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A Quinta do Pégo situa-se na Região demarcada do Douro, 
mais precisamente na sub-região do Cima Corgo, junto à 
Foz do Rio Távora (aproximadamente a 3 km do Pinhão), 
na margem esquerda do Douro. A Quinta do Pégo tem uma 
localização privilegiada sobre o Rio Douro, tornando-a sem 
dúvida numa das quintas mais bem localizadas da Região.

De acordo com vários documentos históricos, a Quinta do Pégo 
produz vinhos desde antes de 1548. Assim, é muito provável 
que a atividade vitícola já exista desde a ocupação Romana. 

Em janeiro de 2000 a AMKA adquire 50% da Sociedade 
que detém a Quinta do Pégo tendo em setembro de 2003 
adquirido o restante capital, tornando-se assim totalmente 
responsável por todo o projeto. A Quinta do Pégo produz 
alguns dos melhores Vinhos do Douro e Porto, mas o projeto 
também incluiu renovação e reconversão total dos edifícios 
antigos, transformando-os num Hotel Rural de reconhecido 
mérito e excelência, que abriu as suas portas na primavera 
de 2009. A Quinta do Pégo é assim uma das mais bonitas 
quintas do Douro Vinhateiro – e o Hotel Rural Quinta do Pégo 
está à altura da excelência dos vinhos produzidos na Quinta.

Em 2002 foi concluída a plantação e renovação da área 
de vinha, atualmente ocupando cerca de 30 hectares 
totalmente classificadas com a letra A, numa área total da 
propriedade de cerca de 33 hectares. 

O objetivo na Quinta do Pégo é a produção de vinhos das 
categorias Premium, apresentando para a Denominação 
de Origem Douro apenas Reservas ou Grandes Reservas, 
e para a Denominação de Origem Porto apenas Vintages e 
LBVs, embora em anos de qualidade excecional também se 
produzam Tawnies Colheitas.

QUINTA DO PÉGO

Quinta do Pégo Signature 2013 / 2014

Quinta do Pégo Vinhas Velhas 2013 / 2014

O Quinta do Pégo 2012 Signature tem uma 
bonita, rica e escura cor vermelha, sabores de 
frutas variadas e notas de carvalho, o que contribui 
para uma complexidade do vinho que, com o 
envelhecimento, tende a melhorar� Para um vinho 
tão novo demonstra ser muito elegante e forte, 
com uma estrutura de taninos forte e notas subtis 
a carvalho, mostrando um bom potencial de 
maturação�

Com uma bonita cor rubi, é um vinho fortemente 
frutado, com taninos suaves e madeira bem 
integrada�

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca e 
Sousão 

Referência: 4041836
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca e 
Sousão 

Referência: 4045136
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 15,0 %

Este vinho acompanha muito bem carnes vermelhas, 
carnes de caça, vitela e queijos variados.

Este vinho único e bem estruturado acompanha espe-
cialmente bem carnes de caça, bifes e vários queijos.
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Conteúdo:  1 Grf� Vinhas Velhas + 1 Grf Signa-
ture + 1 Grf� Grande Reserva~

Referência: 7256693
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: - %

-

Quinta do Pego Premium gift box

Este Vinho do Porto é perfeito para ser servido após 
o jantar, mas é perfeito também com vários tipos de 
queijo e chocolate.

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz, Tinto Cão, Sousão

Referência: 4042836
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 20,0 %

Este Vinho do Porto apresenta uma cor rubi pro-
funda, e o aroma é fino e delicado com boa inten-
sidade� Na boca apresenta um excelente volume, 
uma acidez presente e taninos bem integrados� É 
harmonioso e equilibrado, com notas de ameixa� 
O final é agradavelmente intenso e longo�

Quinta do Pégo LBV 2013

Este vinho deve ser servido fresco e é perfeito para 
ser servido após o jantar ou então para acompanhar 
queijos fortes, chocolates e sobremesas.

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinto Cão, Tinta Roriz, Sousão

Referência: 4046536
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 20,0 %

Tem uma cor vermelha intensa arroxeada, um 
aroma delicado e complexo de frutos vermelhos 
maduros – tais como groselhas e amoras – e 
chocolate preto, é bem encorpado e tem um gosto 
bem equilibrado com taninos firmes mas suaves, e 
um final longo, persistente e muito agradável�

Quinta do Pégo Vintage 2015

Este Cerro do Santo é bem harmonioso e bem estruturado, 
o que faz com que acompanhe bem bife de novilho, vitela, 
carnes vermelhas no geral, carnes de caça e queijos.

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz, Tinto Cão e Sousão�

Referência: 4044636
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

É um vinho muito bom com uma bonita e viva cor 
rubi� Este vinho tem uma intensidade de vários 
sabores a frutos e a bagas, que complementam 
bem as notas a madeira� O sabor demonstra boa 
estrutura nos taninos e um notável final, elegante 
e suave�

Cerro do Santo 2013 Reserva

Este único e bem estruturado vinho acompanha 
especialmente bem carnes vermelhas, carnes de caça 
e queijos.

Castas:  Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Sousão e Tinto Cão

Referência: 4044436
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

A sua cor é de um vermelho-rubi intenso e tem 
aromas de bagas, tais como amoras, cerejas e 
pimenta� 

Quinta do Pégo Grande Reserva 2014

Quinta do Pégo - Azeite Extra Virgem

Tem um nível baixo de acidez, um sabor delicado, 
assim como um aroma intenso e natural�

Castas:  Cordovil, Molar e Verdial

Referência: 4009628
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,50
Álcool Vol.: - %

Adequado para pratos típicos da cozinha mediter-
rânica, saladas e muito mais.
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PLANO
- O ano de 2016 marca o início do projeto COVIP que, 
em termos de vinhos nacionais, pretende sob a mesma 
marca “Plano” reunir os melhores vinhos de cada região 
vitivinícola portuguesa. Neste plano inicial, abordámos 3 
regiões: Alentejo, Bairrada e  Dão, numa ampla escolha 
de sabores e aromas, mas sempre com um patamar 
elevado de qualidade, porque a preferência é sempre 
uma subjetividade, mas a qualidade é um princípio - e 
esse é um traço comum a todos os vinhos da nossa 
gama. Os nossos vinhos do Dão são vinhos de altitude e 
que por isso combinam uma acidez que só se consegue 
naquelas latitudes, o que lhes dá uma excelente aptidão 
de envelhecimento. Do Alentejo escolhemos vinhos da 
região de Borba que, por força do microclima especial 
daquela região, com índices de pluviosidade levemente 
superiores à média, bem como níveis de insolação 
ligeiramente inferiores à média alentejana, proporciona 
vinhos especialmente frescos e elegantes. Da Bairrada 
escolhemos um espumante feito a partir da casta rainha 
da região: a Baga. A Bairrada possui uma aptidão natural 
para a produção de espumantes e a Baga em particular 
trouxe uma outra dinâmica na produção deste tipo de 
vinho, que naquela região tem já uma longa tradição.



