
É inútil pensar
no que não foste.

Não olhes para trás!
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NOTA 10

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS WINE WITH SPIRIT
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Tipo | Vinho tinto
Região | Tejo
Colheita | 2011 
Castas | 40% Touriga Nacional | 30% Syrah | 30% Aragonez
Volume | 13%
Solos | Xistosos
Cor | Rubi intenso
Aroma | Frutos vermelhos , framboesa, compotas e aromas 
florais
Notas técnicas | Na fase visual temos um vinho concentrado 
e com uma lágrima presente, tornando-o um vinho sério. No 
nariz temos um vinho intenso e frutado, com notas a fruta 
vermelha madura. Na boca tem presença e é redondo, o que 
agrada ao consumidor. Este vinho vai bem com carne (branca 
ou vermelha), beneficiando de pratos que acompanhem a sua 
estrutura, por forma a tirar-se o maior partido do mesmo.
Temperatura | 14-16 ºC

Quem bebe | Mulheres e homens que se atrevem a brindar 
aos seus bastardos em vez de se lamentarem.
Hora | Logo depois de um golpe do bastardo, para resolver o 
assunto de imediato.
Sabor | Doce, de vitória.
Acompanha com... Uma boa dose de gargalhadas e amigos.

À tua! O futuro é o sítio onde vais passar o resto da tua vida. 
É inútil pensar no que não foste. Não olhes para trás. Vira 
a página. Escreve a tua história. Passo a passo, dia a dia, 
celebra cada momento. Hoje e também amanhã. Abre uma 
garrafa e saboreia num copo a vontade de continuar. O que 
se sente exige o momento
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