
PORTUGAL JAAR

inh in BTW 

fles

in BTW 

karton

CASA DO VALLE I Portugal I Vinho Verde
Luis Cameira

lVinho Verde - Casa do Valle 2016 6 0,75 7,39 6,72

Azal

Arinto

Loureiro

Alvarinho

lVinho Verde Grande Escolha 2012 6 0,75 13,24 12,04

lVinho Verde Grande Escolha 2013 6 0,75 12,84 11,68

lVinho Verde Grande Escolha 2014 6 0,75 12,84 11,68

lVinho Verde Grande Escolha 2015 6 0,75 12,84 11,68

100% Alvarinho

lVinho Verde Reserva Special Edition  2015 6 1,50 29,28 29,28

80% Alvarinho

20% Azal

Arinto

Laureiro

lVinho Tinto Reserva HOMENAGEM 2012 6 0,75 12,84 11,68

Touriga Nacional

Merlot

Sousão

lO'Mosquito - Spumante Qualidat Brut (2012) 6 0,75 16,84 15,31

 Metodo Tradicional - não dosado
Niet gedegorgeerd !

Revolutionaire, spectaculaire bubbel.
Pastelgeel door de lange rijping, maar 

hoogst verfijnd en verfrissend.  
Topklasse als Méthode Traditionelle

Tegendraads in zijn genre. Super bij 

onze Belgische mosselpot, bij een 

tartaar van zalm, tonijn, makreel, bij 

een knaperig slaatje, een kaasfondue of 

raclette, of gewoon als lekker glaasje 

wijn.  

Hoogst uitzonderlijke finesse. Alvarinho 

ten top. Aparte geografische situatie 

voor Vinho Verde.

Een exclusief cuvée dat enkel in 

magnums bestaat.  Tien vaten van 500 

liter werden netjes apart gehouden.  Dit 

was de oogst van één enkel perseel dat 

deel uit maakt van de ultieme kwaliteit 

van Casa do Valle.  Luis besloot de helft 

hiervan niet te gebruiken voor de cuvée 

Grand Eschola omdat de kwaliteit 

daarvan ook al uitmuntend is, maar 

voor één keer te bottelen in magnums. 

Gezien de mega kwaliteit van 2015 

proef je in deze ultieme cuvée het 

groteske potentieel van Casa do Valle. 

Uiterst ongewoon in zijn genre ! 

Topklasse. Diepe concentratie en 

fijnkruidig. 

Azal, Arinto, Avesso. 

Inox. Botteling: april 

2013.

Casa do Valle is gelegen op een rots van roze en grijze graniet waarin de wortels van zijn wingerds mineralen 
moeten vinden doorheen een keihard gesteente. Dit is meteen ook wat Casa do Valle apart en exclusief maakt.
Dit is het enige domein in de regio waar iedere regenbui niet zomaar wordt geabsorbeerd door de aarde; deze 
granieten massa laat geen water door en de wingert dient zich heel diep een weg te banen door het harde 
gesteente .  Deze geologische situatie is uniek in Vinho-Verde en verklaart het geheim naar de verfijnde kwaliteit in 
deze wijnen.  Zelfs de instapwijn is al meteen een schot in de roos. 
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