7

Ba
irr

ad
a,

 D
ão

, A
le

nt
ej

o 
an

d 
Ve

rd
e

Portugal

Plano A – Vinho Tinto Alentejo Reserva 2015

Plano D~ – Vinho tinto Dão Reserva 2015

Plano B – Vinho Espumante Bairrada DOC 
2015

Plano A – Vinho Tinto Alentejo DOC Colheita 
2015

Vinho com uma cor granada e concentrada, de 
aroma complexo com nuances intensas de miner-
alidade e uma ligeira nota de madeira de estágio� 
Possui taninos suaves e uma acidez equilibrada e 
persistente�

Apresenta uma cor rubi intensa, aromas a frutos 
vermelhos e especiarias e sabor aveludado, com 
um grande potencial de envelhecimento�

Este espumante apresenta uma cor salmão, uma 
mousse cremosa, muita fruta, com um final de 
boca fresco e persistente�

Cor rubi carregada, aroma complexo com notas 
de madeira do estágio, elegante mas com volume, 
taninos suaves e final equilibrado mas persistente�

Castas:  Alicante Bouschet, Alfrocheiro e 
Aragonez

Referência: PAVR1T15
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Castas:  Touriga Nacional, Alfrocheiro e 
Trincadeira

Referência: PD~VR1T15
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,0 %

Castas:  Baga

Referência: PBEC1B15
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,5 %

Castas:  Alicante Bouschet, Alfrocheiro e 
Aragonez

Referência: PAVC1T15
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

 -

 -

 -

 -

Plano D~ – Vinho tinto Dão DOC Colheita 
2015
Vinho com uma cor vermelha rubi, de reflexos 
atijolados, de aroma rico com notas agradáveis 
de frutas maduras, encorpado, gosto suave e 
harmonioso�

Castas:  Touriga nacional, Alfrocheiro e 
Trincadeira

Referência: PD~VC1T15
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,0 %

 -

Quinta do Montinho Vinho Verde

 -

Castas:  Loureiro

Referência: 4042436
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,0 %

 -
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Tendo sido fundada por Nicolas Gueusquin  em 1994, 
a Les Roches Blanches situava-se inicialmente em 
Dizy, perto de Epernay, tendo-se mudado recentemente 
para Oiry.

Com cubas inox termorreguladas,  caves em giz e giro-
paletes, a empresa é provavelmente uma das casas de 
champanhe com instalações mais modernas.

O principal objetivo da Les Roches Blanches é produzir 
champanhe de muito boa qualidade a um preço razoável. 

Tendo já recebido vários prémios internacionais, esta 
casa terá uma importância crescente no mercado de 
champanhe.

LES ROCHES BLANCHES

Ótimo para acompanhar peixe e marisco.

Castas:  Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Referência: 1156036
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,5 %

Cor dourada pálida e com bolha fina� No nariz 
apresenta notas de frutas amarelas� Na boca, a 
frescura e a fruta dominam com um final longo�

Charles Montaine Brut Champagne

Este champanhe pode ser servido como aperitivo e 
acompanha muito bem carnes brancas.

Castas:  Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Referência: 1162536
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,5 %

De cor dourada forte, apresenta uma bolha fina� 
No nariz são perceptíveis aromas a frutas brancas� 
Na boca, notas de frutas amarelas e mel�

Charles Montaine Brut Vintage Champagne
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Polini Distillates and Beverages é um dos maiores grupos 
do sector das bebidas em Itália e um dos principais na 
Europa. O Grupo Polini produz e gere um vasto portfólio 
de rótulos privados e marcas Premium comercializados 
em mais de 25 países.

Fundada em 1967, a empresa cresceu graças a um 
investimento considerável na tecnologia, investigação e 
desenvolvimento e à aquisição de empresas detentoras 
de marcas bem conhecidas, entre as quais a Fernet Vit-
tone, fundada em 1842.

Apesar de ter mantido as suas raízes firmemente em 
Itália, o Grupo tem hoje uma presença internacional, 
estando diretamente envolvido em unidades operacionais 
especializadas nos seguintes países:

Itália: Polini Group S.r.I., sede de todo o Grupo. Desde 
2009, os vários locais de produção têm-se vindo a 
concentrar num único local operacional, ocupando uma 
área de 57,000 metros quadrados que inclui os principais 
escritórios administrativos, a zona de produção com uma 
capacidade de 110,000 garrafas/dia, os laboratórios de 
I&D e o departamento logístico.

Espanha: Vitone 1842 S.I.u., uma filial da empresa 
especializado em comercializar a granel e em envelhe-
cer mais de 10 milhões de litros de produtos destilados, 
nomeadamente Brandy, Whisky e Rum. Esta filial gere 
também as vendas e a logística para os grandes clientes 
de retalho em Espanha e Portugal.

Escócia: Glenforest Ltd., filial especializada no forneci-
mento de whisky escocês, desde o produto fresco desti-
lado até ao envelhecimento, lotação e vendas de whisky, 
tanto a granel como engarrafado na origem.

Após ter se ter consolidado enquanto líder de mercado 
em Itália, o foco do Grupo Polini tem sido crescer nos 
mercados de exportação, de forma a atingir um target de 
40% da facturação nos mercados de exportação.

POLINI GROUP
Com este objetivo em mente, têm sido feitos grandes 
investimentos, tanto a nível de I&D como na expansão 
da rede de distribuição graças aos acordos feitos com 
importantes parceiros de negócios e distribuidores no 
estrangeiro.

Para além da produção de bebidas alcoólicas, xaropes e 
bebidas energéticas, o Grupo Polini importa e distribui ex-
clusivamente um portfolio de produtos premium incluindo 
St Andrews Scotch Whisky, London Pink Gin 47, Absinthum 
LaCour e muitos outras marcas internacionais que, com 
muito sucesso, utilizam a rede de sistemas e vendas.

VIP Spritz

 -

Castas:   -

Referência: 2161936
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 8,0 %

 -
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Francesco Rocca fundou a “Viticola Rocca” em 1880 com 
a produção de vino sfuso, um vinho de mesa mais cor-
rente. Em 1936 o seu filho Angelo fez crescer a produção e 
construiu uma cave em Nardò, Apúlia. Atualmente, o neto 
do fundador, Ernesto, partilha a gestão da empresa com os 
seus filhos Paolo, Luca e Matteo, que inclui também uma 
empresa de construção e uma coudelaria.

