Desde a primeira uva...

Since the first grape...

Nas encostas escarpadas e íngremes do
Douro, pela bênção do sol e pela arte do
homem, a videira produz um néctar
digno da mesa dos deuses.

On the Sharp and step banks of the
Douro, blessed both by the sun and by
the art of man, the wines produce a
nectar worthy of even the very finest
tables.

Localizada na margem esquerda do Rio
Pinhão, a uma altitude de 300 metros, a
plantação de videiras de castas nobres
beneﬁcia de um microclima favorável à
produção de néctares dignos de
incluírem a Quinta do Estanho na
primeira demarcação de Vinhos de
Feitoria, em 1757.
Imbuídos da ancestral tradição familiar
do cultivo da vinha e da produção
vinícola, ao longo do tempo, a Quinta do
Estanho tem vindo a produzir Vinhos
genuínos, conciliando as antigas práticas
com as mais avançadas tecnologias, o
que lhes confere nobreza e distinção.

Located on the left bank of the River
Pinhão, at an altitude of 300 meters, the
plantation of noble grape varieties
benefits from a favorable microclimate to
the production of nectars worthy of
getting Quinta do Estanho included
within the first ever Vinhos de Feitoria
demarcation, in 1757.
Imbued with the ancestral family tradition
of vine growing and wine production,
Quinta do Estanho has been producing
genuine wines, reconcile old practices
with the most advanced technologies,
which gives them nobility and distinction.

Faça uma viagem pelos sentidos,
conduzido pelos paladares e aromas que
só a tradição e o grande Amor familiar
pelo Vinho são capazes de proporcionar.

Take a journey through the senses, driven
by the palates and aromas that only the
tradition and the great Love for the
family Wine can provide.

Seja bem-vindo!

Welcome!

Região Demarcada do Douro
Douro Demarcated Region

Contactos / Contacts
Quinta do Estanho Vinhos do Porto e Douro
Av. Dr. Porfírio Teixeira Rebelo, 1 - Cheires
5070-342 Alijó - Portugal
Tel. +351 259 686 377 / 259 685 054
Telm. +351 938 501 001
Coordenadas GPS sede: N 41º16'53'' W7º32'22''
Quinta do Estanho: X 249271.23m
Y:478658.53m

www.quintadoestanho.com info@quintadoestanho.com
quintadoestanho
quintadoestanho

Vinhos do Porto e Douro
Port and Douro Wines

Portugal

Porto Vintage

Porto LBV

Reserva

Grande Reserva

Reserva

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.

Vinha Velhas com cerca de três dezenas de variedades
identificadas.

Tradicionais do Douro onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Sousão.

Cor vermelho escuro. Notas de fruta vermelha bem
madura, balsâmico e mentolado. Vinoso com taninos
sedosos, final longo e fresco.
Color dark red. Notes of ripe red fruit, balsamic and
menthol. Vinoso with silky tannins, long and fresh finish.
Vinificação em lagares de granito com pisa a pé. Estágio em
casco de carvalho em ambiente fresco e humidade
controlada.
Vinification in granite mills with foot treading. Stage in oak
barrels in fresh environment and controlled humidity.
Servir como aperitivo acompanhado de frutos secos ou
como digestivo, na companhia de queijos tipo Serra,
Cammembert, Rokefort, com chocolate amargo ou doce.
Serve as an aperitif accompanied with nuts or as a digestive,
in the company of cheeses type Serra, Cammembert,
Rokefort, with bitter or sweet chocolate.

Cor vermelho escuro. Notas de fruta vermelha bem
madura, balsâmico e mentolado. Vinoso com taninos
sedosos, final longo e fresco.
Color dark red. Notes of ripe red fruit, balsamic and
menthol. Vinoso with silky tannins, long and fresh finish.
Vinificação em lagares de granito com pisa a pé. Estágio em
casco de carvalho em ambiente fresco e humidade
controlada.
Vinification in granite mills with foot treading. Stage in oak
barrels in fresh environment and controlled humidity.
Servir como aperitivo acompanhado de frutos secos ou
como digestivo, na companhia de queijos tipo Serra,
Cammembert, Rokefort, com chocolate amargo ou doce.
Serve as an aperitif accompanied with nuts or as a digestive,
in the company of cheeses type Serra, Cammembert,
Rokefort, with bitter or sweet chocolate.

