Wij bieden u graag deze brochure aan als overzicht van het huidig assortiment, maar
wij zijn steeds bereid om voor u op zoek te gaan naar uw eigen ontdekkingen uit
Portugal. Met de vele contacten die wij onderhouden binnen het Portugese wijnmilieu
kunnen wij u ook tijdens uw vakantie in dit prachtig land laten genieten van een
rondleiding met proeverij in één van onze partner-wijnhuizen. Tevens kunnen wij ook
complete wijnreizen naar Portugal voor u uitstippelen, en voor groepen sta ikzelf ook ter
beschikking om eventueel met jullie mee te reizen als gids. Laat deze brochure u
meenemen naar een land waar culinair genot hoog in het vaandel word gedragen.

TaLaeTrade werd opgericht in 2006 door mijzelf, Odent Dirk, als éénmanszaak. Mijn
kennis van Portugal kwam voornamelijk uit de reizen die ik met mijn gezin maakte sinds
1996. Ter plaatse was ik als wijnliefhebber steeds verrast door de lekkere wijnen uit de
diverse regio’s van dit prachtig land. Bij thuiskomst hier in ons Belgenlandje, was het
moeilijk om deze lekkere wijntjes in de markt te vinden. Dit deed mij besluiten om op zoek
te gaan naar deze wijnen en ze in de Belgische wijnmarkt te introduceren. In de loop der
jaren is het assortiment uitgegroeid tot een volwaardig aanbod aan Portugese wijnen,
Espumante (Portugese bubbels), Port, Moscatel de Setùbal, likeuren en zelfs olijfolie. De
kwaliteit van de Portugese wijnen is er mede door de steun van Europa ook sterk op
voorruit gegaan. Enkele gevestigde waarden in de Portugese wijnwereld werden
aangevuld met jonge wijnhuizen die het wijnaanbod een nieuw elan gegeven hebben. Dit
is voor mij ook de drijfveer om verder deze markt te exploreren en op zoek te blijven gaan
naar de pareltjes van Portugal.

Op geregelde tijdstippen organiseren wij degustaties en profavonden. Op eenvoudig
verzoek kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen via onze nieuwsbrief. Wij verzorgen
ok degustaties aan huis, nodig enkel vrienden, buren en familie uit, en wij stippelen
samen een rondreis door Portugal uit aan de hand van een 8-tal wijntjes. Hebt u een
feestje in het vooruitzicht? Dan kan je bij aankoop van uw feestwijnen gratis gebruik
maken van onze glazen, en als extra service nemen wij ook de ongeopende ﬂessen
terug, maar u bent natuurlijk vrij om deze te behouden om van het feestgedruis nog
lekker na te genieten… Bezoek zeker ook onze totaal vernieuwde website
www.talaetrade.be Hier vindt je alle informatie omtrent het wijnland Portugal, de
wijnregio’s, de wijnhuizen, de druivenrassen en natuurlijk ook de wijnen uit ons
assortiment. tevens is er ook aandacht geschonken aan nuttige reisinfo, zoals logies
waar wij zelf reeds te gast zijn geweest en deze zeker kunnen aanraden voor uw
volgende vakantie!

Wijnen uit Portugal nemen ene unieke plaat in binnen het mondiale wijnaanbod. Ze
beschikken namelijk stuk voor stuk over een volstrekt eigen, authentiek karakter. Dat
bijzonder karakter is gebaseerd op een samenspel van diverse factoren: uitstekende
natuurlijke condities, unieke inheemse druivenrassen en oude gebruiken gecombineerd
met moderne productiemethodes. Wijnbouw komt vanouds in heel Portugal voor, van
het hoge noorden tot het diepe zuiden, onder telkens wisselende natuurlijke
omstandigheden. De variatie in smaken en stijlen is dan ook zeer groot en er is voor
ieder wat wils. Rood, Wit, Rosé, Mousserend, Versterkt… je vindt het er allemaal.
Kenmerkend voor de meeste Portugese wijnen is dat ze assemblages zijn van meer den
één druivenras. In iedere regio zijn dat weer verschillende en over het hele land staan
er vele tientallen, zelfs honderden aangeplant. Soorten die je buiten Portugal
de markt, samen met monocépages van hun beste druivenstokken. Een must om ze als
wijnliefhebber te ontdekken!

