CATÁLOGO DE NATAL

Os momentos de felicidade mais puros são também os mais simples.
A família reunida, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que enche todos os corações...
Para contribruirmos para estes maravilhosos momentos de felicidade, preparámos, para si, este catálogo
de Natal, onde pode encontrar a nossa melhor seleção de Vinhos Verdes, Alentejo e Douro e poderá
complementar com o a nossa oferta de queijos e azeite de produção artesanal.
Surpreenda quem mais gosta, com oferta de um dos nossos cabazes, tornando esta quadra ainda mais especial.

Agradecemos a preferência pelos nossos produtos, desejamos-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Ref. 403
Quinta das Arcas Vinhão Escolha Cx 3
Vinho Verde Tinto topo de gama com a

Ref. 405
Quinta das Arcas Alvarinho Reserva 1 garrafa

novos horizontes na região dos

Ref. 406
Quinta das Arcas Trajadura Escolha 1 garrafa

Os vinhos Quinta das Arcas Family Collection são a gama de Vinhos Verdes Premium.

marca Quinta das Arcas. Este vinho abre
Vinhos Verdes e é uma excelente
harmonização para a gastronomia

Ref. 407

Estes vinhos representam o culminar de toda a experiência e ao mesmo tempo a abertura de novos caminhos na forma de

Quinta das Arcas Vinhão Escolha 1 garrafa

interpretar o Vinho Verde.

Esta caixa tubo, desenvolvida especialmente para a

Estes vinhos são sempre produzidos com uvas selecionadas e provenientes de parcelas selecionadas. São vinhos que tiveram

com uma garrafa Alvarinho Reserva, Trajadura Escolha,

algum contacto com a madeira, seja durante a fermentação ou em estágio. São vinhos complexos e com potencial de

Vinhão Escolha ou Espumante.

natalícia.

gama de vinhos Family Collection, pode ser personalizada

envelhecimento acima da média mas que ao mesmo tempo exibem a fruta e a frescura tão típica da região. Estes Vinhos
Verdes têm carácter forte e personalidade bem distintas.
Ref. 402 Cx 3

Degustar estes vinhos é um prémio à terra, à vinha e ao Homem.

Quinta das Arcas Alvarinho Reserva
Ref. 404
Quinta das Arcas Family Collection

Caixa madeira com 1 garrafa Quinta das Arcas
Alvarinho, 1 garrafa Quinta das Arcas Trajadura e 1
garrafa Quinta das Arcas Vinhão Escolha

Ref. 401

Este vinho foi produzido a partir de uvas de uma parcela da

Quinta das Arcas Trajadura Escolha Cx 3

Quinta das Arcas localizada numa encosta do vale do rio Ferreira

As uvas que deram origem a este vinho único

em Sobrado. Esta localização privilegiada, a montante da bacia

foram criadas nas nossas vinhas mais antigas da

paleozoica de onde partilhamos a natureza xistosa dos nossos

casta Trajadura. Cultivadas em modo biológico,

solos. Elaborado através de vinificação clássica, estagiou ainda

escolhidas e vindimadas à mão foram

em barricas de carvalho Francês durante 8 meses com

rapidamente vinificadas de forma tradicional, com

“batonnage” semanal durante 2 meses.

ligeiro estágio em barrica.

A Quinta das Arcas
iniciou a sua relação com a
casta Alvarinho em 2005 após
um breve período experimental,
onde se demonstrou uma grande
aptidão ao microclima e terrenos
xistosos existentes em Sobrado.
Neste momento são já 25 hectares
desta nobre casta a produzir os
melhores vinhos desta
casta,comreconhecimento
internacional.

Ref. 341
Arca Nova
Alvarinho 1,5L

M

NU
MAG

Ref. 409
Caixa Garrafeira
Quinta das Arcas
12 garrafas 0.75 ml

A Quinta das
Arcas produz cerca
de 9 diferentes tipos
de vinho cada um
próprio da sua casta
e do seu terroir.

Ref. 310
Caixa 3 garrafas
Seleção 3 garrafas vinho verde
Quinta das Arcas.

Ref. 340
Arca Nova
Alvarinho
0,75ml

Ref. 330
Caixa 2 garrafas Portugal
Seleção 2 garrafas vinho verde
ou 2 garrafas vinho alentejo
ou 2 garrafas Douro/Porto

Ref. 201
Caixa madeira 3 garrafas
Monte Penedo Gordo
Reserva 0,75L

Ref. 320
Caixa 3 Garrafas
Herdade Penedo Gordo

Ref. 209
2 garrafas
Monte Penedo Gordo
Tinto 0,75L
1 garrafa Azeite
Herdade Penedo Gordo
0,50L

Ref.205
Monte Penedo
Gordo Reserva
Ref. 203
Magnum 1,5L
Caixa madeira 6 garrafas
Caixa Madeira
Monte Penedo Gordo
Reserva 0,75L

Caixa para 3 garrafas Vinho Alentejo
Herdade Penedo Gordo (regional, DOC ou Reserva).

