Vinho

Verde

wijnen,

unieke

wijnen

–

Juli

2017

Vinho Verde verwijst naar de Portugese afgebakende wijnregio in het noorden van het land,
maar voor de meesten is dit een soort witte wijn en de thuishaven van de Alvarinho wijnen

De witte wijnen die in deze regio worden geproduceerd zijn uniek in de wereld. Naast de
alombekende Alvarinho wijnen, één van de meest gewaardeerde en oudste Portugese
druivenrassen, vindt u hier nog meer wijnen van hoge kwaliteit, die zeer goed presteren als
monocépage.
We hebben het over de Loureiro, Avesso en Arinto druivenrassen, waarvoor de
wijnproducenten hun beste percelen reserveren om deze mono-variëteiten witte wijnen te
kunnen produceren.
Deze wijnen krijgen veel aandacht van wijnkenners en bijvoorbeeld in Robert Parker (The
Wine Advocate) zie je veel van deze wijnen zeer goede reviews krijgen.
Het leuke aan deze wijnen is dat de kwaliteit veel beter is dan de gemengde variëteiten én
de prijs is veel lager dan de Alvarinho-wijnen.
Wij hebben voor u een selectie samengesteld van overheerlijke Loureiro, Arinto en Avesso
wijnen. Wijnen die gewoonweg deel moeten uitmaken van uw wijncollectie.

Onze Selectie *

Quinta do Ameal

Eminência

Covela Arinto Edição

Loureiro 2014 BIO

Loureiro 2010

Nacional 2015

€11

€26,7

€11

16,5/20

17,5/20

16/20

Revista de Vinhos

Revista de Vinhos

Revista de Vinhos

Campolargo Arinto

Covela Avesso Edição

ICE BAG Design

2015

Nacional 2015

Collection Orange

€14,2

€11

GRATIS

17,5/20

15,5/20

Bij elke aankoop in Juli en
Augustus

Revista de Vinhos

Revista de Vinhos

*Door op de foto’s te klikken komt u terecht op de informatiefiche van de wijn, en indien u wenst kan u deze
onmiddellijk toevoegen aan uw winkelwagen

Onze acties deze maand
-

Onze ZOMERACTIE : Bij elke aankoop in juli en augustus een gratis Trendy Ice bag
twv €5,8

-

Voor onze trouwe nieuwsbrieflezers bovenop nog een korting van 6% op de totale
factuur van uw eerstvolgende aankoop. Gebruik Kortingscode PV0717

De Beste Kwaliteit/Prijs
Ons volledige gamma: Prijslijst - Onze Wijnaccessoires al ontdekt ?

