


Valor • 1.190€

Uma garrafa de vinho é sinónimo de celebração, de partilha de amizade 
e felicidade, de conversas longas e histórias que passam de geração em 
geração. Portanto, se ainda não tem ideias, a oferta de uma garrafa pelo Natal 
é sempre uma opção segura e acertada.

Veja as sugestões para todos os gostos que a Sogrape preparou para este 
ano em www.vinhoemcasa.com e surpreenda as suas pessoas, clientes, amigos 
favoritos nesta quadra natalícia.
 

Os portes são grátis para compras acima de €60 nas compras em www.vinhoemcasa.com

CATÁLOGO DE NATAL 2022

A época ideal 
para reunir a família 
e os amigos mais próximos 
está a chegar!

Casa Ferreirinha
Premium

Quinta da Leda
Tinto 2019

3x750ml

Barca Velha
Douro Tinto

1x750ml

Reserva Especial
Douro Tinto

1x750ml

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PACK | 02
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Presente Ideal

TODOS OS PRODUTOS INCLUEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR
PRODUTOS LIMITADOS AO STOCK EXISTENTE

OS ENVIOS DA LOJA ONLINE WWW.VINHOEMCASA.COM SÃO PARA PORTUGAL CONTINENTAL, NÃO INCLUINDO ENVIOS PARA AS ILHAS

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Mateus
Rosé

Mateus
Pack 80 Anos

• 11,97€

A MELHOR FORMA
DE VIVER O MUNDO

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Sossego 

Alentejo Tinto 

2x750ml

Sossego 

Alentejo Tinto 

2x750ml

Saca Rolhas

Herdade do Peso
Pack Sossego Tinto 

Herdade do Peso
Pack Sossego Tinto 
e Saca Rolhas

• 9,98€• 9,98€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Trinca Bolotas
Alentejo Tinto 

2x750ml

Sossego 

Alentejo Tinto 

1x750ml

Alentejo Branco

1x750ml

Herdade do Peso
Pack Trinca Bolotas 

Herdade do Peso
Pack Sossego Tinto 
e Branco

• 11,99€• 9,98€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Esteva
Douro Tinto 

2x750ml

Trinca Bolotas
Alentejo Tinto 

2x750ml

Casa Ferreirinha
Pack Esteva

Herdade do Peso
Pack Grande 
Trinca Bolotas

• 9,98€• 17,98€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Grão Vasco
Dão Tinto 

2x750ml

Vinha Grande
Douro Tinto 

2x750ml

Quinta dos Carvalhais
Pack Grão Vasco

Casa Ferreirinha
Pack Vinha Grande

• 7,98€• 19,98€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Trinca Bolotas 
Alentejo Tinto 

1x750ml

Papa Figos
Douro Tinto 

1x750ml

Mélange à 3
Dão Tinto 

2x750ml

Pack Trinca Bolotas Tinto
e Papa Figos Tinto

Quinta dos Carvalhais
Pack Mélange à 3

• 14,48€• 11,98€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Herdade do Peso Reserva
Alentejo Tinto 

1x750ml

Callabriga
Douro Tinto 

1x750ml

Quinta dos Carvalhais Reserva
Dão Tinto 

1x750ml

Trinca Bolotas 
Alentejo Tinto 

1x750ml

Papa Figos
Douro Tinto 

1x750ml

Mélange à 3
Dão Tinto 

1x750ml

Pack Herdade do Peso Reserva, 
Callabriga e Quinta dos 
Carvalhais Reserva

Pack Trinca Bolotas, 
Papa Figos e Mélange à 3

• 62,48€• 20,48€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Porto Ferreira
Pack Dona Antónia 10Y
2 Cálices

Porto Ferreira Classic
Tawny - Ruby - Branco

• 16,98€• 6,49€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Porto Ferreira
Dona Antónia 30Y
Edição especial

• 119€

Porto Ferreira
Dona Antónia Reserva 
Branco com Cálice

• 11,99€

Porto Ferreira
Dona Antónia Reserva 
Tawny com Cálice 

• 11,99€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Porto Offley Classic
Tawny - Ruby - Branco

Sandeman
10Y - 20Y - 30Y - 40Y - 50Y

• 5,69€ 10Y 750mL • 21,99€
20Y 750mL • 44,99€
30Y 500mL • 100€
40Y 750mL • 149,90€
50Y 750mL • 275€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Casa Ferreirinha
Magnum Esteva

Sandeman
Duo Pack 10Y e 20Y

• 10,99€• 66,98€

Sandeman 10Y
1x750ml

Sandeman 20Y
1x750ml

Esteva
Douro Tinto

1x1500ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Casa Ferreirinha
Magnum Vinha Grande

Casa Ferreirinha
Magnum Papa Figos

• 19,99€• 16,99€

Papa Figos
Douro Tinto

1x1500ml

Vinha Grande
Douro Tinto

1x1500ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Casa Ferreirinha
Magnum Quinta da Leda

Casa Ferreirinha
Magnum Callabriga

• 107€• 43€

Callabriga
Douro Tinto

1x1500ml

Quinta da Leda
Douro Tinto

1x1500ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Herdade do Peso
Magnum Trinca Bolotas

Herdade do Peso
Magnum Sossego

• 14,49€• 10,99€

Sossego
Alentejo Tinto

1x1500ml

Trinca Bolotas
Alentejo Tinto

1x1500ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Quinta dos Carvalhais
Magnum Grão Vasco

Herdade do Peso
Magnum Grande
Trinca Bolotas

• 8,89€• 17,99€

Grande Trinca Bolotas
Alentejo Tinto

1x1500ml

Grão Vasco
Dão Tinto

1x1500ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Jack Daniel´s
Old nº7 e 2 Copos

Quinta dos Carvalhais
Magnum Mélange à 3

• 23,99€• 12,99€

Mélange à 3
Dão Tinto

1x1500ml

Jack Daniel´s
Old nº7

1x700ml

2 Copos

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

Jack Daniel´s
Single Barrel

Jack Daniel´s
Honey

• 43,99€• 23,99€

Jack Daniel´s
Honey

1x700ml

1 Copo

Jack Daniel´s
Single Barrel

1x700ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


PRESENTE IDEAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | PRESENTE IDEAL

GlendRonach
12 Anos

Benriach
10 Anos

• 49,99€10Y • 39,99€
12Y • 55€

Benriach
10 Anos

1x700ml

Benriach
12 Anos

1x700ml

GlendRonach
12 Anos

1x700ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Glenglassaugh
Torfa

Glenglassaugh
Revival

• 45,99€• 39,99€

Glenglassaugh
Revival

1x700ml

Glenglassaugh
Torfa

1x700ml

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Pig´s Nose
e Copo

Pig´s Nose 

• 17,99€• 17,99€

Pigs Nose 
1x700ml

Pigs Nose 
1x700ml

Copo

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Diplomático
Reserva Exclusiva 
com Copo e Ice ball

Nordés
e Copo

• 46€• 34,25€

Nordés
1x700ml

Copo

Diplomático
1x700ml

1 Copo
1 Ice Ball

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Diplomático
Mantuano com miniatura
Reserva Exclusiva

• 27,90€

Mantuano
1x700ml

Reserva Exclusiva
1x50ml

Chancella
Pack Aguardente Chancella 
e Copo

• 15,69€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


sugestões 
cabazes presentes

faça o
seu cabaz

NÓS AJUDAMOS!
info@vinhoemcasa.com

937850298

TODOS OS PRODUTOS INCLUEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR
PRODUTOS LIMITADOS AO STOCK EXISTENTE

OS ENVIOS DA LOJA ONLINE WWW.VINHOEMCASA.COM SÃO PARA PORTUGAL CONTINENTAL, NÃO INCLUINDO ENVIOS PARA AS ILHAS

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

Sossego 

Alentejo Tinto 

1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Frasco de Mel 
270Grs Serra de portel

Esteva
Douro Tinto 

1x750ml

Planalto Reserva
Douro Branco 

1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Frasco de Mel 
270Grs Serra de portel

Peso • 2,4kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Peso • 3,7kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

€17,50 €22,50

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Papa Figos
Douro Tinto 

2x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Quinta dos Carvalhais Colheita
Dão Tinto 

2x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Peso • 3,1kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Peso • 3,1kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

€23,20 €24,90

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Peso • 3,1kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Peso • 2kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Dona Antónia
Reserva Tawny 

1x750ml

Tablete Ferreira 
Chocolate negro

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Vinha Grande
Douro Branco 

1x750ml

Vinha Grande
Douro Tinto 

1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Dona Antónia
Reserva Tawny 

1x750ml

Tablete Ferreira 
Chocolate negro

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

€26,50 €27,50

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Sandeman
10Y Tawny 

1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Papa Figos
Douro Tinto 

2x750ml

Planalto Reserva
Douro Branco 

2x750ml

Ferreira Tawny
1x750ml

Mateus Sparkling Brut Rosé 
1x750ml

OFERTA DOIS
FLUTES MATEUS

LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

Peso • 1,8kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Peso • 7,8kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

€29 €32,90

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Sandeman Founders Reserve
1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Sandeman 
Meets Chocolate

Dona Antónia 10Y 
1x750ml

Tablete Ferreira chocolate
Chocolate negro

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Figos Pingo Mel 
Casa Rendufas 850Grs

Peso • 2,2kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

Peso • 3kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

€39,90€34,50

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Callabriga
Douro Tinto 

1x750ml

Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Codorníu  Anna Blanc de Blancs 
Brut Reserva
1x750ml
Gin Greenall’s The Original 
1x700ml
Jack Daniel´s Honey
1x700ml
Prova Regia
Bucelas Branco
1x750ml
Papa Figos
Douro Tinto
1x750ml
Evaristo
Lisboa Tinto

1x750ml

Peso • 3,2kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

Peso • 7kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

€25
OFERTA

MEDIDOR DE GIN
LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

€54

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Quinta dos Carvalhais
Dão Colheita Branco 
2x750ml
Vinha Grande
Douro Tinto
2x750ml
Codorníu Anna
Blanc de Blancs Brut Reserva
2x750ml
Dona Antonia 10Y
1x750ml

Peso • 9,1kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 38,5cm

Planalto Reserva
Douro Branco 

1x750ml

Papa Figos
Douro Tinto 

2x750ml

Mateus Sparkling Brut Rosé 
1x750ml

Sandeman Meets Chocolate
Queijo ovelha merendeira 
500Grs

Peso • 7,5kg
Alt • larg • prof • 44 x 29 x 23cm

OFERTA 
2 COPOS DE VINHO

2 COPOS DE VINHO DO PORTO
LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

€66€39

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Kylie Minogue
Vin France Rosé 2021 

1x750ml

Kylie Minogue
Cotes Provence 2020 

1x750ml

Kylie Minogue
Prosecco Rosé 2020 

1x750ml

€42

CABAZES PRESENTES | Preço com Iva à taxa legal em vigor. Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CABAZES PRESENTES

Quinta da Leda
Tinto 

3x750ml

Barca Velha
Douro Tinto

1x750ml

Reserva Especial
Douro Tinto

1x750ml

€1190

RARIDADE

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


conheça os 
nossos produtos

TODOS OS PRODUTOS INCLUEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR
PRODUTOS LIMITADOS AO STOCK EXISTENTE

OS ENVIOS DA LOJA ONLINE WWW.VINHOEMCASA.COM SÃO PARA PORTUGAL CONTINENTAL, NÃO INCLUINDO ENVIOS PARA AS ILHAS

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Mateus Rosé é um vinho leve, fresco, 
jovem e ligeiramente «pétillant». 
A sua qualidade, extrema versatilida-
de e estilo  consistente  tornam-no o 
vinho ideal para acompanhar os bons 
momentos da vida.

