
D
RY

 W
H

IT
E

Denominação de Origem: 
Vinho do Porto

Denomination of Origin: 
Port Wine
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Em prova: Tem cor citrina brilhante e 
aroma a limões maduros, folhas secas, 
um toque floral. Bem apimentado na 
boca, austero mas não demasiado 
seco, final fresco com suaves amargos 
vegetais.

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. Pode acom-
panhar entradas e acepipes variados 
ou ser servido como aperitivo, em long
drink - Porto Tonic: com água tónica, 
gelo e uma rodela de limão.

On taste: Has a brilliant citric colour 
and the aroma of ripe lemons, dried 
leaves with a floral touch. Peppery on 
the palate, austere but not too dry; 
fresh and crisp.

Cellaring: Store upright in a cool dark 
place. Does not develop significantly 
in the bottle. 

Serving: Serve chilled, between 6 and 
7ºC, in an appropriate glass. Can 
be served with entrées and hors 
d’oeuvres or simply as an aperitif or 
a long drink with tonic water, ice and 
slice of lemon - Port Tonic.

Luckily we found a seat on the 
terrace of the restaurant. The sea 
is lovely, blue, brilliant. The fish is 
fresh and will soon be on the grill. 
How about an aperitif while we 
wait? Why not? Two Porto Tonics, 
please!

Felizmente conseguimos lugar na 
esplanada. Temos o mar em fren-
te, lindo, azul, brilhante. O peixe, 
fresquíssimo, está mesmo a pedir 
grelha. Um aperitivo enquanto es-
peramos? Porque não? Dois Porto 
Tonic por favor!

JOVENS YOUNG

MOMENTOS

MOMENTS
• Álcool  Alcohol: 19% vol (19ºC)
• Açúcar Sugar: 45 g/l
• Acidez Acidity: 4.0 g/l ácido tartárico  
                                  4.0 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
  


