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VINHO TINTO | RED WINE DUAS QUINTAS COLHEITA BRANCO 

 
 
 

 
 

O Duas Quintas Branco é um vinho do Douro 
Superior, proveniente da Quinta de Ervamoira e 
da Quinta dos Bons Ares, elaborado com castas 
tradicionais da região. É um branco genuíno, 
fino e elegante, que exprime o potencial desta 
região. 
 
Notas de Prova: Límpido e brilhante, cor 
amarela pálida. Expressivo no nariz, com notas a 
citrinos maduros com o limão. Depois de agitar 
surgem outros aromas como pêssegos e 
damascos, mas sempre com uma sensação 
fresca de fundo. Na boca entra cheio e são as 
frutas mais maduras que chamam à atenção. O 
final è longo com uma frescura mineral que 
equilibra o vinho na perfeição. 
 
Castas: Rabigato, Viosinho, Arinto 

 
País: Douro – Portugal 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 4,70 g/L 

 
 

Duas Quintas White is a Douro Superior wine, 
from Quinta de Ervamoira and Quinta dos Bons 
Ares, made with traditional grape varieties from 
the region. It is a genuine, fine and elegant white 
that expresses the potential of this region. 
 
 
Tasting Notes: Clear and bright, pale yellow 
color. Expressive on the nose, with notes of ripe 
citrus and lemon. After stirring, other aromas 
such as peaches and apricots appear, but always 
with a fresh feeling in the background. In the 
mouth it is full and it is the ripest fruit that 
attracts attention. The finish is long with a 
mineral freshness that balances the wine 
perfectly. 
 
Grapes: Rabigato, Viosinho, Arinto 
 
Country: Douro – Portugal 

 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 4,70 g/L 
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