final elegante e sedutor. 2020-2025 11ºC MB

17,5 35,00 €

Dão Retro 2014 / Tinto / Quinta da Mariposa
Granada. Boa madeira, especiarias doces, fruta vermelha madura. Estrutura 
alta, corpo médio, elegante, taninos de grão fino, fresco, final de gabarito, 
complexo e duradouro. 2020-2026 16ºC MM

17,5 24,90 €

Dom Vicente Vinhas Velhas 2017 / Tinto /Artemis
Frescura, frutos silvestres vermelhos, ervas secas, tostados elegantes e 
fundo balsâmico. Na boca vinga a frescura, fruta e mineral, longo, coberto de 
elegância e caráter. 2021-2027 16ºC MM

17,5 30,00 €

Índio Rei Red Label Grande Reserva 2015 / Tinto / 
Aroma Brava
Rubi. Aromas de bergamota, cereja escura, grafite, mato e balsâmicos. 
Tanino imperial, estrutura muito assertiva, bom volume. O final é prolongado 
e profundo. Revela perfil clássico e antecipa longa vida. 2020-2028 16ºC JJS

17,5 18,00 €

Quinta da Ponte Pedrinha Vinhas Velhas 2017 / 
Branco / Maria de Lourdes Mendes Oliva Nunes Osório
Nariz fino, complexo e distinto. Limão e lima kefir, maçã e pêssego, erva-
cidreira, jasmim e resinas. Na boca é vibrante, estruturado, corpo médio, 
acidez deliciosa e impressão mineral. Final de qualidade, persistente, 
charmoso e com carácter. 2019-2025 11ºC LC

17,5 40,00 €

Soito Touriga Nacional Reserva 2015 / Tinto / Soito 
Wines 
Rubi fechado. Nariz muito delicado, floral, fresco e elegante. Notas limpas 
de amora e groselha, especiado. Na boca é suave, taninos acetinados, boa 
acidez a conferir frescura e leveza ao conjunto. Final frutado e guloso.  
2020-2024 16ºC MB

17,5
13,50 €

Terras de Stº António Alfrocheiro Reserva 2016 / 
Tinto / Sociedade Agrícola da Quinta de Santo António
Rubi, alguma evolução. O nariz é muito fresco, com as notas de bosque 
a acompanharem a fruta e o toque especiado da barrica. Seco, com boa 
acidez, taninos ainda um pouco rústicos, que prenunciam longevidade. Final 
seco, fresco e longo. 2020-2026 16ºC MB

17 20,00 €

Caminhos Cruzados Alfrocheiro 2016 / Tinto / 
Caminhos Cruzados
Rubi aberto. Fruto vermelhos como morango, groselha, bagas azuis, toque 
herbáceo. Seco, corpo médio, taninos firmes mas delicados, elegante e fino, 
termina sedoso e prolongado. 2020-2023 16ºC MB

17 24,99 €

Casa de Santar Vinha dos Amores Touriga Nacional 
2014 / Tinto / Sociedade Agrícola de Santar - 
GlobalWines
Aroma muito apelativo pela sua vertente floral e de fruta preta doce, 
apontamentos de louro dão a frescura e grafite e chocolate acrescentam 
complexidade. Na boca boa proporção em termos de tanino, acidez e corpo. 
Expressão da casta evidente. 2020-2024 16ºC NGVP

18 38,00 €

Fonte do Ouro Grande Reserva 2016 / Tinto / 
Sociedade Agrícola Boas Quintas
A elegância marca presença permanente, uma alegria irreprimível de flores 
e fruta, regada por uma estrutura firme que o mantém sólido e rigoroso no 
final de boca. O tempo em garrafa vai fazer-lhe bem. 2020-2030 16ºC NGVP

18 50,00 €

Fonte do Ouro Nobre 2018 / Branco / Sociedade 
Agrícola Boas Quintas
Amarelo esverdeado. Aromas apelativos a fruta de árvore, pêssego branco, 
tropical de abacaxi, raspa de lima. Na boca é envolvente, com  notas 
cítricas de grande qualidade. A  untuosidade está no ponto, num conjunto 
harmonioso e equilibrado. 2020-2026 11ºC LC

