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INTRODUÇÃO

Com esta carta de vinhos procurámos tornar ainda mais rica a 

sua experiência gastronómica e dar-lhe a conhecer um dos 

maiores tesouros que Portugal tem para lhe oferecer, os seus 

vinhos.

Descubra as 14 regiões vitivinícolas e mais de 285 castas 

nativas cultivadas em condições tão distintas desde os 

socalcos do Douro às extensas planícies do Alentejo, passando 

pelas fresca costa atlântica, onde gerações de enólogos têm 

vindo a conjugar a tradição com a modernidade.

INTRODUCTION

With this wine list, we have tried to enhance your 

gastronomic experience and show you one of the greatest 

treasures Portugal has to offer, its wines.

Discover the 14 Portuguese wine regions and more than 285 

unique grape varieties, grown over different and unique 

terroirs, from the slopes of Douro to the flat landscapes of 

Alentejo, where generations of winemakers have known how 

to combine the tradition and modernity. 
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BREVE NOTA HISTÓRICA ACERCA DO VINHO

Presume-se que o vinho exista há mais de 5000 anos, devido a vestígios 

arqueológicos encontrados na Geórgia e na Península Ibérica, pelo que é 

seguro dizer-se que o vinho acompanhou o Homem na sua caminhada 

histórica e que a sua elaboração é anterior à própria escrita.

A transformação da uva em vinho é uma arte que envolve uma 

substancial variedade de processos: a escolha de um solo adequado, a 

localização geográfica, as condições climatéricas específicas de cada 

região, a escolha das castas, a própria vindima e todo o elaborado 

processo de produção.

Todos estes são fatores determinantes para as características únicas de 

um vinho de qualidade.

BRIEF HISTORICAL NOTE ABOUT WINE

Thanks to archaeological remains found in Georgia and also in the 

Iberian Peninsula, wine has been known to exist for more than 5000 

years. It is as such safe to say that wine has accompanied Man 

throughout history and that its manufacture precedes writing itself.

The transformation of grapes into wine is an art that involves a 

substantial variety of processes: the choice of an appropriate soil, the 

geographic location, the climatic conditions of each region, the 

choice of grape varieties, the harvest itself and the elaborate process 

of production.

All these are determining factors for the unique characteristics of a 

quality wine.
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REGIÕES VITIVINÍCOLAS DE PORTUGAL

ALGARVE
💧 Aromático & 
aveludado
💧 Aromático & 
suave,

lotes locais e 
internacionais

PENÍNSULA DE SETÚBAL
💧 Aromático & 
aveludado
💧 Aromático & suave, 
casta Castelão

ALENTEJO
💧 Aromático & 
aveludado,

casta Antão Vaz
💧 Aromático & 
suave, consensual

TEJO
💧

Aromátic
o & aveludado
💧

Aromátic
o & robusto

LISBOA
💧 Delicado & leve, vários 
varietais
💧 Frutado & leve, 
algum corpo

MINHO/VINHOS 
VERDES

💧 Delicado & leve
💧 Frutado & leve

BEIRA INTERIOR
💧 Frutado & 
vibrante, mineral
💧 Frutado & 
encorpado

DÃO
💧 Frutado & vibrante, 
casta Encruzado
💧 Frutado & encorpado

DOURO
💧 Frutado & vibrante
💧 Aromático & 
robusto, boa guarda

TRÁS-OS-MONTES
💧

Frutad
o & vibrante
💧

Frutad
o & encorpado

BAIRRADA
💧 Delicado & leve
💧 Frutado & leve, boa 
guarda

MADEIRA
💧

Delica
do & leve
💧

Frutad
o & leve
Grandes vinhos licorosos

AÇORES
💧

Delicado & leve
💧

F
rutado & leve
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PORTUGUESE WINE REGIONS 

ALGARVE
💧 Aromatic & 
mellow

💧 Aromatic & 
supple, 
Local and international varieties

PENÍNSULA DE SETÚBAL
💧 Aromatic & mellow

💧 Aromatic & supple, 
Castelão variety

ALENTEJO
💧 Aromatic & 
mellow

Antão Vaz 
variety

💧 Aromatic & 
supple, consensual

TEJO
💧

Aro
matic & mellow

💧
Aro

matic & robust

LISBOA
💧 Delicate & light, 
many varieties
💧 Fruity and light, 
some body

MINHO/VINHOS 
VERDES

💧 Delicate 
& light
💧 Fruity and 
light

BEIRA INTERIOR
💧 Fruity & 
vibrant, mineral

💧 Fruity & 
medium bodied

DÃO
💧 Fruity & vibrant, 
Encruzado variety

💧 Fruity & medium 
bodied

DOURO
💧 Fruity & vibrant

💧 Aromatic & 
robust, good to keep

TRÁS-OS-MONTES
💧 Fruity & 
vibrant

💧 Fruity & 
medium bodied

BAIRRADA
💧 Delicate & 
light
💧 Fruity and 
light, good to keep

MADEIRA
💧

De
licate & light

💧
Fr

uity & light
Great fortified wines

AÇORES
💧

Delicate & light

💧
F

ruity & light
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Lisboa

Região influenciada pela presença, no extremo sul, da cidade capital de Portugal, os

