PROVAS TEMÁTICAS
Vinhos do Porto – Porto em Lisboa
Custo da Prova: 18€
Numa Viagem Pelos diferentes perfis e estilos do
Vinho do Porto descubra a complexidade e encanto
da mais antiga Região Demarcada e regulamentada
do mundo, criada em 1756, o Douro.

Portugal,
um país de Vinhos Fortificados
Custo da Prova: 16€
Versatilidade, tradição e inovação definem a produção de vinhos fortificados em Portugal. Do Continente
às Ilhas, de Norte a Sul, sinta as diferenças dos
principais vinhos fortificados portugueses.

Espumantes Portugueses
Custo da Prova: 12€

PROGRAMA DE PROVAS

PROVAS
TEMÁTICAS
DESCUBRA UM MUNDO

DE DIFERENÇAS

Frescos e Vibrantes! Conheça a diversidade de castas
e aromas que, com diferentes métodos de vinificação,
fazem os espumantes portugueses. Brinde connosco
a esta descoberta!

Vinhos de Portugal
Custo da Prova: 10€
Uma tradição tão milenar como a produção de vinhos
requer ousadia, disciplina e conhecimento. Bem-vindo
a um mundo de diversidade!

Vinhos Fora da Caixa
Custo da Prova: 15€
Dos vinhos de talha, feitos à moda antiga, aos vinhos
com menos intervenção humana, aventure-se nesta
prova através dos estilos menos convencionais que
se fazem por Portugal.

Vinhos icónicos de Portugal
Custo da Prova: 25€
Deixe-se conquistar pela excelência e complexidade
de alguns dos vinhos mais exclusivos de Portugal.
Sinta a envolvência, harmonia e charme de alguns
dos nossos vinhos mais icónicos.

Aconselha-se a marcação prévia. Mínimo de 2 pessoas.

Wines of Portugal

Salas de Provas Vinhos de Portugal

www.winesofportugal.com

THEMATIC TASTINGS
Porto Wine – Porto comes to Lisbon
Tasting cost: 18€
On a Trip through the different profiles and styles
of Port Wine discover the complexity and charm of
the oldest demarcated and regulated Region in the
world, in 1756, the Douro Valley.

Portugal,
a country of Fortified Wines
Tasting cost: 16€
Versatility, tradition and innovation define the
production of fortified wines in Portugal. From the
Mainland to the Islands, from North to South, feel the
differences of the main Portuguese fortified wines.

Portuguese Sparkling Wines
Tasting cost: 12€

TASTING PROGRAM

THEMATIC
TASTINGS
DISCOVER A WORLD

OF DIFFERENCE

Crisp and Vibrant! Come and taste the diversity of
grape varieties and flavors that, with different
methods of vinification, make Portuguese sparkling
wines. Toast with us to this discovery!

Wines of Portugal
Tasting cost: 10€
A tradition as ancient as wine production requires
boldness, discipline and knowledge. Welcome to a
world of difference!

Out of the Box Wines
Tasting cost: 15€
From wines made in clay pots, made in the old
fashion way, to wines with less human intervention, venture into this tasting through the less
conventional styles that are made in Portugal.

Iconic wines from Portugal
Tasting cost: 25€
Get tangled by the excellence and complexity of
some of Portugal's most exclusive wines. Feel the
involvement, harmony and charm of some of our
most iconic wines.

Prior reservation is recommended. Minimum 2 Persons.

Wines of Portugal

Salas de Provas Vinhos de Portugal

www.winesofportugal.com

PROGRAMA DE PROVAS
TASTING PROGRAM

DESCUBRA

Provas Livres
com cartão pré-carregado

DIFERENÇAS

Escolha livre numa selecção de 32 Vinhos.
Adquira um Enocard a partir de 4€.
Pode escolher vinhos a partir de 1€.
Quantidade por copo de 5cl.

UM MUNDO DE

DISCOVER
A WORLD OF
DIFFERENCE

Wines of Portugal

Salas de Provas Vinhos de Portugal

Custom Tastings
with pre-charged card
Free choice of 32 Wines.
Enocard from a minimum charge of 4€.
You can choose wines from 1€.
Quantity per glass 5cl.

www.winesofportugal.com