O crescimento da empresa deve-se à experiência conse-
guida ao longo das quatro gerações, assim como à paixão 
por produzir vinhos nobres, ao serviço orientado para o 
consumidor e a uma excelente relação qualidade/preço. 

A empresa detém duas propriedades (com mais de 80 
hectares): Dom Cataldo e Vignali Grandi. Estas situam-se 
em Leverano, no coração de Salento. O solo é uma mistura 
entre argila e calcário. A influência do mar, juntamente com 
tecnologias modernas e uma paixão pela gestão permitem 
uma produção constante de um excelente nível.

A empresa tem ainda os certificados IFS e UNI EN ISO 
9001:2008.

ANGELO ROCCA
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8 Secco Prosecco Millesimato

Torridoro Negroamaro Salento I.G.T.

Primitivo di Manduria

8 Rosso Piemonte Rosso

Torridoro Cabernet Merlot Terre Siciliane I.G.T.

Cor amarelo palha pálido� Apresenta bolha fina e 
persistente� O seu aroma e sabor são agradavel-
mente ricos e frescos com notas harmoniosas de 
frutas e flores�

É um vinho de intensa cor vermelha, aroma 
complexo de frutas maduras e um toque de 
especiarias� Na boca, redondo e com um gosto 
quase aveludado e apresenta um final longo e 
muito agradável�

Tonalidade vermelha profunda, com reflexos vio-
leta� Aromas ricos com notas agradáveis de frutas 
maduras (amoras e cereja), especiarias (canela e 
cravinho) e um toque adocicado� Bem encorpado, 
aveludado e palato firme com boa persistência�

De cor vermelho profundo com "nuances" arrox-
eadas� Os seus aromas são amplos, com notas de 
frutos vermelhos e baunilha� É encorpado e tem 
um gosto suave, equilibrado e harmonioso�

Cor vermelha escura com nuances arroxeadas� O 
aroma é rico e complexo com notas de especiarias 
e frutos vermelhos� Na boca é redondo e apre-
senta um sabor frutado suave, taninos suaves e um 
longo e agradável final�

Castas:  Glera

Referência: 2102836
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 11,0 %

Castas:  Negroamaro

Referência: 2115436
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Castas:  Primitivo

Referência: 2115236
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,5 %

Castas:  Dolcetto, Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon, Berbera, Freisa, Bonarda, 
Albarossa e Syrah�

Referência: 2136436
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Castas:  Cabernet Sauvignon, Merlot

Referência: 2115336
Caixa: 3 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,5 %

Excelente aperitivo, acompanha também entradas e 
pratos delicados.

É um vinho bem equilibrado que acompanha bem 
entradas, carnes grelhadas e variados tipos de queijo.

Combina bem com pratos elaborados, guisados e 
queijos salgados.

Bom para acompanhar entradas e pratos de carne e 
de peixe.

Este vinho harmonioso acompanha especialmente bem 
massas, carnes assadas e grelhadas, e uma grande 
variedade de queijos.
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Itália

Castello Banfi é uma empresa vitivinícola familiar localizada 
na Toscânia, região das uvas Brunello. 

A empresa Banfi foi fundada por John Mariani. Inspirando-se 
na sua tia Teodolinda Banfi, que liderou os funcionários 
privados do Papa Pio XI e foi responsável por escolher os 
vinhos para as suas refeições, John Mariani deu o nome 
“Banfi” à empresa.

Os 1821 hectares que a família Banfi encontrou inicial-
mente ficavam perto de Montalcino e eram elegíveis para 
ter a denominação Brunello di Montalcino, um dos mais 
prestigiados vinhos italianos. A família adquiriu também um 
antigo castelo do século XI. A empresa passou a chamar-se 
Castello Banfi.

Hoje, Castello Banfi é a coroa da empresa. Tendo sido 
meticulosamente restaurado para ser um local hospitaleiro, 
possui um museu, uma enoteca e dois restaurantes (um 
deles reconhecido com uma estrela Michelin).

A propriedade da empresa possui também encostas com 
vistas para um vale que, há 40 milhões de anos atrás, 
estava debaixo do mar. Ainda hoje no solo rico em cálcio se 
denotam conchas, que ajudam a enriquecer as vinhas. 

A propriedade Castello Banfi resulta de um conjunto de 
várias vinhas singulares. As encostas oferecem grandes pos-
sibilidades para se fazer uma seleção por castas no local; as 
uvas Chardonnay e Pinot Grigio, por exemplo, são de matu-
ração lenta e crescem entre os 228 e 420 metros acima do 
nível do mar, onde as noites são frias. Chardonnay é a casta 
branca mais largamente plantada, enquanto que a Brunello, 
uma versão local de Sangiovese com uvas mais pequenas, é 
a principal casta tinta, com aproximadamente 147 hectares.

CASTELLO BANFI

Este vinho combina perfeitamente com morangos fres-
cos, bolos de fruta, saladas de fruta, bolos e chocolate. 
Também funciona bem como aperitivo.

Castas:  100% Brachetto

Referência: 2014236
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 7,0 %

De cor avermelhada, a espuma é de um rosa vivo 
com uma bolha persistente� O aroma é intenso, 
variado, com notas de rosa� Na boca é suave e 
elegante com sabores a frutos vermelhos e um 
toque de amêndoa e noz-moscada�

Rosa Regale

Acompanha idealmente pratos simples, como assados, 
carnes de caça e alguns queijos, mas serve também 
para servir refeições mais requintadas.

Castas:  Sangiovese, Cabernet Sauvignon e 
Merlot

Referência: 2001936
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

A cor é de um rubi profundo� Aroma intenso 
e picante, característico da Toscânia e da casta 
Sangiovese que casa perfeitamente com o carácter 
internacional das Carbenet e Merlot� No sabor é 
delicado, suave, fácil de beber�

Centine

Acompanha muito bem carnes de caça e é excelente 
para ser servido com queijos maturados.

Castas:  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Referência: 2108636
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Cor vermelha-rubi com reflexos violeta� No nariz é 
complexo e intenso, com um toque de frutos ver-
melhos e compota de ameixa, que complementam 
bem notas elegantes de tabaco� Na boca apresenta 
uma boa estrutura, com taninos redondos e 
suaves, e tem um final persistente�

Aska Bolgheri Rosso
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A história de Sartori começa em 1898, quando Pietro Sartori 
comprou uma vinha e uma pequena cave para fornecer o 
seu hotel com vinhos de qualidade. Aqui pode-se considerar 
que se deu o estabelecimento da Sartori.

100 anos passaram desde que a empresa se estabeleceu e 
é já a quarta geração que faz a sua gestão.

