ARMADA VINTAGE PORT

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

C. Da Silva ( Vinhos ) SA is een traditioneel Port Wijnhuis.
Opgericht in 1862, werd zijn huidige naam gedefinieerd in
de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen de heer
Clemente da Silva eigenaar werd van het bedrijf door middel
van een huwelijk.
Om op dat moment de exportmarkten de ontwikkelen waren
de eerste stappen gericht naar Brazilië en Noord-Amerika,
maar ook andere markten volgden snel en DALVA-Armada is
nu ook aanwezig in Europa en Azië.

Port wijnen met hoge kwaliteitsnormen.
Tegenwoordig is onze missie de productie van Port wijnen
met hoge kwaliteitsnormen die de wensen van alle
consumenten voldoen door te zorgen voor het prestige, de
reputatie en de perceptiewaarde van het merk.

VINTAGE PORT
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

26,45

Portugal

District

Douro

Artikel

ar-rpo.89

Naam

Vintage Port

Wijnhuis

Armada Vintage Port

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Touriga Nacional,Tinta Cao,Tinta
Roriz,Touriga Fr

Kleur

Dieprood

Smaaktype

Droog

Alcohol

20%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Een port van 1 enkele uitzonderlijk goede oogst mag de Vintage stempel dragen. De wijn
wordt gebotteld na twee jaar op hout te hebben gelagerd en ontwikkelt zich vervolgens verder
op fles om na meer dan 20 jaar pas op dronk te komen. Deze Vintage Port van ruim 20 jaar
oud is in 1989 (ongefilterd) gebotteld. Wij adviseren u daarom om de fles voor het gebruik te
decanteren.

Indruk

De Armada port van de Touriga druif is bij uitstek een port voor de Klassieke wijndrinker. Als
klassieke wijndrinker ben je opzoek naar bekende wijnregio's omdat je weet dat die goede
wijnen produceren. Wijnspijs combinaties met wijnen en gerechten uit de wijnstreek gaan vaak
perfect samen

Past Bij

De Armada Vintage Port van het wijnhuis Armada kan je met allerlei gerechten combineren.
Wijnspijs advies voor deze Portugese port uit de wijnregio Douro omvat verschillende kazen en
chocolade.

Omschrijving

Super verfijnde smaakrijke Exclusieve Vintage Port met veel nuances van 26 jaar oud! Zwarte
pruim, cassis, ceder en zoete chocolade, laag over laag. Een bijzondere Port om van te
genieten als aperitief of bij uw dessert.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)
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www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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