
Quem bebe | Você com os seus amigos.
Hora | Nem tudo na vida tem hora marcada.
Sabor | Agradável.
Acompanha com... Gargalhadas.

Um brinde aos pequenos prazeres da vida. Às coisas simples 
mas feitas com gosto. Um brinde a uma tela de um artista 
desconhecido encontrada numa loja de bairro. Um brinde a 
meia dúzia de castanhas assadas embrulhadas num papel de 
jornal. Ao cheiro de uma tarte de maçã acabada de sair do forno. 
Um brinde a um pôr-do-sol na praia num dia de Inverno. Um 
brinde a uma roda de amigos que mais não precisam do que um 
pão, algum queijo e uma garrafa de vinho para passarem um 
bom momento. Saúde!
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Um brinde aos pequenos

prazeres da vida



WINE WITH SPIRIT, S.A.
Classificação | Vinho Regional Tejo

Tipo | vinho tinto

Castas | 40% Syrah | 40% Touriga Nacional | 20% Castelão 

Solos | Xistosos 

Vinificação | Colheita em separado de cada casta, desengace, 
esmagamento, fermentação alcoólica em cubas de inox 
com temperaturas controladas, prensagem seguindo-se a 
fermentação maloláctica em cuba de inox. Com 30% de vinho 
envelhecido em carvalho adicionado ao lote final para dar um 
pouco mais de estrutura. Após o engarrafamento seguiram-se 
pelo menos mais 3 meses de estágio em garrafa

Cor | Rubi intenso

Aroma | No nariz, apresenta-se intenso mostrando a sua
juventude através da presença de aromas frutados

Paladar | Na boca, revela um ataque de fundo, envolvente e 
redondo em equilíbrio com a sua frescura natural 

Final de prova | A prova termina com um final suave e 
agradável

Harmonização | Vinho ideal para acompanhar um bom 
momento de tapas, preferencialmente com queijos
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Teor Alcoólico Acidez Total Açúcares Totais pH

13,5% 70,9meq/l 0,6g/l -

750 ml 5600228155220 15600228155227

CAPACIDADE DA GARRAFA GARRAFA CAIXA DE 6 GARRAFAS
INFO LOGÍSTICA


