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QUINTA DAS BANDEIRAS
B g 29 h Pinhão t graniet / leisteen k continentaal O 2005 v

WIJNSTREKEN

A
B

www.passagemwines.com

Quinta das Bandeiras, een landgoed van 100 hectare in de Douro Superior, ligt direct
aan de rivier bij Pocinho, tegenover de beroemde Vale Meão. Het is gekocht door de
familie Bergqvist (Quinta de la Rosa) in 2005, en de wijnen zijn een joint venture
tussen de wijnmaker Jorge Moreira en de familie Bergqvist. Jorge Moreira is twee
keer uitgeroepen tot Wijnmaker van het Jaar van Portugal.
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HENRIQUE UVA
A g 135 h Herdade de Mingorra t zand / grind k mediteraan O 2003

www.mingorra.com

Op de in totaal 1.400 ha die Henrique Uva bezit staan niet alleen wijnstokken, ook zijn
hier 200 ha met olijfbomen te vinden alsmede veel bossen. Het bedrijf is opgericht in
2003. Henrique Uva heeft zijn wijngaarden onderverdeeld naar leeftijd van de wijnstokken:
60 ha is meer dan 30 jaar oud. De nieuwe kelder die in 2004 is gebouwd beschikt over
een grote capaciteit, zodat de druiven van de verschillende wijngaarden tegelijk kunnen worden
verwerkt. Er zijn tevens koelruimtes gemaakt om de druiven bij binnenkomst terug te koelen om het
fruitige karakter goed te bewaren. Er wordt hier zowel handmatig als machinaal geoogst en de
geplante druiven zijn typisch voor het Alentejo gebied met uitzondering van de viognier.
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Mingorra 'Terras d'Uva' Branco, Vinho Regional Alentejano s
o antão vaz, verdelho en viognier
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Mingorra 'Terras d'Uva' Rosé, Vinho Regional Alentejano
o aragonez
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Mingorra 'Terras d'Uva' Tinto, Vinho Regional Alentejano
o trincadeira, aragonez en alicante bouschet
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Mingorra Colheita Tinto, Vinho Regional Alentejano
o trincadeira, altrocheiro, alicante bouschet en touriga nacional
n 6 mnd in Franse barriques

2018

5,95
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Douro 'Passagem Reserva'
o touriga nacional 70, touriga franca 25 en sousão 5%
n 18 mnd in Franse barriques

2017
2015

12,25
12,25

QUINTA DE LA ROSA
B g 55 h Pinhão t graniet / leisteen k continentaal O 1906 d v

www.quintadelarosa.com

Sinds 1906 is de familie Bergqvist de stuwende kracht achter Quinta de la Rosa. Naam
en faam worden door Sophia Bergqvist en Jorge Moreira niet alleen verworven door
hun mooie portwijnen maar ook de rode en witte Douro wijnen krijgen steeds meer
waardering, wat regelmatig resulteert in lovende recenties in toonaangevende
nationale en internationale vakbladen. Quinta de la Rosa doet in tegenstelling tot de meeste
porthuizen alles zelf, van de wijngaard tot de botteling. De quinta heeft onlangs de beroemde
aangrenzende wijngaard Quinta do Vedeal overgenomen. Op La Rosa zijn twee boerderijen, Quinta
Amarela en Quinta de Lamelas, beschikbaar als bed & breakfast accommodatie.

ww

rr
rrr

rrr

Douro Branco Reserva 'La Rosa'
o viosinho 60, rabigato 25, gouveio 5, códega do larinho en arinto 10%
n 50% voor 6 mnd in Franse barriques

2019

douROSA
o touriga nacional, touriga franca, tinta roriz en tinto cão

2017

Douro 'La Rosa'
o touriga nacional 60, touriga franca 12, tinta roriz 8,
WSYWnSIR ½IPHFPIRH  
n 12 mnd in deels nieuwe Franse barriques

Extra Dry White
n 2-3 jaar in oude Franse barriques
o ZMSWMRLSKSYZIMEVEFMKEXSIRQEPZEWME½RE

20% alc

8,90

zz

Ruby Reserve Lote no. 601
n 3-4 jaar in oude tonels

19% alc

8,90

zz

Fine Tawny
n 3 jaar in oude pipes

20% alc

8,90

zz

Finest Reserve
n 6-7 jaar in oude tonels

20% alc

12,15
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Late Bottled Vintage
n 4-6 jaar in oude tonels

21% alc

zzz

10 Years Old Tawny Tonel Nr. 12
n 10 jaar in oude tonels

HIWMKR¾IW

50 cl

20% alc

15,40

zzz

20 Years Old Tawny
n 20 jaar in oude pipes & tonels

HIWMKR¾IW 50 cl

20% alc

20,40

zzz

Colheita
n 7 jaar in oude tonels

HIWMKR¾IW

50 cl

20% alc

2009

17,00

zzz

Vintage Single Quinta
n 18 mnd in oude en nieuwe pipes

20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc

2015
2012
2011
2011
2007
2007

24,00
33,20
34,00
19,65
36,20
18,00

9,60

2015

14,35

7,40

2018
2017

9,60
21,80

Douro Reserva 'La Rosa'
2017
o XSYVMKEREGMSREPIR  ½IPHFPIRH EJOSQWXMKZERSYHI[MNRKEEVHIR
n 16 mnd in Franse barriques

23,95

magnum
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Quinta de la Rosa is een van de weinige familiebedrijven in het portgebied die hun
wijnen zelf op de markt brengen. Meer dan een eeuw is de familie Bergqvist eigenaar
van de wijngaarden gelegen op de beste percelen van de streek. De druiven staan op
SYHIXIVVEWWIR3TFEWMWZERIIREERXEPKIKIZIRWEPWKISKVE½WGLIPMKKMRKQMGVSOPMQEEX
bodem, hoogte, leeftijd van de stokken, hellingen etc worden punten toegekend. Aan de
hand daarvan wordt bepaald of men in de categorie A t/m F geplaatst wordt. Deze
locatiequotering geeft de kwaliteit aan van de druiven. Alle wijngaarden bij Quinta de la
Rosa zijn geclasseerd in de hoogste categorie A. De ports worden nog steeds op de
oude traditionele manier gemaakt, door te treden met de voeten. Sophia Bergqvist
produceert een breed gamma aan port, waarbij fruit en frisheid belangrijker zijn dan de veel
voorkomende zoetheid.
De rode port wijnen zijn gemaakt van de traditionele druivenrassen, voornamelijk touriga nacional,
touriga franca and tinta roriz en sousão. De rode wijnen rijpen in grote eiken vaten van 100
hectoliter genaamd tonels, en kleiner eiken vaten van 550 liter genaamd pipes.
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COLHEITA PORT
Het woord colheita betekent oogstjaar en het gaat hier dan ook om port van één (goed) oogstjaar. De
wijn moet minstens zeven jaar in een houten vat gerijpt hebben. Hij is dan tawny van kleur en klaar om
gedronken te worden.
SINGLE QUINTA VINTAGE PORT
Een vintage port die van één enkele wijngaard afkomstig is. Vintage port wordt alleen in de beste jaren
gemaakt en gaat reeds tussen het 2e en 3eNEEVSTHI¾IW&MN¾IWVMNTMRKFPMNJX^MNZIIPVSFYYWXIVOVEGLXMKIVIR
frisser dan Colheita Port.
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