
2019
VINHO ROSÉ . ROSÉ WINE 
ALC. 14% VOL.
750 ML
VINHO REGIONAL LISBOA

Country | País: Portugal
Region | Região: Lisboa
Type | Tipo: 
Alcohol | Álcool: 14%

BOA NOITE LISBOA ROSÉ

Rosé Wine - Vinho Rosé  
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80% Castelão e 20% Syrah

Nota de Prova: 

Sugestões gastronómicas: 

Solos: 

Vinificação: Esmagamento e prensagem suave, seguidos de 
clarificação durante 48 horas. A fermentação decorre em 
depósito de inox, com controlo de temperatura (15ºC), e termi-
na em madeira de carvalho francês, com bâtonnage durante 4 
meses.

Vinho cristalino, de cor rosa salmão, com 
aroma intenso e fresco onde se sentem notas florais a lembrar 
pétalas de rosa, mas também fruta vermelha, um ligeiro 
rebuçado e algum mineral.  Na boca é leve e fresco, ligeira-
mente sedoso. 

saladas, pizzas, cocktail de camarão, mariscos cozidos ao 
natural ou peixes brancos cozidos e grelhados.

de Montejunto, plantadas em solos argilo-calcários. O clima da 

rvir à temperatura 8/10 ºC. Beber com moderação
ondicionar em lugar fresco e humidade 60% ao abrigo da luz

Não aconselhável o consumo a grávidas e menores de idade
ntém sulfitos
rving temperature: 8/10ºC

ackage in a cool place with humidity of 60% and under the cover of the light
Not suitable for pregnant women and underage

ntém sulfitos . Contains sulphites

Soil: Produced next to the Montejunto Mountain in clay 

Winemaking: -

French oak barrels followed by bâtonnage for 4 months.

ood Pairing: Oven baked fish, oysters, fowl, white meats or 

Bright and limpid salmon colour. Aroma of red fruits, 
hints of white flowers combined with fresh resin notes, slight 
coconut with a very well-integrated toast. Fresh in the mouth, 

BD Clara

Diam 5 TCA free
Capacity | Capacidade: 750ml
Closure | Fecho: 

allet | Palete: EUR Fumegada
6

Cases per pallet | Nr. cxs p/palete: 105
Cases per layer | Nr. cxs p/camada: 21
ayers | Nr. camadas: 5

intense, with acidity, minerality and a long finale.


