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 TINTO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

10,50

Portugal

District

Douro

Artikel

nrd-1755.12

Naam

Pomares Tinto

Wijnhuis

Quinta Nova

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga
Nacional

Kleur

Kersenrood

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Gisting in roestvrijstalen tanks voor 8 dagen met een temperatuurcontrole voor de totale
extractie van fruitige componenten. Een deel van de wijn werd opgeslagen in Franse en
Amerikaanse eiken vaten en dit voor 6 maanden.

Indruk

Hij presenteert een jong aroma met zeer rijpe, rode vruchten.

Omschrijving

Deze wijn heeft een kersenkleur en een goede intensiteit. Hij presenteert een jong aroma met
zeer rijpe, rode vruchten. Discrete aanwezigheid van vanille en toast, intens en fris karakter.
Zeer zacht in de mond met fluweelzachte tannines. Het is een zeer moderne wijn. Serveren op
een temperatuur van 15 à 16C°.

QR-Code

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