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* painel de prova

17 0 €15,50
Humanitas
Reg. Alentejano
Reserva tinto 2013

17V)€60
Icon d' Azamor
Reg. Alentejano

171€32

tinto 2010
Kilburn & Gomes

Malhadinha
Reg. Alent. tinto 2013
Herdade da
Malhadinha Nova

Apenas Syrah. Fruto
muito maduro, negro,
todo em camadas, muito
apelativo com a barrica
discreta e grande aprumo.
Muito polido na prova de
boca, tentador,
sumarento, algo morno
mas sem cansar,
novamente belo trabalho
com a barrica. Difícil
resistir. (i4,5%)

Aroma intenso, muito
floral, leve menta, algum
vegetal, com barrica
muito bem ao fundo. Leve
e seco na boca, médio
corpo, conjunto ainda
jovem e cheio de fruta,
com fruto bonito
ligeiramente doce. Um
tinto delicado e
sofisticado na prova de
boca que será muito
polivalente à mesa. (4%)

A. Bouschet, Cabernet
Sauvignon. Tinta Miúda e
outras. Muito equilibrada
a prova aromática, perfil
frutado, acessivel e
sensual, percepção de
doçtua e fundo
balmico. Muito macio
mas com intensidade e
sabor, todo a pensar no
equilíbrio final e sem
arestas. Bela proporção
de conjunto. (14,5%)

170€14,50
Monte da
Ravasqueira
Vinha das Romãs

17

170 €19,90

Alicante Bouschet e
Trincadeira. Aroma com
fruto muito maduro.
balsâmicos, especiado e
vivo aromaticamente,
ligeira amêndoa. Muito
fresco na boca, tanino
fino e elegante, boa
acidez, médio corpo.
Longo final, com uma
austeridade moderada e
positiva. (14%)

Pedra & Alma
Reg. Alentejano
tinto 2011
Sonho Lusitano
Muito balsâmico no nariz,
depois surge o fruto
negro, notas da madeira,
tosta, e leve floral. Fruta
encarnada na boca,
ervanária, equilibrado e
macio mas com boa
estrutura, fruto seco,
termina longo e afinado.
Muito apelativo e
moderno, de agrado
generalizado. (14,5%)

José Rodrigues

Reg. Alentejano
Reserva tinto 2012
Soc. Agr. D. Diniz
Syrah e Touriga Franca.
Aroma com fruto preto em
camadas, madeira à frente
com tosta, grafite. Prova
de boca com muito sabor,
vigoroso, cremoso,
generoso na entrega,
tanino fino e muita
frescura no final de boca,
com um lado muito
gastronómico. (13%)

€25
Mouchão
Alentejo tinto 2010
Vinhos da Cavaca
Dourada

17 3 €35
Maria Mora
Enamorada

17 €38
Monte Branco

Reg. Alent. tinto 2012
Magnum Carlos Lucas
Vinhos

Adega do Monte Branco

A. Bouschet, T. Nacional,
Syrah e outras. Perfil
aromático extraído com
notas a laranja confitada,
muitos balsãmicos,
chocolate amargo, fruto
negro, apimentados e
fundo com baunilha.
Tanino seco na prova de
boca, tosta, fruto preto
austero e latente. Um tinto
para guarda. (14,5%)

17
€15
Pousio
Reg. Alentejano
Reserva tinto 2013
HMR
A. Bouschet, T. Nacional e
Petit Syrah. Fechado mas
aprumado no aroma,
fruto muito bonito,
fumado bem agradável,
flores secas, contido e
sério. Belo impacto na
boca, tanino saboroso,
texturado, final com fruto
e especiaria, fresco,
conjunto pronto a beber e
a pensar na mesa. (4%)

Reg. Alentejano
tinto 2012
Fruta madura, floral
também, estilo opulento e
generoso, com notas a
cacau fresco, barrica de
qualidade e percepção de
alguma mineralidade.
Mais austero na boca,
com complexidade, corpo
cheio, fresco, focado e
cremoso, fundo mineral.
Vai crescer com alguma
cave. (13,5%)

17
€49,50
Preta
Reg. Alentejano
tinto 2012
Fita Preta
Aroma intenso, fruto
negro macerado, notas
maduras a figo e bolo de
mel, com a barrica a
mostrar-se no fundo.
Vigoroso na prova de
boca, com sabor, tanino
bem trabalhado,
apimentados da barrica.
tudo com estrutura e
garra. Atlético e perfeito
para a mesa. (14,5%)