Mateus Branco é um vinho leve, 
fresco, jovem e ligeiramente petillant 
de estilo consistente e extremamente 
versátil especialmente apropriado para 
momentos agradáveis e relaxantes da  
vida.

Mateus Medium Sweet Rosé é um 
vinho leve, refrescante e muito agradá-
vel de beber a qualquer hora do dia.

750mL • 4,29€187mL • 1,49€
250mL • 1,72€
375mL • 2,59€
750mL • 4,29€

750mL • 4,29€

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Mateus

Mateus Rosé Original Mateus BrancoMateus Medium Sweet 
Rosé

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Gazela é um Vinho Verde de sabor 
suave, leve e refrescante, que sabe 
bem com a vida. Gazela é um vinho 
descomprometido, um clássico reno-
vado, que confirma todo o potencial 
da região para criar vinhos leves e
cativantes, ideais para o dia-a-dia.

Gazela é um Vinho Verde Rosé de 
sabor suave, leve e refrescante, que 
sabe bem com a vida. Gazela é um 
vinho descomprometido, um clássico 
renovado, que confirma todo o poten-
cial da região para criar vinhos leves e
cativantes, ideais para o dia-a-dia.

Alinhado com o DNA Gazela - para 
simplificar a vida do consumidor 
em cada momento de consumo, a 
sangria de Gazela é um produto: leve 
e refrescante,  frutado, “easy going” 
e adequado para novas ocasiões de 
consumo. Uma excelente experiência 
de sabor pronta a servir.

Gazela

Gazela Vinho Verde 
Branco 

Gazela Rosé Gazela Sangria Branco 

Gazela é um vinho leve e refrescante, 
que sabe bem com a vida. Aliado a 
uma maior conveniência do formato 
lata, este vinho descomplicado e cati-
vante, tornou-se perfeito para qual-
quer momento do dia-a-dia.

Gazela Lata Rosé 

Alinhado com o DNA Gazela - para 
simplificar a vida do consumidor em 
cada momento de consumo, a sangria 
de Gazela é um produto: leve e refres-
cante,  frutado, “easy going” e adequa-
do para novas ocasiões de consumo. 
Uma excelente experiência de sabor, 
pronta a servir.

Gazela é um vinho leve e refrescante, 
que sabe bem com a vida. Aliado a 
uma maior conveniência do formato 
lata, este vinho descomplicado e cati-
vante, tornou-se perfeito para qual-
quer momento do dia-a-dia.

Gazela Sangria Rosé Gazela Lata Branco 

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

750mL • 3,79€375mL • 2,19€
750mL • 3,79€

250mL • 1,62€ 250mL • 1,62€750mL • 3,79€750mL • 3,79€

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | VINHO NACIONAL
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Os domínios de Azevedo datam do 
século XI por doação real à família 
Azevedo. Nas vinhas e adega desta 
imponente propriedade, cuja misterio-
sa torre permanece intocada desde 
o séc. XV, honra-se a história com a 
criação dos melhores vinhos brancos

Os domínios de Azevedo datam do 
Século XI por doação real à família 
Azevedo. Nas vinhas e adega desta
imponente propriedade, cuja misterio-
sa torre permanece intocada desde o 
séc. XV, honra-se a história com a
criação dos melhores vinhos brancos.

Azevedo Morgadio da 
Torre

Azevedo Alvarinho 
Reserva
Vinho Verde

Azevedo Loureiro 
Alvarinho 
Vinho Verde

Morgadio da Torre é um Alvarinho de 
qualidade superior. Um Vinho Verde 
Branco de exceção que reflete todo o 
caráter e potencial da casta Alvarinho, 
uma das castas portuguesas mais ca-
racterísticas e cada vez mais aprecia-
da no mundo.

Morgadio da Torre
Verde Branco

750mL • 6,99€ 750mL • 8,99€750mL • 4,99€

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Planalto é uma das maiores refe-
rências de vinho branco na Região 
Demarcada do Douro, fruto dos 
profundos estudos efectuados ao 
longo dos anos, da criteriosa escolha 
das castas que o compõem e do uso 
da melhor tecnologia de vinificação na 
sua produção.

Esteva é um vinho tinto do Douro 
atractivo e elegante, que alia carácter 
e versatilidade a uma escolha muito 
acessível, ideal para o dia-a-dia. Esteva 
integra a gama de vinhos da celebrada 
Casa Ferreirinha, a marca com maior 
tradição na produção de vinhos de 
qualidade do Douro e uma das maio-
res referências mundiais desta região.

De cores vivas e atraentes, o Papa 
Figos é uma das mais raras aves do 
Douro. A fêmea do Papa Figos, vestida 
de tons esverdeados, é a imagem per-
feita para evocar este vinho único da 
Casa Ferreirinha. É um vinho elegante 
e ao mesmo tempo vibrante, clássico 
mas moderno, que traduz os valores 
da Casa Ferreirinha, a casa com maior 
tradição na produção de vinhos de 
qualidade do Douro e uma das maio-
res referências mundiais desta região.

De cores vivas e atraentes, o Papa 
Figos é uma das mais raras aves do 
Douro. O carácter único e raro desta 
ave é a inspiração perfeita para este 
magnífico vinho tinto da Casa Ferrei-
rinha. Papa Figos é um vinho elegante 
e ao mesmo tempo vibrante, clássico 
mas moderno, que traduz os valores 
da Casa Ferreirinha, a casa com maior 
tradição na produção de vinhos de 
qualidade do Douro e uma das maio-
res referências mundiais desta região.

De todas as aves do Douro, o Papa 
Figos é uma das mais raras. Uma ave 
migratória de cores vivas e atraentes. 
Chega ao Douro na Primavera, quando 
as videiras começam a florir, e parte 
para o sul no fim do Verão. Este rosé 
nasce de uvas tintas, prensadas delica-
damente, herdando assim a estrutura 
do Papa Figos macho (tinto) e a leveza 
da fêmea (branco), tornando-o numa 
criação única da Casa Ferreirinha.

Casa Ferreirinha

Planalto 
Reserva Branco 

Esteva 
Tinto

Papa Figos
Branco

Papa Figos
Tinto

Papa Figos
Rosé

  375mL •  2,79€
  750mL •  4,99€
1500mL • 10,99€
5000mL • 82,50€

375mL • 2,79€
750mL • 4,99€

375mL • 4,19€
750mL • 7,49€

  375mL • 4,19€
  750mL • 7,49€
1500mL •16,99€
3000mL • 80€

750mL • 7,49€
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Callabriga é um vinho tinto do Douro 
de perfil contemporâneo, intenso e 
elegante, criado para reflectir a ver-
satilidade e a actualidade apaixonante 
dos vinhos do Douro. Callabriga é um 
dos mais inovadores vinhos da Casa 
Ferreirinha, a marca com maior tradi-
ção em vinhos de qualidade no Douro 
e uma das suas maiores referências 
mundiais.

Vinha Grande Tinto é um vinho do 
Douro, clássico e intenso, de carácter 
bem marcado, que reflecte toda a
riqueza e qualidade da região na cria-
ção dos melhores vinhos de lote. Vinha 
Grande integra a gama de vinhos
da Casa Ferreirinha, a casa com maior 
tradição em vinhos de qualidade no 
Douro e uma das suas maiores
referências mundiais.

A Casa Ferreirinha criou um vinho 
especial, com castas menos comuns 
do Douro, para preservar a biodiver-
sidade e traduzir o verdadeiro terroir 
da região. Castas Escondidas, habitu-
almente utilizadas em lotes de Vinho 
do Porto, mas raramente reveladas, 
resultam numa combinação perfeita 
com outras variedades mais visíveis, 
enriquecida com uma parte relevante 
de uvas colhidas em vinhas velhas.

Casa Ferreirinha

Callabriga
Tinto

Vinha Grande 
Tinto

Castas Escondidas
Tinto

Vinha Grande Branco é o primeiro 
vinho branco da Casa Ferreirinha. Ca-
racteriza-se pela sua intensidade aro-
mática, que o define de forma muito 
elegante. Vinha Grande Branco revela 
no seu melhor todo o potencial da re-
gião do Douro na produção de vinhos 
brancos de lote de alta qualidade.

Vinha Grande 
Branco

  750mL •   9,99€
1500mL •  19,99€

750mL • 9,99€   750mL • 18,49€
1500mL • 43€

750mL • 29€

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.
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Casa Ferreirinha

Um vinho de grande qualidade, com-
plexo e elegante, de edição limitada, 
produzido em homenagem a Dona 
Antónia Adelaide Ferreira.

Antónia A. Ferreira
Branco

Casa Ferreirinha Antónia Adelaide Fer-
reira Tinto é um vinho de grande qua-
lidade, complexo e elegante, de edição 
limitada, produzido em homenagem a 
Dona Antónia Adelaide Ferreira. 

Antónia A. Ferreira
Tinto

750mL • 36,49€ 750mL • 75€

Quinta da Leda é um vinho de qua-
lidade superior, símbolo de exceção 
da riqueza e contemporaneidade dos 
grandes vinhos do Douro. Quinta da 
Leda caracteriza-se por uma grande 
complexidade e elegância, elementos 
distintivos e celebrados nos vinhos da 
Casa Ferreirinha, a marca com maior 
tradição de qualidade no Douro e uma 
das maiores referências mundiais.

A Casa Ferreirinha tem vindo a 
apostar no lançamento de diferentes 
“especialidades”, para evidenciar as 
diferentes potencialidades dos seus 
“terroirs”, assim como a exuberância 
das diferentes castas que se cultivam 
na região demarcada do Douro. Tou-
riga Franca da Quinta da Leda é uma 
dessas “especialidades”, um vinho que 
reflecte o carácter e exuberância dos 
grandes vinhos do Douro.