seus vinhos frescos e atlânticos deram origem a grandes produtores de volume, quer

privados como cooperativos. Nas últimas décadas assiste-se à refundação desta

região, que engloba algumas Demarcações centenárias como Colares, Bucelas e

Carcavelos. São surpreendentes os brancos com castas locais como Vital e Arinto ou

com as internacionais Sauvignon Blanc e Chardonnay.

Bairrada

A Bairrada, cujo nome deriva da constituição argilosa dos seus solos de barro, é uma

zona de localização privilegiada entre o Vouga e o Mondego, a meio caminho entre o

Porto e Lisboa e desde há muitos anos local conhecido de fartas e gulosas

celebrações gastronómicas. Os seus tintos taninosos elaborados com base na casta

local Baga resultam em ótimas reservas que melhoram progressivamente com o

envelhecimento. Os brancos são frescos e crocantes e os melhores entre eles,

baseados nas castas Bical e Maria Gomes, envelhecem com dignidade.

Vinho Verde

Demarcação com mais de um século, o Vinho Verde não designa uma cor mas um

estilo de vinho mais leve, menos alcoólico, com uma presença gasosa nas marcas

mais conhecidas. Atravessada por vários rios que lhe moldam o clima e o relevo, o

Minho é vizinho do Oceano Atlântico que lhe confere a maior frescura de Portugal

Continental, só comparável às ilhas dos Açores e Madeira. As castas mais cultivadas

na região são a Alvarinho, Loureiro, Trajadura, Avesso e Pedernã (Arinto) nas

brancas. Vinhão domina nos vinhos tintos.

REGIÕES VITIVINÍCOLAS DE 
PORTUGAL
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PORTUGUESE WINE REGIONS

Lisboa

A region influenced by the presence of the capital city of Portugal in the southern

area, its fresh and Atlantic wines gave rise to large volume producers, both private

and cooperative. Over the last decades the region has been reinvented, including a

few century-old regions as Colares, Bucelas and Carcavelos. There are surprising

whites with local grape varieties such as Vital and Arinto or with the international

Sauvignon Blanc and Chardonnay.

Bairrada

Bairrada, whose name derives from the clayish constitution of its soils, has a

privileged location between Vouga and Mondego rivers halfway between Porto and

Lisbon, also known since many years for its rich and flavourful gastronomic

celebrations. Its tannin reds, based on the local Baga variety, result in magnificent

reserves that progressively improve with aging. Whites are fresh and crunchy and the

best among them, based on the Bical and Maria Gomes grape varieties, age with

dignity.

Vinho Verde

With more than a century, Vinho Verde (green wine) region does not designate a

colour but a style of lighter wine, less alcoholic, with gas presence in the best known

brands. Crossed by several rivers that shape climate and land, Minho region is also

very much influenced the Atlantic Ocean that brings a lot of freshness to this area of

Portugal, only comparable to the islands of the Azores and Madeira. The most

cultivated white wine grape varieties in the region are Alvarinho, Loureiro, Trajadura,

Avesso and Pedernã (Arinto). Vinhão dominates in red wines.
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Douro

A região do Douro recebeu a sua primeira demarcação em 1756 pelas mãos do

Marquês de Pombal adquirindo ao longo dos anos um lugar de destaque entre as

regiões. Os vinhos tranquilos representam uma realidade nova no vale do Douro,

quando comparados com a história secular da elaboração de vinho do Porto. No

entanto, é rigorosa na utilização das castas locais recomendadas, sobretudo Touriga

Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Barroca e Tinto Cão, nos

vinhos tintos, e Viosinho, Malvasia Fina, Cerceal e Rabigato as brancas. A qualidade

dos vinhos certificados como Douro DOC tem projeção internacional destacada pelas

maiores revistas da especialidade. São vinhos de montanha, com grande

concentração e destinados à gastronomia de texturas mais intensas.

Dão

Com mais de 100 anos de história, a região demarcada do Dão é um planalto

balizado por várias serras, desde o Buçaco, até ao Caramulo e à conhecida Estrela.

