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VINHO ROSÉ | ROSÉ WINE QUINTA DO SÍBIO 

 

 
 

 

Vinificação: As uvas são prensadas em prensa 
pneumática, decorrendo seguidamente a 
fermentação em cubas de inox com controle de 
temperatura. 100% do vinho é mantido em 
cubas de inox por um período de 6 meses antes 
de ser engarrafado. 

 
Notas de Prova: Um Rosé aromático e cheio de 
expressão, com ligeiras nuances de morango, 
complexadas com notas florais e de frutos 
vermelhos. Na boca, mostra-se repleto de 
sabores frutados, mas ao mesmo tempo 
complexo e com bom volume, terminado a 
prova com uma acidez vivíssima que o confere 
como um Rosé equilibrado e cheio de carácter. 

 
Vai bem com…. Pratos picantes e especiados, 
peixe grelhado e vieiras caramelizadas. 
 
Castas: Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 4,9 g/L 

 

 

 

Vinification: The grapes are pressed in a 

pneumatic press, followed by fermentation in 

stainless steel vats with temperature control. 

100% of the wine is kept in stainless steel vats for 

a period of 6 months before being bottled. 

 

Tasting Notes: An aromatic Rosé full of 

expression, with slight strawberry nuances, 

complexed with floral and red fruit notes. In the 

mouth, it is full of fruity flavours, but at the same 

time complex and with good volume, finishing 

the tasting with a lively acidity that confers it as 

a balanced Rosé full of character. 

 

It goes well with… Spicy and spicy dishes, grilled 

fish and caramelised scallops. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 4,9 g/L 
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