QUINTA NOVA

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

In het hart van de adembenemend mooie Dourovallei ligt
het minstens zo schitterende wijndomein Quinta Nova. Het
domein, voluit genaamd Quinta Nova de Nossa Senhora do
Carmo, ontleent haar naam aan Onze Lieve Vrouwe van de
berg Karmel, de beschermheilige die de 17e eeuwse kapel
op het landgoed bewoont.
In vervlogen tijden baden de bemanningsleden van de
typische Rabelos (boten waarmee portvaten van de
Dourovallei naar Vila Nova de Gaia vervoerd werden) hier
voor een behouden vaart.

Quinta Nova: Klassieke Douro Wijnen
Vandaag de dag is Quinta Nova in handen van de Amorim familie, al vier generaties een van de marktleiders op het
gebied van kurkproductie. Hun streven is traditionele processen als oogsten met de hand en persen met de voet te
combineren met moderne vinificatie technieken, om aldus het beste uit de inheemse druivenrassen en het unieke
terroir van de Dourovallei te halen.

CLÃ PORTO SPECIAL RESERVE DOC DOURO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

19,95

Portugal

District

Douro

Artikel

nrd-1764.15

Naam

Clã Porto Special Reserve DOC Douro

Wijnhuis

Quinta Nova

Soort

Likeurwijn Rood, 750ml

Druivensoort

Nacional, Franca, Roriz, Amarela,
Souzão, Barroca

Kleur

Robijnrood

Smaaktype

Droog, zacht

Alcohol

20%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Deze wijn is het resultaat van een mix van verschillende oogsten en het is opgeslagen in
roestvrij staal gedurende 4 jaar. Een deel van de blend blijft enkele maanden in eikenhouten
vaten voor veroudering.

Indruk

Wat een samenstelling: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinto
Cão, Souzão en Tinta Barroca. Dit is een bijzondere port, rood rijp fruit, vol en rond. Zuivere
fluweel zachte afdronk.

Omschrijving

Deze port wordt gemaakt op basis van een selectie van verschillende oogsten met een
gemiddelde leeftijd van vijf jaar. Het resultaat is een soepele port met wat volume, die een
verhoogde intensiteit en fruitige frisheid met een lange en aanhoudende afdronk.

QR-Code

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