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COLHEITA SELECCIONADA 2010
 

Druivensoorten:  Touriga Nacional (25%) Touriga Franca (25%) 
Cabernet Sauvignon (25%) Tinta Roriz (25%)

Herkomst:   Tejo, Portugal
Appelation:   Do Tejo DOC
 
Quinta do Casal Monteiro

Quinta do Casal Monteiro (99
wordt het bedrijf geleid door Miguel de Jesus. 
aangepland bestaat uit zand- en kleibodem 
kwaliteitswijnen van een constant hoog niveau.
eigenaar, de wijnmaker en alle collega’s. En bedrijf met een onderscheidende visie en am
 
Karakter: Zeer fraaie typerende full body wijn
fruit met aroma’s van pruimen en bessen. Goede tannines
structuur. De afdronk is zuiver, stijlvol en stevig met een fraaie evenwichtige lengte. 
en afdronk zijn prima in balans. 
 

Gastronomie: De Colheita Seleccionada past uitstekend bij rood vlees, wildgerechten 
waaronder hazepeper, ree, hertenbiefstuk en pittige gerechten. 
combineert de wijn ook mooi met vegetarische gerechten waar noten en/of kazen in verwerkt 
zijn. Ook bij een fraaie kaasplank met stevige en vette kazen. 
 
Vinificatie: De druiven worden 
geperst. Om een mooie zuivere wijn te verkrijgen
temperatuur van 22°C in Inox RVS cuves met programmeerbare pomp
op nieuw Frans en Amerikaans Eiken. 

- Serveren op 17 °C 
- Alcoholpercentage 13,
- Oenoloog: Pedro Guimaraes
- Restsuiker 1,9 g/l   PH
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Import van kwaliteitswijnen 

COLHEITA SELECCIONADA 2010     GOLD MEDAL + WINE ENTHUSIAST 8

Touriga Nacional (25%) Touriga Franca (25%)  
Cabernet Sauvignon (25%) Tinta Roriz (25%) 

, Portugal 
Do Tejo DOC 

Quinta do Casal Monteiro 

99 hectare groot) is al 150 jaar een écht familiebedrijf. Inmiddels 
wordt het bedrijf geleid door Miguel de Jesus.  De bodem waarop de druivenstokken staan 

en kleibodem en is uitstekend geschikt voor het maken van 
kwaliteitswijnen van een constant hoog niveau. Dat is tevens de tomeloze ambitie van de 
eigenaar, de wijnmaker en alle collega’s. En bedrijf met een onderscheidende visie en am

Zeer fraaie typerende full body wijn. De wijn kent een prachtige neus van intens rijp 
fruit met aroma’s van pruimen en bessen. Goede tannines zorgen voor een uitgebalanceerde 
structuur. De afdronk is zuiver, stijlvol en stevig met een fraaie evenwichtige lengte. 
en afdronk zijn prima in balans.  

De Colheita Seleccionada past uitstekend bij rood vlees, wildgerechten 
ronder hazepeper, ree, hertenbiefstuk en pittige gerechten. Door zijn maar fr

ook mooi met vegetarische gerechten waar noten en/of kazen in verwerkt 
zijn. Ook bij een fraaie kaasplank met stevige en vette kazen.   

De druiven worden geheel ontdaan van stelen en vervolgens 
. Om een mooie zuivere wijn te verkrijgen vergist onder een gecontroleerde 

in Inox RVS cuves met programmeerbare pomp. De wijn rijpt 4 maanden 
nieuw Frans en Amerikaans Eiken.  Overige gegevens: 

,0% 
g: Pedro Guimaraes 

PH-waarde 3,66 
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WINE ENTHUSIAST 88 PTS! 

hectare groot) is al 150 jaar een écht familiebedrijf. Inmiddels 
De bodem waarop de druivenstokken staan 
is uitstekend geschikt voor het maken van 
Dat is tevens de tomeloze ambitie van de 

eigenaar, de wijnmaker en alle collega’s. En bedrijf met een onderscheidende visie en ambitie.  

De wijn kent een prachtige neus van intens rijp 
zorgen voor een uitgebalanceerde 

structuur. De afdronk is zuiver, stijlvol en stevig met een fraaie evenwichtige lengte. Geur, smaak 

De Colheita Seleccionada past uitstekend bij rood vlees, wildgerechten 
Door zijn maar fruitige smaak 

ook mooi met vegetarische gerechten waar noten en/of kazen in verwerkt 

geheel ontdaan van stelen en vervolgens langzaam pneumatisch 
gecontroleerde 

De wijn rijpt 4 maanden 

 


