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 MOSCATEL
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

10,50

Portugal

District

Douro

Artikel

nrd-1752.15

Naam

Pomares Branco Moscatel

Wijnhuis

Quinta Nova

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Moscatel

Kleur

Heldergeel

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Het wordt gefermenteerd in roestvrij stalen vaten bij een lage temperatuur.

Indruk

Zeer aantrekkelijke jonge wijn heeft een aroma van grapefruit, lychee, met tonen van citrus en
tropisch fruit. De smaak is intens, romig, in evenwicht gehouden door crispy mineraliteit en
frisheid, elegante, middelgrote concentratie en zijdezachte textuur.

Past Bij

Heerlijk om zo het moment van de dag mee te pakken!!

Omschrijving

Bijzondere Muscat van Quinta Nova, Douro, Noord-Portugal. Van een klein perceeltje Moscatel
Galego (Muscat Blanc à Petits Grains, de meeste edele Muscat soort). Transparant en fris met
citrusfruit en lychee, mineraal uitwaaierend met bite en lengte. Er is maar weinig van gemaakt
en is ieder jaar snel uitverkocht

QR-Code

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