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HERDADE DOS 
COTEIS BRANCO  

2013
Vinho elaborado com uvas das  
variedades Antão Vaz, Arinto  
e Sauvignon Blane cultivadas  

em vinha submetida ao Regime 
de Produção Integrada. Fermentou 
em inox, a temperatura controlada 

com adição de leveduras selecciondas. 
É citrino, muito aromático com notas 

salientes de lima e fruta tropical.  
O sabor equivale ao aroma,  

com frescura e elegância.  
Termina vivo, suave com  

boa pesistência.

Deverá ser servido à temperatura de 
8º/9º C. 
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HERDADE DOS COTEIS 
TINTO  
2012
Elaborado com uvas das castas  
Trincadeira, Aragônes e Alfrocheira, 
cultivadas em vinha submetida  
ao Regime de Protecção Integrada, 
desengaçadas e fermentadas em  
curtimento completa com controle  
de temperatura. É um vinho, de viva 
cor vemelho-violeta com aroma  
frutado intento e ligeiro toque floral.

Deverá ser servido à temperatura
de 17º/18º C.
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MONTE DA PATA 
2012

Vinho elaborado com uvas das  
castas Aragonez, Alicante 

Boushet e Touriga Nacional  
cultivadas em vinha submetida  

ao Regime de Produção Integrada.   
Desengace total, fermentação  

à temperatura de 26ºC seguido  
de macereção pós-fermentativa  

por cerca de um mês.
É um vinho de cor viva e jovem, muito 

estruturado e com ligeiro toque  
silvestre. Os seus taninos são maduros, 
mas suaves, suportando um corpo que 

termina longo e aveludado.

Deverá ser servido à temperatura de 
17º/18º C. 
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HERDADE DOS COTEIS
TINTO RESERVA  

2010
Este vinho estagiou durante 10 meses
em barricas novas de carvalho francês

e americano. Tendo por base a casta
Trincadeira e Touriga Nacional,

cultiva em vinha submetida
ao Regime de Protecção Integrada, 

resultou em fermentação a temperatura 
controlador cerca de um mês.

De cor granada escura, é um vinho
encorpado mas elegante, que combina

um frutado intenso com a evolução
dada pela madeira onde cresceu.

Deverá ser ser servido a uma  
temperatura de 18º/20ºC.
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COTEIS
GRANDE ESCOLHA 

TINTO 
2011

Este é um vinho inteiro, proveniente
de uma selecção de uvas das castas

Trincadeira, Touriga Nacional e  
Cabernet Sauvignon na vindima

de 2008. O aroma muito furtado apresenta
notas de amora e ginga, bem enquadradas

pelo abaunilhado de madeira de carvalho,
onde estagiou. No sabor, além de furtado

é encorpado e complexo com nances
de cacau e especiarias. Termina longo, 

intenso e muito macio.

Deverá ser servido a uma temperatura
de 17º/18ºC.
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