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VINHO BRANCO | WHITE WINE HERDADE DOS ARROCHAIS RESERVA BRANCO 

 

 
 

 
Vinificação: Após cuidadosa seleção das uvas, elas 
foram prensadas. Uma parte, cerca de 70%, foi 
fermentada em barris de 300 lts de carvalho francês 
e o restante foi fermentado em tanques de aço 
inoxidável com temperatura controlada a 16ºC. 
seguido de oito meses em borras finas, com o 
objetivo de aumentar a estrutura e a textura do 
vinho. 

 
Notas de Prova: Vinho de cor citrina. Aromas de flor 
de laranjeira, pêra e notas suaves de especiarias. 
Apresenta bem estruturado, com frescura bem 
equilibrada, volume de boca e final muito 
persistente. 

 
Vai bem com…. Vegetais frescos ou gratinados, 
entradas como ostras ou aspargos em molho de 
manteiga ou mesmo pratos com peixes gordurosos 
como salmão. 
 
Castas: Antão Vaz e Arinto. 
 
Região: Alentejo, Portugal 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vinification: After careful selection of the grapes, 

they were pressed. A part, around 70%, was 

fermented in 300 litre French oak barrels and the rest 

was fermented in temperature controlled stainless 

steel tanks at 16ºC. followed by eight months on fine 

lees, with the aim of increasing the structure and 

texture of the wine. 

 

Tasting Notes: Citrine-coloured wine. Aromas of 

orange blossom, pear and soft spicy notes. It is well 

structured, with well balanced freshness, mouth 

volume and a very persistent finish. 

 

It goes well with… Fresh or gratin vegetables, 

starters like oysters or asparagus in butter sauce or 

even dishes with fatty fish like salmon. 

 

Grape Varieties: Antão Vaz e Arinto. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Alcohol Content: 13% 
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