80km ten noorden van Lissabon, aan de linkeroever van de Taag, bezit Herdade de
Muge, ofwel Casa Cadaval reeds 4 eeuwen wijntraditie in de gemeente Muge. Op de
meer dan 5000ha welke de totale oppevlakte van de estate omvat, is slechts 50ha
bestemd voor de wijnen van Casa Cadaval. Er word gestreefd naar wijnen van de
beste kwaliteit welke alle een beperkte productie kennen. De Portugese Topwijn
"Marquesa de Cadaval" is dan ook de paradepaardje van het huis. Maar zelfs de
Padre Pedro (basiswijn) behaalde reeds op verscheidene concours nominaties en
medailles.

PADRE PEDRO VR Tejo

Branco - Wit
Arinto
Fernão Pires
Alvarinho

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Trincadeira
Alfrocheiro

TUISCA
Espumante Brut
Branco - Wit
100% Pinot Noir

CASA CADAVALVR Tejo

Colheita
Branco - Wit
Arinto
Fernão Pires
Gouveio

Colheita
Roseado - Rosé
Touriga Nacional
Aragonez

Colheita
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Trincadeira
Aragonez
Merlot

Reserva
Branco - Wit
Arinto
Viognier

PREMIUM

CASA CADAVAL Monocépages

DOC Tejo
Branco - Wit
Riesling

VR Tejo
Tinto - Rood
Cabernet Sauvignon

Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Trincadeira
Alicante Boushet
Merlot

DOC Tejo
Tinto - Rood
Trincadeira
Vinhas Velhas

VR Tejo
Tinto - Rood
Pinot Noir

MARQUESA
DE CADAVAL
Branco - Wit
Arinto
Alvarinho
Gouveio

DOC Tejo

MARQUESA
DE CADAVAL
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Trincadeira
Alicante Boushet

In 1961 kapseisde Jorge Bohm, een jonge Duitse zakenman, met zijn zeilboot in de haven van Cascais. Jorge was directeur van de wijnhandel van zijn familie in Duitsland. Later een van de grootste
importeurs van Portugese wijnen in Duitsland. Deze samenloop van omstandigheden markeert het begin van een succes verhaal. In 1981 koopt Jorge land in Montemor-o-Novo, in het zonnige
Alentejo, en bouwt hiermee de basis voor de Quinta de Plansel. Een nieuw begin met een sterk concept, waarin de zorgvuldige selectie van de druifwijnstokken erg belangrijk is. Jorge Bohm?s
dochter, Dorina komt in 1993, samen met haar man Thomas, naar Portugal en legt de fundamenten voor de volgende innovatie van het familiebedrijf. Dorina produceert in 1996, samen met de
jonge ingenieur Paulo Laureano, haar eerste wijn uit de eigen druiven. Het eerste merk is gemaakt, Quinta da Plansel (plantas seleccionadas). Tijdens de volgende vijf jaar bouwt Dorina, met d e hulp
van haar echtgenoot Thomas, haar eigen modern e wijngoed, Quinta da Plansel. Op dat moment bestonden alle werknemers uit vrouwen. Het was namelijk niet zo makkelijk om mannen te vinden, in
het conservatieve Alentejo, die een vrouwelijke baas accepteren. In 2003 ontwikkelt het bedrijf een nieuw wijnmerk voor de exportmarkt, Marques de Montemor genaamd. Voornamelijk Duitsland,
Zwitserland en Brazilie waren goed voor grote afname. Vandaag de dag exporteert het wijngoed 60% van haar productie naar 11 landen. De ﬁlosoﬁe om met autochtone druivensoorten te werken
toont resultaten. De export vergroot elk jaar. Dorina?s passie voor de nobele varieteiten werpt haar vruchten af. Elk jaar krijgt ze hoge erkenning op de internationale markt, die zich laat zien in de vele
prijzen en medailles.

