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Vintage Port é um vinho de uma única colheita de 
excelente qualidade. O vinho deve ser engarrafado 
entre o segundo e o terceiro ano de idade, a partir 
de agora em garrafa. 

 
Notas de Prova: Cor preta impenetrável. Um nariz 
clássico de Fonseca dominado por um frutado 
exuberante e hedonista, uma poderosa redolência 
de amora escura e groselha negra que libera 
lentamente uma mistura inebriante de aromas de 
especiarias e ervas, notas sedutoras de café e cacau, 
notas de ameixa. Os taninos grossos e aveludados 
conferem ao vinho uma densidade voluptuosa, 
integrando-se sem esforço à infusão sumptuosa de 
geleia de amora, chocolate preto e alcaçuz que 
reveste o paladar. Os taninos também estão 
presentes no acabamento que transborda de sabor a 
amora e groselha. 
 
Vai bem com… Queijo como Stilton ou Gorgonzola. 
Mas você também pode incorporá-los em uma 
refeição, combinando, por exemplo, um Steak au 
Poivre 

 
Castas: Vinhas velhas  
 
Região: Douro, Portugal  
 
Teor Alcoólico: 20%  

Vintage Port is a wine from a single vintage of 
excellent quality. The wine must be bottled between 
the second and third year of age, from now on in the 
bottle. 

 

 
Tasting Notes: Impenetrable black color. A classic 
Fonseca nose dominated by lush, hedonistic 
fruitiness, a powerful blackberry and blackcurrant 
redolence that slowly releases an intoxicating blend 
of spice and herb aromas, seductive coffee and cocoa 
notes, plum notes. The thick, velvety tannins give the 
wine a voluptuous density, blending effortlessly with 
the sumptuous infusion of blackberry jam, dark 
chocolate and licorice that coats the palate. Tannins 
are also present in the finish, which overflows with 
blackberry and blackcurrant flavor. 
 

 
It goes well with… Cheese like Stilton or Gorgonzola. 
But you can also incorporate them into a meal, 
combining, for example, a Steak au Poivre 
 
 
Grape Varieties: Old vineyards 
 
 Region: Douro, Portugal  
 
Alcohol Content: 20% 
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