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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DO GRADIL COLHEITA TARDIA 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas foram colhidas no início de 
novembro, nas primeiras horas da manhã para manterem 
a frescura aromática. A fermentação decorreu numa 
pequena cuba de aço inox à temperatura de 12ºC. 
Estagiou durante 6 meses numa barrica de carvalho 
francês de 3.ª utilização, até ser engarrafado. Permaneceu 
na garrafa, em estágio, durante mais 6 meses. 
 
Notas de Prova:  Com uma encantadora cor dourada, este 
vinho surpreende com seus aromas doces, onde nos 
envolvemos facilmente nas notas de frutas secas, tâmaras 
e passas, harmonizadas por sugestões de mel. Na boca, 
deixamo-nos render pela sua untuosidade, elegância e 
doçura, tudo em perfeito equilíbrio com a frescura, 
sempre presente, proporcionada pelo único terroir. 

 
 
Vai bem com….  Patê e foie gras. É também o par perfeito 
para sobremesas. 
 
Castas:  Petit Manseng e Sémillon 
 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: Vera Moreira 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes were harvested in early 

November, in the early hours of the morning to maintain 

the aromatic freshness. Fermentation took place in a small 

stainless steel vat at a temperature of 12ºC. It aged for 6 

months in a 3rd use French oak barrel before being 

bottled. The wine ages in the bottle for a further 6 months. 

 

Tasting Notes: With a lovely golden colour, this wine 

surprises with its sweet aromas, where we easily get 

involved in the notes of dried fruits, dates and sultanas, 

harmonized by hints of honey. In the mouth, we let 

ourselves surrender by its unctuosity, elegance and 

sweetness, all in perfect balance with the freshness, 

always present, provided by the unique terroir. 

 

It goes well with… Pâté and foie gras. It is also the perfect 

match for desserts. 

 
Grape Varieties: Petit Manseng e Sémillon 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: Vera Moreira 
 
Alcohol Content: 13% 
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