MARQUÊS DE MONTEMOR

Branco - Wit
Arinto
Alvarinho
Gouveio

Roseado - Rosé
Castelão
Aragonez

PLANSEL SELECTA

Branco - Wit
Gouveio
Viosinho
Arinto

Roseado - Rosé
Aragonez
Castelão

Tinto - Rood
Aragonez
Trincadeira
Touriga Nacional

VR Alentejano

Reserva
Tinto - Rood
Aragonez
Touriga Nacional
Tinta Barroca

VR Alentejano

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Aragonez
Trincadeira

Branco - Wit
Verdelho

PLANSEL SELECTA PREMIUM

Tinto - Rood
Touriga Nacional

Tinto - Rood
Touriga Franca

Colheita Seleccionada
Tinto - Rood
Touriga Nacional

Tinto - Rood
Tinta Barroca

Grande Escolha
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Barroca

Tinto - Rood
Trincadeira

Reserva
Branco - Wit
Viosinho
Gouveio

Reserva
Tinto - Rood
Aragonez
Tinta Barroca

FAMILY ESTATE Wines

Dorina Lindemann
Limited Edition
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca

Julia Lindemann
Limited Edition
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Barroca

Luisa Lindemann
Limited Edition
Tinto - Rood
Alicante Boushet

S.A. Boas Quintas werd opgericht in 1991, toen Nuno Cancela d'Abreu, als 4de generatie van en land- en
wijnbouwfamilie uit de Dao-regio, beslist om zijn kennis en ervaring te gaan aanwenden om zijn eigen wijnen te
gaan commercialiseren. In 2010 breid hij zijn werkgebied uit tot enkele andere wijnregio's in Portugal, zoals
Peninsula de Setubal, Alentejo, Bucelas en Douro. In 2016 levert het hem de titel van "wijnmaker van het jaar" op,
en in ditzelfde jaar word Boas Quintas uitgeroepen tot "wijnhuis van het jaar" door het gerenomeerde magazine
Revista dos Vinhos. Commercieel zijn de wijnen opgedeeld in de wijnen welke tot het huislabel van Boas Quintas
behoren en een extra assortiment welke onder het label van Opta Wines worden op de markt gebracht, waarvan
wij een selectie van hebben opgenomen.

AGENDA da VINHA

PICA
PEIXE
CYTISUS
VR Setúbal
DOC Douro

DOC Dão

Branco - Wit
Encruzado
Cerceal
Malvasia Fina

Roseado - Rosé
Touriga Nacional
Alfrocheiro
Tinta Roriz

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Alfrocheiro
Tinta Roriz

FONTE do OURO

Wisdom Tree
Tinto - Rood
Touriga Nacional

Branco - Wit
Moscatel
Arinto

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Aragonez
Syrah

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Roriz

DOC Dão
Late Harvest
Branco - Wit
Encruzado
Malvasia Fina

Branco - Wit
Encruzado
Arinto

Roseado - Rosé
Touriga Nacional
Tinta Roriz
Alfrocheiro

PREMIUM Wines

Nobre
Branco - Wit
Encruzado
Arinto
Cerceal

Grande Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Roriz
Jaen

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Alfrocheiro
Jaen

DOC Dão

Grande Reserva
Tinto - Rood
Alfrocheiro

Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Roriz
Alfrocheiro
Jaen

Reserva Especial
Branco - Wit
Encruzado

DOC Bairrada

Grande Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Roriz
Alfrocheiro

Espumante Brut
Branco - Wit
Baga
Bical
Chardonnay
Cerceal

Reserva Especial
Tinto - Rood
Touriga Nacional

Espumante
Brut Nature
Branco - Wit
Encruzado

CRAUFURD Port
DOC Douro

Casa Romana Vini is een wijnhuis met een Quinta zowel in de regio Lisboa als in de
regio Tejo. De wijnmakerij bevindt zich in Alguber (Lisboa) op Quinta do Porto Nogueira, waar
sinds de zomer van 2019 ook hun Boutique Winery Hotel is geopend. Hier worden wijnen
gemaakt van zowel autochtone druivenrassen als van internationaal gerenomeerde rassen als
Pinot Noir en Sauvignon Blanc. In de Tejo regio ligt Quinta da Escusa, amper een 15-tal
kilometer verwijderd van de wijnmakerij, maar toch in een ander wijnregio. Een wijnhuis om in
het oog te houden!