Cruzada por vários rios como o Mondego ou o Dão, que lhe dá o nome, esta é a

região de nascimento da casta tinta autóctone de maior notoriedade internacional:

Touriga Nacional. Os tintos são elegantes e longa presença, complementados por

Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaén. Nos brancos, minerais e de boa guarda, destaca-se a

casta local Encruzado.

Península de Setúbal

Aqui foram plantadas as primeiras vinhas da Península Ibérica, há mais de 4000 anos,

dando início a uma tradição que foi renovada em 1907, com a demarcação da Região

do Moscatel de Setúbal, e que sobrevive até hoje, sendo a segunda mais antiga

região demarcada de Portugal. A Península de Setúbal tem vinhos frescos

influenciados pela Serra da Arrábida e vinhos mediterrânicos de planície de areia. Os

vinhos tintos, aromáticos e redondos, são baseados na casta Castelão. Já nos brancos

dominam as castas Fernão Pires, Moscatel Graúdo e Arinto.

REGIÕES VITIVINÍCOLAS DE 
PORTUGAL
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Douro

The Douro region received its first official denomination in 1756, through the hands of

the Marquis of Pombal acquiring over the years a place of prominence between the

Portuguese regions. Quiet wines represent a new reality in the Douro valley, when

compared to the secular history of Port winemaking. It is strict the usage of the

recommended local varieties, especially Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz,

Tinta Amarela, Tinta Barroca and Tinto Cão, in the red wines, and Viosinho, Malvasia

Fina, Cerceal and Rabigato in the white ones. The quality of the wines certified as Douro

DOC has an international projection highlighted by the majority of the specialized wine

magazines. This are wines of mountain, of great concentration and destined to the

gastronomy of more intense textures.

Dão

With more than 100 years of history, the Dão wine region is a plateau between

mountains, from Buçaco to Caramulo and the well-known Estrela. Crossed by several

rivers such as Mondego or Dão, which gives its name, this is the place of birth of the

most famous and internationally known Portuguese variety the Touriga Nacional. Reds

are elegant and long-standing, complemented by Tinta Roriz, Alfrocheiro and Jaén. In

whites, minerals and good to keep, stands out the local variety Encruzado

Península de Setúbal

Here the first vineyards of the Iberian Peninsula were introduced more than 4000 years

ago, beginning a tradition that was revitalised in 1907 with the delimitation of the

Moscatel de Setúbal region that survives until today, being the second oldest official

wine region from Portugal. The Península de Setúbal region has fresh wines influenced

by the Serra da Arrábida and Mediterranean wines from the surrounding sand plain. Red

wines are aromatic and round based on the Castelão variety. On the other hand, whites

are dominated by the Fernão Pires, Moscatel Graúdo and Arinto varieties.

PORTUGUESE WINE REGIONS
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Alentejo

O prestígio e a originalidade dos vinhos desta região plana e quente são resultantes dos

processos tradicionais de vinificação do tempo da ocupação romana. Todos os mostos

fermentavam em curtimenta em lagares ou talhas de barro. A guarda ou o

armazenamento dos vinhos era efetuada em tonéis de madeira ou talhas de barro, que

ainda hoje se podem ver em algumas adegas particulares. Os vinhos tintos, obtidos de

castas locais como Moreto, Trincadeira, Aragonês ou Tinta Caiada, são de cor granada,

aromas expressivos e de corpo cheio e maduro. Os vinhos brancos são dominados por

castas nacionais como Antão Vaz, Roupeiro e Arinto.

Vinho do Porto

O Alto Douro vinhateiro, berço da produção do vinho do Porto, um dos produtos

pioneiros da exportação de Portugal, recebeu a sua primeira demarcação em 1756 pelas

mãos do Marquês de Pombal, com a fundação da Companhia Geral da Agricultura das

Vinhas do Alto Douro. O vinho do Porto é o vinho licoroso mais conhecido em todo o

mundo e deve, para qualquer Português ou visitante de Portugal, ser apreciado no final de

cada refeição, na companhia de uma sobremesa à base de cacau, se se tratar de um Porto

rubi ou frutado, ou de uma sobremesa à base de leite e ovos, se se tratar de um Porto

Tawny ou alourado.

Vinho Madeira

A paisagem vitícola na Região Demarcada da Madeira é única e inimitável. As condições

particulares do solo basáltico, de origem vulcânica, a proximidade com o mar, as

condições climatéricas e o processo único de produção conferem ao vinho características

únicas e singulares, louvadas, há muitos séculos, por todo o mundo, em particular pelos

países relacionados com os descobrimentos portugueses e pelo império britânico. A

cultura da vinha é praticada em toda a Ilha da Madeira e na Ilha do Porto Santo. São

apenas 500 hectares de vinha, sobretudo para a produção de vinho com Denominação de

Origem Controlada Madeira. Este vinho histórico de sobremesa e de grandes celebrações

tem como principais castas Sercial, Verdelho, Boal, Malvasia, Terrantez e Tinta Negra.

