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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DE LA ROSA RESERVA 

 

 
 

 
 
Vinificação: É feita uma vindima manual das castas 
indígenas das vinhas velhas Viosinho, Rabigato e Gouveio 
que é depois misturada com os restantes 10% de mistura 
de campos mistos. De seguida 50% do vinho foi 
parcialmente fermentado e amadurecido em barris, 
sendo o restante em pequenas cubas de aço inoxidável 
 
 
Notas de Prova: Aroma intenso, mas contido, a fruta 
branca com forte mineralidade. No palato é denso e 
fresco, sendo ao mesmo tempo linear e com um final 
longo. Tem um início subtil, mas com uma explosão de 
sabores pelo meio, acabando com um final nobre com um 
toque amargo delicioso 
 
 
 
Vai bem com…Refeições Leves e Peixe  
 
 

 
 

 
Castas: Viosinho (60%), Rabigato (25%), Gouveio (5%) e 
outras (10%) 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Jorge Moreira e Sophia Bergqvist 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,0 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,8 g/L 
 

 

 

Vinification: A manual harvest is made of the indigenous 

varieties from the old vines Viosinho, Rabigato and 

Gouveio which is then blended with the remaining 10% 

mixed field blend. Then 50% of the wine is partially 

fermented and matured in barrels, the remainder in small 

stainless steel vats 

 

Tasting Notes: Intense but restrained aroma with lively 

white fruit and strong minerality. On the palate it is dense 

and fresh, whilst also being linear with a long finish. Subtle 

start with an explosion of flavours in middle palate and a 

noble finish with delicious bitterness 

 

  

 

It goes well with… Light Meals and Fish 

 
 
 
 
 
Grape Varieties: Viosinho (60%), Rabigato (25%), Gouveio 
(5%) and others (10%) 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira and Sophia Bergqvist 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,0 g/L  
 
Residual Sugar: 0,8 g/L 
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