A Casa Ferreirinha tem vindo a 
apostar no lançamento de diferentes 
“especialidades”, para evidenciar as 
diferentes potencialidades dos seus 
“terroirs”, assim como a exuberância 
das diferentes castas que se culti-
vam na região demarcada do Douro. 
Touriga Nacional da Quinta da Leda é 
uma dessas “especialidades”, um vinho 
que reflecte o carácter e elegância dos 
grandes vinhos do Douro.

Quinta da Leda
Tinto

Quinta da Leda
Touriga Franca Tinto

Quinta da Leda
Touriga Nacional Tinto

  750mL •  44,99€
1500mL • 107€
5000mL • 480€

750mL • 65€ 750mL • 65€

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Quinta dos Carvalhais

Grão Vasco Branco é um vinho leve 
e vivo que alia à elegância clássica 
dos vinhos brancos do Dão a enorme 
versatilidade do consumo diário. Grão 
Vasco é uma marca de referência que 
proporciona o sabor dos autênticos 
vinhos do Dão.

Grão Vasco Tinto é um vinho leve 
e elegante que alia o perfil e sabor 
clássico dos vinhos tintos do Dão à 
enorme versatilidade do consumo 
diário. Grão Vasco é uma marca de re-
ferência que proporciona o sabor dos 
autênticos vinhos portugueses.

Grão Vasco
Branco

Grão Vasco
Tinto

375mL • 2,39€
750mL • 3,99€

  375mL • 2,39€
  750mL • 3,99€
1500mL • 8,89€

Duque de Viseu Branco é um vinho 
muito atractivo e elegante, pleno 
de vivacidade - uma das principais 
referências da região do Dão desde 
há mais de uma década. Duque de 
Viseu é um vinho produzido na Quinta 
dos Carvalhais, o projecto da Sogrape 
Vinhos que liderou a renovação do 
Dão e se assume hoje como a sua 
marca especialista, com uma gama de 
vinhos de qualidade e estilo próprio 
que reflectem a elegância e diversida-
de da região.

Duque de Viseu
Branco

Mélange à 3 transmite a modernidade 
de Carvalhais, uma mistura de ideias, 
talento e ousadia, às quais juntámos 
três castas “Touriga Nacional, Tinta 
Roriz e Alfrocheiro” para obter um 
vinho moderno, irreverente e divertido.

Quinta dos Carvalhais

Mélange à 3
Tinto

Duque de Viseu Tinto é um vinho com 
um equilíbrio perfeito entre os aromas 
e a suavidade dos frutos vermelhos 
decorrente do seu envelhecimento

Duque de Viseu
Tinto

750mL • 4,49€ 750mL • 4,49€   750mL •   5,99€
1500mL •  12,99€
3000mL • 108€
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Quinta dos Carvalhais

Quinta dos Carvalhais Colheita Rosé 
é um vinho rosé do Dão de excep-
cional qualidade, expoente máximo 
da elegânciae riqueza. Herdeira dos 
saberes antigos, Quinta dos Carvalhais 
alia a experiência à inovação para criar 
vinhos muitoelegantes, com sabores 
de intensa delicadeza e a personalida-
de única da região.

Quinta dos Carvalhais Colheita é um vi-
nho tinto do Dão de excepcional quali-
dade, expoente máximo da elegância e 
riqueza. Herdeira dos saberes antigos, 
Quinta dos Carvalhais alia a experiên-
cia à inovação para criar vinhos muito 
elegantes, com sabores de intensa 
delicadeza e a personalidade única da 
região.

Colheita
Rosé

Colheita
Tinto

Quinta dos Carvalhais Colheita Branco 
é o um vinho branco do Dão de ex-
cepcional qualidade, expoente máximo 
daelegância e riqueza. Herdeira dos 
saberes antigos, Quinta dos Carvalhais 
alia a experiência à inovação para 
criarvinhos muito elegantes, com sabo-
res de intensa delicadeza e a persona-
lidade única da reg

Colheita
Branco

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

750mL • 8,99€ 750mL • 8,99€ 750mL • 8,99€

Quinta dos Carvalhais Touriga Nacio-
nal é um vinho monovarietal, que se 
apresenta como um excelente exem-
plo da mais nobre das castas tintas 
do Dão, sendo lançado somente em 
anos de qualidade excecional. Quinta 
dos Carvalhais representa o melhor 
do Dão. Herdeira dos saberes antigos 
alia a experiência à inovação para criar 
vinhos de grande elegância, intensos e 
delicados, que refletem a diversidade e 
enorme potencial da região.

Touriga Nacional
Tinto

Quinta dos Carvalhais Reserva é um 
vinho tinto do Dão de qualidade supe-
rior, resultado de um lote seleccionado 
e lançado apenas em anos de excep-
cional qualidade. Quinta dos Carvalhais 
representa o melhor do Dão. Herdeira 
dos saberes antigos, alia a experiência 
à inovação para criar vinhos de grande 
elegância, intensos e delicados, que 
reflectem a diversidade e enorme 
potencial da região do Dão.

Reserva
Tinto

Quinta dos Carvalhais é a marca de 
vinhos especializada na produção dos 
melhores e mais saborosos vinhos do 
Dão constituindo a maior referência na 
região - representa a arte, a auten-
ticidade e a qualidade dos melhores 
vinhos do Dão. Neste Reserva Branco 
recuperam-se velhos hábitos da região 
no que refere ao estágio de vinhos 
brancos, quando era comum o seu 
armazenamento durante longos perío-
dos em velhos toneis de carvalho.

Reserva
Branco

750mL • 25€750mL • 19€ 750mL • 27€
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Branco Especial é um vinho sem ano 
de colheita, que vem confirmar a exce-
lência do Dão na produção de grandes 
brancos e o potencial de guarda que 
caracteriza os vinhos da região.

Branco Especial
Branco

Quinta dos Carvalhais Único é, como o 
próprio nome indica, um vinho singular, 
um tinto do Dão de excepcional quali-
dade, expoente máximo da elegância 
e riqueza desta marca. Herdeira dos 
saberes antigos, Quinta dos Carvalhais 
alia a experiência à inovação para criar 
vinhos muito elegantes, com sabores 
de intensa delicadeza e a personalida-
de única da região.

Único
Tinto

Quinta dos Carvalhais

750mL • 50€750mL • 100€

Série Ímpar

Série Ímpar é fruto de um desafio 
feito à equipa de Enologia da Sogrape 
Vinhos, para criar vinhos diferentes, 
especiais e únicos. Sercialinho é uma 
casta branca, que se destaca pelo seu 
original carácter aromático e perfil áci-
do vibrante. Um grande vinho branco 
português com cunho pessoal, criado 
a partir da inspiração do enólogo

Série Ímpar é fruto de um desafio 
feito à equipa de enologia da Sogrape 
Vinhos para criar vinhos diferentes, 
especiais e únicos. Vinhos com cunho 
pessoal, criados a partir da inspiração 
do enólogo.
De vinhas muito velhas, a 640 metros 
de altitude, nasce o Série Ímpar Retor-
to. Oriundo de uma pequena vinha, na 
Serra de São Mamede em Portalegre, 
é das suas retorcidas videiras que tem 
origem o nome: Retorto.

Série Ímpar é fruto de um desafio 
feito à equipa de enologia da Sogrape 
Vinhos para criar vinhos diferentes, 
especiais e únicos. Vinhos com cunho 
pessoal, criados a partir da inspira-
ção do enólogo. Desafiando o senso 
comum, nasce o Série Ímpar Solitário 
- um tinto audaz que se afirma numa 
zona reconhecida pela excelência dos 
seus vinhos brancos.

Sercialinho Retorto
Branco

Solitário

750mL • 100€ 750mL • 70€ 750mL • 75€
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Herdade do Peso

Haja sossego, que se vai abrir um 
segredo alentejano. Haja calma, tempo 
e quietude para apreciar à mesa o 
corpo e a alma da Vidigueira. Haja 
Sossego Alentejano para criar espaço 
na agitação do dia-a-dia e sentir a 
singularidade das planícies onduladas 
da Herdade do Peso, esse lugar único 
onde nasce este vinho. Oiça-o, respi-
re-o, saboreie-o sem pressas. O nome 
diz tudo.

Haja sossego, que se vai abrir um 
segredo alentejano. Haja calma, tempo 
e quietude para apreciar à mesa o 
corpo e a alma da Vidigueira. Haja 
Sossego Alentejano para criar espaço 
na agitação do dia-a-dia e sentir a 
singularidade das planícies onduladas 
da Herdade do Peso, esse lugar único 
onde nasce este vinho. Oiça-o, respi-
re-o, saboreie-o sem pressas. O nome 
diz tudo.

Haja sossego, que se vai abrir um 
segredo alentejano. Haja calma, tempo 
e quietude para apreciar à mesa o 
corpo e a alma da Vidigueira. Haja 
Sossego Alentejano para criar espaço 
na agitação do dia-a-dia e sentir a 
singularidade das planícies onduladas 
da Herdade do Peso, esse lugar único 
onde nasce este vinho. Oiça-o, respi-
re-o, saboreie-o sem pressas. O nome 
diz tudo.

Sossego
Branco

Sossego
Rosé

Sossego
Tinto

375mL • 2,79€
750mL • 4,99€

750mL • 4,99€   375mL •  2,79€
  750mL •  6,99€
1500mL • 10,99€
5000mL • 89€

Passeando livremente nos montados, 
onde se alimenta preferencialmente 
de bolotas, o porco alentejano, espécie 
autóctone portuguesa, é o único sobrevi-
vente dos suínos de pastoreio na Europa. 
Pela forma como marca a paisagem e 
preserva o bosque mediterrânico da re-
gião, é património do Alentejo. É também 
um tesouro gastronómico e um convite 
ao prazer. Ao associá-lo a este vinho com-
binamos, à mesa, dois símbolos maiores 
do Alentejo.

Passeando livremente nos montados, 
onde se alimenta preferencialmente de 
bolotas, o porco alentejano, espécie
autóctone portuguesa, é o único sobrevi-
vente dos suínos de pastoreio na Europa. 
Pela forma como marca a
paisagem e preserva o bosque mediterrâ-
nico da região, é património do Alentejo. 
É também um tesouro
gastronómico e um convite ao prazer. Ao 
associá-lo a este vinho combinamos, à 
mesa, dois símbolos maiores doAlentejo.

Herdade do Peso

Trinca Bolotas
Tinto

Grande Trinca Bolotas
Tinto

Haja sossego, que se vai abrir um 
segredo alentejano. Haja calma, tempo 
e quietude para apreciar à mesa o 
corpo e a alma da Vidigueira. Haja 
Sossego Alentejano para criar espaço 
na agitação do dia-a-dia e sentir a 
singularidade das planícies onduladas 
da Herdade do Peso, esse lugar único 
onde nasce este vinho. Oiça-o, respi-
re-o, saboreie-o sem pressas. O nome 
diz tudo.

