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CHRISTMAS CATALOG

Ligado há três gerações à família José de Mello,
o Monte da Ravasqueira ocupa uma área
com cerca de 3.000 hectares de paisagem
tipicamente alentejana. É uma casa de família
em Arraiolos que é também a morada de
um projeto de vinhos ambicioso que procura
na conjugação entre a tradição e a inovação
a produção de vinhos de qualidade distintiva.
Ao bom jeito alentejano, é à mesa que
se convive e se cria memórias em família.
Estas propostas de Natal são a companhia
perfeita para esses momentos.
Part of the José de Mello family for three
generations, Monte da Ravasqueira spans
across an area of about 3000 hectares of
typical Alentejo landscape. A family estate
in Arraiolos and also home to an ambitious
wine making project with the pursuit of blending
innovation with tradition to produce distinctive
wines.
Just like the Alentejo way, the table is where
family memories are relived and shared,
and these Christmas recommendations are
a perfect company.
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Premium
Vinhos de homenagem a José Manuel de Mello
que apresentam um perfil moderno, celebrando
a paixão pelo terroir da Ravasqueira e por esta
região tão especial que é o Alentejo.
Edições muito limitadas que refletem a grande
paixão de todas as pessoas envolvidas e a sua
atenção diária aos pormenores. São o resultado
de uma seleção de micro terroirs dentro do
terroir da Ravasqueira.
A tribute to the patriarch José Manuel de Mello,
these Premium wines showcase a modern
profile that celebrates the passion for the
Ravasqueira terroir, as well as for this ever
so special region, the Alentejo.
Limited edition wines, a testament to the
passion from everyone involved in making and
their attention to detail. The result of a careful
selection of micro-terroirs that reflect the
maximum potential of Ravasqueira’s terroir.
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CN01

PREMIUM TINTO
Premium Red
3 x 0.75 L

€ 120

CN02

PREMIUM BRANCO
Premium White
3 x 0.75 L

€ 60
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CN03

PREMIUM ALICANTE BOUSCHET
3 x 0.75 L

€ 120

CN04

PREMIUM ROSÉ
Premium Rosé
3 x 0.75 L

€ 68
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CN05

PREMIUM COLLECTION
Tinto, Branco & Rosé / Red, White & Rosé
3 x 0.75 L

€ 88

CN06

PREMIUM REDS COLLECTION
Blend Tinto + Alicante Bouschet
2 x 0.75 L

€ 87
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CN07

PREMIUM Rosé & Branco
Premium Rosé & Branco / Premium Rosé & White
2 x 0.75L

€ 48
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Vinha das Romãs
O Vinha das Romãs é o resultado de uma
história que teve início em 2002 quando,
o local onde se encontrava um pomar de romãs,
deu lugar à plantação de uma vinha.
Ao longo dos anos a vinha foi-se enraizando
e deu origem a um vinho com uma estrutura
muito particular. Foi apenas quando se estudou
o solo em pormenor que se descobriu a origem
da personalidade e textura únicas deste single
vineyard.
As raízes da nova Vinha das Romãs
encontravam-se entrelaçadas com as raízes
das romãs que ali ficaram a enriquecer o solo.
O que sobrou das raízes das romãs tonaram
esta vinha única. É assim que este vinho
se distingue, tendo adotado o nome da vinha
de onde provém.
The Vinha das Romãs (portuguese for
pomegranate) is the result of a story
that began in 2002, when a vineyard was
planted where there once was an orchard of
pomegranates. Over the years, the vineyard
established itself and produced a wine with
a very particular structure. It was only when
the soil was analysed in detail that it was
discovered the reason behind such personality
and texture.
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The roots of the new Vinha das Romãs were
intertwined with the roots of the pomegranates
that were left buried, enriching the soil. What
remained of those pomegranate roots made
this vineyard very special because of the impact
it had on the soil. It is why this Single Vineyard
stands out with a very particular profile, having
adopted the name of its original vineyard.
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CN08

