
Country | País: Portugal
Region | Região: Vinho Regional Minho
Type | Tipo: White Wine - Vinho Branco
Alcohol | Álcool: 13%

Grape Varieties | Castas: 100% Alvarinho

Solos: Natureza Granítica
Vinificação: Estágio em cubas de inox com temperatura 
controlada e movimento regular das borras durante dois 
meses.
Nota de Prova: Aspecto límpido e cor citrina. Aroma frutado 
com destaque das notas cítricas e ligeiro pêssego. É um vinho 
guloso, agradável e longo. Persistente e elegante. 
Sugestões gastronómicas: Aperitivos ou como acompanha-
mento de peixes, mariscos, carnes brancas, aves, queijos ou 
uma boa charcutaria regional. As características deste vinho 
lhe dão uma longevidade em garrafa de 3 a 5 anos.

Soil: Granitic nature
Winemaking: Stage in stainless steel vats with controlled 
temperature and regular movement of lees for two months.
Tasting: Clear citric colour. Fruited aroma where citric and a 
slight peach aroma are highlighted. It’s a glutinous wine, pleas-
ant and long. Persistent and elegant.
Food Pairing: As an appetizer or accompanying fish, seafood, 
white meats, poultry, cheeses or good regional delicatessen 
products. This wine’s characteristics give it a bottle life of 3 to 
5 years.
 
Type of Bottle | Tipo de garrafa: Bordalesa Autor
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: 95
Cases per layer | Nr. cxs p/camada: 19
Layers | Nr. camadas: 5

Servir à temperatura 10/12ºC. 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

Serving temperature: 10/12ºC. Drinking in moderation.
Package in a cool place with humidity of 60% and under the cover 
of the light
Not suitable for pregnant women and underage
Contains sulphites

VIDIGAL ALVARINHO

2016
VINHO BRANCO . WHITE WINE
ALC. 13% VOL.
750 ML
VINHO REGIONAL MINHO