Trinca Bolotas
Branco

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | VINHO NACIONAL

750mL • 6,99€   750mL •   6,99€
1500mL •  14,49€
5000mL •  99€

  750mL •  8,99€
1500mL • 17,99€
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Aqui encontramos todo o Peso. No 
Herdade do Peso Revelado temos o 
blend de todos os solos e castas, da
dedicação ao acompanhamento da 
vinha e às escolhas que favorecem a 
preservação da biodiversidade. Fruto 
da preparação de lotes através das 
escolhas e associações de aromas e 
sabores autênticos. Aplicando uma 
experiência global ao terroir do Peso, 
levamos a Vidigueira e o Alentejo de 
volta ao mundo.

Herdade do Peso Reserva é um vinho 
de grande qualidade, complexo e 
elegante, produzido apenas em anos 
excecionais, que concentra em si toda 
a grandeza e vivacidade dos vinhos do 
Alentejo. Herdade do Peso é a marca 
que revitaliza a essência do Alentejo 
mais profundo, trazida à superfície 
pela ciência e know how da Sogrape 
Vinhos, e que se descobre numa gama 
de vinhos sofisticados.

A Natureza de cada solo. O Herdade 
do Peso Parcelas, reflete em cada ano 
uma parte selecionada do Peso. O
elevado conhecimento de cada pé de 
vinha plantado permite identificar os 
talhões que a natureza mais agraciou
em cada temporada. Um resultado au-
têntico e puro do solo vinificado com o 
mínimo de intervenção. É fruto de
uma paixão que só se vive ao pisar 
a terra, ao cuidar das uvas, ao tratar 
uma adega como a nossa casa.

Revelado
Tinto

Reserva
Tinto

Parcelas
Tinto

Herdade do Peso

750mL • 15€ 750mL • 16,99€750mL • 50€

Ícone é o vinho de topo da Herdade 
do Peso, declarado apenas em anos
excepcionais de qualidade máxima e 
evidente.

O Vinho de Talha Branco oferece a 
autenticidade e a tradição dos sabores 
da Vidigueira, num vinho aromático, 
complexo e bastante gastronómico, 
sob a alçada da Herdade do Peso. Um 
vinho da casta Antão Vaz, vinificado e 
estagiado em talha. Uma edição limi-
tada que explora a multiplicidade de 
sabores e técnicas usadas na Herdade 
do Peso.

Ícone
Tinto

Talha
Branco

750mL • 80€ 750mL • 25€

VINHO NACIONAL | Preço com Iva à taxa legal em vigor.
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Quinta da Romeira

Morgado de Sta. Catherina é refe-
rência dos vinhos Arinto da região 
de Bucelas, transportando a herança 
secular dosgrandes vinhos brancos 
da região. A história do Morgado de 
Santa Catherina, no qual se incluía a 
Quinta da Romeira, remonta a 1703, 
ano em que foi instituído, cumprindo 
as intenções de D. Catarina de Bragan-
ça, rainha consorte de Inglaterra.

Prova Régia é um emblemático em-
baixador dos vinhos de Bucelas. Com 
mais de duas décadas de história, e 
produzido totalmente a partir de Arin-
to, transporta a leveza e a frescura do 
terroir da única DOC exclusiva para 
vinhos brancos em Portugal.

Prova Régia
Branco

Morgado de Santa 
Catherina 
Reseva Branco

375mL • 2,49€
750mL • 4,99€

  750mL •  16€
1500mL •  35€
3000mL • 127€
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HÁ AINDA MUITO A DESCOBRIR. 
Misterio, a nossa marca inovadora 
criada para Millennials. Este vinho para 
jovens consumidores, é fácil de beber 
mas suficientemente complexo para 
revelar os seus segredos.

ALGUNS MOMENTOS MERECEM 
UM VINHO
Excelentes vinhos quotidianos criados 
a partir de uvas nobres das nossas 
vinhas em Barrancas, Mendoza. O seu 
envelhecimento moderado em carva-
lho garante uma personalidade moder-
na com grande expressão de fruta.

Região • Argentina
750mL • 6,49€

Finca Flichman

Mistério Malbec
Tinto

Mistério Cabernet 
Sauvignon Tinto

HÁ AINDA MUITO A DESCOBRIR. 
Misterio, a nossa marca inovadora 
criada para Millennials. Este vinho para 
jovens consumidores, é fácil de beber 
mas suficientemente complexo para 
revelar os seus segredos.

Mistério Chardonnay
Branco

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

Região • Argentina
750mL • 6,49€

Região • Argentina
750mL • 6,49€
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Finca Flichman

Caballero de la Cepa nasceu na 
Argentina há mais de meio século 
e tornou-se rapidamente uma das 
principais marcas de vinho premium 
na Argentina.

Região • Argentina
750mL • 8,99€

Caballero de la Cepa
Reserva Malbec 2019

ALGUNS MOMENTOS MERECEM 
UM VINHO
Excelentes vinhos quotidianos criados 
a partir de uvas nobres das nossas 
vinhas em Barrancas, Mendoza. O seu 
envelhecimento moderado em carva-
lho garante uma personalidade moder-
na com grande expressão de fruta.

Região • Argentina
750mL • 7€

Reserva Cabernet 
Sauvignon Tinto

ALGUNS MOMENTOS MERECEM 
UM VINHO
Excelentes vinhos quotidianos criados 
a partir de uvas nobres das nossas 
vinhas em Barrancas, Mendoza. O seu 
envelhecimento moderado em carva-
lho garante uma personalidade moder-
na com grande expressão de fruta.

Região • Argentina
750mL • 5,99€

Syrah Roble
Tinto

ALGUNS MOMENTOS MERECEM 
UM VINHO
Excelentes vinhos quotidianos criados 
a partir de uvas nobres das nossas 
vinhas em Barrancas, Mendoza. O seu 
envelhecimento moderado em carva-
lho garante uma personalidade moder-
na com grande expressão de fruta.

Região • Argentina
750mL • 5,99€

Malbec Roble
Tinto

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


O Vale do Cachapoal produz prova-
velmente os melhores Carmenères 
do Chile, e esta é a nossa tomada de 
posição. Feito para honrar o carác-
ter varietal e destinado ao consumo 
precoce

O Vale do Cachapoal produz prova-
velmente os melhores Carmenères 
do Chile, e esta é a nossa tomada de 
posição. Feito para honrar o carác-
ter varietal e destinado ao consumo 
precoce

Chateau los Boldos

Tradition Reserve 
Carménère

Tradition Reserve 
Merlot  

As águas do rio Cachapoal que irrigam 
as nossas vinhas são particularmente 
ricas em Carbonato de Cálcio. A fruta 
que produzem é portanto brilhante e 
expressiva, com boa acidez natural, 
emprestando-se perfeitamente para a 
produção de vinhos brancos aromáti-
cos mas com bom corpo.

Tradition Reserve 
Sauvignon Blanc

Amalia Grand Cru é criado a partir de vi-
nhas até aos 65 anos de idade, e trabalha-
da apenas em anos notáveis. Este vinho é 
feito com uma selecção de uvas excepcio-
nais dos nossos melhores lotes no Vale do 
Cachapoal, contíguo à Cordilheira dos An-
des. A vinha tem solos aluviais, derivados 
do rio Cachapoal e revestidos com antigos 
solos de lodo e pedregosos. A época de 
cultivo e colheita em 2014 foram sober-
bas, e por isso a concentração, equilíbrio e 
maturação das uvas foram excelentes.

Região • Chile
750mL • 65€
 

Amalia Grand Cru 
Tinto 2014

A melhor selecção Cabernet Sauvig-
non das nossas vinhas, replantada de-
pois de 2008 quando comprada pela 
Sogrape. Honrando a nossa herança 
europeia, com um envelhecimento pro-
longado em barris de carvalho francês.

Região • Chile
750mL • 35€

Grand Clos Cabernet 
Sauvignon 2017

Specialty Series é uma linha de cria-
ções únicas, sustentada por uma exce-
lente qualidade enológica. Este vinho 
tinto surpreendentemente fresco pro-
vém do lote nº 2 de Touriga Nacional, 
enxertado em 2017. Esta variedade foi 
trazida para o Chile pelo Chateau Los 
Boldos, directamente dos vinhedos da 
Sogrape em Portugal.

Região • Chile
750mL • 17,99€
 

Specialty Series 
Touriga Nacional 2019

Região • Chile
750mL • 5,99€

Região • Chile
750mL • 5,99€

Região • Chile
750mL • 5,99€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. | VINHO INTERNACIONAL
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O Framingham Classic Riesling é um 
vinho generoso que enche a boca com 
sabores cítricos maduros de laranja e 
acidez suculenta. A fruta vem das três 
parcelas da propriedade. Cada parcela 
foi colhida manualmente e prensada. 
Os sucos são predominantemente fer-
mentados em tanques de aço inoxidá-
vel, com alguns pequenos lotes sendo 
envelhecidos em barricas.

Framingham

Classic Riesling

O Framingham Marlborough Sauvig-
non Blanc é um vinho pensado para 
expressar o estilo de Marlborough 
com alguns twists.

Sauvignon Blanc 

Framingham Pinot Noir tende a um 
estilo mais “feminino”, exibindo graça 
e charme com sabores fortemente 
variados e uma boa estrutura para 
agregar interesse. A fruta vem de sete 
locais no vale de Wairau. Cada parcela 
foi colhida manualmente e vinificada 
separadamente; a quantidade de ca-
chos inteiros incluída e o tempo com 
as peliculas variam de acordo com 
cada parcela.

Pinot Noir 

Região • Nova Zelândia
750mL • 14,99€

Região • Nova Zelândia
750mL • 12,99€

Região • Nova Zelândia
750mL • 12,99€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

Noble Riesling 
2021

Região • Nova Zelândia
750mL • 25,99€

O Framingham Noble Riesling é um 
vinho doce, inspirado no estilo clássico 
Alemão “Beerenauslese”. Trata-se 
de um vinho produzido a partir de 
“Botrytis”- vulgo Podridão nobre. 
Através deste processo, tira-se partido 
da concentração de açúcares pela 
desidratação da fruta o que dá origem 
a um vinho de concentração elevada, 
de sabores distintivos e uma elegân-
cia proporcionada pela sua vibrante 
acidez.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Há mais de 30 anos, Isabel, filha mais velha 
de Santiago Ruiz, celebrou o seu casamento 
na quinta da família. Para ajudar os convida-
dos a chegarem até à adega de San Miguel 
em Tabagón, decidiu desenhar um mapa. O 
seu pai adorou este detalhe, que chegou até 
aos nossos dias como rótulo de Santiago 
Ruiz. É um vinho com uma personalidade 
singular, adquirida pela união de vários tipos 
de uvas nativas da região e de uma predo-
minância de prestígio da variedade Albariño. 
Este é um vinho único, bem como o seu 
rótulo e unido a uma história fascinante.

