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COVA DO FRADE RESERVA 
2018
VINHO BRANCO | WHITE WINE

ALC. 12,5% VOL.
750 ML

Região | Region: DÃO

Classificação | Classification: DOC Reserva

Tipo | Type:
Álcool | Alcohol:

Vinho Branco | White Wine

12,5% vol.

Castas | Grape Varieties: 50% Encruzado + 50% Malvasia 
Fina 

Vinificação | Winemaking: Desengace total, prensagem
pneumática suave, clarificação estática natural e fermen-
tação alcoólica a 15ºC. 50% do vinho fermentou em barricas 
de Carvalho Francês com tosta suave. 
Total destemming, soft pneumatic pressing, natural static 
clarification and alcoholic fermentation at 15ºC. 50% of the 
wine was fermented in French light toast oak barrels.

Notas de Prova | Tasting: Cor citrina definida.  Aspecto Cris-
talino. Aroma intenso em notas cítricas, frutado e ligeiro a- 
veludado. Sabor frutado, elegante, harmonioso e notória
frescura final que lhe confere boa aptidão gastronómica.

Defined citrine colour. Crystalline Appearance. Bouquet in-
tense with citrus notes, fruity and a slight hazelnut aroma.
Fruity flavour, elegant, balanced, with a characteristic final
freshness, making it a perfect accompaniment in cuisine. 

Sugestão de Consumo | Food Pairing:  Acompanha bem 
peixes assados, carnes brancas grelhadas ou assadas, 
massas e queijos macios. Consumir a 10ºC. 
It pairs perfectly with roasted fish, grilled or roasted white
meats, pastas and soft cheeses. Best savoured at 10ºC.

Acondicionar em lugar fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o 
consumo a grávidas e menores de idade. Contém sulfitos.

Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for preg-
nant women and minors. Contains sulphites.
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