Delirare
Tinto - Rood
Alicante Boushet
Syrah
Sousão
Tinta Miúda

Delirare
Branco - Wit
Arinto
Moscatel Graudo
Sauvignon Blanc

DOC Tejo - Santarem

VR

PÁGINA
Lisboa

IG

Branco - Wit
Alvarinho

Villa Nogueira
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Pinot Noir
Syrah

IG

Branco - Wit
Encruzado

Harvest
Tinto - Rood
Alicante Boushet
Syrah
Castelão

IG

IG

Villa Nogueira
Branco -Wit
Arinto
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Encruzado

Lisboa

Harvest
Branco -Wit
Arinto
Moscatel

IG

Branco - Wit
Sauvignon Blanc

Tinto - Rood
Syrah

DOC

IG

Quinta Nogueira
Reserva
Branco - Wit
Arinto
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Encruzado

Quinta Nogueira
Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Pinot Noir

DOC

Roseado - Rosé
Touriga Nacional

Reserva
Tinto - Rood
Alicante Boushet
Syrah
Touriga Nacional
Sousão
Tinta Miúda

Berbereta
Espumante Brut
Branco - Wit
60% Arinto
40% Chardonnay

IG

Tinto - Rood
Pinot Noir

DOC

Tinto - Rood
Touriga NAcional

Het wijnhuis werd opgericht in 1992 en is gevestigd in Covas do Douro, Deze omvangrijke Quinta is gelegen in de prachtige
regio Cima Corgo in de Douro. De categorie A wijngaarden omvatten 85 hectare, met een uitstekende blootstelling aan de zon,
op heuvels aan de noordoever van de Douro. Het is eigendom van de familie Amorim (het bekende kurk bedrijf).
Het succes van deze wijnen is gebaseerd op de passie van Luisa, die niet alleen wijn maakt op haar eigen wijnmakerij, maar
reist om op de grootste wijngaarden op de wereld andere technieken te leren. Haar kwaliteitsnormen zijn zeer hoog, zowel in de
wijngaard als in de wijnmakerij. De wijnen van dit huis vallen dan ook regelmatig in de prijzen.Het wijnhuis biedt verschillende
soorten gebottelde wijnen zoals porto, moscatel, rode & witte wijnen, en andere uitstekende wijnen gemaakt van druiven zoals
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, trincadeira, Tinta Barroca, Tinto Cao en Souzao.

POMARES

Branco - Wit
Viosinho
Gouveio
Rabigato

GRAINHA Reserva

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz

Branco - Wit
Viosinho
Gouveio
Rabigato

DOC Douro

QUINTA NOVA

Unoaked
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz
Tinto Cão

Reserva
Tinto - Rood
Terroir Blend

QUINTA NOVA

Grande Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Vinhas Velhas

Referência
Grande Reserva
Tinto - Rood
Tinta Roriz
Vinhas Velhas

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz

QUINTA NOVA Port

LBV 2014
Tinto - Rood
Old Vines

Reserva
Roseado - Rosé
Blend

MIRABILIS

Branco - Wit
Viosinho
Gouveio
Century Old Vines

AETERNUS

Tinto - Rood
Tinta Amarela
Century Old Vines

Super Premium
Tinto - Rood
Century Old Vines

Taboadella bestaat uit 40 hectare wijngaarden tussen Vale do Pereiro en Vale do Sequeiro, op een hoog driehoekig plateau van 400-530 m
hoogte, met glooiende hellingen naar het zuidoosten en een zonnige ligging op het zuiden en westen.
De bergketens beschermen de wijngaard tegen het Atlantische weer en de bittere winden uit Spanje, wat resulteert in een microklimaat dat
perfect gelegen is en waar maritieme en continentale invloeden elkaar ontmoeten.
De wijngaarden worden niet geïrrigeerd, met behoud van traditionele kwaliteiten en typiciteit in de 18 percelen allemaal ‘geïntegreerd’ in
één systeem, gekenmerkt door een plantdichtheid van 3500 planten per hectare en een gemiddelde productie van 4000 kg per hectare. In
de jaren tachtig werd de wijngaard gedeeltelijk herplant, met de introductie van Tinta Roriz en Encruzado, Cerceal-Branco en Borrado das
Moscas (Bical). Momenteel (2020) is de gemiddelde leeftijd van de wijnstokken 30 jaar, maar er staan er ook van minstens 100 jaar oud.
De Taboadella-wijngaard werd geplant op een gemakkelijk te bewerken kwartsgranietgronden, met een laag wateropnemend vermogen. De
genetische en historische erfenis in Taboadella, met wijnstokken die in deze bodems op 400 - 530 m hoogte zijn geplant, geeft een
langzame rijping en grote elegantie, complexiteit en fraîcheur; een unieke eigenschap, dat alleen Taboadella aan zijn eigen wijnstokken kan
verlenen.