Santiago Ruíz

Santiago Ruíz 
Albariño

Região • Espanha
750mL • 12,69€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


AURA, fundada no ano 2000 em Rue-
da, deve o seu nome ao véu luminoso 
que envolve os cachos de uvas ao 
entardecer, nas horas que precedem 
a vindima.

Aura

Aura
Verdejo Vindima Noturna

Região • Espanha
750mL • 8,99€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

Lan Culmen Reserva
Tinto

LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

Lan

Lan 7 Metros
Tinto

Lan A Mano 
Tinto

LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

Lan Xtrème
Tinto

LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

Lan Crianza
Tinto

LAN é a Rioja em três letras. Fundada 
em 1972, o seu nome remete para as 
iniciais das 3 províncias que pertencem à 
Denominação de Origem Rioja: Logroño, 
Álava e Navarra. Produtor consistente de 
Riojas fenomenais, de estilos tradicionais 
e modernos, as Bodegas LAN merecem 
este tributo devido à sua forte atenção 
ao detalhe, ao foco permanente na qua-
lidade da sua matéria-prima e à gestão 
competente de um complexo sistema de 
envelhecimento em madeira.

Lan Crianza D-12
Tinto

Região • Espanha
750mL • 48,95€

Região • Espanha
750mL • 32,59€

Região • Espanha
750mL • 14,99€

Região • Espanha
750mL • 14,99€

Região • Espanha
750mL • 14,99€

Região • Espanha
750mL • 7,49€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. | VINHO INTERNACIONAL
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A brisa mediterrânica mistura-se com 
o aroma de rosas, que crescem à volta 
das nossas vinhas do interior, para nos 
trazer a nossa joia mais preciosa: Viña 
Esmeralda.

Torres

Viña Esmeralda 
Branco

Escolhemos o enclave exceccional de 
Fransola, uma propriedade histórica 
numa das àreas mais altas de Pene-
dès. 

Fransola Sauvignon 
Blanc

No verão de 1962, numa pequena 
adega nos montes costeiros do Medi-
terrâneo, produzimos pela primeira vez 
o Viña Sol, a essência da tradição da 
terra e do sol. 

Viña Sol Original
Branco

Salmos é uma homenagem aos mon-
ges Cartuxos que plantaram as primei-
ras vinhas na região de Priorat.

Salmos
Tinto

Produzido a partir de vinhas crite-
riosamente selecionadas, este vinho 
emblemático manteve-se fiel à sua 
personalidade inconfundível, desde a 
primeira vindima, ocorrida em 1954.

Sangre de Toro Original
Tinto

Região • Espanha
750mL • 8,99€

Região • Espanha
750mL • 28,99€

Região • Espanha
750mL • 8,99€

Região • Espanha
750mL • 9,99€

Região • Espanha
750mL • 32,99€

Região • Espanha
750mL • 7,99€

Juan Torres Casals nasceu em 1865 e 
representa a segunda geração de Bode-
gas Torres. Registou a marca Coronas a 
7 de fevereiro de 1907.

Coronas Crianza
Tinto

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor. | VINHO INTERNACIONAL
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Torres

Região • Espanha
750mL • 77,99€

Ninguém poderia prever o triunfo so-
bre os vinhos mais famosos do mundo 
numa prova cega em Paris organizada 
por Gault Millau em 1979.

Mas La Plana
Tinto

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Kylie Minogue

As uvas têm origem na costa ensolara-
da do sul de França. As brisas do mar 
refrescantes ajudam a manter uvas de 
excelente saúde, permitindo o desen-
volvimento de aromas expressivos e 
de uma acidez viva. Condução conven-
cional das vinhas Guyot e Goblet.

A região vinícola mais antiga de 
França, magnificamente revestida de 
lavanda, girassóis, oliveiras e videi-
ras. Mesmo a norte de Saint-Tropez 
encontra-se a pitoresca propriedade 
de Château Sainte Roseline, com uma 
localização perfeita na Côte d’Azur.

Kylie Minogue
Rosé

Côtes de Provence
Rosé

750mL • 10,49€ 750mL • 22,49€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Silk&Spice

Silk & Spice traz um novo significado 
à rota do comércio entre a Europa e 
a Ásia do século XVI. A “Rota das Es-
peciarias” foi criada por exploradores 
portugueses em 1498 e permitiu ao 
mundo desfrutar de sabores como a 
noz moscada, a canela, o cravinho e a 
pimenta. Algumas destas especiarias e 
aromas ganham vida neste tinto, cujos 
sabores excecionais e profundos nas-
cem das uvas autóctones e do terreno 
único de Portugal.

Silk&Spice

750mL • 11€

VINHO INTERNACIONAL | Ao preço acresce Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Gancia Bruto expressa uma excelente 
mestria no cultivo e vindima de uvas 
provenientes de zonas vocacionadas, 
baseadas em técnicas de produção 
artesanais. 

Champagne | Espumante | Cavas

Gancia
Bruto Branco

 CHAMPAGNE | ESPUMANTE | CAVAS | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Mateus Sparkling Brut Rosé é um vinho 
espumante bruto, da marca especialista 
em vinhos rosé, que prima pelo seu estilo 
jovem, fresco e contemporâneo. Ideal 
para momentos de celebração, o charme 
e a elegância deste vinho dão um toque 
efervescente a qualquer ocasião. Fiel à 
reputação e herança da marca, Mateus 
Rosé Sparkling assinala mais um passo 
no desenvolvimento de uma gama de di-
ferentes variedades de rosé, destinados 
a um consumidor de vinhos extrovertido 
e audacioso.

Gancia Asti expressa uma excelente 
mestria no cultivo e vindima de uvas 
100% Moscatel Branco, baseadas em 
técnicas de produção artesanais. 

Mateus Sparkling
Brut Rosé 

Gancia
Asti Branco

Um espumante adocicado, que com os 
seus sabores aromáticos e notas de 
flores do campo, se torna um compa-
nheiro importante em momentos de 
alegria. 

Do coração de Itália... No coração 
do Veneto, nas pitorescas colinas de 
Gambellara, estendem-se os 4.000 
hectares da propriedade Zonin. Sendo 
uma sociedade vinícola familiar há sete 
gerações, são pioneiros do Prosecco a 
Premium D.O.C.

Gancia Grand Reale
Branco

Kylie Minogue 
Prosecco Rosé 2020

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | CHAMPAGNE | ESPUMANTE | CAVAS

Produzido a partir de uvas seleccio-
nadas da casta Glera cuidadosamente 
colhidas e vinificadas com técnicas de 
produção artesanal, Gancia Prosecco 
revela uma notável qualidade. 

Gancia
Prosecco Branco

750mL • 6,99€ 750mL • 8,69€ 750mL • 8,69€ 750mL • 9,69€ 750mL • 4,99€ 750mL • 15,49€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Selección Raventós, a antiga coleção 
privada da família Raventós. Um cava 
rosé que alia a casta Pinot Noir, Maca-
beo, Xarel-lo e Parellada.

Codorníu
Seleccion Raventos

Codorníu-Raventós é um espumante 
cava fruto da combinação da varie-
dade Chardonnay e das variedades 
Xarel·lo e Macabeo. 

Codorníu
Raventos Rosé

Codorniu Clásico é um reflexo fiel do 
cava tradicional. Um cava com um 
aroma fresco, frutado e delicado. 

Codorníu
Clasico Brut

É uma aguardente delicada, com um 
aroma rico onde predominam as notas 
vínicas características seu envelhe-
cimento por oxidação em vasilhas 
de MADEIRA.

Codorníu Anna
Blanc de Blancs Brut 
Reserva

CHAMPAGNE | ESPUMANTE | CAVAS | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Champagne | Espumante | Cavas

750mL • 6,99€ 750mL • 8,99€ 750mL • 8,99€ 750mL • 11€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Como a grande maioria dos grands 
vins, Comtes é um raro e excepcio-
nal  vinho. Produzido a partir de uvas 
cultivadas nas cinco aldeias da Côte 
des Blancs, o melhor Chardonnay dos 
terroirs de Champagne, a mistura 
Comtes é única, exclusiva. É com-
posto inteiramente por Grands Crus 
de Chardonnay. Comtes é produzido 
exclusivamente nos melhores anos 
“Chardonnay”

As águas do rio Cachapoal que irrigam 
as nossas vinhas são particularmente 
ricas em Carbonato de Cálcio. A fruta 
que produzem é portanto brilhante e 
expressiva, com boa acidez natural, 
emprestando-se perfeitamente para a 
produção de vinhos espumantes. Este 
é feito num estilo de consumo preco-
ce, com uma dosagem de 7-9 g/l

Taittinger
Blanc des Blancs
2008 

Chateau Los Boldos
Tradition Réserve 

CHAMPAGNE | ESPUMANTE | CAVAS | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Champagne | Espumante | Cavas

Taittinger Brut Réserve é composto 
por 40% de Chardonnay e 60% de Pi-
not Noir e Pinot Meunier. Esta percen-
tagem de Chardonnay assim como o 
seu envelhecimento de 3 a 4 anos em 
adega fazem com que Taittinger Brut 
Réserve seja um champanhe único, 
muito equilibrado e de qualidade cons-
tante, características estas reconheci-
das por todo o mundo.

É elaborado com 15% de vinho tinto 
tranquilo, oriundo das melhores uvas 
de Pinots Noirs da Montagne de Reims 
e dos Riceys. 
Uma grande proporção de Chardon-
nay (30%) que completa a mistura, 
contribuindo com a elegância e o refi-
namento que tanto faz jus a assinatura 
dos Champagne Taittinger.

Taittinger
Brut Réserve 

Taittinger
Prestige Rosé Brut

  375mL • 23,90€
  750mL • 41€
1500mL • 81,99€

750mL • 51,99€ 750mL • 180€ 750mL • 8,80€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Offley Lágrima é um Vinho do Porto 
branco surpreendente, extremamente 
rico e muito saboroso, uma jóia única 
criada para consumidores exigentes 
pela Offley, a prestigiada marca que 
alia contemporaneidade a quase três 
séculos de experiência.

Offley Tawny é um Vinho do Porto 
tinto elegante, um tawny de estilo 
clássico com maturidade e frescura, 
criado para os múltiplos apreciadores 
deste estilo pela Offley, a prestigiada 
marca que alia contemporaneidade a 
quase três séculos de experiência.

Offley

Lágrima Tawny

VINHO DO PORTO | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

Offley White é um Vinho do Porto 
branco rico, pleno de frescura e ju-
ventude, criado para deleite de muitos 
consumidores pela Offley, a prestigia-
da marca que alia contemporaneidade 
a quase três séculos de experiência.