O edifício histórico do século XVII é a “sede” da Sartori. Os 
seus vinhos são geridos e maturados em cascos de car-
valho em caves subterrâneas naturalmente refrigeradas. 
Todos os vinhos – começando com Valpolicella e acabando 
com Amarone – são produzidos a partir de uvas das vinhas 
da família.

Focando-se nas mais modernas técnicas de cultura da 
videira, produção de vinho e engarrafamento, a Sartori não 
compromete a qualidade mesmo quando os vinhos são 
produzidos em grandes quantidades.

SARTORI

Ve
ro

na

Itália

Ideal para servir com carnes grelhadas e assadas, 
queijos fortes e presunto.

Perfeito para acompanhar cozinha tipicamente de 
Inverno, como carne assada, carnes de caça. Ótimo 
também para acompanhar queijos fortes.

Castas:  Corvina Veronese, Merlot, Cabernet 
Sauvignon

Referência: 2136736
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,0 %

Castas:  55% Corvina Veronese, 25 % 
Corvinone, 15% Rondinella e 5% 
Croatina

Referência: 2031636
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Este vinho tem uma cor vermelha intensa, e o 
aroma é persistente com frutas vermelhas e especi-
arias� Na boca, é encorpado, redondo, agradável, 
ligeiramente seco, aveludado e suave�

De cor vermelho-rubi com toque de grená, tem 
um aroma intenso e persistente� Na boca é seco e 
aveludado com sabor a cerejas, tem um final de 
frutas secas, é robusto e equilibrado�

Sartori Rosso Delle Venezie L'Appassione I.G.T.

Regolo
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A Dezzani localiza-se em Cocconato d´Asti, a “Riviera del 
Monferrato”, na região de Piedmont – uma das melhores 
regiões em Itália para a produção de vinhos. 

Esta empresa nasce da paixão do Sr. Luigi Dezzani pelo 
vinho, e em 1934, aquando da sua fundação, dedicava-
se apenas à produção e distribuição de uvas.

A chave do sucesso surge nas décadas de 70-80, quando 
o entusiasta Luigi passa a empresa para as mãos do 
seu filho Romolo, que fez da Dezzani conhecida não só 
em Piedmont mas em toda a Itália, tornando-se um dos 
pontos de referência da tipicidade da região.

Hoje, a empresa é levada a cabo pela família Rocca (há 
cinco gerações no negócio do vinho) e pela Villa Rivalta 
(10.000 hectares  e centenas de famílias organizadas 
numa cooperativa), que têm desenvolvido sinergias 
“reais” através de um controlo apertado da cadeia de 
fornecedores, tecnologias modernas e pela paixão dos 
que vivem dos vinhos há séculos.

A Dezzani produz os seus vinhos a partir das melhores 
vinhas de Monferrato e de Langhe; todas as vinhas são 
acompanhadas com o máximo cuidado para proporcio-
nar ao consumidor final produtos de elevada qualidade. 
Assim, os seus vinhos são reconhecidos em Itália, assim 
como em todo o mundo, pois estão presentes em mais de 
30 países espalhados pelos 5 continentes. 

Experiência, respeito pelo meio ambiente, pelo consumi-
dor e pelo cuidado com as vinhas, expressam a realidade 
da empresa, que tem raízes no passado e na tradição 
mas que está também de olhos postos na inovação, dan-
do resposta às diferentes necessidades dos mercados.

DEZZANI

O Ronchetti enaltece qualquer momento do dia. 
Também acompanha bem qualquer tipo de prato, 
incluindo “comida de rua”.

Castas:  100% Barbera

Referência: 2062536
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,0 %

A cor é de um vermelho-rubi vivo� Os aromas são 
expressivos com notas de frutos vermelhos frescos 
e notas de alperce� O sabor é típico, muito intenso, 
redondo�

Ronchetti - Barbera d´Asti

Este vinho acompanha bem pratos principais, tais 
como assados, carnes de caça e queijos, mas é também 
ótimo para ser servido depois do jantar.

Castas:  100% Nebbiolo 

Referência: 2062436
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,5 %

A cor é tipicamente vermelho-grená, com aromas 
complexos e elegantes, de frutas vermelhas ma-
duras e especiarias, com notas de tostado�

Dezzani Tradizione Barolo San Carlo
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Castellani, situada na Toscânia em Itália, é uma empresa 
familiar que tem sido propriedade da família Castellani nas 
últimas cinco gerações. 

Castellani detém atualmente 210 ha. de vinha na Toscânia e 
gere ainda 1000 ha. de vinha de outros produtores, situados 
no sul de Itália. 

A empresa produz aproximadamente 18 milhões de garrafas 
por ano e exporta os seus vinhos para todo o mundo.

Na Castellani o objetivo é produzir vinhos de qualidade a 
preços competitivos, o que é possível devido aos muitos anos 
de experiência da família e também, obviamente, à tecnolo-
gia moderna de que dispõem hoje.

CASTELLANI

Ótimo para ser servido com carnes grelhadas e massas.

Castas:  85% Sangiovese, 10% Canaiolo, 
5% Cabernet Sauvignon

Referência: 2112136
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,5 %

Vinho de cor vermelho-rubi� No nariz é intenso, 
frutado e com notas de violeta� 

Corte Orsini Chianti Riserva
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Castello di Bossi localiza-se na metade sul da região de Chi-
anti, em Castelnuovo Berardenga. 

Com uma história cujo início data do século IX, a Castello di 
Bossi tem evoluído com o passar dos tempos. Uma equipa 
dinâmica lidera a empresa e nunca recusa inovações tec-
nológicas, enquanto permanece fiel ao terroir dos Chianti. A 
Castello di Bossi é, portanto, a perfeita união entre inovação 
e tradição. É este equilíbrio que tem sido um ponto-chave da 
visão de Marco Bacci, uma vez que ele levou a Castello di 
Bossi aos mais altos rankings de vinho internacionais. 

A propriedade Castello di Bossi estende-se por mais de 650 
hectares, 124 dos quais com vinha. As três principais castas 
de Castello di Bossi são Sangiovese, Cabernet Sauvignon e 
Merlot. Catello di Bossi foi a primeira na região de Chianti a 
plantar as castas Cabernet e Merlot, há cerca de 40 anos. 

A altitude média das vinhas é cerca de 350 metros acima 
do nível do mar, enquanto a sua exposição varia desde a 
sudeste a oeste.

CASTELLO DI BOSSI

Óptima sugestão para acompanhar um bife.