VILLAE
DOC Dão

Branco - Wit
Encruzado
Cercial
Bical

Tinto - Rood
Alfrocheiro
Jaen
Tinta Roriz
Tinta Pinheira

GRANDE VILLAE

Branco - Wit
Encruzado
Bical
Old Vines

Tinto - Rood
Touriga Nacional
Alfrocheiro
Tinta Roriz

MONOCÉPAGES

Branco - Wit
Encruzado

Tinto - Rood
Touriga Nacional

Tinto - Rood
Jaen

Tinto - Rood
Alfrocheiro

Sant'Anna is een klein dorpje nabij Portel, gelegen aan de oude Romeinse heerweg tussen Evora en Beja langs de
zuidekijke grens van de Alto Alentejo regio. De naam Sant'Anna was voor het eerst geregistreerd in de eerste helft van de
18de eeuw, na de heropbouw van de oude middeleeuwse kerk tussen de 2 vroegere dorpen, Sima (boven) en Baxo
(beneden), zo staat het opgetekend in de geschriften omtrent de stad Portel uit de periode tussen 1722 en 1832,
welke worden bewaard in het archief van Vila Viçosa. De bevolking kwam in deze regio wonen voor de vruchtbare
gronden. Het was in het dorp "Sima" dat Herdade Aldeia de Cime werd gesticht in 1758.Het huidige project van Luisa
Amorim bestaat in het vervallen domein opbieuw op te waarderen, om er Premium wijnen te produceren. Daarvoor
werden ook de wijngaarden, welke zich op de nabijgelegen heuvels bevinden, volledig heraangelegd. Wat niet
alledaags is in de wijnregio Alentejo is dat er gekozen werd om de wijnstokken in terrazsbouw te gaan aanplanten, net
zoals gebruikelijk is in de regio Douro.

H.A.C. RESERVA

Branco - Wit
50% Arinto
40% Alvarinho
10% Antão Vaz

Tinto - Rood
40% Trincadeira
30% Alfrocheiro
30% Aragonez

ALYANTIJU
VR Alentejano

Branco - Wit
100% Antão Vaz

Tinto - Rood
100% Alicante Boushet

DOC Douro

De geschiedenis van 100 Hectares vangt aan begin de jaren 70, wanneer de familie Bras e Cigarro, uit
voorliefde voor de Douro-regio, grote investeringen aangaat om hun quintas gelegen in de sub-regio BaixaCorgo op te waarderen. De quintas van deze familie zijn reeds van het begin af verbonden met de wijnbouw,
waarbij er enkel wijnen worden geproduceerd van eigen druiven, wat tot op heden nog steeds de ﬁlosoﬁe is
van de broers Filipe en Andre. Toch zijn de wijnen van 100 Hectares pas na 2009 onder eigen label op de
markt gekomen, toen Filipe en Andre de beslissing namen om hun actief leven volledig aan de wijnbouw te
gaan wijden, en wijnen te gaan produceren welke van de hoogste kwaliteit zijn, maar met een nieuwe kijk op
Douro. Voorheen werden er wijnen gemaakt voor enkele toonaangevende wijnhuizen uit de Douro streek.

MONOCÉPAGES

Branco - Wit
Codega do
Larinho

Tinto - Rood
Touriga Nacional

VINHAS VELHAS

BLENDS

Tinto - Rood
Sousão

Curtimenta
Branco - Wit
Malvasia
Gouveio

Filigrana
Tinto - Rood
Touriga Franca
Tinta Roriz
Tinto Cão
Sousão
Touriga Nacional

Tinto - Rood
Vinhas Velhas

Gold Edition
Tinto - Rood
Vinhas Velhas

Caves Transmontanas is een wijnhuis en familiebedrijf dat zijn oorsprong vindt in 1980. Klassieke
tradities en moderne technieken zijn de afgelopen jaren naadloos in elkaar overgegaan. De
wijngaarden van Caves Transmontanas liggen tot maximaal 550 meter boven zeeniveau. De druiven
proﬁteren optimaal van dit unieke terroir met een speciﬁek microklimaat.
Vertica staat vooral bekand voor de productie van espumante, waarbij de meest gegeerde bubbels
van Portugal van hier afkomstig zijn. Elk jaar worden ze hoog gequoteerd in diverse concours, en
krijgen ze hoge scores van recensenten zoals Robert Parker, waarvan 3 van de 5 espumantes een
score boven de 90 punten behalen. Naast de productie van espumante hebben ze ook
enkele DOC Douro wijnen, waaronder de Vértice Branco en Tinto Reserva.

