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QUINTA DO PÉGO
AMKA owns an attractive quinta with 30 hectares planted with vines in the best 
classified area of the Douro Valley in Portugal. The quinta produces Single Quinta 
Port and high quality red wine. After a total renovation the quinta re-opened in the 
spring of 2009 with a hotel. Quinta do Pégo is one of the most beautiful quintas in 
the Douro Valley - and Hotel Rural Quinta do Pégo is certainly worth a visit.

Highly awarded wines 
The soil is classified in the A-category, which is the absolute top. First production was the Vintage 2000 
Port, produced from grapes of the original vines – a terrific craftsmanship that has settled the course. 
Every year the wines receive several of awards and excellent reviews.

FACTS ABOUT
QUINTA DO PÉGO

+10 employees
Impressive list of international 

awards
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Hotel Rural Quinta do Pégo 
Hotel Rural Quinta do Pégo is a modern 4-star 
accommodation restored from the ground up during 
2007-2009, and enhanced with an outdoor infinity 
edge swimming pool. 

Guests are offered a very friendly, warm and relaxing 
stay, never to be forgotten. 

The hotel has been endorsed with numerous awards 
and medals.  Please visit www.quintadopego.com for 
more information.

VISIT US AT
www.quintadopego.com



Fabricante: Einstök Olgerd
Estilo de cerveja: English Pale Ale

Referência: 6885018

Capacidade: 33 cl
Plato: 13,00
IBU: -
Álcool Vol.: 5,6 %

Einstök Pale Ale resulta de uma combinação de três 
tipos de lúpulo e de água pura islandesa, onde o 
sabor robusto se combina com um malte suave.

A cerveja é fermentada com maltes Pale Hale, 
Crystal e Chocolate, e lúpulos tipo americano e 
Bavaria. O lúpulo da variedade Cascade dá à cerveja 
a característica americana, enquanto que os da 
variedade Northen Brewer e Hallertau Tradition 
adicionam um carácter suficientemente amargo para 
fazer desta cerveja bastante refrescante. Tem um 
aroma suave a lúpulo, ligeiramente a caramelo, e 
um sabor que deriva do lúpulo adicionado no final. 

O sabor inicial a lúpulo e o longo fim de boca 
a saber a malte são a combinação perfeita 
para praticamente qualquer refeição, 
desde hambúrgueres a bifes, até a pratos 
vegetarianos, massas, pizza e chili.

Icelandic Pale Ale

Fabricante: Einstök Olgerd
Estilo de cerveja: Witbier

Referência: 6884618

Capacidade: 33 cl
Plato: 12,80
IBU: -
Álcool Vol.: 5,2 %

Einstök Icelandic White Ale é o resultado de uma conquista da cervejeira 
para fazer a melhor cerveja branca alguma vez 
provada. O resultado é uma cerveja com sabores 
complexos de uma clássica Witbier, incluindo casca de 
laranja e coentros – tudo fermentado com água pura 
islandesa e um toque de aveia que transmite uma 
suavidade fresca. Isto transmite um sabor e frescura 
únicas.

A cerveja é fermentada com malte de trigo, malte 
Pilsner, aveia, lúpulo Bavarian Noble e condimentada 
com coentros e casca de laranja. Tem um inicio vivo 
e fresco, com uma sensação de boca suave graças 
à aveia; os citrinos e especiarias conferem um fim 
de boca refrescante.

As notas vivas, cítricas e condimentadas são 
o complemento perfeito para acompanhar 
marisco, aves, pratos vegetarianos, comida 
asiática, e comida picante, incluindo mexicana, 
indiana, tailandesa e tapas.