Cor vermelho alaranjado. Notas frescas de cereja e
amora, frutos secos e balsamo. Na boca é evidente o
equilibrio entre frescura e envelhecimento, com grande
harmonia.
Orange red color. Fresh notes of cherry and blackberry,
nuts and balsamo. In the mouth the balance between
freshness and aging is evident, with great harmony.

Cor purpura e bastante profunda com laivos violeta e de
grande complexidade aromática. Sobressaem a fruta madura,
com notas de amoras, cerejas pretas, moca, chocolate e café,
encontrando-se a madeira muito bem casada com a fruta. Na
boca é denso, com taninos firmes e uma acidez viva que lhe
confere frescura e longevidade.
Purple color and very deep with violet lavas and of great
aromatic complexity. The ripe fruit, with notes of blackberries,
black cherries, mocha, chocolate and coffee stands out, and
the wood is very well married to the fruit. In the mouth it is
dense, with firm tannins and a living acidity that gives it
freshness and longevity.

Cor rubi profundo. Aroma com notas subtis de frutos pretos,
como amora e mirtilo, conjugados com notas de figo, moca e
cacau. Na boca revela frescura, estrutura e equilíbrio, com
taninos firmes e de grande qualidade. Com um final complexo,
persistente e aromático.
Deep ruby color. Aroma with subtle notes of black fruits, such
as blackberry and blueberry, combined with notes of fig,
mocha and cacao. In the mouth it reveals freshness, structure
and balance, with firm tannins and of great quality. With
complex, persistent and aromatic finish.

16ºC-18ºC.

16ºC-18ºC.

Fermentação em lagares de granito com pisa a pé. Blend de
vários vinhos estagiados em toneis de carvalho Francês
durante no mínimo 7 anos.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines staged in French oak barrels for at least 7 years
Melão com presunto, queijos, sobremesas de frutos secos
ou frutos vermelhos, chocolate negro.
Melon with ham, Cheeses, desserts of nuts or red fruits,
dark chocolate.
16ºC-18ºC.

Porto +40 Anos

Porto 30 Anos

Fine Ruby

Fine Tawny

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Sousão.
Cor aloirada com laivos amarelados e esverdeados. Aroma
de incrivel poder, onde predomina o cravinho da india,
canela, alcaçuz, noz, avelã, café torrado e vinagrinho. A
boca é inundada de sabores a especiarias, com muita
persistência e envolvência.
Blondie color with yellowish and greenish highlights. Aroma
of incredible power, where the Indian cloves predominate,
cinnamon, licorice, walnut, hazelnuts, roasted coee and
vinagrinho. The mouth is ooded with spice avors, with much
persistence and envelopment.
Escolha selecionada nas melhores parcelas das nossas vinhas
velhas. Fermentação em lagares de granito com pisa a pé.
Blend de vários vinhos estagiados em toneis de carvalho.
Choose selected in the best plots of our old vineyard.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines staged in oak barrels.
A solo ou como companhia de uma boa conversa, digestivo
com o café expresso, ou como companhia de um charuto.
Solo or as a company of a good chat, digestive with
espresso, or as a company of a cigar.
14ºC-18ºC.

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.
Cor âmbar. Aroma muito intenso e elegante a baunilha,
caramelo, moka, verniz e canela. Na boca é acetinado,
agradável frescura envolvida em frutos secos, final
sublime!
Amber color. Very intense and elegant aroma of vanilla,
caramel, mocha, varnish and cinnamon. In the mouth is
silky, pleasant freshness wrapped in nuts, ultimate sublime!

