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Denominação de Origem: 
Vinho do Porto

Denomination of Origin: 
Port Wine
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VINTAGE

Em prova: Cheio de cor, imponente de 
aroma, lembrando compota de amo-
ras, passas de uva, alguma esteva. 
Vigoroso e potente, mas com taninos 
polidos e muito bem integrados, bas-
tante frescura no final longo e api-
mentado.

Na Garrafeira: Manter a garrafa dei-
tada, em local fresco e escuro. Evolui 
lentamente, podendo crescer e afinar 
na garrafa ao longo de várias décadas.

À mesa: Decantar e servir entre os 16 
e os 18ºC, em copo apropriado. Per-
feito bebido a solo ou acompanhando 
queijos azuis ou queijos curados de 
sabor intenso.

On taste: Full of colour, intense aroma 
reminiscent of raspberry conserve, 
raisins and rock roses. Lively and 
strong, but with well integrated el-
egant tannins, fresh and peppery.  

Cellaring: Bottles should lie horizon-
tally, in a cool dark place. Ages slow-
ly, develops and refines in the bottle 
over decades. 

Serving: Decant and serve between 
16 and 18ºC, in an appropriate glass. 
Perfect for drinking on its own or 
with blue or other strong and mature 
cheeses. 

Na mesa está um Serra curado, 
um São Jorge e um Roquefort. Já 
decantei o Vintage e servi todos 
os convidados. No meu copo, a cor 
intensa e os aromas inebriantes 
fazem-me antecipar um grande 
vinho. A cara dos amigos diz-me 
que acertei em cheio.

MOMENTOS

On the table are the mature Ched-
dar, Stilton and Roquefort. I have 
decanted the Vintage and served 
it to the guests. The intense and 
heady aromas anticipate the 
presence of a great wine. The 
expressions on my friends’ faces 
tell me that I am right.

MOMENTS
• Vintage disponíveis  Avaible Vintage:
   1994-2000-2003-2004-2005-2007-2008

• Álcool  Alcohol: 20% vol (20ºC)

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

• Peso Weight: 8.3 Kgs

• Dimensões (C x L x A): 
    Dimensions (Lx W x H):
    180mm x 262mm x 315mm
  


