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(PT)

Tipo de vinho
Vinho branco feito de uvas da casta 
Alvarinho exclusivamente de Monção e 
Melgaço. Este vinho expressa o potencial 
desta sub-região e da sua casta rainha as-
sim como os anos dedicados por Anselmo 
Mendes ao estudo desta casta fermenta-
da e estagiada em barrica.

Pontos-chave
Prensagem muito suave de uvas inteiras 
desengaçadas.
Clarificação com frio por período longo. 
Fermentação em barricas usadas de car-
valho francês de 400 litros.
Estágio nestas barricas durante 9 meses 
com batonnage sobre borras totais.

Notas de prova
Aromas muito finos de baixa intensidade 
onde se nota a madeira de elevada quali-
dade. Elegante e extremamente mineral 
com nuances fumadas.
Excelente estrutura e acidez.
Termina muito elegante e longo com final 
delicado da casta Alvarinho.

(EN)

Type of wine
White wine made from grapes of the 
Alvarinho variety produced exclusively in 
Monção and Melgaço.
This wines expresses the potential of this 
sub-region and its queen variety as also 
the years dedicated by Anselmo Mendes 
to the study of this grape fermented and 
aged in barrel.

Key points
Very soft pressing of the whole de-
stemmed grape. Cold clarification for 
a long time. Fermentation in used, 400 
litre French oak barrels. Ageing in these 
barrels for 9 months with “batonnage” on 
the whole lees.

Tasting notes
Very fine aromas of low intensity in which 
the high quality of the wood is noted. El-
egant and extremely mineral with smoky 
nuances. Excellent structure and acidity. 
Long, very elegant finish with the delicacy 
of the Alvarinho variety.

Denominação (Denomination)
DOC Vinho Verde

Alvarinho, Monção e Melgaço

Castas (Varieties) 
100% Alvarinho

Produção (Production)
3.300 

garrafas (bottles)

Álcool (Alcohol)
13% vol.

Acidez Total (Total acidity) 
6,0 g/L

Tempo aceitável de guarda 
Acceptable storage time 

15 anos (years)
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