Icelandic White Ale
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EINSTÖK
A cervejeira Einstök fica localizada apenas a 97 Km 
a sul do Círculo Ártico no porto de Akureyri, na 
Islândia. Aqui, através de campos de lava, fluem 
as águas da chuva e dos glaciares pré-históricos na 
montanha de Hlidarfjall, o que resulta na mais pura 
água da Terra e na base perfeita para o fabrico de 
deliciosas e refrescantes cervejas artesanais. O nome 
da cervejeira deriva da palavra “única” em islandês 
e a ideia é correta, uma vez que nenhuma outra 
cerveja no mundo se pode comparar a ela. Todas as 
cervejas Einstök são 100% vegan, sem organismos 
geneticamente modificados.

www.einstokbeer.com

AKUREYRI

ISLÂNDIA 
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BALADIN 
Desde 1996, as cervejas Baladin têm sido sinónimo 
de cervejas artesanais italianas. As primeiras a serem 
engarrafadas – Super e Isaac – têm sido gradualmente 
seguidas por outros, o que tem levado ao aumento 
do número de consumidores, tanto em Itália como 
em outros países. Graças à criatividade e sentido de 
compromisso, as cervejas artesanais Baladin são agora 
servidas nos mais distintos restaurantes, bares e lojas. 
Uma constante procura por novos ingredientes e 
métodos de fabrico leva a uma cervejeira que oferece 
sempre os melhores produtos possíveis.

www.baladin.com

PIEMONTE

ITÁLIA 



Super

Elixir

Wayan

Isaac

Fabricante: Selezione Baladin
Estilo de cerveja: Belgian Strong Ale

Referência: 6873636

Capacidade: 75 cl
Plato: 18,20
IBU: 17
Álcool Vol.: 8,0 %

Fabricante: Selezione Baladin
Estilo de cerveja: Semi-seco (semi-dry)

Referência: 6894636

Capacidade: 75 cl
Plato: 20,00
IBU: 11
Álcool Vol.: 10,0 %

Fabricante: Selezione Baladin
Estilo de cerveja: Saison

Referência: 6873536

Capacidade: 75 cl
Plato: 14,50
IBU: 8
Álcool Vol.: 5,8 %

Fabricante: Selezione Baladin
Estilo de cerveja: Witbier

Referência: 6873436

Capacidade: 75 cl
Plato: 12,70
IBU: 9
Álcool Vol.: 5,0 %

A Super é inspirada nas cervejas Abbey, tendo 
uma interpretação própria. Tem uma cor âmbar 
e aroma a frutas tropicais, banana e maçapão. 
A Super é harmonia transformada em cerveja e 
deixa um fim de boca a frutos secos e amêndoas. É 
uma cerveja fácil de beber e bem equilibrada. 

A Super tornou-se um ícone em Itália e não só. 
Tem evoluído indiscutivelmente ao longo do 
tempo, talvez perdendo alguns “músculos”, mas 
adquirindo mais elegância e equilíbrio durante 
o processo.

Esta cerveja deverá ser servida a uma 
temperatura de 10-12 ⁰C.

A Super é um acompanhamento ideal 
para a comida e é perfeito para saborear 
na companhia de amigos. A cerveja 
acompanha especialmente bem 
estufados de carne e é excelente com 
queijos fortes.

Elixir, que é do tipo semi-seco, tem bastante gás e é 
encorpada. É uma cerveja com uma personalidade 
única. É produzida com fermentos utilizados no 
fabrico de “Whisky Islay”, que tem uma bela cor 
âmbar.

Esta cerveja é seca, com um carácter que lembra 
um vinho, e caracteriza-se pelas notas exóticas de 
fruta e caramelo.

Esta cerveja acompanha especialmente bem 
carnes de caça, cordeiro ou queijos fortes.

Esta é uma cerveja com bastante gás, refrescante 
e com um ligeiro tom enevoado. Os seus aromas 
fazem lembrar o campo e os pomares soalheiros 
de citrinos e têm uma combinação perfeita de 
notas de flor de laranjeira, pera e bergamota. 

Esta cerveja deve ser servida a uma temperatura 
de 10-12 ⁰C.