.

REGIÕES VITIVINÍCOLAS DE 
PORTUGAL
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Alentejo

The prestige and originality of wines from this flat and warm region are the result of the

traditional process of vinification dating back to the Roman occupation when musts

were fermented in tanneries and clay hoards and wine kept and stored in wooden casks

and also clay hoards, which still today can be seen in some private wineries. The red

wines, obtained from local varieties such as Moreto, Trincadeira, Aragonez or Tinta

Caiada, are of dark burgundy colour, expressive aromas, with a full and mature body.

White wines are dominated by national grape varieties such as Antão Vaz, Roupeiro and

Arinto.

Vinho do Porto

The Alto Douro wine region is the cradle of the Port wine, one of the pioneer products of

Portuguese export, received its first demarcation in 1756 by the Marquis of Pombal. Port

wine is the best known liqueur wine in the world and should be appreciated at the end

of each meal in the company of a cocoa-based dessert, if it is a Ruby Port or fruity, or a

dessert based on milk and eggs, if it is a Tawny.

Vinho Madeira

The landscape in the Madeira wine region is unique and inimitable. The particular

conditions of basaltic soil of volcanic origin, proximity to the sea, particular climate and

the unique process of production confer to this wine exclusive characteristics praised for

many centuries throughout the world, in particular by the related countries with the

Portuguese Discoveries and also throughout the British Empire nations. The vineyard is

cultivated throughout the island of Madeira and on the island of Porto Santo, there are

only 500 hectares of vineyard, mainly for the production of wine with controlled

denomination of origin of Madeira (DOC). This historical dessert wine and many time

related to great celebrations has as main varieties Sercial, Verdelho, Boal, Malvasia,

Terrantez and Tinta Negra

PORTUGUESE WINE REGIONS
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Moscatel de Setúbal

A fama do Moscatel de Setúbal, além-fronteiras, terá começado na segunda metade do

século XIV, quando Ricardo II de Inglaterra se torna um importador assíduo de

Moscatel de Setúbal. Durante o reinado de Luís XIV, o prestígio só aumentou. O “Rei

Sol” não dispensava o vinho generoso nas suas festas em Versalhes. O especialista e

escritor francês Léon Douarche referiu-se ao Moscatel de Setúbal dizendo: “ É o Sol em

garrafa”. Durante a expansão Portuguesa, o Moscatel de Setúbal fazia a ida e a volta (a

parte que não se comerciava) nas naus e galeões em direção às colónias originando os

vinhos de “Roda” ou “Torna Viagem”. Estes vinhos doces licorosos são elaborados a

partir das castas Moscatel de Setúbal ou Moscatel Roxo, têm a cor dourada, com forte

carácter citrino, de rosa, líchia e caramelizados.

REGIÕES VITIVINÍCOLAS DE 
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Moscatel de Setúbal

The fame of the Moscatel de Setúbal outside Portugal, start on the second half of the

14th century, when Richard II of England became a frequent importer of Moscatel de

Setúbal. During the reign of Louis XIV, the prestige only increased, the "Sun King" did

not dispense this rich and flavourful wine at their parties at Versailles. The French

wine expert and writer Léon Douarche referred to the Moscatel de Setúbal saying:

"It's the Sun in a bottle". During the Portuguese expansion, the Moscatel of Setúbal

made the round trip (the part that was not traded) in the ships and galleons towards

the colonies giving rise to the wines of "Roda"(round about) or "Torna

Viagem"(return trip). These liqueur sweet wines are elaborated from the Moscatel de

Setúbal or Moscatel Roxo grape varieties, with gold colour and a strong citrus, rose,

lily and caramel character.
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CARTA DE VINHOS / 
WINE MENU
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Mingorra, branco/white             31.00€
Antão Vaz, Alentejo
Frutado&Vibrante

Herdade dos Grous, tinto/red      37.50€
Touriga Nacional blend, Alentejo
Aromático&robusto

Qta do Portal, tinto/red             57.50€
Tinta Barroca, Douro
Aromático&Suave

Espumante/Sparkling
Ermelinda Freitas, branco/white 29.00€
Arinto&Fernão Pires, P. Setubal
Delicado&Leve

A  NOSSA  SUGESTÃO  DE  
VINHO

OUR  WINE  SUGESTION


