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MILF

The Milf has seen her fair share of good times and is 
exactly how Lolita wants to be when she grows up: 
Proud, wise, mature , full bodied with curves out the 
ying-yang and complexity till Tuesday. You won’t find 
any fantastic plastic nips & tucks or overdone make-up 
here...And if you like the Milf now, just wait a few more 
years! Does she have any regreats? None! 
(Ok, she’s somewhat embarrased about pinning up 
Duran Duran posters in her bedroom when she was a 
teen: Nobody’s perfect!)

Aroma intenso e complexo, destacando-se a cereja e ameixa, bem 
ligado a uma boa expressão floral. Apresenta também umas suaves 
notas balsâmicas. 
No palato, tem um inicio de boca elegante, mostrando-se depois 
um vinho com bom volume e de estrutura densa. Equilibrado com 
muito boa frescura e elegância conjugados com uma boa presença de 
taninos. Final de boca com boa persistência da fruta.
Harmoniza com carnes vermelhas, javali estufado, picanha ao sal, 
queijos e enchidos.

CASTAS / GRAPE VARIETIES
Blend de 30% Tinta Roriz, 20% Tinto Cão, 18% Tinta Amarela, 32% 
Touriga Nacional.
Envelhecimento em 40% barrica carvalho francês de 500 litros nova; 
60% barrica de carvalho francês de 225 litros usada.

Milf tem tido a sua quota parte de bons momentos 
e é exatamente como Lolita quer ser quando 
crescer: orgulhosa , sábia, madura, encorpada, com 
curvas como as do ying- yang e complexidade que 
nunca mais acaba. Aqui não vai encontrar nenhum 
sinal de cirurgias plásticas ou maquilhagem 
exagerada ... E se gosta de Milf agora, então 
espere mais alguns anos! Se ela tem algum 
arrependimento? Nenhum!
(Ok , ela sente-se um pouco envergonhada por ter 
cartazes dos Duran Duran no seu quarto quando 
era adolescente: Ninguém é perfeito!)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS 
Alcool/ Alcohol: 14
pH: 3.39
Ac.volatil/Volatile Acidity : 0.6 gr/l
Ac. Total/ Total Acidity: 5.7 gr/l
Açúcares/ Sugars: 0.6 gr/l

After becoming an accredited sommelier in 2008, Finkus quickly made 
a name for himself in the international wine world with his fresh video 
style which spawned his wine video blog WINE ON THE ROCKS TV and in 
2013, he opened WINE ON THE ROCKS HQin downtown Munich and offers 
exclusive wine events.

In June of 2012, Finkus launched his own line of wines which he personally 
blends and produces in co-op with internationally renown wineries - The 
Wine On The Rocks FINKUS COLLECTION. + info / www.wineontherocks.com

WINEMAKER - Finkus Bripp

   McBess é um ilustrador francês a 
   viver em Londre. O seu estilo é

    uma mistura de influências
   como os velhos cartoons da
   Fleischer Studios que ele
     actualiza  usando formas,
     símbolos e fontes tipos 

contemporaneos. Os desenhos 
de McBess enquadram-se 

frequentemente  num mundo 
surrealista rodeado de comida e referências 

Artist - Mcbess

  Depois de se ter tornado sommelier 
  acreditado em 2008, Finkus 

  rapidamente criou a sua reputação 
 no mundo do vinho internacional 
  com o seu estilo de vídeo 
  inovador.  Este implusionou a 
 criação do seu vídeo-blog de 

 vinho WINE ON THE ROCKS TV e fez 
com que em 2013 abrisse WINE ON 

 THE ROCKS HQ na baixa de Munique 
que oferece eventos de vinho exclusivos.

Em Junho de 2012, Finkus lançou a sua própria linha de vinhos que ele 
próprio produz e combina em cooperação com vinícolas de renome 
internacional - The Wine On The Rocks FINKUS coleção. 
Mais info / www.wineontherocks.com

He is a French illustrator living in  London. His style is a mix of influences  
such as Fleischer Studios' old cartoons he updates by using contemporary 
shapes, symbols, and types. Mcbess's drawings often present himself at 
the center of a surrealist world filled with food and musical references, 
such as amps, guitars and records. Mcbess is also a musician in the band 
"The Dead Pirates”. + info / www.mcbess.com

musicais, como amplificadores, guitarras e CD’s. McBess é também 
músico na banda  “The Dead Pirates”. + info / www.mcbess.com

Intense and complex aroma, especially cherry and plum, well connected 
to a good floral expression. It also presents smooth balsamic notes.
The palate has an elegant mouth start, revealing itself as wine with a 
good volume and dense structure. Balanced with great freshness and 
elegance combined with a good presence of tannins. Mouth end with 
persistence of the fruit.
Pairs with red meat, wild boar stew, Rump steak with salt,  cheeses and 
sausages.

Capacidade/ Capacity | 750 ml
Produção/ Production | 2.500 Garrafas Bottles
Capacidade/ Capacity | 1,5 L
Produção/ Production | 50 Garrafas Bottles

Keep On keepin’ On! Blend of 30% Tinta Roriz, 20% Tinto Cão, 18% Tinta Amarela, 32% Touriga 
Nacional.
Aging in 40% new, French oak barrel of 500 liters and 60% used French 
oak barrel of 225 liters.

MILF
VINHO TINTO
DOC DOURO 2013


