- The Coimbra Mattos familien, vælger aftapning og afsætning af vin fremstillet udelukkende af druer af dets egenskaber,
Selskabet dannede i 1986 "Aida Coimbra Ayres de Mattos and Sons, Ltd", med status som "vintner-aftapper "med hovedkvarter i
Causeway House, street Promenade, Galafura sogn i kommunen Peso da Régua.
Den Ayres de Mattos gren oprindelsesstatus og bosiddende i Galafura i over syv generationer, er en efterkommer af Francisco
Ayres de Carvalho og Maria de Mattos, som boede der i det syttende århundrede og har altid været helliget vindyrkning.

Hvide portvine
Valriz
White

Valriz tør,
lys hvid

Druer:Malvasia Fina, Gouveio (Verdelho), Rabigato og Síria
Lagring:
Ståltanke og efterfølgende på egefade i tre år
Farve: Hvid, gylden halm
Aromaer: Kompleks smag af fadlagring med bløde nuancer af vanilje
og tørret frugt.
Smag: Fløjl i munden med en god balance mellem struktur og
friskhed med en lang eftersmag vedvarende med toner af hasselnød
og mandler.
Druer: Malvasia Fina, Gouveio (Verdelho), Rabigato og Síria
Lagring: to år på egefade
Farve:
Gul gylden
Aromaer: Tørre og tropiske frugter
Smag: God balance mellem syrlig friskhed og sukker, frisk i munden
med en behagelig sødme. Præsenterer en god struktur med nuancer
af tropiske frugter med en langvarende eftersmag

Pris
140,00

Pris
140,00

Tawny portvine
Valriz
Tawny

Valriz 10
år gammel

Valriz 20
år gammel

Valriz 30
år gammel

Druer: Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagring: I ståltanke og efterfølgende på Madeirafade i 5 år.
Farve: Rødlig, lys gylden
Aromaer: Krydderierne med vanilje og karamel.
Smag: Den smager fint af Madeirafadet, nødder og vanilje med en
god, blød eftersmag
Druer: Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagring i beholdere beholdere af stål med efterfølgende lagring på
fade af kastanjetræ.
Farve: Rød, lys gylden
Aromaer: Tørrede frugter, mandel, lys hasselnød, krydderier og
vanilje.
Smag: God balance og volumen i munden, med smag af krydderier
og tørrede frugter
Druer:Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagring i ståltanke og efterfølende i store fade af kastanjetræ.
Farve: Rød, lys gylden
Aromaer: Smag af lagring i fade af kastanjetræ med mange
smagsnuancer af d vanilje og lys hasselnød. Sød og velafbalanceret
med en god lange eftersmag.

Pris
140,00

Druer:Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagring i beholdere af stål med auto vinificador. Efterlagring i store
fade af kastanjetrætræ
Farve: Rød, lys gylden, med grønne nuancer
Aromaer: i næsen fremhæves nødder, vanilje og andre krydderier
Smag: Smagen er klar og ren af nødder, vanilje og blommesten

Pris
529,00
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Pris
220,00

Pris
329,00

- The Coimbra Mattos familien, vælger aftapning og afsætning af vin fremstillet udelukkende af druer af dets egenskaber,
Selskabet dannede i 1986 "Aida Coimbra Ayres de Mattos and Sons, Ltd", med status som "vintner-aftapper "med hovedkvarter i
Causeway House, street Promenade, Galafura sogn i kommunen Peso da Régua.
Den Ayres de Mattos gren oprindelsesstatus og bosiddende i Galafura i over syv generationer, er en efterkommer af Francisco
Ayres de Carvalho og Maria de Mattos, som boede der i det syttende århundrede og har altid været helliget vindyrkning.

Valriz +40

Druer Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagring i beholdere af lixiviation med auto vinificador. Efterlagring i
store fade af kastanjetræ.
Farve:
Lys, gylden, med grønne nuancer rundt i glasset.
Aromaer: Intense tørrede frugter, hvor der er en fremtrædende duft
nødder med en let duft af chokolade
Smag: Enestående harmoni i smagen, der holder længe i munden
med smag af nødder, vanilje og chokolade
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Ruby portvine

Valriz
Ruby

Druer: Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Lagretstålbeholdere og efterfølgende lagret på træfade i 3 år.
Aromaer: Riped frugt med behagelige noter af rosiner.
Smag: Blød og uden aggressivitet. Den har en fremragende balance
mellem struktur og den naturlige sødme. I munden smager du de
modne bær og en fin smag af vanilje.

Pris
140,00

Colheita

Porto
Valriz
Colheita
de 1958

Druer: Tinta Amarela, Tinta Roriz og Touriga Franca
Teknisk vinfremstilling: I stentanke og efterfølgende lagring i 24 år i
store fade af kastanjetræ. Flasket i 1984.
Farve: Lys gylden
Aromaer: Meget komplekse, fine spidser af familien af vanilje og fad.
Smag: Der er en meget blød og silkeagtig smag i munden, men stadig
med noter af vinens friskhed (år 1958), og en god kontakt til
smagsnuancerne. Rig og intens med smagen af fad med eb
vedholdende eftersmag af nødder, vanilje og blommesten.
Bemærk at det er en vin, der med sin alder (mere end 50 år gammel)
fortjener, at vi "venter på ham” i glasset, for at opnå dens kompleksitet
af aroma og smag.