Castas:  50% Sangiovese, 25% Cabernet 
Sauvignon and 25% Merlot

Referência: 2082136
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Cor vermelho-rubi� É um vinho muito complexo 
em aromas, apresentando notas vivas a frutas� No 
palato tem uma estrutura complexa e um bom 
equilíbrio entre o quente do álcool e os taninos� O 
final é longo e muito agradável�

Renieri Invetro Toscana I.G.T.
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Depois de plantadas as primeiras vinhas nas Colinas de Go-
lan (Golan Heights) em 1976, a empresa estabeleceu-se em 
1983. Em 1984 a empresa produziu o seu primeiro vinho, o 
que criou bastante entusiasmo, não só em Israel mas tam-
bém no estrangeiro. 

Combinando as mais avançadas com as mais tradicionais 
tecnologias de vinificação, a Golan Heights tem conseguido 
produzir vinhos que já conquistaram vários prémios e que têm 
conseguido colocar Israel no mapa internacional do vinho. 

Uma região vitícola define-se pelo seu solo, topografia e cli-
ma. As Colinas de Golan – graças aos seus solos basálticos 
e vulcânicos, topografia diversificada e clima fresco nas altas 
altitudes – é uma região ideal para produzir uma variedade 
de castas de elevada qualidade.

Os vinhos são inteiramente Kosher, podendo ser consumidos 
em qualquer altura, incluindo na Páscoa judaica.

GOLAN HEIGHTS

Acompanha muito bem costeletas assadas e massa com 
cogumelos.

Castas:  100% Cabernet Sauvignon

Referência: 4700136
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,5 %

O Gamla Nature Cabernet Sauvignon revela um 
aroma a cerejas maduras e ameixas, seguido por 
notas de chocolate preto, tabaco e terra� Com um 
longo e gratificante final, este vinho destaca os 
aspetos mais ricos e maduros desta nobre casta�

Gamla Cabernet Sauvignon
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Em 1974, Jess Jackson, um advogado de S. Francisco que 
ambicionava deixar a sua carreira e tornar-se agricultor, 
adquiriu juntamente com a sua família um pomar de 32 
hectares com pereiras e nogueiras em Lakeport, Califórnia. 
Depois de ter convertido o pomar em vinha, Jess começou 
a vender as suas uvas a empresas vinícolas locais. Em 
1982 produziu a sua primeira garrafa de vinho sob a marca 
Kendall-Jackson.

O solo, a encosta e a exposição solar únicos combinam-se 
numa peculiar e atrativa “alquimia” para assegurar o gosto 
único deste vinho. É esta combinação mística do local com 
as castas que o enólogo pretende. 

Na empresa são utilizadas técnicas de produção para cap-
turar todo o sabor, aroma e carácter varietal da uva – essen-
cialmente tentar capturar o terroir na garrafa. 

Na Kendall-Jackson costuma-se dizer que existe uma 
abordagem geracional no cultivo da terra e preservação do 
ambiente. O seu objetivo é assegurar que a terra permanece 
saudável e produtiva para as gerações vindouras.

Hoje em dia, a Kendall-Jackson tem aproximadamente 4800 
hectares de vinha e continua a expandir as suas práticas 
e a aumentar a qualidade dos seus vinhos. A filosofia da 
produção de vinhos está fortemente enraizada na família: 
fazer o melhor vinho possível. A qualidade é uma exigência 
em cada etapa do processo.

Jess faleceu em 2011 mas a sua família ainda está à frente 
do dia-a-dia dos negócios da empresa.

KENDALL-JACKSON

Perfeito para servir com carnes grelhadas e acompanha 
muito bem queijos maturados.

Castas:  91% Zinfandel e 9% Petite Sirah

Referência: 6400836
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,5 %

Sabores de ameixa, compota de framboesa, e 
amora� Vinho cativante, de final prolongado�

Vintner´s Reserve Zinfandel

Acompanha muito bem pratos diversos de carne, comida 
italiana e queijos maturados.

Castas:  92% Cabernet Sauvignon, 4% 
Cabernet Franc, 3% Petit Verdot e 
1% Merlot

Referência: 6400236
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Aromas requintados: cereja preta, amora e 
groselha� Redondo, rico, taninos bem integrados 
garantem um gosto harmonioso, robusto e um 
palato suave� Notas de cedro, baunilha e um toque 
de café persiste no final�

Vintner´s Reserve Cabernet Sauvignon
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Os vinhos Santa Rita têm base em antigas tradições 
chilenas de produção, assim como no ambiente natural de 
cortar a respiração. As vinhas Santa Rita situam-se no vale 
Maipo – numa área onde o clima pode ser caracterizado 
por invernos frios, primaveras amenas e verões quentes e 
soalheiros. Estas condições fazem do Chile um país perfeito 
para a produção de vinhos. 

Mas a história do vinho no Chile começou por volta do ano 
1550, pouco depois da sua descoberta e conquista. Assim, 
o Chile torna-se no primeiro produtor do Novo Mundo.

Alguns visionários, entre eles o distinto político Don Domingo 
Fernández, fundaram a Viña Santa Rita em 1880 e promo-
veram a introdução das melhores castas francesas. Com a 
ajuda de especialistas, Don Domingo iniciou a produção de 
vinhos com técnicas e resultados superiores aos tradicional-
mente conseguidos. 

O Chile não foi afetado pela filoxera, que devastou vinhas um 
pouco por toda a Europa. Pelo contrário, foi criado um am-
biente ideal para uvas estrangeiras, especialmente para a 
casta Cabernet Sauvignon. O solo chileno é, provavelmente 
um dos melhores do mundo para fazer crescer esta casta.

Durante estes anos, os vinhos do Chile tornaram-se bem 
conhecidos e a Viña Santa Rita estabeleceu-se como uma 
moderna empresa vitivinícola.

Hoje, Santa Rita usa processos de vinificação que combi-
nam estas condições com os princípios de produção mais 
modernos do mundo. O vinho fermenta sob temperaturas 
cuidadosamente controladas e é estagiado sob constante 
observação. Santa Rita é um dos mais importantes e anti-
gos produtores de vinho da América do Sul, sendo comercia-
lizados atualmente em mais de 75 países; um símbolo de 
tradição, grandiosidade e qualidade do vinho chileno.

