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LAVRADORES DE FEITORIA

MERUGE BRANCO
Meruge White
Monovarietal da casta Viosinho (Vinhas Velhas) que 
apresenta bonita cor amarelo palha. O aroma é muito 
fresco, frutado, cheio e complexo. Apresenta notas de fruta 
fresca com algumas nuances de baunilha e frutos secos 
que o enriquecem e tornam muito interessante. Na boca, 
a primeira sensação é fresca e revela-se frutado, evoluindo 
para sabores mais complexos de frutos secos. Mostra uma 
excelente frescura que lhe confere harmonia e o torna muito 
agradável. Apresenta bom equilíbrio entre estrutura e acidez. 
Com um final longo e persistente, pela sua frescura promete 
longevidade. Perfeito com pratos de peixe e marisco.
Monovarietal from the grape variety Viosinho (Old Vines) that presents 
a beautiful straw yellow colour. The aroma is very fresh, fruity, full and 
complex. It presents notes of fresh fruit with some vanilla and dry fruit 
nuances that enrich it and make it very interesting. In the mouth, the 
first sensation is fresh and fruity, evolving to more complex flavours of 
dried fruit. It shows an excellent freshness that gives it harmony and 
makes it very pleasant. It shows a good balance between structure 
and acidity. With a long and persistent finish, due to its freshness it 
promises longevity. Perfect with fish and seafood dishes.

Categoria: Vinho Branco
Category : White Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2020
Vintage

Castas: Viosinho (Vinhas Velhas)
Grape Varieties: Viosinho (Old Vines)

Álcool: 12.5 %
Alcohol

Acidez Total: 6 g/L
Total Acidity

Açúcar Redutor: - g/L
Reducing Sugar

Enólogo: Paulo Ruão
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: 88
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: 11
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 6
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 0.75 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 5604086503025
ITF: 15604086503022


