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O OBJECTIVO É SIMPLES:
Com empenho e dedicação
vamos ver os nossos parceiros crescer connosco.
 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

A O3 surge da experiência acumulada pela sua equipa executiva e operacional ao longo 
de anos na área da distribuição de bebidas.
Apresentamo-nos com um portfólio diferenciado e completo, sempre com a vontade de 
garantir um serviço de excelência aos nossos clientes e assegurando o acompanhamento 
de que os seus projectos necessitam.



UMA CERVEJA PILSENER, DOURADA E LUMINOSA, DE FINO SABOR E REFRESCANTE.

Vencedora de 33 medalhas de ouro consecutivas no prestigiado concurso internacional Monde Selection,   
a Super Bock é reconhecida internacionalmente pela sua elevada qualidade.
Lançada em 1927, e com um teor alcoólico de 5,2%, Super Bock está inserida no grupo das cervejas 
conhecidas como Lagers (cervejas de fermentação baixa).

A seleção das melhores variedades de malte e lúpulo, assim como a utilização de uma levedura, pura 
e especial, e as melhores condições de processo, permitem obter uma cerveja loira, brilhante e viva, com uma 
espuma pura e muito branca e cremosa. O aroma fresco, ligeiramente maltado e frutado, o corpo médio e o 
sabor equilibrado, o amargo bem estruturado com o doce do malte e o fim de boca ligeiro e seco, tão próprios 
do estilo, colocam a Super Bock num plano superior. Esta harmonia agrada de forma universal, sendo 
largamente apreciada pelos milhões de fãs fiéis em Portugal e no Mundo que preferem o seu sabor único.

IDEAL PARA:

Super Bock

TR - Tara Retornável TP - Tara Perdida BD - Beer-Drive

GARRAFA

LATA

BARRIL

TP 5lt, 20lt
TR 30lt, 50lt
BD 500lt, 1000lt

SEM ÁLCOOL
TP 0,20x6*4 SH
TR 0,33x24 GR
TP 0,33x6*4 SH BP

SELECÇÃO 1927
Barril 20L

ABADIA
TP 0,33x6*4 SH BP

GREEN
LATA 0,33x12 SH SLEEK M

SEM ÁLCOOL PRETA
TR 0,33x24 GR
TP 0,33x6*4 SH BP

STOUT
TR 0,20x30 GR
TR 0,33x24 GR
TP 0,20x10*2 SH
TP 0,33x6*4 SH BP
BARRIL TP 20L MOD
BARRIL TP 10L N
BARRIL 30L

TR 20cl, 33cl
TP 20cl (mini), 25cl
33cl, 1L

33cl
50cl



"Probably the best beer in the world.”

A Carlsberg é uma cerveja internacional premium, de 
origem dinamarquesa e de qualidade inquestionável.

É feita 100% com malte e condimentada com um 
aroma único ligeiramente cítrico.

"Há mais de 100 anos no mercado.”

A Cristal Branca é a cerveja mais antiga de Portugal - 
desde 1890. Tem uma cor dourada, é brilhante e a sua 
espuma é branca, consistente e cremosa.

O amargor e o corpo suaves, tornam-na uma cerveja 
leve, que "escorrega bem", e é muito refrescante.

Carlsberg Cristal

“Refresca os bons momentos.”

A Somersby Maçã é uma sidra leve e refrescante, indicada para se desfrutar 
descontraidamente, num fim de tarde ao sol, após um árduo dia de trabalho, depois 
de jantar ou antes de ir a uma festa.

Produzida a partir da fermentação de maçã, é uma bebida trendy com adição de 15% 
de sumo e aromas naturais de forma a obter o sabor ideal.