VIÑA SANTA RITA
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Santa Rita Secret Reserve Temp / Cab / Syrah

Santa Rita Medalla Real White Pinot

Santa Rita Rosé Cabernet Sauvignon

Santa Rita Secret Reserve Red Blend

Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon

É um vinho intenso de cor vermelha com nuances 
violetas� Frutas vermelhas como ameixas, cerejas 
e framboesas predominam nos aromas, assim 
como groselhas e amoras, com notas delicadas de 
violeta� Na boca é suculento e fresco, com taninos 
maduros e suaves�

Este vinho tem uma leve cor vermelha-rubi e tem 
uma intensidade aromática fantástica, dominada 
por framboesas, cassis e pêssego branco� No nariz 
é muito fresco e perfumado, sendo claramente 
dominado pela fruta� Na boca é fresco e vibrante, 
mas com uma textura suave e cremosa� 

É um vinho fino, elegante e frutado� No nariz é 
delicado, enquanto que na boca é fresco�

Intensa cor violeta� Aromas de frutas vermelhas, 
como ameixa, cereja e framboesa, juntamente 
com groselha e amoras, säo complementados por 
notas subtis de violeta, baunilha e um toque de 
cacau�

Cor vermelho-rubi profundo, com aroma de bagas 
como groselhas pretas e mirtilos, e amoras com fi-
gos secos, caixa de charutos e notas de especiarias� 
O palato concentrado oferece taninos maduros e 
redondos, que criam o carácter proeminente que 
leva a um final longo e prolongado do vinho�

Castas:  50% Tempranillo, 35% Cabernet 
Sauvignon, 15% Syrah

Referência: 5037136
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Castas:  75% Pinot Noir, 25% Chardonnay

Referência: 5037036
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Castas:  100 % Cabernet Sauvignon

Referência: 5001836
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Castas:  Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, 
Petite Verdot, Carmenere

Referência: 5034736
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,5 %

Castas:  95% Cabernet Sauvignon e 5% 
Cabernet Franc

Referência: 5000536
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,2 %

Acompanha muito bem carnes vermelhas, carne de 
porco, massas e queijos maturados.

É um vinho harmonioso e bem equilibrado que acom-
panha bem bife, carnes grelhadas e vários queijos.

Adequado para qualquer ocasião – no verão é um 
vinho perfeito para acompanhar churrascos.

Pela sua frescura e equilíbrio, é ideal para ser servido 
sozinho, mas acompanha bem carnes vermelhas, mas-
sas e queijos.

Vinho harmonioso e bem estruturado que acompanha 
bem carnes de caça, estufados e queijos.
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O monte (Mount) Riley fica no cimo das montanhas Rich-
mond, acima do vale Wairau, em Marlborough. 

Mount Riley é uma pequena empresa vinícola que se esta-
beleceu com a intenção de produzir vinhos Marlborough 
premium de qualidade. A zona de Marlborough foi a escolhi-
da pelo seu terroir e mundialmente reconhecida reputação. 
Esta reputação desenvolveu-se rapidamente desde 1973, 
quando as vinhas foram plantadas. A região beneficia das 
temperaturas quentes durante o dia e frias durante a noite, 
ideais para a produção de vinhos vivos, frescos e intensos.

Os fundadores da Mount Riley tiveram extremo cuidado 
na seleção das vinhas, tendo visitado dezenas de vinhas 
e locais antes de fazer a escolha das vinhas. Estas foram 
escolhidas pelos seus atributos únicos, cada uma com um 
potencial diferente para produzir uvas de extrema qualidade. 
Cinco vinhas, com um total de 102 hectares nas zonas de 
vale Wairau e vale Seventeen, são detidas e geridas pela 
Mount Riley.

A experiente equipa de viticultores gere todo o trabalho nas 
vinhas. Os enólogos em Mount Riley acreditam profunda-
mente na máxima de que “o bom vinho faz-se na vinha” e 
eles gastam muito do tempo e do esforço nas vinhas.

Os vinhos são feitos combinando a mais moderna tecnologia 
com as habilidades de produção mais tradicionais. Apesar 
da grande variedade de vinhos Mount Riley, todos eles par-
tilham de um compromisso com a qualidade.

MOUNT RILEY

Ótimo para ser servido como aperitivo ou para 
acompanhar marisco, carnes ligeiras, massas, saladas e 
cozinha asiática.

Castas:  Sauvignon Blanc

Referência: 6300236
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 12,5 %

Cor amarelo-palha claro com nuances esverdeadas� 
Aromas complexos e intensos a maracujá, toranja, 
citrinos e componentes herbáceos, pimento e 
groselha� Na boca, grande exuberância de fruta 
e intensidade de sabor que combina com a boa 
acidez�

Mount Riley Sauvignon Blanc
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África do Sul 

A Cidade do Cabo é, sem dúvida alguma, um dos mais 
belos locais no planeta: brisas marítimas, montanhas 
e solos profundos promovem uma riqueza de recursos 
na produção de vinho. A costa oeste é uma das regiões 
vitícolas mais intocadas e onde estão presentes muitas 
plantações de qualidade de castas nobres.

O clima fresco e temperado da costa Oeste leva a uma 
variedade de diferentes micro e mesoclimas que, conju-
gados com os diferentes tipos de solo, conduzem a uvas 
únicas que são transformadas em ainda melhores vinhos. 

As vinhas são uma fonte de inspiração para as Darling 
Cellars. A partir destes solos de granito as Darlling Cellars 
ambicionam produzir e selecionar as melhores uvas para 
produção. Com um clima costeiro mais fresco que beneficia 
da Corrente de Benguela no lado atlântico da África do Sul, 
os vinhos distinguem-se pela sua fruta e estilo elegante.

Investimentos continuam a ser feitos com a introdução 
de alguns dos melhores e mais modernos equipamentos 
existentes na indústria. 

Os enólogos das Darling Cellars consideram a produção 
de vinho uma habilidade e uma arte, onde a natureza 
tem um papel muitíssimo importante. 

Os vinhos Darling Cellars têm ganho vários prémios, tanto 
a nível nacional como internacional e o principal objetivo 
da empresa é produzir vinhos de qualidade com preços 
razoáveis.

DARLING CELLARS
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Complementa muito bem a maioria dos pratos 
de carne.

Castas:  100% Pinotage

Referência: 5627736
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Com aromas de ameixa preta e groselha com 
notas ligeiras de carvalho tostado� Estes sabores 
continuam no palato e, combinados com uma 
ligeira estrutura de taninos, dão ao vinho um final 
rico e complexo�

Pinotage

Para acompanhar qualquer prato de carne.

Castas:  48% Cabernet Sauvignon, 22% 
Merlot, 22% Petit Verdot, 7% 
Melbec e 1% Cabernet Franc

Referência: 5657436
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,9 %

Uma lotação moderna de castas clássicas revela 
aromas de bagas pretas, chocolate preto e café� O 
domínio do Cabernet Sauvignon é expresso pela 
complexidade e estrutura do vinho, mas os taninos 
são suaves e elegantes� 

Sir Charles Henry Darling
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Com origem em vinhas plantadas em 1685 por Simon Van 
der Stel, o primeiro governador da Colónia do Cabo, os 
vinhos de Constantia foram saboreados nos séculos XVIII e 
XIX por quem gostava de apreciar apenas o melhor, desde 
Napoleão Bonaparte e o imperador Frederick da Prússia 
até aos monarcas ingleses Rei George IV e Rainha Victoria.

