
Quem bebe | Os que se atrevem a mergulhar numa onda de 
sabores.
Hora | Nem tudo na vida tem hora marcada.
Sabor | Fresco como o mar.
Acompanha com... O melhor da vida, na companhia dos 
amigos.

De pés na areia e sol no horizonte. Numa mesa comprida e 
cheia, na sombra de um dia quente. Para uma noite de verão 
e chuva de estrelas. Para uma noite de chuva e bossanova no 
gira-discos. Para um, para dois, para muitos. 
Um vinho que pede emoção, sabe a dias de sol e sal na pele, 
convida a conversas tardias e celebra a vida. 
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Ergam-se os copos!

Brindemos aos 
dias felizes!



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

Tipo | vinho branco

Castas | 40% Loureiro | 40% Trajadura | 20% Arinto 

Solos | Franco-arenoso 

Vinificação | O que faz do Vinho Verde um vinho único em todo 
o mundo deve-se à sua Região vínica. As uvas são submetidas 
a uma prensagem suave. A fermentação alcoólica acontece 
em cubas de inox a temperaturas controladas para manter os 
aromas. Durante a fermentação as borras são mantidas em 
suspensão para preservar a frescura do vinho

Cor | Amarelo citrino

Aroma | No nariz, temos um vinho extremamente aromático e 
frutado. Também conseguimos sentir os aromas exuberantes a 
flores brancas e citrinos do Loureiro 

Paladar | Na boca, sentimos ataque frutado associado à vibração 
da sua frescura natural juntamente com o gás existente 

Final de prova | A prova termina com um final fresco, 
persistente e bastante agradável

Harmonização | É perfeito para acompanhar os simples 
prazeres da vida. Também acompanha pratos leves e frescos, 
como saladas, peixe e marisco
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Teor Alcoólico Acidez Total Açúcares Totais pH

10,5% 5,7g/l 5,1 g/l 3,33

750 ml 5600228155312 15600228155319

CAPACIDADE DA GARRAFA GARRAFA CAIXA DE 6 GARRAFAS
INFO LOGÍSTICA