Branco

Offley Rosé é um Vinho do Porto jo-
vem e versátil, a mais recente propos-
ta da marca que alia modernidade a 
quase três séculos de experiência. O 
novo Offley Rosé combina a frescura e 
a delicadeza características de um vi-
nho rosé com a elegância e o carisma 
normalmente associados ao Vinho do 
Porto. A versatilidade de Offley Rosé 
leva o Vinho do Porto por caminhos 
nunca antes explorados.

Offley Ruby é um Vinho do Porto 
tinto jovem, um clássico acessível 
criado para satisfação dos inúmeros 
apreciadores deste estilo pela Offley, 
a prestigiada marca que alia contem-
poraneidade a quase três séculos de 
experiência.

Offley Reserva é um Vinho do Porto 
tinto de qualidade superior, um Reser-
va criado em homenagem ao Barão 
de Forrester, um homem carismático 
e inovador que marcou a história e 
evolução do vinho do Porto no século 
XIX e marcou o futuro da Offley, a 
prestigiada marca que alia contem-
poraneidade a quase três séculos de 
experiência.

Rosé Ruby Ruby Reserve

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | VINHO DO PORTO

750mL • 5,89€ 750mL • 5,89€ 750mL • 5,89€ 750mL • 5,89€ 750mL • 5,89€ 750mL • 10,99€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
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Offley Tawny 20 Anos é um Vinho do 
Porto de grande qualidade, um tawny 
especial com indicação de idade, ele-
gante e complexo, com o estilo único 
da Offley, a prestigiada marca que 
alia contemporaneidade a quase três 
séculos de experiência.

Offley Tawny 30 Anos é um Vinho do 
Porto excepcional, um tawny de altís-
sima qualidade, elaborado a partir de 
vinhos antigos e raros seleccionados 
pela Offley, a prestigiada marca que 
alia contemporaneidade a quase três 
séculos de experiência.

Offley

Barão Forrester
20 Y

Barão Forrester
30 Y

Offley Tawny 10 Anos é um Vinho do 
Porto de qualidade superior, um tawny 
com indicação de idade que combina 
de forma excelente frescura e maturi-
dade. Proposto pela Offley, a prestigia-
da marca que alia contemporaneidade 
a quase três séculos de experiência, 
este Tawny 10 Anos é uma das refe-
rências mais atractivas da categoria.

Barão Forrester
10 Y

750mL • 17,99€ 750mL • 34,99€ 750mL • 47,29€

VINHO DO PORTO | Preço com Iva à taxa legal em vigor.
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Offley Boa Vista Vintage é um Vinho do 
Porto excelente, produzido em anos de ex-
cepcional qualidade a partir de uvas selec-
cionadas na zona do Pinhão, em particular 
na conceituada Quinta da Boavista. Com 
uma prestigiada herança na produção de 
vinhos de grande qualidade, os Offley Vin-
tage adaptam a experiência de três séculos 
aos desafios do futuro. Um Porto Vintage 
simboliza a mais alta qualidade, obtida num 
só ano extraordinário, escolhido pelo seu 
potencial para evoluir em garrafa.

Offley Boa Vista Vintage é um Vinho do 
Porto excelente, produzido em anos de ex-
cepcional qualidade a partir de uvas selec-
cionadas na zona do Pinhão, em particular 
na conceituada Quinta da Boavista. Com 
uma prestigiada herança na produção de 
vinhos de grande qualidade, os Offley Vin-
tage adaptam a experiência de três séculos 
aos desafios do futuro. Um Porto Vintage 
simboliza a mais alta qualidade, obtida num 
só ano extraordinário, escolhido pelo seu 
potencial para evoluir em garrafa.

Offley

Porto Boa Vista Vintage
2007

Porto Boa Vista Vintage
2011

Offley Boa Vista Vintage é um Vinho do 
Porto excelente, produzido em anos de ex-
cepcional qualidade a partir de uvas selec-
cionadas na zona do Pinhão, em particular 
na conceituada Quinta da Boavista. Com 
uma prestigiada herança na produção de 
vinhos de grande qualidade, os Offley Vin-
tage adaptam a experiência de três séculos 
aos desafios do futuro. Um Porto Vintage 
simboliza a mais alta qualidade, obtida num 
só ano extraordinário, escolhido pelo seu 
potencial para evoluir em garrafa.

Porto Boa Vista Vintage
2003

750mL • 150€ 750mL • 59€ 750mL • 50€

Offley Late Bottled Vintage é um Vinho 
do Porto de alta qualidade, de uma 
única colheita, que é engarrafado 
entre o 4º e 6º ano após a colheita, 
podendo ser apreciado de imediato ou 
após algum envelhecimento em garra-
fa, consoante a preferência. Este vinho 
apresenta o estilo muito característico 
da prestigiada marca Offley, que alia 
contemporaneidade a quase três sécu-
los de experiência.

Offley Porto Vintage é um Vinho do 
Porto excelente, produzido em anos de 
excecional qualidade. Com uma presti-
giada herança na produção de vinhos 
de grande qualidade, os Offley Vintage 
adaptam a experiência de três séculos 
aos desafios do futuro.

Offley Porto Vintage é um excelente 
vinho do Porto, produzido em anos 
de excecional qualidade e selecionado 
pelo seu potencial de longo estágio 
em garrafa. Com uma tradição de 
prestígio na produção de vinhos de 
elevada qualidade, os Offley Vintages 
adaptam três séculos de experiência 
aos desafios do futuro.

LBV 
2017

Vintage 
2016

Vintage 
2018

750mL • 16,99€ 750mL • 59€ 750mL • 64,99€
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Clink Rosé é um vinho do Porto com 
um perfil jovem e inovador desenvol-
vido para ser melhor apreciado com 
gelo e água tónica. Esta bebida apre-
senta uma notável e agradável frescu-
ra sendo por isso bastante versátil e 
adequada a diferentes a momentos de 
consumo.

Clink Portonic é um ready-to-drink à 
base de Vinho do Porto. Esta bebida 
de Vinho do Porto Branco e água 
tónica apresenta uma notável frescura 
e foi produzida num formato conve-
niente e versátil, para ser saboreado 
diretamente da lata em diferentes 
momentos de consumo.

Offley Clink

Clink
Rosé

Clink Portonic 
Branco

Clink White é um vinho do Porto com 
um perfil jovem e inovador desenvol-
vido para ser melhor apreciado com 
gelo e água tónica. Esta bebida apre-
senta uma notável e agradável frescu-
ra sendo por isso bastante versátil e 
adequada a diferentes a momentos de 
consumo.

Clink
Branco

Clink Portonic é um ready-to-drink à 
base de Vinho do Porto. Esta bebida 
de Vinho do Porto Rosé e águatónica 
apresenta uma notável frescura e foi 
produzida num formato conveniente e 
versátil, para ser saboreadodiretamen-
te da lata em diferentes momentos de 
consumo.

Clink Portonic 
Rosé

750mL • 12,99€ 750mL • 12,99€ 250mL • 2,99€ 250mL • 2,99€
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Ferreira Branco Seco é um Vinho 
do Porto branco apelativo, um vinho 
versátil e rico. Um elogio ao sabor ge-
nuíno dos melhores vinhos produzidos 
na região do Douro com o cuidado e 
saber acumulado ao longo de mais de 
250 anos de excelência que fazem da 
Ferreira uma das mais antigas e cele-
bradas marcas portuguesas de Vinho 
do Porto no mundo.

Ferreira Lágrima é um Vinho do Porto 
branco incomparável, de grande 
riqueza e intensidade, com o genuíno 
sabor dos melhores vinhos produzidos 
na região do Douro com o cuidado 
e saber acumulado ao longo de mais 
de 250 anos de excelência que fazem 
da Ferreira a mais antiga e celebrada 
marca portuguesa de Vinho do Porto 
no mundo.

Ferreira

Branco Seco Lágrima

Ferreira Branco é um Vinho do Porto 
branco clássico, um vinho atractivo e 
rico, com o sabor genuíno dos melho-
res vinhos produzidos na região do 
Douro com o cuidado e saber acumu-
lado ao longo de mais de 250 anos 
de excelência que fazem da Ferreira a 
mais antiga e celebrada marca portu-
guesa de Vinho do Porto no mundo.

Branco

Porto Ferreira Tawny é um Vinho do 
Porto tawny clássico, elegante e muito 
apelativo, com o sabor genuíno dos 
melhores vinhos produzidos na região 
do Douro com o cuidado e saber acu-
mulado ao longo de mais de 250 anos 
de excelência que fazem da Ferreira a 
mais antiga e celebrada marca portu-
guesa de Vinho do Porto no mundo.

Ferreira Ruby é um Vinho do Por-
to ruby clássico, um vinho jovem e 
atractivo, com o sabor genuíno dos 
melhores vinhos produzidos naregião 
do Douro com o cuidado e saber acu-
mulado ao longo de mais de 250 anos 
de excelência que fazem da Ferreira a 
mais antiga e celebrada marca portu-
guesa de Vinho do Porto no mundo.

Tawny Ruby

750mL • 6,29€ 750mL • 6,29€ 750mL • 6,29€750mL • 7,49€ 750mL • 7,49€
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Ferreira Branco Dona Antónia 10 
Anos é um Vinho do Porto branco de 
excepcional qualidade, resultado de 
um longo e cuidado envelhecimento 
em madeira, que simboliza a aliança 
entre a natureza única do Douro e a 
períciado Homem, numa harmonia  de 
saber estabelecida na Ferreira há mais 
de 250 anos.

Porto Ferreira Dona Antónia 10 Anos 
é um vinho especial, um Porto Tawny 
com indicação de idade símbolo da 
perfeita aliança entre a natureza única 
do Douro e a perícia do Homem, numa 
harmonia de saber estabelecida naFer-
reira há mais de 250 anos

Ferreira

Dona Antónia
Branco 10Y

Dona Antónia
10Y

Porto Ferreira Dona Antónia Reserva 
Tawny é um Vinho do Porto reser-
va criado em homenagem de Dona 
Antónia Adelaide Ferreira, uma mulher 
carismática que dedicou toda a sua 
vida ao Douro e ao Vinho do Porto, 
deixando um legado de excepção e 
valores de qualidade e excelência que 
estabeleceram a Ferreira como símbo-
lo maior da alma portuguesa e marca 
número um em Portugal.

Dona Antónia
Reserva Tawny

Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 20 
Anos é um Vinho do Porto excepcio-
nal, símbolo da excelência do estilo da 
marca Ferreira na criação de Vinhos 
do Porto tawny velhos. O seu perfil 
clássico, de grande elegância e com-
plexidade mas com grande frescura, 
é único, sendo um dos vinhos mais 
reconhecidos e celebrados no mundo.

Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 
30 anos é um Vinho do Porto único, 
uma demonstração da excelência do 
estilo da marca Ferreira na criação de 
Vinhos do Porto Tawny Velhos. É tam-
bém uma homenagem a Dona Antónia, 
a mulher carismática que dedicou 
a sua vida ao Douro e Porto e que 
deixou a Porto Ferreira um legado de 
exceção, valores de qualidade e exce-
lência que a marca procura preservar.

Dona Antónia
20Y

Dona Antónia
30Y

Porto Ferreira Dona Antónia Reserva 
White é um Vinho do Porto reser-
va criado em homenagem de Dona 
Antónia Adelaide Ferreira, uma mulher 
carismática que dedicou toda a sua 
vida ao Douro e ao Vinho do Porto, 
deixando um legado de excepção e 
valores de qualidade e excelência que 
estabeleceram a Ferreira como símbo-
lo maior da alma portuguesa e marca 
número um em Portugal.

Dona Antónia Reserva
Branco

750mL • 11,99€ 750mL • 17,99€ 750mL • 16,99€ 750mL • 40€ 750mL • 119€375mL •  6,35€
750mL • 11,99€
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Ferreira

Porto Ferreira Late Bottled Vintage 
(ou LBV) é um Vinho do Porto de alta 
qualidade que combina as caracterís-
ticas únicas do ano em que é produ-
zido com a facilidade de poder ser 
apreciado de imediato ou após algum 
envelhecimento em garrafa, dependen-
do da preferência. Os Vinhos do Porto 
LBV são vinhos de uma única colheita, 
engarrafados entre o 4º e 6º ano após 
a vindima.

LBV
2016

Porto Ferreira Late Bottled Vintage 
(ou LBV) é um Vinho do Porto de alta 
qualidade que combina as caracterís-
ticas únicas do ano em que é produ-
zido com a facilidade de poder ser 
apreciado de imediato ou após algum 
envelhecimento em garrafa, dependen-
do da preferência. Os Vinhos do Porto 
LBV são vinhos de uma única colheita, 
engarrafados entre o 4º e 6º ano após 
a vindima.

LBV
2015

750mL • 14,99€750mL • 6,29€

Os Ferreira Vintage são vinhos do 
Porto únicos e excecionais, o supremo 
símbolo de qualidade em vinho do 
Porto. Com 250 anos de tradição em 
excelência, Ferreira possui uma das 
melhores garrafeiras de Porto Vintage 
do setor, com vinhos que datam de 
1815. Selecionados pelo seu potencial 
de longo estágio em garrafa, os vinhos 
do Porto Vintage são vinhos exce-
cionais de um único ano de colheita 
extraordinário.

Vintage
2018

750mL • 99€

Os Vintage Ferreira são Vinhos do 
Porto únicos e excepcionais, a exalta-
ção máxima da qualidade de um Vinho 
do Porto. Com mais de 250 anos de 
tradição de excelência, a Ferreira 
tem uma das melhores garrafeiras de 
Porto Vintage do sector, com vinhos 
desde 1815. Os Porto Vintage são 
vinhos excecionais, de um único ano 
extraordinário.

Vintage
2016

750mL • 79,59€

O Vintage Quinta do Porto 2015 é a pri-
meira produção de um Vintage de Quinta 
proveniente desta propriedade, depois 
de um profundo trabalho de requalifi-
cação da vinha iniciado pela equipa de 
viticultura da Sogrape Vinhos há 10 anos 
atrás. Daqui surgiu uma rigorosa seleção 
de uvas que foram cuidadosamente vini-
ficadas dando origem a um vinho de ele-
vada qualidade, que cumpre os elevados 
padrões de exigência que os Vintages de 
Porto Ferreira nos têm habituado.  

Vintage Quinta do Porto 
2015

750mL • 49,50€

É na Quinta do Porto, a mais antiga 
propriedade de Ferreira que nasce este 
Vintage singular. Adquirida por Dona 
Antónia Adelaide Ferreira, em 1863, esta 
vinha sempre foi berço dos melhores 
vinhos da marca e este Vintage não é 
exceção. Exprime a excelência do terroir 
onde nasceu e é o reflexo do longo 
processo de requalificação dos 24 hec-
tares de vinha desta quinta, iniciado pela 
equipa de viticultura da Sogrape há mais 
de 10 anos.

Vintage Quinta do Porto 
2017

750mL • 79,50€
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Ferreira

Os Vintage Ferreira são Vinhos do Por-
to únicos, a exaltação máxima da quali-
dade de um Vinho do Porto. O Vintage 
Vinhas Velhas 2016 é o primeiro lança-
mento de um Vintage Ferreira produ-
zido a partir de uvas provenientes de 
vinhas velhas das quintas da Sogrape 
no Douro, essencialmente da Quinta 
do Porto.

Vintage Vinhas Velhas
2016

750mL • 175€

Os Vintage Ferreira são Vinhos do Porto 
únicos e excepcionais, exaltação máxima 
da qualidade de um Vinho do Porto. 
Com mais de 250 anos de tradição 
de excelência, a Ferreira tem uma das 
melhores garrafeiras de Porto Vintage, 
referência no sector, com vinhos desde 
1815. Os Portos Vintage são vinhos 
excepcionais, de um único ano extraor-
dinário, seleccionados pelo seu enorme 
potencial para envelhecer em garrafa.

Vintage Quinta da Leda
1999

750mL • 125€
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Este Porto Ruby Reserva é um dos vinhos 
de referência da Sandeman e, por isso, re-
cebeu o seu nome em honra do Fundador 
da Companhia. Sandeman Porto Founder’s 
Reserve resulta de uma selecção feita de 
entre os melhores «lotes» de cada vindima, 
envelhecidos durante cerca de cinco anos. 
É um vinho poderoso, muito frutado e 
fogoso, características que o distinguem 
como um Porto clássico. Sandeman Porto 
Founder’s Reserve é resultado de mais de 
duzentos anos de experiência.

Founders Reserve

Sandeman

Um Porto delicioso, produzido com 
castas seleccionadas de uvas bran-
cas cultivadas no acidentado vale do 
Douro, no Norte de Portugal. Este 
Vinho do Porto Branco é seco, embora 
conserve um pouco da sua doçura na-
tural, o que o torna um aperitivo ideal 
quando servido fresco, ou com gelo, 
ou em «long drink» com um Splash! de 
água tónica e uma rodela de limão.

Seleccionados a partir dos vinhos mais 
ligeiros e elegantes de cada ano, estes 
Portos são escolhidos para envelhecer 
em pequenos cascos de carvalho onde 
desenvolvem o seu estilo próprio. O 
Sandeman Porto Fine Tawny tem a 
fruta, estilo e finura de um grande 
Porto. De cor clara e corpo leve, este 
Porto é ideal quando servido fresco 
como aperitivo ou a acompanhar um 
entrada, e fica muito bem no final de 
uma refeição.

Este vinho segue a linha dos fogosos 
Vinhos do Porto ruby originalmente 
exportados por George Sandeman em 
1790. O Sandeman Porto Fine Ruby é 
produzido num estilo tradicional - um 
vinho rico e robusto, de paladar atrac-
tivo e fino, resultado de um cuidado 
lote de vinhos seleccionados de entre 
a variedade dos stocks Sandeman.

Fine Branco Fine Tawny Fine Ruby

00 | VINHO DO PORTO | Preço com Iva à taxa legal em vigor.
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Portos cuidadosamente seleccionados são 
escolhidos para envelhecer em cascos de 
madeira ao longo de anos. A cor vai evoluin-
do de ruby profundo a ambar enquanto a 
sua fruta, intensidade aromática e paladar 
se vão concentrando, produzindo um raro 
e delicioso Porto Tawny. A maturidade da 
idade e a vivacidade da fruta do Sandeman 
Porto Tawny 20 Years Old são harmo-
niosamente equilibrados, criando o vinho 
ideal para a conclusão de uma refeição e 
inspiração para uma boa conversa.

O processo de envelhecimento do 
Sandeman Porto Tawny 30 Years Old 
intensifica a fruta, criando um pala-
dar complexo que é característico 
dos Portos Tawny velhos. Este Porto 
é ideal para acabar uma refeição e 
torna-se uma inspiração para uma boa 
conversa.

O processo de envelhecimento do 
Sandeman Porto Tawny 40 Years 
Old intensifica a fruta, criando um 
paladar complexo que é característico 
dos Portos Tawny velhos. Este Porto 
é ideal para acabar uma refeição e 
torna-se uma inspiração para uma boa 
conversa.

Tawny
20Y

Tawny
30Y

Tawny
40Y

Este vinho é cuidadosamente elabo-
rado pela equipa liderada por Luis 
Sottomayor com reconhecida experi-
ência na arte de envelhecer e de lotear 
vinhos do Porto. Expoente máximo, 
por excelência, da gama Aged Tawnies 
da Sandeman, este é um vinho de 
lote cuja idade média de vinhos que o 
incorpora é de 50 anos. Integra uma 
gama de notável consistência e reco-
nhecimento internacional.

Tawny
50Y

Sandeman

Sandeman Porto Tawny 10 Years Old 
é um vibrante Vinho do Porto pre-
mium, cujo equilíbrio de fruta madura 
e intensidade de envelhecimento em 
carvalho coloca em destaque a quali-
dade da Sandeman.

Tawny
10Y

750mL • 21,99€   500mL •  28,69€
  750mL •  44,99€
4500mL • 225,00€

500mL • 100€ 500mL •   91€
750mL • 149,90€

750mL • 275€
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Selecionado pelas suas características 
clássicas e excecionais, Sandeman 
Porto Vintage 2018, umvinho de um 
só ano, irá envelhecer em garrafa por 
30 ou 40 anos. Sandeman Porto Vin-
tage 2018 éum exemplo do compro-
misso de Sandeman na produção de 
vinhos de qualidade.

É um vinho excecional, produzido atra-
vés da cuidadosa seleção de vinhas 
provenientes exclusivamente da Quinta 
do Seixo, uma propriedade situada na 
sub-região de “Cima Corgo”, na região 
do Douro.

Vintage
2018

Quinta do Seixo
Vintage 2019

O Vau Vintage é um Porto Vintage 
com uma qualidade excecional e um 
estilo moderno que pode ser aprecia-
do jovem, mas que também envelhece 
bem em garrafa. Com um intenso 
aroma a fruta, ricos sabores frutados 
fazendo lembrar ameixas e frutos 
vermelhos na boca, o Vau Vintage 
1997 é o acompanhamento ideal para 
sobremesas de chocolate. Servir em 
copos grandes.

Vau Vintage 
1997

Sandeman

Os vinhos de alta qualidade da vindima 
de 2016 foram cuidadosamente sele-
cionados e combinados para criar o 
Sandeman Porto Late Bottled Vintage 
2016. Envelhecido durante cerca de 
quatro anos, este vinho foi engarrafa-
do sem filtração, mantendo o estilo de 
um vinho de um só ano.

