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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DO CIDRÔ MARQUIS 

 

 
 

 
Vinificação: Fermentação ocorre em cubas de inox 
com controle de temperatura, seguido de um estagio 
em barricas de carvalho Francês por um período de 
14 meses, em que 50% do vinho estagia em barrica 
nova de 550 l. 
 
Notas de Prova: Um invulgar e inovador Branco 
duriense que se revela como um verdadeiro Topo de 
Gama pela sua enorme frescura, intensidade e 
complexidade aromática onde se salientam aromas 
minerais e notas de pimento verde, toranja e 
espargos com uma nuace de madeira. Na boca revela 
frescura e sabores frutados, onde a vertente mineral 
está novamente presente terminando com um final 
de prova longo e persistente, coroado por uma 
finíssima e equilibrada acidez. 
 
Vai bem com…. Queijos fortes, nomeadamente Brie 
de Meaux ou Queijoda Serra, com peixes grelhados 
e arroz de marisco. 
 
Castas: Sauvignon Blanc. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,62g/L 
 

 

 

 

Vinification: Fermentation takes place in stainless 

steel vats with temperature control, followed by 

ageing in French oak barrels for a period of 14 

months, 50% of which in new 550 litre barrels. 

 

Tasting Notes: An unusual and innovative Douro 

white that reveals itself as a true Top of the Range 

for its enormous freshness, intensity and aromatic 

complexity where mineral aromas and notes of green 

pepper, grapefruit and asparagus with a nuance of 

wood stand out. In the mouth it reveals freshness and 

fruity flavours, where the mineral aspect is again 

present ending with a long and persistent end of 

tasting, crowned by a fine and balanced acidity. 

 

It goes well with… Strong cheeses, notably Brie de 

Meaux or Queijoda da Serra, with grilled fish and 

seafood rice. 

 
Grape Varieties: Sauvignon Blanc. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,62 g/L 
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