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.
Cor vermelho rubi. Aroma vivo a frutos vermelhos, cereja,
ameixa e framboesa. Na boca é volumoso, com grande
frescura e irreverência.
Color ruby red. Aroma alive to red fruits, cherry, plum and
raspberry. In the mouth it is voluptuous, with great
freshness and irreverence.
Fermentação em lagares de granito com pisa a pé. Blend
de vários vinhos em toneis de carvalho durante curto
periodo de tempo..
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines in oak barrels for a short period of time.
Acompanha com cheesecake, sobremesas de frutos
vermelhos e queijos de pasta mole.
Maches with cheesecake, red fruits desserts and soft
cheeses.

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.
Cor vermelho alourado. Aromas a frutos vermelhos
maduros, com a complexidade de frutos secos. Na boca a
sua frescura, doçura natural e sedosos taninos
conjungam-se harmoniosamente.
Red-brown color. Aromas to ripe red fruits, with the
complexity of nuts. In the mouth its freshness, natural
sweetness and silky tannins harmonize harmoniously.
Fermentação em lagares de granito com pisa a pé. Blend de
vários vinhos em toneis de Carvalho Francês.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines in French Oak barrels.

16ºC-18ºC.

16ºC-18ºC.

Porto 20 Anos

Porto 10 Anos

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Sousão.

Tradicionais do Douro, onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz. Tinta Barroca e Sousão.

Cor dourada com nuances alaranjadas. Aroma intenso e
complexo a toranja, ameixa, amêndoa, café, iodo e cedro.
Na boca é suave e seco com grande persistência a frutos
secos e frutos maduros.
Golden color with orange nuances. Intense and complex
aroma of grapefruit, plum, almond, coffee, iodine and cedar.
In the mouth it is soft and dry with great persistence to
dried fruits and ripe fruits.

Cor vermelho alourado. Aroma elegante e complexo,
marcado pelo fruto maduro, compotas e frutos secos, com
notas de baunilha, uva passa e geleia. Na boca é vinoso, com
fruta fresca, macio e amadeirado.
Red-brown color. Aroma elegant and complex, marked by
ripe fruit, jams and dried fruit, with notes of vanilla, raisin and
jam. In the mouth it is vinous, with fresh fruit, soft and woody.

Fermentação em lagares de granito com pisa a pé. Blend de
vários Vinhos etagiados em toneis de carvalho francês.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines staged in french oak barrels .
Pudim Abade de Priscos, frutos secos simples ou em
sobremesa, gelados.
Pudding Abade de Priscos, simple or dessert dried fruit, ice
cream.
14ºC-18ºC.

Escolha selecionada nas melhores parcelas das nossas
vinhas velhas. Fermentação em lagares de granito com pisa
a pé. Blend de vários vinhos estagiados em toneis de
carvalho.
Choose selected in the best plots of our old vineyard.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend of
several wines staged in oak barrels.
Queijos de sabor forte e intensos, digestivo com o café
expresso, ou como companhia de um charuto.
Cheeses with strong and intense flavor, digestive with
espresso, or as a company of a cigar.

Saladas de tomate, peixes fumados, queijos de média
intensidade, sobremesas de baixa doçura.
Tomato salads, smoked fish, medium intensity cheeses and
desserts of low sweetness.

16ºC-18ºC.

Fermentação em lagares de granito com pisa a pé. Blend
de vários vinhos estagiados em toneis de carvalho.
Fermentation in granite presses with foot treading. Blend
of several wines staged in oak barrels.
Bolo de laranja, Doce de ovos, Leite creme, Castanhas e
pudim de ovos.
Orange cake, Sweet eggs, Cream milk, Chestnuts and egg
pudding.
16ºC-18ºC.

Special White Reserve
Tradicionais do Douro, onde predomina Arinto, Viosinho,
Côdega, Rabigato e Gouveio.
Cor dourada âmbar. Aroma fino, numa mistura de frutos
tropicais, fruta cristalizada e especiarias. Belo equilíbrio
entre a doçura e acidez, tornando-o longo e delicado.
Golden amber color. Fine aroma, in a mixture of tropical
fruits, crystallized fruit and spices. Beautiful balance
between sweetness and acidity, making it long and delicate.