ESPUMANTE Brut

Cuvee Branco - Wit
Codega do Larinho
Gouveio
Malvasia Fina
Rabigato
Viosinho
Toutiga Franca

RESERVA DOC Douro

DOC Douro

Roseado - Rosé
Touriga Franca

Millisimé Branco - Wit
Gouveio
Malvasia Fina
Rabigato
Viosinho
Touriga Franca

Branco - Wit
Gouveio

Branco - Wit
Pinot Noir

Branco - Wit
Codega do Larinho

Tinto - Rood
Touriga Nacional

Gesticht in 1922 onder de naam Joao Pires & Filhos, en tot op heden uitgegroeid tot een van de leidende wijnhuizen in
Portugal.
Met een productiecapaciteit van 12 miljoen liter, een rijpingscapaciteit van 6000 vaten en 500 hectaren wijngaarden streeft
men het doel na om kwalitatieve wijnen binnen ieders bereik op de markt te brengen.
Meer dan 80 jaar geschiedenis
Gesticht in 1927 door 11 partners onder het leiderschap van Domingos Silva en Angelo Neves in Sangalhos (Anadia). Reeds van
in de beginperiode is Alianca gaan exporteren naar Brazilie, Afrika en Europese landen. Op vandaag word meer dan 50% van
de totale productie geexporteerd naar ongeveer 60 landen wereldwijd. Alianca staat bekend voor de schuimwijnen
(espumantes) en de brandy, maar ook de stille wijnen worden zeker gewaardeerd. Quinta dos Quatro Ventos, Quinta da
Garrida, Quinta da Terrugem and Quinta das Baceladas zijn enkele van de brands die reeds verscheiden awards
wegkaapten op internationale concours.
In 2007 werd Bacalhoa Vinhos de Portugal de grootste aandeelhouder in Alianca, wat betekende dat de naam werd gewijzigd in
Alianca Vinhos de Portugal. Dit leidde tot grootse investeringen in Sangalhos, waar met de opening van het Alianca Underground
Museum een gigantisch tunnelmuseum werd ingericht met een grote varieteit aan kunst, van archeologische vondsten tot
etnograﬁsche kunstwerken, mineralen en fossielen, keramische tegels, etc, uit de collecties van Jose Berardo.

VR Península de Setúbal

JP Azeitão
Branco - Wit
Moscatel Graudo
Fernão Pires

JP Azeitão
Roseado - Rosé
Syrah

JP Azeitão
Tinto - Rood
Syrah
Castelão
Aragonez

Serras de Azeitão
Branco - Wit
Gouveio Fernão
Pires

Serras de Azeitão
Roseado - Rosé
Syrah

Serras de Azeitão
Tinto - Rood
Alicante Boushet
Aragonez

DOC Moscatel de Setúbal

Catarina
Branco - Wit
Arinto
Chardonnay
Fernão Pires

Catarina
Tinto - Rood
Alicante Boushet
Castelão

VR Alentejano

Alabastro Reserva
Tinto - Rood
Alicate Boushet
Trincadeira
Aragonez

Quinta da Bacalhôa
Branco - Wit
Alvarinho Sauvignon
Blanc Sémillon

DOC Douro

Quinta da Terrugem
Tinto - Rood
Cabernet Sauvignon
Trincadeira Aragonez

Quinta dos
Quatrs Ventos
Tinto - Rood Tinta
Roriz Touriga
Nacional Touriga
Franca

Quinta da Bacalhôa
Tinto - Rood
Cabernet Sauvignon
Merlot

DOC Dão

Quinta dos
Quatros Vantos
Grande Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Touriga Franca

Quinta da Garrida
Reserva
Tinto - Rood
Touriga Nacional
Tinta Roriz

DOC Bairrada

Premium
Tinto - Rood
Baga

Espumante Brut
Branco - Wit
Baga

Als het oudste wijnhuis van Portugal, geldt Jose Maria da Fonseca als een exponent van de succesvolle Portugese
wijnproducenten. In de roerige 160 jaar van haar bestaan heeft dit familiebedrijf een traditie opgebouwd die zijn
weerga niet kent. Voortdurend worden nieuwe wegen bewandeld en nieuwe technologieen beproefd in een
gepassioneerd streven naar de allerhoogste kwaliteit. Sedert het beging van de jaren 80 wordt het bedrijf geleid
door de broers Antiono Soares Franco en Domingos Soares Franco, de zesde generatie sinds de oprichting in
1834. Alambre is de vroegere naam van de wijn en van de oudste wijngaard op het schiereiland van Setubal
waar de Moscatel nog steeds is aangeplant.

