
 
 

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 | WHITE WINE QUINTA DOS ROQUES RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: Trituração das uvas com desengace 
parcial, seguida de uma prensagem suave em prensa 
automática. O mosto foi clarificado pela acção da 
gravidade e decantação; a fermentação com 
leveduras selecionadas a uma temperatura de 18-
24ºC e o envelhecimento com "battonnage" do 
Encruzado ocorreu em barricas de carvalho francês 
durante 1 ano e os outros 20% (4 variedades) em 
cubas de aço inoxidável a uma temperatura 
controlada de 16-18º C. 
 
Notas de Prova: Com cor palha perfeitamente clara; 
boa intensidade aromática onde as notas de 
carvalho ainda estão presentes mas muito bem 
integradas com notas cítricas e tropicais. No paladar 
tem um bom volume e estrutura e uma frescura 
remanescente. O final é muito longo e persistente. 
 
Vai bem com…. Petiscos, peixes grelhados e frutos 
do mar. 
 
Castas: Malvasia Fina,Bical,Cerceal Branco,Gouveio. 
 
Região: Dão, Portugal 
 
Enologia: Rui Reguinga e Luís Lourenço. 

 
Teor Alcoólico: 14,1% 
 
Acidez Total: 5,68 g/L 
 

 

 

 

Vinification: Crushing of the grapes with partial 

desteming, followed by a soft pressing in automatic 

press. The must was clarified by the action of gravity 

and decantation; fermentation with selected yeasts 

at a temperature of 18-24ºC and the ageing with 

“battonnage” of the Encruzado occurred in French 

oak barrels during 1 year and the other 20% (4 

varieties) in stainless steel vats at a controlled 

temperature of 16-18º C. 

Tasting Notes: Light straw perfectly clear; good 

aromatic intensity where the oak notes are still 

present but very well integrated with citric and 

tropical notes. On the palate has a good volume and 

structure and a remarcable freshness. The finish is 

very long and persistent. 

It goes well with… Appetizzers, grilled fish and 

seafood. 

Grape Varieties: Malvasia Fina,Bical,Cerceal 
Branco,Gouveio. 
 
Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Rui Reguinga and Luís Lourenço. 
 
Alcohol Content: 14,1% 
 
Total Acidity: 5,68 g/L 
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