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Borba 
Alentejo 
Portugal 

D.O.C. Alentejo Argilo-calcários 
e xistosos

Óscar 
Gato

Estágio de 
4 meses em 

barrica

- Pratos de Peixe e
Mariscos cozinhados

- Pratos de carne 
grelhada

Consumir a 
12-14ºC

Consumir já 
ou guardar 
3-4 anos

Uvas provenientes de vinhas previamente selecionadas seguem um rigoroso 
controlo de maturação antes da decisão de vindima. Na Adega, segue-se ao 
processo de desengace total e de ligeira maceração pré-fermentativa, uma 

 
a 15ºC, seguida por estágio ligeiro e parcial em barricas de carvalho francês 
com “batônnage sur lies”. As castas foram acompanhadas separadamente 

garrafas em cave durante 3 meses. Este vinho é estabilizado naturalmente, de 
modo a preservar toda a sua harmonia e caraterísticas varietais. Poderá por 

qualidade.

Aspeto cristalino, cor esverdeada dourada. 

Aroma intenso e complexo, de caráter elegante sugerindo notas de frutos 
tropicais, ananás e ligeira baunilha, com presença subtil de madeira de 
carvalho francês.

Estruturado, generoso, harmonioso e equilibrado na boca. Paladar macio, re-

Teor Alcoólico: 13,5% Vol. - Acidez Total: 5,80 g/L - pH: 3.20
SO2 Total: <160 mg/L - Contém Sulfitos

Caixa de 6 garrafas x 0,75 L / 85 caixas por palete.

Montes Claros Reserva Branco 0,75 L  5602154661486
Montes Claros Reserva Branco Cx de 6 x 0,75 L 65602154661488

Boas Práticas de Transporte e Armazenagem
Para evitar alterações precoces nas características organoléticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente 
de tempe
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ratura (10 – 18ºC) e de humidade relativa (50 – 80%).
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Boas Prá

Consumo de Vinho com Moderação

ticas de Transporte e Armazenagem
Para evitar alterações precoces nas características organoléticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente 
de temperatura (10 - 18ºC) e de humidade relativa (50 - 80%).
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Não contem ingredientes de origem animal. Apto a dieta vegan.