VR Península de Setúbal

João Pires
Branco - Wit
100% Moscatel

BSE
Branco - Wit
62% Arinto
38% Antão Vaz

DOC Moscatel de Setúbal

ALAMBRE
100% Moscatel

JMF Branco
- Wit
80% Fernão Pires
20% Moscatel

JMF
Tinto - Rood
78% Castelão
22% Trincadeira

Periquita
Branco - Wit
40% Verdelho
12% Viosinho
20% Viognier
28% Sauvignon Blanc

Periquita
Tinto - Rood
50% Castelão
38% Trincadeira
12% Aragonez

Periquita Reserva
Premium
Tinto - Rood
55% Castelão
22% Touriga Nacional
22% Touriga Franca

Het verhaal van de familie Vasques de Carvalho heeft wortels zo sterk als de wijnstok en is gerelateerd aan de
geschiedenis van de Douro. De oorsprong gaat terug tot het midden van de 19e eeuw en de
wijnbereidingsactiviteit van het gezin, dat zijn productie altijd heeft aangewend om versterkte wijnen te maken,
een deel van zijn druiven heeft verkocht aan exporterende wijnhuizen en een ander deel elders heeft laten
rijpenIn 1880, bij besluit van José Vasques de Carvalho, overgrootvader van de huidige beherende vennoot,
António Fernando Lopes Vasques de Carvalho, en gezien de uitzonderlijke kwaliteit van deze oogst, werd de
opbrengst van dat jaar niet volledig verkocht. Deze wijn werd tot op de dag van vandaag zorgvuldig bewaard in
de magazijnen van de familie.

TAWNY Port
Ook in 37,5cl

10 Years

20 Years

30 Years

40 Years
TAWNY Port Century Box

Reserve
White

LBV
2013

VINTAGE Port
2013
2016

White

Ruby

Tawny

Het begon allemaal op 15 augustus 1918, een paar maanden voor de wapenstilstand, toen Manuel
Domingos Poças Junior besloot om een eigen bedrijf op te starten. Manoel Poças was toen 30 jaar oud en had
enige ervaring in het Douro-gebied. In de loop der jaren kreeg Poças meer en meer bekendheid bij zijn collega's
voor de kwaliteit van hun Tawny. In de jaren '60 zijn zij ook begonnen met vintage Port, een segment waar men zich, de
afgelopen decennia, meer en meer heeft in gespecialiseerd. "We waren altijd bekend om onze oude Tawny en zijn
consistente kwaliteit, maar tegelijkertijd hebben we ook een zeer kenmerkende portfolio gebouwd op gebied van
de LBV en Vintage porto's", legt Jorge Manuel Pintão uit.Poças is altijd gekoppeld geweest met de productie van
porto, doch produceert sinds 1990 ook DOC Douro wijnen. Sindsdien is het aantal droge wijnen geleidelijk verder
uitgebreid, met het nodige succes.Het bedrijf heeft drie wijngaarden in de Douro, één in elk deelgebied: Quinta das
Quartas (Fontelas), Quinta de Santa Bárbara (Caêdo) en Quinta de Vale de Cavalos (Numão).Met drie van de vijf
beste locaties in de Douro-wijnstreek heeft Poças de volledige controle over de kwaliteit van hun wijnen.

SPECIAL TAWNY Port

Lagrima LBV

COLHEITA Port

Vintage

Special Tawny 10 Years

20 Years

40 Years

10 Years Old
Decanter

2012

2015

1964

1967

1995

1997

2000

2001

2003

2007

LIKEUREN

Amendoa Amarga
amanellikeur

Ginja
kersenlikeur

35 Crème
Pastel de Nata

Macieira
Brandy

Aldeia Velha
Aguardente Bagaceira

GIN

Friends Gin
Touriga Nacional

CRF Aguardente
Vinica Velha

Licor Beirão

OLIJFOLIE

Friends Gin
Dry Edition

Não Gin

Sharish Gin
Blue Magic

Sharish Gin
Pera Rocha

Plansel

Ocre
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