Ref. 309
Azeite Virgem Extra
BIOLÓGICO
Herdade Penedo Gordo
Garrafa 0,50L

M
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M
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Ref. 213
Monte Penedo
Gordo Reserva
5 Litros
Cx Madeira
5 LTS

Ref.342
Herdade Penedo Gordo
DOC Magnum 1,5L
Caixa Cartão

Ref. 211
2 garrafas
Monte Penedo
Gordo Tinto
Reserva 0,75L

Ref. 207
1 garrafa
Monte
Penedo
Gordo Tinto
0,75L e
1 copo

Conde Villar Espumante
O Espumante (Blanc de Noir)
branco Conde Villar foi produzido
a partir da casta tinta Baga
e apresenta-se com uma bolha
fina e persistente. Elegante com
notas de maçã e biscoito, com
acidez crocante bem enquadrada
num conjunto equilibrado e
agradável.

Ref.101
Espumante Conde Villar
Caixa 3 garrafas

Ref. 408
Quinta das Arcas Espumante Biológico Cx 3
Espumante produzido com uvas de vinha
biológica, através do método clássico,
com estágio de 18 meses em garrafa.
Ref. 412
Quinta das Arcas Espumante 1 garrafa
Esta caixa tubo, desenvolvida especialmente para a
gama de vinhos Family Collection, pode ser personalizada
com uma garrafa Alvarinho Reserva, Trajadura Escolha,
Vinhão Escolha ou Espumante.

As aguardentes da Quinta das
Arcas são obtidas pela bi-destilação em charentais
de Vinho Verde DO e envelhecidos em barricas de
madeira. Anualmente são feitos os blends onde são
escolhidos lotes com idades médias entre os 8 anos para
a 0.50 e lotes com idade média de 20 anos para a XO.
Estas aguardentes são produzidas a partir de vinhos com
baixo teor alcoólico, como o Vinho Verde, são aguardentes
macias e com uma componente aromática muito fresca.
As aguardentes produzidas na Quinta das Arcas
são verdadeiros ícones nesta região.

8 anos

Ref. 104
Aguardente Velha Conde Villar 0.50
Cx Cartão
Ref. 105
Aguardente Velha Conde Villar 0.50
Cx Madeira

20 anos

Ref. 102
Aguardente Velha
Conde Villar XO ESTOJO

O Vinho do Porto estabeleceu-se como um dos mais famosos estilos de vinho do mundo.
A sua história, tal como a do Douro, está cheia de carácter, luta perserverança e sucesso, refletinfo-se em vinhos poderosos,
mas aveludados e suaves ainda que complexos e intensos. É uma real representação das pessoas que vivem cá, do Rio e do Terroir..
Palmira é o desejo da Quinta das Arcas de mergulhar nessa história exuberante e contribuir para um legado que cresceu durante
séculos.
Robusto, singular, intenso e complexo, os vinhos Palmira Porto Wines
apresentam aromas frescos e ricos em sabor frutado misturado com
uma acidez excelente, destacando-se a paixão e o vigor de uma região
excecional.

O Vinho Licoroso Conde d’Orada foi produzido de
acordo com o processo ancestral de adição de
aguardente vínica de qualidade superior ao
mosto fresco de uvas brancas selecionadas, não
havendo lugar a fermentação. O resultado é uma
bebida de carácter intenso com aromas frutados
e florais das uvas que lhe deram origem.

Ref. 344
Cx Cartão com 1 garrafa Licoroso ou Porto,
1 copo e 1 queijo merendeira
Ref. 345
Cx Cartão com 2 garrafas Licoroso ou Porto
Ref. 346
Cx Cartão com 1 garrafa Licoroso ou Porto,
e 2 copos

Ref. 410
Tábua de Queijo

Ref. 411
Caixa Individual
Queijo kg ou o,5kg

Ref. 307
Caixa 2 garrafas
vinho e 1 queijo 0,5kg

Ref. 306
Caixa 3 queijos

Seleção 3 unidades queijo 0,5kg
(curado, magro, pimentão, gourmet,
ou cayenne).

CABAZES À SUA MEDIDA
Personalize o seu cabaz!

Com esta opção de cabazes personalizados, disponibilizámos
aos nossos clientes a possibilidade de escolherem os
produtos ao seu gosto, para surpreenderem ainda
mais quem o irá receber.
Disponível em cabaz aberto ou com tampa.

HERDADE PENEDO GORDO
7150-308 Orada - Borba
www.penedogordo.com

LOJA ONLINE
www.lojadaquinta.pt
lojadaquinta@quintadasarcas.com