A Wayan acompanha especialmente bem pratos 
de mariscos, assim como carnes brancas e queijo 
fresco.

Isaac é uma witbier que, com a sua cremosidade, 
cor de pêssego e aroma a fermento e citrinos, 
gera uma harmonia condimentada a coentros 
e a laranjas, provocando uma atração imediata 
quando servida no copo.

É refrescante no palato; tem um corpo ligeiro e é 
fácil de beber. A Isaac é feita de trigo não maltado 
e aromatizada com coentros e raspas de laranja, 
seguindo o estilo witbier.

Esta cerveja deve ser servida a uma 
temperatura de 10-12 ⁰C.

A Isaac é ideal para ser bebida como 
aperitivo e é perfeita para acompanhar 
pratos de marisco e vegetais ligeiros.
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Fabricante: Lucky Beer
Estilo de cerveja: Light Lager

Referência: 6898518

Capacidade: 33 cl
Plato: 11,00
IBU: 8
Álcool Vol.: 4,7 %

Fabricante: Broughton Ales
Estilo de cerveja: India Pale Ale

Referência: 7200228

Capacidade: 50 cl
Plato: 15,00
IBU: 71
Álcool Vol.: 6,2 %

Lucky Buddha

A Lucky Buddha é uma verdadeira Lager asiática, apresentando muitos 
sabores e um final fresco e puro. A Lucky Buddha é 100% natural, limpa 
e fresca, com uma espuma fina e branca. 

A cerveja é fermentada com água das nascentes 
profundas e naturais do Lago Milhares-de-Ilhas na 
China, com o melhor malte, lúpulo de Qingdao e 
flocos de arroz.

A cerveja Lucky Buddha é perfeita para matar a 
sede bebendo diretamente da sua original garrafa 
ou como acompanhamento para praticamente 
qualquer prato.

Broughton 6.2 I.P.A.

Lúpulo, lúpulo e mais lúpulo!

Apresentamos o novo membro da família Broughton, 
a 6.2 IPA. Esta cerveja é abundante em lúpulo 
nas variedades Chinook, Cascade e Culumbus. 
Quadriplicando as quantidades habituais de lúpulo 
para uma cerveja IPA, esta cerveja garante aquela 
‘explosão’ de lúpulo de que possa estar à procura.

A 6.2 IPA tem uma cor castanha, aroma cítrico e um 
delicioso fim de boca amargo com sabor a biscoito. 
Tenha cuidado, é fácil de se beber.
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BROUGHTON ALES LTD.
Desde que dois empresários fundaram a cervejeira 
em 1979 muito tem acontecido na pequena 
indústria cervejeira escocesa. Com o passar dos 
anos conseguiram expandir o seu portefólio de 
cervejas, e hoje encontramos cervejas com excelentes 
características e vencedoras de variados prémios.  
A Broughton dedica-se tanto a cervejas mais 
requintadas quanto a cervejas vencedoras de prémios, 
feitas de ingredientes locais de qualidade superior. 
Cada gota de cerveja é fabricada com qualidade e 
carácter de topo, não esquecendo a tradição.

www.broughtonales.co.uk

BIGGAR

ESCÓCIA 

LUCKY BEER
Com a Lucky Buddha pretende-se reunir toda a 
humanidade e a sua filosofia centra-se no Buddha da 
sorte. Ele é o símbolo da prosperidade e felicidade e, 
nesta original garrafa, está sentado, rindo e com um 
grande lingote sob a cabeça. Diz-se que se se esfregar 
a sua barriga ele traz fortuna e boa sorte. A paixão da 
cervejeira é introduzir a Lucky Buddha a um vasto 
público num mundo onde poderia existir um pouco 
mais de felicidade e alegria. Esta cerveja é fabricada 
para lhe pôr um sorriso na cara. 