18
12,50 €

Insignis Encruzado 2017 / Branco / The Portugal Wine 
Firm
Nariz discreto mas profundo, dividido entre a pêra e a madeira, entre alperce 
seco e o perfume floral. É um branco de respeito, amplo e bem constituído, 
enorme no volume, perfeito na gestão da acidez. 2020-2027 11ºC NGVP

18 20,50 €

M.O.B. Vinha Senna 2017 / Tinto / M.O.B. - Moreira, 
Olazabal & Borges
Rubi brilhante e violáceo. A fruta está em evidência, fresca, limpa e precisa, 
com toque apimentado, aromas de pinhal, cítrico de bergamota. À frescura 
do nariz corresponde uma boca no mesmo perfil. Todo este vinho é 
elegância, com taninos maduros, sem arestas, acetinado, belíssima acidez, 
grande equilíbrio. 2020-2027 16ºC LC

18 24,00 €

Opta Alfrocheiro Imperatriz do Dão 2017 / Tinto / 
Opta Wines
Perfumado, fruto bonito, cereja, ginga maduras, musgo, ameixa em passa, 
florais elegantes, casta bem presente. Corpo cheio, bastante frescura, 
vivacidade, suave, mas com taninos presentes. Sedoso e polido, mas com 
potencial de guarda. 2020-2027 16ºC NGVP

18 50,00 €

Pedra Cancela Amplitude 2015 / Tinto / Lusovini
Rubi. Em primeiro plano sente-se a fruta vermelha e azulada, seguida 
dos aromas balsâmicos, algum mentol e grão de café. Na boca é fresco e 
elegante, de corpo médio, com cítrico de grande qualidade, belos taninos e 
muita, muita frescura. 2020-2027 16ºC LC

18 50,00 €

Quinta da Vegia Vinha de Santa Ana Superior 2017 / 
Branco / Casa de Cello
Amarelo, laivos limão. Nariz austero, que prenuncia grande acidez. 
Toque de flor delicada, raspa de limão, sílex, leve apimentado de barrica. 
Salgado, tenso, de acidez vibrante. Final fresco, com finura e teimosia. Tem 
eletricidade no ADN. 2020-2027 11ºC JJS

18 21,00 €

Quinta das Marias Touriga Nacional 2017 / Tinto / 
Peter Eckert - Vinhos
Rubi escuro. Notas de bergamota, cereja escura, mirtilo, balsâmicos 
elegantes e especiaria fina. Tanino fresco e firme, estrutura elegante, final 
que mostra uma acidez profunda. Cheio de finesse, será vinho para largos 
anos. 2020-2027 16ºC JJS

18 25,20 €

Quinta de Lemos Touriga Nacional 2013 / Tinto / 
Quinta de Lemos
Rubi. Elegância, frescura e vivacidade, num vinho que mostra aromas de 
evolução, fruto seco e folha de tabaco, toque floral e fruta vermelha. Na boca 
é fresco e elegante, apontamento mineral, tanino ainda bem presente, final 
levemente vegetal. Belo vinho! 2020-2024 16ºC MB

18 10,00 €

Quinta do Perdigão Encruzado 2019 / Branco / Quinta 
do Perdigão - José Perdigão
Amarelo aberto. Nariz franco e sedutor, floral discreto, pomóideas, toque de 
anis. Seco, mineral, fresco e vibrante, corpo médio harmonioso, a madeira a 
fazer-se sentir mas equilibrada, final untuoso e longo. Belo vinho! 2020-2025 
11ºC MB

18
33,00 €

Quinta dos Carvalhais Branco Especial / Branco / 
Sogrape Vinhos 
Dourado. Parece um jardim, onde também coabitam árvores de fruto. Tem 
jasmim, ervas secas, pólen, fruto de caroço, algum querosene, apimentados 
e melaço. Untuoso e de grande dimensão, é a acidez que corre em fundo 
que o faz vibrar até ao final, que é prolongado. Mostra como os grandes 
conseguem evoluir. 2020-2025 11ºC JJS

18 27,00 €

Quinta dos Carvalhais Reserva 2016 / 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, presistente, 
com belos taninos e prometer evoluçãoem garrafa. Mas dá prazer bebê-lo já. 
Belo Vinho. 2020-2027 16ºC LC
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