LBV
2017

750mL • 19,35€

Selecionado pelas suas características 
clássicas e excecionais, Sandeman 
Porto Vintage 2016, um vinho de um 
só ano, irá envelhecer em garrafa por 
30 ou 40 anos. Sandeman Porto Vin-
tage 2016 é um exemplo do compro-
misso de Sandeman na produção de 
vinhos de qualidade. 

Vintage
2016

500mL • 75€ 750mL • 94,99€375mL • 11,99€ 750mL • 68€
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Whisky

ESPIRITUOSA | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

O clássico Jack Daniel´s com sabor 
suave e bem arredondado com toques 
de barril do tanino e com sabores de 
madeira que acrescentam robustez ao 
gosto.

O clássico Jack Daniel´s com sabor 
suave com uma gradução alcoolica de 
43%,  numa garrafa com um rótulo de 
edição limitada alusivo à musica.

Jack Daniel´s
Nº 7

Jack Daniel´s
Nº 7 - Edição Limitada

O real sabor de Jack mixado com cola.

Jack Daniel´s
Jack Cola

200mL •  9,99€
500mL • 16,99€
700mL • 23,99€

700mL • 23,99€ 330mL • 2,99€
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Whisky

O clássico Jack Daniel´s com sabor a 
Mel.

O clássico Jack Daniel´s com sabor a 
Maça crocante.

Jack Daniel´s
Honey

Jack Daniel´s
Apple

O clássico Jack Daniel´s com sabor a 
Canela com toque picante.

Jack Daniel´s
Fire

200mL •  9,99€
500mL • 16,99€
700mL • 23,99€

700mL • 23,99€ 700mL • 23,99€

Jack Daniel´s numa vertente mais 
suave por ser duplamente filtrado,  
com um sabor a baunilha doce; frutas 
e especiarias ligeiras.

Jack Daniel´s
Gentleman Jack

700mL • 30,99€

Jack Daniel´s no seu expoente máxi-
mo, proveniente de uma só barrica, 
com um sabor a fruta madura e bauni-
lha que se sobrepõe a toques intensos 
e delicados de laranja e menta.

Jack Daniel´s
Single Barrel Select

700mL • 44,99€

Uma edição limitada para celebrar do 
elevado nível de qualidade de Mr. Jack 
Daniel e do seu excelente Fine Old No. 
7 Tennessee Whiskey. 

Jack Daniel´s
Legacy - Edição Especial

700mL • 26,49€
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Whisky de Malt diferenciado, para 
experimentalistas que têm prazer na 
descoberta de novos maltes; com 
sabor a  baunilha, fortamente turfado, 
fumo, complexo.

Whisky de Malt diferenciado, para 
experimentalistas que têm prazer na 
descoberta de novos maltes, sabor 
único exuberante e tropical devido ao 
seu clima costeiro. 

Whisky

Glenglassaugh
Torfa

Glenglassaugh
Revival

Pig’s Nose é um blended scotch 
whisky contemporâneo e desenvolvido 
a pensar no consumidor atual, com 
uma imagem diferenciadora e um 
líquido suave que permite desfrutar 
das ricas notas de sabor. Resulta da 
elevada qualidade dos malts (Speysi-
de, Highlands e Lowland), usados no 
blend, e do processo de envelhecimen-
to, em que se utiliza antigos cascos de 
bourbon em 1º enchimento.

Pig´s Nose
Single Barrel Select

Para consumidores que se estreiam na 
descoberta do whisky de malt,  com 
sabor a  fruta de pomar, baunilha, 
maltado, complexo e saboroso.

Para consumidores que se estreiam na 
descoberta do whisky de malt,  com 
sabor a cereja marrasquino , laranja 
assada e avelã, com um final de sulta-
na persistente e moca apimentada.

Para consumidores de whisky de  malt 
exigentes que procuram produtos de 
luxo; rico, robusto, com notas de Xerez

The Benriach
10Y

The Benriach 
12Y

The GlenDronach
12Y

700mL • 17,99€ 700mL • 39,99€ 700mL • 55€ 700mL • 49,99€700mL • 45,99€ 700mL • 39,99€
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Zubrowka Biala é uma vodka cristalina 
inspirada nos terrenos inacessíveis e 
invernais de Puszcza Bialowieska.

Vodka Gin

Zubrowka Biala

Finlandia vodka tem sido sinônimo 
de qualidade excepcional e excelente 
sabor desde o seu lançamento  em 
1971.

Finlandia

Gin Greenalls fabricado artesanalmen-
te nas MAIS ANTIGAS DESTILARIAS 
DO REINO UNIDO a receita do gin 
Greenalls, elaborada por Thomas Dakin 
em 1761, mantém-se a mesma desde 
a sua origem.

Gin Greenalls fabricado artesanalmen-
te nas MAIS ANTIGAS DESTILARIAS 
DO REINO UNIDO a receita do gin 
Greenalls, elaborada por Thomas Dakin 
em 1761, mantém-se a mesma desde 
a sua origem.

Greenall’s
The Original 

Greenall’s
Wild Berry 

700mL • 15,49€700mL • 13,99€700mL • 14,59€ 350mL •  6,99€
700mL • 12,99€

ESPIRITUOSA | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Um london Dry Gin muito suave e 
arredondado com especiarias ricas e 
pugentes que cria uma sensação de 
boca quente e intensa. Perfil ousado, 
intenso e ricamente condimentado do 
Extremo Oriente. 

A edição Arabian tem rajadas afiadas 
de limões pretos persas intensificados 
pelo sabor cítrico picante de pimentas 
Timut

Gin

Opihr
Far East Edition

Opihr
Arabian Edition

A edição European traduz a combi-
nação da mirra perfumada com o 
distinto amargor aromático da casca 
de cascarilha. Suave e arredonda-
do; cânfora suave e equilibrada com 
doces notas amadeiradas de alcaçuz 
esfumaçadas e um final limpo.

Opihr
European Edition

Gin Premium originário da Galiza, 
deriva do nome que é dado ao vento 
que antecede o bom tempo na Galiza. 
Um gin diferenciador, com um sabor 
característico, devido ao uso do 
destilado derivado da casta Alvarinho 
(produção exclusiva de Portugal e 
Espanha)

O Gin nº3 é um London Dry Gin de 
uma referência ao local n.º3 da rua St. 
James Street, sede da Berry Bros & 
Rudd. 

Nordés Nº3 
London Dry Gin

Preço com Iva à taxa legal em vigor. | ESPIRITUOSA

O Opihr Oriental Spiced Gin é obtido 
de ervas aromáticas exóticas e que 
incluí Pimenta-de-Java, Pimenta Preta 
e Coentros.

Opihr
Spices of the Orient 
London

700mL • 30€700mL • 30€700mL • 23,99€ 700mL • 30€   700mL •  34,25€
3000mL • 124,90€

700mL • 35,49€

ESPIRITUOSA | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Ron Diplomático Mantuano, rum vene-
zuelano Super-Premium, um blend dos 
processos destilação 40% Pot still e 
60% Column e Batch Kettle, envelhe-
cido até 8 anos, em American White 
Oak, ex-bourbon e ex-malt whisky.

Ron Diplomático Planas, é um rum 
branco venezuelano Super-Premium, 
um blend dos processos destilação 
50% Pot still e 50% Column e Batch 
Kettle, envelhecido até 6 anos, em 
American White Oak, ex-bourbon e 
ex-malt whisky.

Rum

Diplomático
Mantuano

Diplomático
Planas

Ron Diplomático Reserva Exclusiva, 
rum venezuelano Super-Premium, um 
blend dos processos destilação 80% 
Pot still e 20% Column e Batch Kettle, 
envelhecido até 12 anos, em Ameri-
can White Oak, ex-bourbon e ex-malt 
whisky

Diplomático 
Reserva Exclusiva

Destilado em pot Stills de cobre no 
ano indicado no rótulo, o rum é enve-
lhecido em barris ex-Bourbon e Ex-Sin-
gle Malt whisky por doze anos. Após o 
processo de envelhecimento, os
Maestros Roneros elaboram cuidado-
samente o blend para obter a estru-
tura, corpo, personalidade, sabores e 
aromas desejado. Por fim, o rum passa 
um ano em barricas de ex-Olorosso 
Sherry para um acabamento perfeito.

Destilado em Pot Stills de cobre, os 
rums são envelhecidos em barris de 
carvalho branco, Ex Bourbon e Ex Sin-
gle Malt por um mínimo de doze anos 
e até a maturidade ideal ser alcançada. 
Depois é terminado durante doisanos 
em barricas de Sherry Pedro Ximénez, 
contribuindo para o complexo perfil 
sensorial deste rum. É engarrafado di-
retamente do barril, a fim de preservar 
por completo  as suas propriedades 
organolépticas.

Diplomático
Single Vintage

Diplomático
Ambassador

750mL • 46€ 750mL • 27,90€ 750mL • 29,90€ 750mL • 145€ 750mL • 259€

ESPIRITUOSA | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Anumará é uma cachaça premium, 
cujo nome tem na origem o pássaro 
exótico que se alimenta das melhores 
canas de açúcar na floresta brasileira.

Brandy Constantino é um brandy 
produzido a partir de aguardentes de 
elevada qualidade, de proveniências 
diversas, seleccionadas pelas suas 
características de macieza e “vinosi-
dade”, e pela sua excepcional limpidez 
de prova.

Tequilla Cachaça Brandy Aguardente

Anumará Constantino

 Herradura é uma tequila ultra pre-
mium, 100% agave, criada  apenas 
pelo  agave azul mais maduro.

Herradura
Reposado

É nas nossas caves em Vila Nova de 
Gaia que as aguardentes são cuida-
dosamente escolhidase envelhecidas 
em cascos de carvalho de 270 litros. 
A fim de obter a qualidade máxima, 
procede-se periodicamente aprovas e 
à introdução de vários lotes de dife-
rentes idades e características. Depois 
de escolhido o lote final, a aguardente  
é colocada em cascos de 640 litros, 
onde envelhece.

Porto Ferreira
Chancella

Cognac

Cognanc Hine VSOP que resulta do 
blend de mais de 25 cognacs das 
áreas de Grand Champagne e de Petit 
Champagne. 

Hine

750mL • 49,90€ 750mL • 40,58€ 700mL • 13,49€ 700mL • 15,69€1000mL • 16,29€

ESPIRITUOSA | Preço com Iva à taxa legal em vigor.

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT


Caixa de cartão premium para duas 
unidades.

Caixa de cartão premium para três 
unidades.

Embalagens

Caixa 2 unidades Caixa 3 unidades

EMBALAGENS 

• 2€ • 2,50€

https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT
https://www.vinhoemcasa.com/pt-PT