www.luckydrinkco.com

HANGZHOU

CHINA
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KIUCHI BREWERY
A cervejeira Kiuchi foi fundada em 1823 por Gihei 
Kiuchi e é atualmente gerida pela oitava geração da 
família. A cervejeira começou por ser um produtor de 
sake japonês tradicional e expandiram o negócio para, 
entre outras coisas, fabrico de cerveja.  Na produção 
de cerveja é utilizado o mesmo processo do que é 
usado no sake há mais de 200 anos, o qual tem foco 
na utilização de ingredientes de qualidade e na perícia 
da produção. Em 1996 a cervejeira Kiuchi começou a 
produzir a cerveja Hitachino Nest, que rapidamente 
ganhou reputação a nível mundial através da obtenção 
de variados prémios internacionais. 

Hitachino é agora conhecida não só pela sua “coruja”, 
mas também pelas suas cervejas inovadoras.

www.kodawari.cc

IBARAKI

JAPÃO 



Fabricante: Kiuchi
Estilo de cerveja: Russian Imperial Stout

Referência: 6874518

Capacidade: 33 cl
Plato: 18,50
IBU: 45
Álcool Vol.: 7,0 %

Hitachino Nest Espresso Stout Ale Yeast é uma Russian Imperial Stout 
fermentada com maltes caramelizados, torrados, pretos e chocolatados. 
Para além disso, são utilizadas as variedades de lúpulo Saphir e Northen 
Brewer e estas são suplementadas com grãos de café. 

Tudo isto proporciona um aroma adocicado, a café e a chocolate preto. 
Esta cerveja apresenta notas ricas de café expresso, malte tostado e 
caramelo, tendo um fim de boca a café forte.

Esta cerveja acompanha especialmente bem 
sobremesas de chocolate e gelados.

Hitachino Nest Espresso Stout

Fabricante: Kiuchi
Estilo de cerveja: Witbier

Referência: 6874818

Capacidade: 33 cl
Plato: 12,30
IBU: 13
Álcool Vol.: 5,5 %

A Hitachino Nest White Ale é uma cerveja fermentada com maltes de 
tipo Lager e Wheat, e com os tipos de lúpulo Perle e Styrian Golding. 
Estes são suplementados com flocos de trigo, flocos de cevada, coentro, 
noz-moscada, casca de laranja e sumo de laranja. 

Tudo isto proporciona aroma e notas de laranja, citrinos, coentro picante 
e noz-moscada e um subtil toque de lúpulo. O final é marcado por 
casca de laranja, alho, gengibre e uma ligeira doçura 
proporcionada pelo malte.

Esta cerveja é extremamente bem indicada para 
cozinha oriental e japonesa, comida tailandesa e 
pratos de marisco.

Hitachino Nest White Ale

Fabricante: Kiuchi
Estilo de cerveja: Ginger Ale

Referência: 6874618

Capacidade: 33 cl
Plato: 19,20
IBU: 18
Álcool Vol.: 8,0 %

A Hitachino Nest Ginger Ale é um real Ginger Ale fermentado com os 
maltes do tipo Marris Otter, Munich, Crystal e Chocolate, e com os tipos 
de lúpulo Chinook, Perle e Styrian Golding. 

Para além disso, a cerveja é fermentada com gengibre cru, 
proporcionando assim um sabor e aroma complexos a gengibre fresco, 
citrinos, especiarias, caramelo e malte torrado. O gengibre não é 
predominante, o que acaba por dar um equilíbrio entre 
o carácter doce do malte e o toque ligeiramente 
picante.

Esta é uma boa aposta para acompanhar as refeições 
e é bastante apropriado para pratos como sushi, 
assim como pratos mais exóticos e condimentados 
como Indiano, Tailandês e Vietnamita.

Hitachino Nest Ginger Ale
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Covip

 Av. Padre Manuel de Paiva, 33 | 3750-031 Aguada de Baixo 
Telef. 234 661 175 | Tlm. 961 387 778 / 961 387 768