Em 1858, o oídio chega à África do Sul, logo seguido pela 
filoxera em 1865, devastando a vinha. A era dourada 
de Constantia tem um fim, exceto nos livros de poesia 
(Charles Baudelaire) e de prosa (Charles Dickens) e nas 
caves de grandes colecionadores europeus. 

Durante o século XX a propriedade foi passando por 
vários donos. Mais recentemente, em 2011,  a empresa 
é vendida a Zdenek Balaka e a Charles Harman, e no ano 
seguinte funde-se com Anwilka Vineyards e ganha dois 
novos acionistas: Bruno Prats e Hubert de Boüard.

Klein Constantia detém algumas das mais históricas 
vinhas da África do Sul e, na verdade, do mundo. A sua 
localização, clima e solo únicos convidam à produção de 
vinhos dirigidos ao terroir. 

Técnicas simples são utilizadas para extrair o melhor das 
uvas crescidas nas videiras habilmente nutridas com 
o objetivo de se conseguir sempre excelentes vinhos. 
Assim, a Klein Constantia empenha-se na obtenção de 
vinhas de elevada qualidade que expressem elementos 
de elegância, mineralidade e equilíbrio.

Enquanto vencedores da BWI (Biodiversity in Wine Initiative), 
a visão da empresa está de acordo com a do WWF – World 
Wide Fund, uma vez que se pretende a união e a comple-
mentaridade entre a conservação e o desenvolvimento 
agrícola. Continua a haver empenho em produzir vinhos de 
forma mais biodinâmica e estável no que toca ao ambiente.

KLEIN CONSTANTIA

Fantástico para acompanhar doces e sobremesas.

Castas:  Muscat de Frontignam

Referência: 5604828
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,50
Álcool Vol.: 13,0 %

Fantástico tanto no nariz como na boca� Sabores 
concentrados de alperce e raspas de laranja, assim 
como de flores do género pluméria� Redondo e 
ainda assim limpo e focalizado, o vinho termina 
com um final rico e delicioso�

Vin de Constance
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A história de Plaisir de Merle começou em 1687 quando 
Huguenot Charles Marais e a sua família deixaram França 
e navegaram até ao Cabo da Boa Esperança para começar 
uma boa vida.

Em dezembro de 1693, Charles Marais tornou-se o 
primeiro dono da vinha que se situa junto às montanhas 
Drakenstein. Charles Marais deu à vinha o nome Le Plessis 
Marly em honra ao seu local de nascimento. Gradualmen-
te, acabou por se tornar Plaisir de Merle. Após a sua morte, 
a vinha foi herdada pelo seu filho Claude, que continuou 
com as tradições do seu pai.

A propriedade Plaisir de Merle situa-se na encosta virada 
para sudeste das montanhas Simonsberg. O ponto mais 
alto da vinha localiza-se a 500 metros acima do nível do 
mar e o mais baixo a 140 metros abaixo. Ainda há algumas 
áreas grandes que não são cultivadas, mas aproxima-
damente 365 hectares têm plantadas vinhas com, entre 
outras, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Shiraz.

A 1 de dezembro de 1993, Plaisir de Merle abriu uma nova 
cave, exatamente 300 anos depois de Charles Marais ter 
adquirido a vinha. A cave é considerada uma obra de arte 
de arquitetura, tendo também umas instalações harmonio-
sas e funcionais.

Nos dias de hoje, o enólogo Niels Bester é responsável 
pelos vinhos Plaisir de Merle.

PLAISIR DE MERLE

Acompanha especialmente bem carnes grelhadas e 
estufadas.

Castas:  55% Cabernet Sauvignon, 10% Petit 
Verdot, 10% Malbec, 10% Merlot, 
9% Shiraz e 6% Cabernet Franc�

Referência: 5617236
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 13,9 %

Cor vermelho profundo� A nível de aroma, notas 
de frutos vermelhos aromáticos, tons picantes e 
doces com aromas de cedro e subtil baunilha� Na 
boca, groselha, frutos vermelhos maduros� Doce, 
com ameixas maduras� Os taninos são suaves e 
bem integrados com a fruta� Bem encorpados com 
a madeira a dar notas de tabaco, baunilha e cedro�

Plaisir de Merle Grand Plaisir
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Viña Doña Paula situa-se numa das mais altas áreas 
na região de Lujan de Cuyo, na província de Mendoza, 
Argentina – uma área conhecida por produzir vinhos de 
elevada qualidade. 

Tendo sido fundada em 1997 e com a primeira vindima 
a acontecer em 1999, a Viña Doña Paula provou que 
era capaz de produzir e conseguir belos vinhos do Novo 
Mundo com qualidade.

Desde essa altura que a empresa se estabeleceu como 
sendo uma das poucas produtoras de vinho a escolher 
produzir vinhos argentinos adaptados especialmente ao 
gosto de diferentes mercados externos.

100% das uvas provêm de vinhas próprias, o que significa 
que lhes é possível controlar totalmente o desenvolvi-
mento da vinha, e por isso, controlar também a qualidade 
dos vinhos. 

Para além disso, o investimento em infra-estruturas de 
avançada tecnologia permitiu aos enólogos criar vinhos 
únicos de elevada qualidade, estilo e identidade, baseados 
nas características oferecidas pela excelência da área.

VIÑA DOÑA PAULA

Doña Paula Estate Malbec

De intensa cor violeta, apresenta no nariz aromas 
de frutos vermelhos, violetas e especiarias� Apre-
senta também notas minerais e de grafite� É um 
vinho com ótimo equilíbrio e frescura na boca, 
com boa concentração e estrutura média, taninos 
suaves e final persistente�

Castas:  100% Malbec

Referência: 5301136
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,75
Álcool Vol.: 14,0 %

Delicioso servido para acompanhar lombo de porco 
assado, carnes grelhadas e lasanha vegetariana, entre 
outros. 
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Tendo sido primeiro descoberta pelos portugueses, 
depois pelos holandeses, as ilhas Maurícias devem o seu 
espírito aos franceses e em particular a Mahé de Labour-
donnais, famoso governador ao serviço da Companhia 
Francesa das Índias Orientais.

Vencedores de vários prémios, os runs New Grove são 
testemunhos da antiga história da arte de fazer rum. Eles 
representam a herança e excelência da tradição de rum 
das Maurícias.

