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LAVRADORES DE FEITORIA

TRÊS BAGOS GRANDE ESCOLHA TINTO
Três Bagos Grande Escolha Red
Vinho produzido apenas em anos de colheitas excep-
cionais e proveniente de vinhas velhas com idade superior 
a 60 anos. Apresenta cor vermelha viva, intensa e profunda. 
No nariz é fino, elegante e muito intenso. É frutado, complexo, 
cheio e rico em especiarias provenientes de uma boa 
maturação em madeira de excelente qualidade. Muito 
harmonioso e com carácter. Na boca é muito saboroso, 
frutado mas elegante. Equilibrado, apresenta taninos 
suaves de grande nível e uma excelente acidez, que lhe 
confere um longo e agradável final. Perfeito com pratos 
de carne e caça bem estruturados e ricos de sabor.

Wine produced only in years of exceptional harvests and 
from old vines over 60 years old. It has a bright, intense 
and deep red colour. On the nose is fine, elegant and very 
intense. It is fruity, complex, full and rich in spices from good 
maturation in wood of excellent quality. Very harmonious 
and with character. In the mouth it is very tasty, fruity but 
elegant. Balanced, it has soft tannins of great level and an 
excellent acidity that gives it a long and pleasant finish. 
Perfect with meat and game dishes well structured and 
rich in flavour.

Categoria: Vinho Tinto
Category : Red Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2016
Vintage

Castas: Vinhas Velhas
Grape Varieties: Old Vines

Álcool: 14.5 %
Alcohol

Acidez Total: 4.7 g/L
Total Acidity

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: 5604086058020
ITF: 15604086058020


