CORAGEM RESERVA
2016
VINHO TINTO . RED WINE
ALC. 13,5% VOL.
750 ML
VINHO REGIONAL LISBOA

Country | País: Portugal
Region | Região: Lisboa
Type | Tipo: Red Wine - Vinho Tinto
Alcohol | Álcool: 13,5%
Grape Varieties | Castas: 60% Syrah, 20% Castelão e 20% Aragonês

Solos: Argilo Calcários
Viniﬁcação: Esmagamento e desengace total, fermentação e
curtimenta clássicos em inox com temperatura controlada
Estágio: Aproximadamente ¼ do vinho estagiou 6 meses em
carvalho Francês.
Aging: Approximately ¼ of the wine aged in French oak barrels
for 6 months.
Nota de Prova: Cor rubi com laivos violáceos. Aroma a frutos
vermelhos maduros, com amoras e framboesas e toque discreto
de tosta a dar complexidade. Sabor Intenso, frutado e com
taninos de boa qualidade. Final aromático agradável.
Sugestões gastronómicas: Pratos de Carne, assados, grelhados,
guisados e pastas.
Soil: Clay limestone
Winemaking: Crushing and full destemming, fermentation and
classic tanning in stainless steel tanks with controlled temperature
Tasting: Ruby colour with violet tones. Ripe red fruits aroma, with
blackberry and raspberry and slight hint of toast which gives it
complexity. Intense ﬂavor, fruited and with good quality tannins.
Aromatic and pleasant ﬁnale.
Food Pairing: Meat dishes, roasts, grills and pastas.
Type of Bottle | Tipo de garrafa: Bordalesa Autêntica
Capacity | Capacidade: 750ml
Closure | Fecho: Natural cork - Cortiça Natural
Pallet | Palete: EUR Fumegada
Bottles per case | Garrafa por caixa: 6
Cases per pallet | Nr. cxs p/palete: 110
Cases per layer | Nr. cxs p/camada: 22
Layers | Nr. camadas: 5
Servir à temperatura 17/18 ºC. Beber com moderação
Acondicionar em lugar fresco e humidade 60% ao abrigo da luz
Não aconselhável o consumo a grávidas e menores de idade
Contém sulﬁtos
Serve at the temperature of 17/18ºC. Drink with moderation
Package in a cool place with humidity of 60% and under the cover
of the light
Not suitable for pregnant women and underage
Contém sulﬁtos . Contains sulphites