Pris
999,00

Hvidvine
År: 2015

Druer: Arinto, Gouveio (Verdelho), Malvasia Fina og Rabigato
Farve: Lys gul-grøn
Aromaer: Blomsternoter
Smag: God koncentration i munden, afbalaceret og frisk smag.
restordre

Pris
85,00

Quinta da
Laceira
2016

Druer: Arinto, Gouveio (Verdelho), Malvasia Fina, Rabigato og
Viosinho
Farve: Citrus
Aromaer: Intense, med noter af citron, grapefrugt og hvide frugter
Smag: Koncentreret, frisk og velafbalanceret, med lang eftersmag

Pris
85,00

Quinta da
Laceira Rosé 2015

Druer: Bastardo og Tinta Roriz
Teknisk vinfremstilling
I rustfrit ståltanke, med kontrolleret temperatur.

Rosevine
Pris
85,00
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- The Coimbra Mattos familien, vælger aftapning og afsætning af vin fremstillet udelukkende af druer af dets egenskaber,
Selskabet dannede i 1986 "Aida Coimbra Ayres de Mattos and Sons, Ltd", med status som "vintner-aftapper "med hovedkvarter i
Causeway House, street Promenade, Galafura sogn i kommunen Peso da Régua.
Den Ayres de Mattos gren oprindelsesstatus og bosiddende i Galafura i over syv generationer, er en efterkommer af Francisco
Ayres de Carvalho og Maria de Mattos, som boede der i det syttende århundrede og har altid været helliget vindyrkning.
Farve: Lys laks
Aromaer: Bærnoter
Smag: God og afbalanceret syre med smag af tropiske frugter

Rødvine
Quinta da
Laceira Rød 2015
Quinta das
Condessas
- Rød 2015

Quinta dos
Mattos Red
Reserva
2013

Druer:Touriga Franca, Tinta Roriz og Tinta Amarela
Lagring i rustfri ståltanke med efterfølgende lagring på egefade.
Farve: Dyb rubin med violette farver
Aromaer: Sorte frugter, kirsebær, krydderier, med nogle noter af fad
Smag: God volumen, frisk, frugtagtig, blød, med modne tanniner og
god finish
Druer:Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca og Touriga
Nacional
Teknisk vinfremstilling I beholdere med lixiviation med autovinificador og kontrolleret temperatur.
Farve: Rød, violet
Aromaer: Røde frugter og violette blomster
Smag: Meget stærk, med struktur og runde tanniner. God
syrebalance og med en lang smag af frugt.
Druer:Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca og Touriga
Nacional
Teknisk vinfremstilling:I rustfri ståltanke med kontrolleret
temperatur. lagring på egefade. Ideel temperatur 16-18 ° C.
Smagsprøver
Farve: Dyb rubin-rød med violette farver
Aromaer: Intense sorte frugter med nogle noter af det nye træ og
krydderier
Smag: Koncentreret, afbalanceret og frisk; komplimenteret af soft tipe
taniner og en lang finish

Pris
85,00

Pris
80,00

Pris
140,00

I 2005 vedtog virksomheden det forenklede navn Coimbra Mattos, Lda.
Douro-regionen har 55 hektar vinmarker, alle mekaniserede, 45 Galafura i sogn, kommune Peso da Regua og 10 Guiães i sogn,
kommune i Vila Real.
I byen Lixa, Felgueiras kommune, i det afgrænsede område i Vinho Verde sub - region Sousa, har Quinta dos Baggårde med 3
hektar vinmarker i Azal hvid kaste, der tilhører Branch Coimbra.
- De forskellige vinsorter er: aragonesisk (Tinta Roriz), Bastardo, maurisk, Tinta Barroca, Tinta Francisca, Touriga Franca, Touriga
Nacional og Tinta Amarela (Trincadeira). De hvide sorter er: Arinto, Gouveio eller Verdelho, Malvasia Fina, Rabigato, Syrien og
Viosinho.II

World Wine Competition " Wine Masters Challenge" 2000 - Estoril
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- The Coimbra Mattos familien, vælger aftapning og afsætning af vin fremstillet udelukkende af druer af dets egenskaber,
Selskabet dannede i 1986 "Aida Coimbra Ayres de Mattos and Sons, Ltd", med status som "vintner-aftapper "med hovedkvarter i
Causeway House, street Promenade, Galafura sogn i kommunen Peso da Régua.
Den Ayres de Mattos gren oprindelsesstatus og bosiddende i Galafura i over syv generationer, er en efterkommer af Francisco
Ayres de Carvalho og Maria de Mattos, som boede der i det syttende århundrede og har altid været helliget vindyrkning.

PORTO VALRIZ over 40 years silver medal
PORTO VALRIZ 30 years silver medal
PORTO VALRIZ 20 years bronze medal
DONA MYRRH 1996 red bronze medal
II International Wine Competition " Cidade do Porto " 2000
PORTO VALRIZ over 40 years gold medal
PORTO VALRIZ 30 years gold medal
PORTO VALRIZ 20 years gold medal
PORTO VALRIZ 10 years silver medal
III World Wine Competition " Wine Masters Challenge" 2001 - Estoril
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