WARRE’S KING´S TAWNY

SYMINGTON

750ml

Considerados um dos maiores produtores de vinhas no Vale do Douro, os Symington estão entre os principais produtores de Vinho do Porto.
Hoje são 1032 hectares de vinha, distribuídos em
28 quintas no Alto do Douro em uma área total é
de 2243 hectares. De origem escocesa, inglesa e portuguesa, a família prática viticultura sustentável
em prol do equilíbrio ambiental, respeitando todos os aspectos biológicos de produção, sendo a
maior área em Portugal de certificação biológica.

PORTUGAL

Com regiões vinícolas bem definidas, Portugal sempre foi conhecido mundialmente pelos seus vinhos
fortificados. Hoje o país traz
boas surpresas com vinhos
brancos e tintos de qualidade
inho Verde
superior. Cada região produV
tora produz vinhos de estilos
e identidades diferentes, proprocionando assim uma gama
Bairrada
ampla de vinhos para todos os
gostos. Com mais de 200 castas
nativas, fica fácil produzir vinhos de caráter único e identidade própria.

Douro

Fundada em 1670, a Warre’s foi a primeira
empresa britânica de Vinho do Porto
estabelecida em Portugal. A sua história
se confunde com a própria história do
Vinho do Porto. Os Vinhos do Porto da
Warre’s distinguem-se pela sua estrutura
e nariz suavemente perfumado. Têm um
estilo particularmente fresco e elegante.
Os vinhos de categoria superior da Warre’s
provêm da Quinta da Cavadinha, da Quinta
do Retiro e da Quinta da Telhada, as quais
estão entre as melhores propriedades do
vale do Douro. Este vinho é um lote com
idade média de 3 anos, com uma cor menos
intensa e um estilo mais leve do que o Ruby.
Esse fato deve-se à selecção de lotes, que
combinam o frescor e a juventude da fruta
de vinhos mais jovens com o equilíbrio e
suavidade adquiridos pelo envelhecimento
em barril.
País: Portugal
Região: Douro
DO: Douro
Tipo de vinho: Vinho do Porto
Uvas: Castas autorizadas para produção do
vinho do Porto

Dão

Ribatejo

MADRID

Alentejo

OUTRAS INFORMAÇÕES
acidez: 3,9 g/L (á. tartárico)

Envelhecimento: 3 anos em carvalho
Graduação alcoólica:19% vol.
Contém sulfitos
Notas de degustação: Os Tawnies jovens são
apreciados por serem mais leves e delicados
que os Ruby. Este Tawny é um excelente exemplo de um vinho leve e elegante que pode
ser consumindo ligeiramente fresco, como
aperitivo ou acompanhando sobremesas
delicadas.

HARMONIZAÇÃO

Experimente o King’s Tawnie da Warre’s
ligeiramente fresco para acompanhar frutos
secos ou sobremesas à base de ovos. Não
necessita de decantação.