Somersby

TR - Tara Retornável TP - Tara Perdida BD - Beer-Drive

IDEAL PARA:

IDEAL PARA: IDEAL PARA:

SOMERSBY TP 0,33x24 CX
SOMERSBY BLACKBERRY TP 0,33x4*6 TB
SOMERSBY LATA 0,33x12 SH M
SOMERSBY BARRIL 30L
SOMERSBY BLACKBERRY TP 0,33x4*6 TB
SOMERSBY CITRUS TP 0,33x4*6 TB

CARLSBERG  TR 0,25x30 GR
CARLSBERG  TP 0,25x24 CX PAL 77
CARLSBERG  TP 0,25x6*4 SH PAL 84
CARLSBERG  BARRIL TP 20L
CARLSBERG  BARRIL 30L

CRISTAL TR 0,20x30 GR
CRISTAL TR 0,33x24 GR
CRISTAL TP 0,20x10*2 SH
CRISTAL TP 0,33x6*4 SH BP
CRISTAL TP 1Lx6 TB N
CRISTAL LATA 0,33x24 SH M
CRISTAL PRETA TR 0,33x24 GR
CRISTAL PRETA TP 0,33x6*4 SH BP



Vini sangria à pressão é a alternativa mais leve e refrescante para os apreciadores de vinho que 
procuram uma bebida para consumir em ambientes informais e descontraídos, nomeadamente em 
lazer ou em férias, durante os meses de Verão. É uma bebida fácil de beber e equilibrada, 
caracterizando-se pelo intenso sabor a fruta, admirável frescura, baixo grau de acidez e cor viva.
Pode ser servido a copo ou em jarro, sempre bem fresco.

Vini - Sangrias

CATEGORIA
Sangria Branca/Tinta. 

CASTA
Combinação de castas portuguesas
e de países da Comunidade Europeia. 

COR
Citrina acentuada/Rosa viva. 

AROMA
Frutado. 

SABOR
Simples, refrescante e agradável. 

ÁLCOOL
10% v/v. 

TEMPERATURA
Entre 7ºC e 12ºC

VINI SANGRIA TINTA BARRIL 20L BR
VINI SANGRIA BRANCA BARRIL 20L

IDEAL PARA:

O Vini é um vinho de mesa tirado à pressão e ligeiramente alcoólico.

CATEGORIA
Vinho branco. 

CASTA
Combinação de castas portuguesas
e de países da Comunidade Europeia. 

COR
Citrina acentuada. 

AROMA
Frutado. 

SABOR
Simples, refrescante e agradável. 

ÁLCOOL
10% v/v. 

TEMPERATURA
Entre 7ºC e 9ºC

IDEAL PARA:

Vini - Vinho Branco

VINI BRANCO BARRIL 20L



VITALIS

É no coração do parque natural da Serra de 
São Mamede e na Serra das Águas Quentes 
em Mação, que é captada a água mineral 
natural Vitalis.
A confluência das características climatéricas 
Atlânticas e Mediterrânicas, conferem a estas 
serras um rico e diversificado mosaico natural, 
cenário que enquadra na perfeição o 
nascimento de Vitalis.

CARAMULO

Esta água distingue-se pela sua pureza, leveza, frescura 
e pela sua composição, sendo considerada uma água 
pouco mineralizada e com um pH ácido.

Caramulo é uma das marcas de águas lisas mais 
conhecida em Portugal, apresentando elevados níveis de 
notoriedade total (99%) e de conhecimento espontâneo 
(51%).

Águas Lisas

FRUTEA ICE TEA

Frutea Ice Tea nasce da perfeita combinação das 
melhores folhas de chá com verdadeiro sumo de fruta.
Uma bebida que satisfaz, em 
qualquer momento, a sua sede    
e o desejo de se sentir bem.