VINHA DAS ROMÃS
Tinto / Red
1 x 0.75 L

€ 16

CN09

VINHA DAS ROMÃS GIFT
Tinto / Red
2 x 0.75 L

€ 30
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CN10

VINHA DAS ROMÃS
Tinto / Red
6 x 0.75 L

€ 87

CN11

VINHA DAS ROMÃS
Branco / White
6 x 0.75 L

€ 75
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CN12

MAGNUM VINHA DAS ROMÃS
Tinto / Red
1 x 1.5 L

€ 36

CN13

VINHA DAS ROMÃS
Tinto & Branco / Red & White
2 x 0.75L

€ 35
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Monocastas
Vinhos que expressam as características
únicas de cada variedade de uvas plantadas
na Ravasqueira. Combinam a enologia do novo
mundo com a elegância dos vinhos tradicionais
do velho mundo, evidenciando a concentração
e frescura que caracterizam o terroir da
Ravasqueira e possibilitando um grande
potencial de envelhecimento em garrafa.
São resultado de uma seleção limitada
das melhores plantas de cada bloco, que
normalmente produzem bagos e cachos mais
pequenos, garantindo um equilíbrio ideal da
vinha para a elaboração de vinhos de elevada
qualidade. Para apreciadores e entusiastas.
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These wines express the unique characteristics
of each grape variety planted at Ravasqueira.
They combine new world winemaking with the
elegance of the old world’s traditional wines,
showcasing the concentration and freshness
that characterize the Ravasqueira terroir, thus
enabling a great potential for aging in bottle.
They come from a limited selection of the best
plants on each block, that usually produce the
smaller berries and clusters, ensuring an optimal
balance of the vineyard for the production of
high-quality wines. For wine enthusiasts and
connaisseurs.
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CN14

PACK MONOCASTAS ITALIANAS /
ITALIAN PACK
Nero Davola + Sangiovese
2 x 0.75L

23€

CN15

PACK PROVA DE VINHOS /
WINE TASTING PACK
Alvarinho, Touriga Franca & Syrah+Viognier
3 x 0.75 L

€ 38
17

Reserva da Família
São vinhos clássicos e intemporais, produzidos
unicamente a partir de zonas selecionadas
da vinha. De perfil autêntico e internacional,
reflectem o carácter especial das castas no
terroir da Ravasqueira, em conjunto harmonioso
e com estágio prolongado em barricas
de madeira. São também o resultado anual
de um espírito de descoberta e de partilha
de valores únicos. Pode adquirir este vinho
em caixas de 6 unidades por 72€.
Classic, timeless wines, produced only from
selected areas of the vineyard. Authentic
and international in profile, they reflect the
special character of the grape varieties in the
Ravasqueira terroir, harmoniously combined
with an extended stage in wooden barrels.
They are also a testament to the spirit of
discovery and a unique set of shared values,
year after year. Available in cases of 6 units
for 72€.
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CN16

RESERVA DA FAMÍLIA GIFT
Tinto / Red
2 x 0.75 L

€ 20

CN17

MAGNUM RESERVA DA FAMÍLIA
Tinto / Red
1 X 1.5 L

€ 31
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CN18

RESERVA DA FAMÍLIA
Tinto & Branco / Red & White
2 x 0.75 L

€ 27

CN19

RESERVA DA FAMÍLIA
Tinto / Red
1 x 0.75 L

€ 13
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Seleção
dos Enólogos
Uma seleção de três vinhos que mostram
na perfeição a variabilidade do terroir da
Ravasqueira. David Baverstock e Vasco Rosa
Santos apresentam três vinhos singulares
de qualidade superior e um presente ideal para
um apreciador de grandes vinhos.
A selection of three wines that perfectly show
the variability of the Ravasqueira terroir. David
Baverstock e Vasco Rosa Santos present three
unique wines of superior quality, the ideal gift
for a wine-lover.
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CN20

PACK SELEÇÃO DO ENÓLOGO /
WINEMAKER SELECTION PACK
Premium Alicante Bouschet, Vinha das Romãs
& Reserva da Família Tinto /Red
3 x 0.75 L

