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Montinho Sao Miguel

Chamine

Reg. Alentejano Antao lぬZ

Reg, Alentejano b「anco 201

Encruzado Viognier bran〔0 2014

Cortes de Cima

branco 2014

」Jis Viegas Louro

Casa Agr. Aしexandre Reしvas

Virias castas, aqui bem

Casa Ermeしinda F「eitas Vinhos

Mant6m o estilo mllito fresco,

Um pouco fechado no aroma・

integradas

Fem肴o Pires e Moscatel Gra心do.

centrado em viva acidez citrina ,

fruto s6brio e discreto. Na boca e

em harmonia. Na boca nota‑Se

FIoral embera血e na prova de

revelado na co比eita anterior. O vi血o

fresco, algo ligeiro e seco com

uma clara frescura acida bem

nariz, COm rOSaS e lichias

res山a muito apelativo e宜utado,

fruto e co吋o a mostrar alguma

ligada com o co甲o, um eStho

tamb6m, alguma percep9aO de

lembrando lara垂a e lima, COmun

Simplicidade mas tudo muito

muito jovem e a pedir consumc

docura rlum CO町LmtO intenso.

toque floral. Vive, equihibrado・

limpo e飴cil de beber. (12,5%) JA

em novo. Sera uma aposta segu

Boca macia, COm entrega, tOdo

muto sedutor. (12,5%) LL

reSultando o aroma

(13%) JPM

「60∈4・99

focado no lado floral maduro,

痛論

禽 ‡鮨訃 戯n

「60モ「0,与0

qualquer caso, aPeteCivel no

盈誓9

dia‑a‑dia・ (lO,5%) NOG

Reg,Alentejano CoJ呼m

Reg, Alentejano

Reservabranco2014

Coしh, Selec, tinto 2014

Blanc bran〔0 2014

Casa Agr. Aしexandre Reしvas

Cortes de Cima

Pedindo‑Se mais acidez mas・ em

2o‑5

Luis Viegas Lou「O

ALENTE」O

2O章5

Corte; de Cima
Reg, Aしentejano Sauvignon

Arinto e AI正ao V避6 una formula

Ha um bompe血aromatico・

Registo de abundautes notas

「60モ8

de sucesso que aqul Se reVela nun

foco nos fn克osvermelhos e uma

verdes, COmO relva cortada e

Lusitano

vinho de grande eleg含ncia e h肌ra

boa prova de boca, bom di租ogo

espargos mas com conteneao.

aromatica, marCado por uma bela

entre fnita e notas de madeira,

Vivo na boca, COm aCidez eleva(

缶escura de boca. Citrinos e

com tanlnOS finos a ajudarem ao

muito focado nas notas verdes I

minerais conjugam ‑ Se

COnjunto " Bem conseguido.

CaSta, COm graflte a mis巾a cor

harmoniosamente e nem falta un

(14%) JPM

fnita. Para marisco. (13%) JPM

「6,与のモZO

「6〇割与

He「dade Sao Mjguel

Cortes de Cima

Reg, Alentejano Reserva

tinto 2013
Ervideira
AIicante Bouschet, Tinta Caiada e

leve anargo vegetal a dar gaFTa e

Aragonez sfro as uvas que dfro

persistencia ao flnal. (12,5%) LL

corpo a este vinho de pe皿
maduro e enco岬ado, COm nOtaS

de ameixa preta, CaCau e

「6,与のモ「Z,90

Reg, Alentejano Reserva

Reg, Alentejano巾ncadeira

especiarias, um tOque de

Dona Maria Amantis

tinto 2012

tinto 2013

baunilha e fumo. Sedoso,

Reg, Aしentejano Reserva

Casa Ag「. Aしexandre Reしvas

Cortes de Cima

envoIvente, muito carまcter

branco 2012

Com Alicante Bouschet,

No aromatem notas de piment

alentejano. (14%) LL

」削o Basto5

Aragonez e Cal)emet SauvigrlOn,

vermelho t主pICaS da casta・ fruta

A evolu単o em garrafa deu‑1he

6 umtinto muito escuro na cor,

elegante, Sem eXagerOS de

um tom avelanado que se Junta aS

de pe血intenso e opulento, a

COnCentra単O. Esta macio na

sugest6es de flores secas tipicas

barrica da madeira ainda bem

boca, tem taninos finos e esta

da WaⅥognler. Mant6m o estilo

bastante encorpado a que nos

presente, enVOIvendo a fmta
madura, nOtaS de compotas e

habi山Ou, COm nOtaS de ananまs

esPeCiarias. Cremoso

maduro no final untuoso e longo.

envolvente, longo. (15%) LL

(14%) LL
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bem equ亜brado. No conJuntO

apostou‑Se aqui na finura・ (14(

JPM

