QUINTA NOVA
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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.

POMARES BRANCO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

10,50

Portugal

District

Douro

Artikel

nrd-1750.15

Naam

Pomares Branco

Wijnhuis

Quinta Nova

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Viosinho, Gouveio and Rabigato

Kleur

Groene citrus kleur

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Gefermenteerd in roestvrij stalen vaten bij lage temperatuur om zijn vers fruit en mineraliteit
te behouden.

Indruk

Vers & fris maar toch genoeg gewicht om tot een mooie structuur te komen.

Past Bij

Serveer met typisch mediterrane gerechten, fris en licht.

Omschrijving

Groene citrus gekleurde wijn met een aantrekkelijk aroma van nectarine, witte pruimen en
abrikozen in combinatie met groene paprika en kruisbes. In de mond wordt gecompenseerd
door versheid, fruit, dichtheid en concentratie, goede complexiteit, structuur en zwaartekracht.
Het eindigt met een lichte minerale noten en precisie.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22
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www.TheWineAdventure.nl
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twitter.com/thewineadventur
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