€ 73
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Encantado
O Encantado vem contar-nos a história
que se desenrola nas raízes das vinhas em
harmonia com o montado e toda a fauna
e flora deste território rico, dando origem
aos vinhos mais singulares.
Para saborearmos o que acontece à superfície,
existe um turbilhão debaixo de nós na
escuridão do solo. Uma rede complexa de vida
inteligente que circula entre todas as árvores,
incluindo as de espécies diferentes, que vem
abençoar a vinha com os melhores nutrientes.
Encantado comes to tell us the story that
unfolds in the roots of the vines in harmony
with the cork oak forest and all the fauna
and flora of this rich territory, giving rise
to the most unique wines.
To savor what happens on the surface, there
is a vortex beneath us in the darkness of the
ground. A complex network of intelligent life
that circulates among all the trees, including
those of different species, that comes to bless
the vine with the best nutrients.
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CN21

GIFT ENCANTADO
Tinto & Branco / Red & White
2 x 0.75 L

€14

CN22

ENCANTADO TINTO
Red
6 x 0.75 L

€40
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CN23

ENCANTADO BRANCO
White
6 x 0.75 L

€40
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Vinhos que resultam de uma seleção especial
que é feita, todos os anos, de pequenas
parcelas de cada variedade, de forma a criar um
único lote que possa ter o equilíbrio ideal entre
fruta, concentração e acidez. São a escolha de
eleição para as mesas, acompanhando entradas,
pratos simples ou mais complexos. Desenhados
e concebidos para serem gastronómicos.
These wines are a clear reflection of a special
selection that is made every year from small
batches of each variety, so as to create one
single lot that can have the ideal balance of
fruit, concentration, and acidity. These wines
are the preferred choice to have at table,
accompanying entrées, as well as simple or
more complex dishes.
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CN24

SELEÇÃO DO ANO
Tinto / Red
3 x 0.75 L

€ 13

CN25

SELEÇÃO DO ANO
Branco / White
3 x 0.75 L

€ 13
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CN26

SELEÇÃO DO ANO
Rosé
3 x 0.75 L

€ 13

CN27

MAGNUM CLÁSSICO
Tinto / Red
1 x 1.5 L

€ 11
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CN28

SYRAH
Tinto / Red
2 x 0.75 L

€ 12
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Experiências
do Enólogo
Três vinhos que pretendem surpreender
os apreciadores e causar emoções fortes que
tornem a sua prova num momento memorável.
Three wines that aim to wine enthusiasts and
cause strong emotions that create memorable
moments.
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CN29

ESPUMANTE GRANDE RESERVA
Rosé
1 x 0.75 L

€ 40

CN30

LICOROSO
1 x 0.75 L

€ 40
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CN31

LATE HARVEST
3 x 0.375 L

€ 50
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RAVASQUEIRA
Produtos do Monte
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Geleia de Vinho Tinto
Red Wine Jelly

€5

Geleia de Vinho Branco
White Wine Jelly

€5

Mel
Honey

€5
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Azeite
Olive Oil

€ 3,70

Vinagre
Vinegar

€ 3,30
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Catálogo
de Natal / 2022
Quer fazer a sua encomenda com entrega?
Quer fazer a sua encomenda com entrega?
Pode encomendar todos estes artigos
diretamente através do email
comercial@ravasqueira.com ou visite a loja
online do Monte da Ravasqueira onde também
poderá encomendar a maioria destes produtos
ou optar por caixas completas de 6 ou
3 unidades.
Nem todos os produtos presentes neste
catálogo estão disponíveis online e as
embalagens dos produtos à venda na loja online
podem diferir ligeiramente do apresentado
neste catálogo. Para qualquer esclarecimento
ou ajuda por favor contacte-nos através do
email comercial@ravasqueira.com
You can order all of these items directly via
the email comercial@ravasqueira.com or visit
the Monte da Ravasqueira online store where
you can also order most of these products or
opt for larger boxes.
Not all products in this catalog are available
online and the packaging of products for sale
in the online store may differ slightly from those
presented in this catalog. For any clarification
or help please contact us via email
comercial@ravasqueira.com.
VISITE A LOJA ONLINE
VISIT THE ONLINE STORE
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