Fine White

Acompanha com assados, carnes vermelhas e queijos de
sabor intenso.
Matches with roasts and red meat and cheeses of intense
flavour.
16ºC-18ºC.

Colheita Tinto

Colheita Branco

Tradicionais do Douro onde predomina Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Sousão.

Tradicionais do Douro, onde predomina Malvasia fina, Arinto,
Gouveio, Rabigato e Viosinho.

Vinho de cor rubi intensa. Aroma complexo destacando a
fruta vermelha, noz moscada e a flor de laranjeira, com
nuances de esteva. Na boca uma acidez equilibrada com
taninos sedosos. Um final longo e persistente.
Wine with intense ruby color. Complex aroma highlighting red
fruit, nutmeg and orange blossom, with steely nuances. In the
mouth a balanced acidity with silky tannins. A long and
persistent aftertaste.

Vinho de cor amarelo esverdeado. Aroma elegante de notas
florais e de fruta (alperce, manga e líchia) com uma
envolvente sensação mineral, de final longo e fresco.
Wine with greenish yellow colours. Elegant aroma with floral
and fruity notes (apricot, mango and lychee) with an involving
mineral sensation with a long and fresh aftertaste.
Uvas fermentam em cuba de inox com temperatura
controlada.
Grapes ferment in stainless steel vat at a controlled
temperature.

Uvas fermentam em cuba de inox. Estágio em barrica de
Carvalho Francês.
Grapes ferment in stainless steel vat. Staged in French oak
barrels.

Acompanha com peixe a marisco, carnes brancas, saladas e
vegetais.
Matches with fish and seafood, white meat, salads and
vegetables.

Acompanha carnes brancas e vermelhas, churrascos,
gastronomia italiana, sushi ou queijos de média intensidade.
Matches with white and red meat, barbecue, italian dishes,
sushi or half-intensity cheeses.

8ºC-10ºC.

16ºC-18ºC.

Tradicionais do Douro, onde predomina Arinto, Viosinho,
Côdega, Rabigato e Gouveio.

Presunto, queijos de sabor intenso, foie-gras, doce de ovos
e gelado.
Ham, intense-flavored cheeses, foie-gras, sweet eggs and
ice cream.

Cor amarela dourada. Aroma complexo de citrinos,
pêssego, mel e baunilha. Na boca é fresco e muito frutado.
Color yellow gold. Complex aroma of citrus, peach, honey
and vanilla. In the mouth it is fresh and very fruity.
Fermentação com maceração pelicular e estágio em
balseiros de Carvalho Francês.
Fermentation with skin maceration and stage in french oak
barrels.
Servir fresco como aperitivo (simples, com soda ou tónica),
queijos de pasta mole, sopas frias ou saladas de melão,
meloa e ananás.
Serving fresh as an aperitif (simple, with soda or tonic), Soft
cheese, cold soups or salads of melon, meloa and
pineapple.

10ºC-12ºC.

6ºC-10ºC.

Fermentação com maceração pelicular e estágio em
balseiros de Carvalho Francês sob borras finas.
Fermentation with skin maceration and stage in french
oak barrels under thin lees.

Maceração a frio e fermentação em Inox. Estágio em barricas
de Carvalho Francês durante 12 meses.
Cold maceration and fermentation in stainless steel. Stage in
French oak barrels for 12 months.

Pisa a pé em lagares de granito, maceração a frio e
fermentação em Inox e maceração pós-fermentativa durante
30 dias. Fermentação malolactica e estágio em barricas novas
de carvalho frances, durante 12 meses.
Foot treading in granite wineries, cold maceration, stainless
steel fermentation and post-fermentative maceration for 30
days. Malolactic fermentation and aging in new French oak
barrels for 12 months.
Acompanha pratos de caça, carnes vermelhas e queijos de
sabor intensos.
Maches with hunting food, red meats and cheeses of intense
flavor.
16ºC-18ºC.

Vinhos com história, feitos com amor
Wines with a history, made with love

1500ML

750ML

375ML

5ML

