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R
O

SÉ
Denominação de Origem: 
Vinho do Porto

Denomination of Origin: 
Port Wine



• Álcool  Alcohol: 19% vol (19ºC)
• Açúcar Sugar: 105 g/l
• Acidez Acidity: 3.6 g/l ácido tartárico  
                                  3.6 g/l tartaric acid

Caixa com 6 garrafas 750ml
Case of 6 bottles 750 ml

• Peso Weight: 7.9 Kgs

• Dimensões (C x L x A): 
    Dimensions (Lx W x H):
    240mm x 165mm x 316mm
  

Em prova: Exuberante de aroma, a 
framboesa e morango, com um toque 
floral. Muito equilibrado na sua doçu-
ra frutada, lembrando cereja, mel,  to-
ranja; suave e atractivo.

Na Garrafeira: Manter a garrafa em 
pé, em local fresco e escuro. Não evo-
lui significativamente na garrafa. 

À mesa: Servir fresco, entre os 6 e os 
7ºC, em copo apropriado. Óptimo para 
consumir a solo, com uma rodela de   la-
ranja e uma folha de menta. Excelente 
para base de cocktails variados.

On taste: Exuberant aroma: raspber- 
ries and strawberries, with a floral 
touch. Very balanced in its fruity 
sweetness, reminiscent of cherry, hon-
ey, grapefruit; smooth and attractive. 

Cellaring: Store upright in a cool dark 
place. It does not develop significan-
tly in the bottle. 

Serving: Serve chilled between 6 and 
7ºC, in an appropriate glass. Ideal for 
drinking on its own or with an oran-
ge slice and mint leaf. Excellent as a 
cocktail. 

JOVENS YOUNG

Sofia and André are wanting the 
recipé for the cocktail I served at 
the party. But they’ll have to wait 
a while before I reveal the secret 
ingredient: the Rosé Port was a 
success!

A Sofia e o André não me largam. 
Querem que eu lhes diga a recei-
ta dos cocktails que servimos 
na festa. Mas vão ter de esperar 
mais um bocado para eu revelar o 
segredo. O Porto rosé está a ser 
um sucesso! 
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