
vinho branco
white wine
bag in box
Jovem, citrino e frutado.
Acompanha na perfeição, pratos de 
peixe, marisco, queijos de pasta mole.
Servir de preferência a 12º

Cx. c/5L

6,50€
Cx. c/10L

12,15€

Para o dia-a-dia
e convívios

vinho tinto
red wine
bag in box
Jovem, frutado, untoso, taninos 
firmes, mas suaves. De cor rubi viva. 
Acompanha na perfeição, pratos de 
carne, enchidos, peixes condimentados 
e queijos fortes.
Servir de preferência entre os 16ºC e 
os 18ºC

Cx. c/5L

6,50€
Cx. c/10L

12,15€

Para ofertas

1 garrafa de vinho tinto reserva
1 garrafa de vinho tinto
1 garrafa de vinho branco
1 chouriço tradicional 0,180kg
1 painho 0,300kg

OS NÚCLEOS DEVEM SUBMETER
OS SEUS PEDIDOS DE ENCOMENDA PARA:

DIREÇÃO CENTRAL
PATRIMÓNIO: Paulo Cruz - paulocruz@ligacombatentes.org.pt

Fabiano Varandas - fabianovarandas@ligacombatentes.org.pt
Telefone: 21 346 82 45/6

OS PEDIDOS SÃO FORMALIZADOS
COM O COMPROVATIVO DE PAGAMENTO

Todos os valores incluem IVA à taxa em vigor e despesas de envio

Preço:

27,06€
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vinho tinto
red wine
reserva

A ligeira baunilha transmitida pela 
madeira não encobre o aroma e sabor 
a frutos vermelhos, com laivos de 
compota. Taninos firmes nada agressi-
vos. Acompanha na perfeição, pratos 
condimentados, bem como queijos fortes 
e enchidos. Servir de preferência entre os 
16º C e os 18º C.

750ml
Preço Cx. c/6 garrafas

29,16€

vinho tinto
red wine
colheita selecionada

Cor granada, aroma de fruta vermelha 
bem madura com algumas notas florais. 
Boca volumosa, bem balanceada com 
taninos vigorosos de qualidade a marca-
rem um final de excelente persistência. 
Acompanha bem com queijo, pratos de 
carne e caça. Servir de preferência entre 
os 16º C e os 18º C.

750ml
Preço Cx. c/6 garrafas

18,96€

vinho branco
white wine
colheita selecionada

Cor citrina, grande complexidade 
aromática entre notas de frutos de polpa 
amarela, frutos tropicais e um ligeiro 
floral. No paladar é untuoso com acidez 
equilibrada conferindo um final fresco, 
vivo persistente. Pode ser servido como 
aperitivo ou como acompanhamento de 
pratos de peixe, carnes brancas e maris-
co. Servir de preferência a 12º C.

750ml
Preço Cx. c/6 garrafas

16,98€

frisante rosé
sparkling rosé
colheita selecionada

Cor rosada, aromas de frutos vermelhos 
jovens sugerindo framboesa e morango, 
no paladar revela muita frescura e per-
sistência. Ideal como aperitivo ou para 
acompanhar pratos de peixe e marisco. 
Servir de preferência a 8º C.

750ml
Preço Cx. c/6 garrafas

14,76€

frisante branco
sparkling white
colheita selecionada

Cor citrina, aromas de fruta fresca sugerin-
do lima, no paladar revela muita frescura e 
persistência. Ideal como aperitivo ou para 
acompanhar pratos de peixe e marisco. 
Servir de preferência a 8º C.

750ml
Preço Cx. c/6 garrafas

14,76€

vinho licoroso
portified wine
reserva

Apresenta uma agradável envolvência, 
com nuances de frutos secos, enorme 
complexidade, mantendo uma frescura 
notável. Pode ser apreciado como 
aperitivo ou digestivo.

750ml
Preço Cx. c/1 garrafa

13,00€
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