
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 

VINHO BRANCO Monte da Ravasqueira Reserva da Família 2019 

 

 
 

 
O vinho Ravasqueira Reserva da Família Branco 
é clássico e intemporal, produzido unicamente a 
partir de zonas selecionadas da vinha. 
 
De perfil autêntico e internacional, refletem o 
carácter especial que as castas Viognier e 
Alvarinho revelam no terroir da Ravasqueira, em 
conjunto harmonioso e com estágio de 5 meses 
em barricas de Carvalho francês. 
 
Nota de Prova: De cor amarela e traços 
esverdeados este vinho apresenta grande 
mineralidade e notas de citrinos maduros bem 
marcadas. Na prova apresenta uma 
untuosidade, reflexo do estágio sobre as borras 
com battonage ligeira durante 6 meses antes do 
engarrafamento. Um vinho complexo cheio de 
harmonia e elevação. apresenta um grande 
espectro gastronómico. Para beber já ou para 
guardar. 
  
 
Castas: Viognier e Alvarinho 
 
Teor Alcoólico: 13%  
 
 
 
 

 
The Ravasqueira Reserva da Família white wine 
is classic and timeless, produced only from 
selected areas of the vineyard. 
 
With an authentic and international profile, they 
reflect the special character that the Viognier 
and Alvarinho grape varieties reveal in the 
Ravasqueira terroir, in harmonious combination 
and with a 5-month aging in French oak barrels. 
 
Tasting Notes: Yellow in color and greenish in 
color, this wine has great minerality and well-
marked ripe citrus notes. In the tasting it 
presents an unctuousness, reflective of the stage 
on the lees with light battonage for 6 months 
before bottling. A complex wine full of harmony 
and elevation. it presents a great gastronomic 
spectrum. To drink now or to store. 
 
 
 

 
Grape Varieties: Viognier and Alvarinho 
 
Alcohol Content: 13% 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
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