
Country | País: Portugal
Region | Região: Lisboa
Type | Tipo: White Sparkling Wine - Vinho Espumante Branco
Alcohol | Álcool: 13%

Grape Varieties | Castas: 60% Arinto, 20% Fernão Pires e 20% 
Chardonnay

Solos: Argilo Calcários
Vinificação: Método clássico ou champanhês. O vinho base foi 
fermentado com controlo de temperatura. A segunda fermentação e 
estágio sobre leveduras decorre na mesma garrafa que é apresenta-
da ao consumidor
Nota de Prova: Complexo e fino, bastante fresco, com citrinos, frutos 
secos e especiarias. Fina mousse, boca cheia e fresca com final longo 
e seco
Sugestões gastronómicas: Como aperitivo, ou à refeição com toda a 
variedade de pratos, desde peixe, carne e pastas. Servir à temper-
atura 8 ºC

Soil: Clay limestone
Winemaking: Classic method or champagne. The base wine was 
fermented with temperature control. The second fermentation and 
staging under yeasts occurs in the same bottle that is presented to 
the consumer
Tasting: Complex and elegant, fresh with citric, nuts and spices hints. 
Elegant mousse, full and fresh mouth with long dry finale
Food Pairing: As an aperitif or accompanying all sorts of meals, from 
fish and seafood to meats and pastas. To be served at around 8ºC

Type of Bottle | Tipo de garrafa: Esp 75
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: 85
Cases per layer | Nr. cxs p/camada: 17
Layers | Nr. camadas: 5

Servir à temperatura 8 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

Serving temperature: 8ºC. 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
Contém sulfitos . Contains sulphites
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