RESERVA 2007

Product Specification | Nota de Prova
Intense ruby color , with a pleasant aromatic complexity that boasts blackberry and some bergamot notes mixed with some toast of barrel wood in
which it aged. On the palate it reveals deepness with polished tannins that
give a harmonious and persistent aftertaste and that evidences long life
span.
Cor rubi intenso, com uma agradável complexidade aromática onde
sobressaem notas de amora preta e bergamota envoltas na tosta da
madeira onde estagiou. Na boca revela profundidade com taninos bem
polidos que conferem uma harmoniosa persistência, revelando boa
aptidão para guarda.
António Ventura - Enologist | Enólogo

Type of wine | Tipo
Red Tinto

Grapes | Castas

Syrah and Touriga Nacional Syrah e Touriga Nacional

Aging | Estágio

12 month in French quality oak(70%) and american oak (30%)
12 meses em carvalho francês(70%) e americano (30%)

Cork | Rolha

Natural Cork Cortiça Natural

Vintage | Ano de Colheita
2007

Alcohol content | Álcool
13,5%

Country of origin | País
Portugal

Region | Região

Lisbon (Vinho Regional Lisboa) Lisboa (Vinho Regional Lisboa)

Brand Name | Marca

Quinta do Convento de Nossa Senhora da Visitação

Color | Cor

Rubi Ruby- Red

Climate | Clima
Sociedade Agrícola da
Quinta do Convento
da Visitação, SAG
Rua Tierno Galvan, Torre 3, Nº13
1070 - 274 LISBOA , PORTUGAL
Telf:(+351) 210330780 | 210330790
w w w. q u i n t a d o c o n v e n t o . p t
geral@quintadoconvento.pt

With an average altitude of about 500 meters and only a few kilometres away from
the ocean, this terroir is influenced by Atlantic winds.
Com uma altitude média de cerca de 500 metros, sofre a influência dos ventos
Atlânticos devido à proximidade da costa de onde dista alguns quilómetros.

Soil | Solo

Montejunto terroir features rises of calcareous limestone soils, on limestone
bedrock.
O terroir de Montejunto é constituído por solos argilo-calcários sobre um subsolo
de rochas terciárias.