A colheita da cana do açúcar inicia-se em junho e só as 
melhores canas das melhores parcelas são selecionadas 
para a confeção do rum. O açúcar refinado, que produz 
melaço rico em cristais de açúcar, é armazenado e fer-
mentado em cubas durante 36 horas. Inicia-se assim a 
destilação. Os sabores naturais são então extraídos das 
52 colunas de destilação. Um primeiro rum “nasce” mas 
o grau de álcool é significante: 94%. Seguindo o método 
de Pierre Charles Harel, os sabores que resultam da 
destilação vão produzir o rum. 

São necessários, pelo menos, 8 anos para os runs bran-
cos estabilizarem enquanto os cascos de carvalho de 
Limousin, França, fazem o seu trabalho, devagar, envelhe-
cendo runs pacientemente. 

Respirando e arredondando os taninos nos cascos, este 
lento processo vai trazer ao rum todo o seu sabor, sua-
vidade e o seu distinto tom âmbar. Apenas os runs New 
Grove são capazes de ter este sabor único e tradicional, 
naturalmente criado.

NEW GROVE

Maurícia

New Grove Old-Tradition 8 anos

New Grove Oak-Aged

Definitivamente sedutor, pode ser simultanea-
mente delicado, doce, rico, poderoso e aromático� 
É possível sentir-se todo o potencial do terroir do 
New Grove neste rum encantador e cheio de estilo, 
que combina poder e subtileza� O New Grove 
Old-Tradition 8 anos mostra imediatamente o seu 
carácter com a sua profunda cor acobreada� No 
nariz sentem-se aromas de frutos secos, compota e 
baunilha� O palato é suave, rico e tónico, demon-
strando perfeitamente o potencial dos melhores 
runs da Maurícia�  Voluptuoso e rico em sabor, o 
final é intenso e generoso�

De cor âmbar, é um rum "premium" seco envelhe-
cido em carvalho� É encorpado e deliciosamente 
aromático, e provém da primeira receita da 
destilaria, com quase 200 anos de idade�

Castas:   - 

Referência: 9074932
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 40,0 %

Castas:   - 

Referência: 9057432
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 40,0 %

Excelente "topping" para "cocktails" exóticos ou então 
para ser apreciado sozinho, em pequenos goles.

Suave e sensual, é melhor ser saboreado puro, como 
digestivo, ou com gelo, para um completo desfrute 
dos seus complexos e aromáticos aromas. 
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França

Em 1875 Eugène Lhéraud, o descendente de Alexandre 
Lhéraud, recebeu como dote de casamento uma vinha na 
região de Grande Champagne e um pedaço de terra para 
produzir conhaque. Lhéraud equipa a sua destilaria com 
alambique charentais para dar resposta às necessidades 
do mercado inglês de conhaque, que era crescente. Após 
alguns anos em experiências, conseguiu obter um conhaque 
de qualidade, que tem sido mantido nas caves da família 
em Relais de Saint Jacques de Compostelle, que costumava 
ser um local de peregrinação durante as Cruzadas.

As tradições de Lhéraud na produção de conhaque, que é 
também conhecido como eau de vie, são bastante antigas. 
Foram mantidas como segredo de família e têm passado por 
várias gerações. Em 1932 Remy Lhéurad perpetua a tradição 
da família e expande a vinha. No início da década de 70, o 
seu filho Guy Lhéraud herda a vinha e decide continuar com a 
produção de conhaques, mas também se inicia no mercado 
com o seu próprio nome: conhaque Guy Lhéraud. Até então, 
a maioria dos conhaques produzidos eram vendidos a granel 
a grandes companhias. Atualmente, o conhaque Guy Lhéraud 
detém 80 hectares e as suas vendas em todo o mundo têm 
vindo constantemente a subir; tendo sido sempre produzidos 

COGNAC GUY LHÉRAUD
dentro da empresa, os conhaques Lhéraud têm agora uma 
sólida reputação de qualidade e a empresa é um fornecedor 
orgulhoso de todos os lugares de prestígio, tais como Harrods 
em Londres, Dalloyau em Paris e Le Richemond em Genève. 

Não é adicionado caramelo a estes conhaques. As cores 
fantásticas são totalmente naturais e derivam da permanên-
cia nos cascos de carvalho.

Em 1998 a Cognac Lhéraud adquiriu a empresa Company 
Baron G. Legrand. Esta empresa existe há mais de 120 
anos, mas sempre vendeu os seus armagnac a granel a 
outras empresas. Em 1998, numa bastante má situação 
financeira, sem possibilidade de continuar o negócio (os 
donos já tinham bastante idade e não tinham filhos), 
perguntaram a Lhéraud se estaria interessado em comprar 
a empresa. Como ele os conhecia há mais de 25 anos, e 
convencido pela alta qualidade e know how da empresa, 
concordou. Desde então que nada mudou na Armagnac 
Legrand: as pessoas, a cave principal, as instalações. Tudo 
permanece na mesma e assim se irá manter. 
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França

Lheraud Cognac X.O. Carafe Charles VII

Cognac Lhéraud Cuvée 10

Lheraud Cognac Carafe Extra Lheraud Cognac XO Réserve Oubliée de 
Pradière

Lheraud Cognac Carafe Obusto

Este conhaque maturou em cascos de carvalho 
de Limousin durante 10 anos� Tem um longo e 
muito suave gosto e um fantástico aroma� É um 
conhaque bem equilibrado, com aromas frescos 
de citrinos e especiarias adocicadas�

 -

Bem encorpado, complexo e opulento, expres-
sando uma ampla variedade aromática, com 
toque de baunilha, grãos de café torrado e avelãs� 
Apresenta um bom equilíbrio e o final é longo�

 -

 -

Castas:  100% Ugni Blanc

Referência: 9001332
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 42,0 %

Castas:  100% Ugni Blanc

Referência: 9043332
Caixa: 1 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 43,0 %

Castas:   -

Referência: 9008232
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 44,0 %

Castas:  100% Ugni Blanc

Referência: 9123032
Caixa: 2 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 42,0 %

Castas:  100% Ugni Blanc

Referência: 9043432
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 42,0 %

 -

 -

 -

 -

 -

Baron Gaston Legrand Bas Armagnac 
1918 - 1998
 -

Castas:  Ugni Blanc, Colombard, Baco Blanc

Referência:  -
Caixa: 1 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 40,0 %

 -
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Bebidas Espirituosas

Glen Forest Single Malt Scotch Whisky

Ozone Vodka

Wien Gin

 -

 -

 -

Castas:  -

Referência: 9111132
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 41,0 %

Castas:  -

Referência: 9090432
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 40,0 %

Castas:  -

Referência: 9102932
Caixa: 6 garrafas
Capacidade: 0,70
Álcool Vol.: 43,0 %

 -

 -

 -
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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
Homepage: www.covip.pt
E-mail: comercial@covip.pt