Pedras Salgadas

PEDRAS SALGADAS TR 0,25x24 GR BEST
PEDRAS SALGADAS TP 0,25X24 TB BEST
PEDRAS SALGADAS TP0,25X6*4 SH PT/FR/ALBP
PEDRAS SALGADAS TR 0,75X12 GR BEST
PEDRAS SALGADAS PET 0,33X6 SH BEST
PEDRAS SALGADAS PET 1LX4 SH BEST
PEDRAS SALGADAS TP 0,50x12 CX PT/IN/ES/FR BP
PEDRAS SALGADAS TP 0,75x12 CX PT/IN/AL B
PEDRAS LIMÃO TP 0,25X4*6 SH PT
PEDRAS FRAMB/GINSENG TP 0,25x4*6 SH BP
PEDRAS SALGADAS LEVÍSSIMA PET 0,33X6SH B
PEDRAS SALGADAS TP 0,25x6 (*2 REGUL. + *2 LIMÃO)

Coca-Cola

VITALIS  TR 0,25x28 GR PAL 56
VITALIS  TR 0,50x20 GR NID
VITALIS  TR 1Lx12 GR NID
VITALIS  PET 0,33x24 SH NID
VITALIS  PET 0,50x24 SH NID
VITALIS  PET 0,75x12 SH SPORT CAP NID
VITALIS  PET 1,5Lx12 SH NID
VITALIS  PET 1,5Lx6 SH NID
VITALIS  PET 5Lx3 SH NID
VITALIS  PET 5L NID
VITALIS LIMÃO/MAGNÉSIO  PET 0,50x3*8 SH N

CARAMULO PET 0,33x24 SH
CARAMULO PET 0,50x24 SH
CARAMULO PET 1,5Lx6 SH
CARAMULO PET 1,5Lx12 SH
CARAMULO PET 5Lx3 SH

Bebidas Energéticas
Red Bull

Red Bull Energy Drink é uma 
bebida funcional que Revitaliza 
corpo e mente.

Hell
Energy Drink

A de sempre, original e deliciosa, que refresca a milhões de pessoas 
em todo o mundo. 

Coca-Cola Zero

Disponível desde o ano 2005, esta versão zero açúcar, zero caorias, 
refresca hoje em dia milhões de pessoas em mais de 140 países de 
todo o mundo.

COCA-COLA CLÁSSICA

7Up

7Up é um refrigerante gaseificado de extratos vegetais de lima-limão.
É diferente dos outros. Irresistível para os consumidores, 7Up satisfaz completamente.

7Up



Soft Drinks SBG
FRUTEA ICE TEA

Frutea Ice Tea nasce da perfeita combinação das 
melhores folhas de chá com verdadeiro sumo de 
fruta.
Uma bebida que satisfaz, em qualquer momento, 
a sua sede e o desejo de se sentir bem.

FRISUMO

Mais do que um refrigerante de sumo de fruta com gás, Frisumo é uma 
bebida que pretende estimular a liberdade de escolha, inspirar 
comportamentos e atitudes positivas.
Frisumo com sabor a Laranja, rico em 
vitamina C, acrescenta-lhe um toque extra 
de frescura e com poder anti-oxidante.

FRUTIS

Frutis é um refrigerante de fruta sem gás e com muito sabor!
Uma bebida eclética, elaborada para satisfazer todos os gostos e preferências.
Frutis Laranja foi feita a pensar em todos aqueles que procuram a frescura no interior de uma 
garrafa de Frutis.

É das florestas tropicais da Amazónia que vêm os frutos de guaraná para produzir este 
saboroso refrigerante. O resultado é um produto refrescante, que transmite uma energia 
contagiante. Este é o verdadeiro Guaraná - Sabor do Brasil!
É uma bebida agradável, saborosa e alternativa, com um grande 
poder refrescante.
O verão é a estação do ano ideal para o consumo do Guaraná 
Brasil, uma vez que esta é uma bebida de origem exótica e cujo 
sabor transmite ao seu Consumidor as sensações de alegria e cor 
que estão associadas ao imaginário brasileiro.

GUARANÁ

SNAPPY

Snappy afirma-se pela sua ação de liberdade e frescura, oferecendo bebidas 
de sabor ativo e refrescante.
Snappy Água Tónica é um refrigerante com gás que resulta da diluição em água 
de extratos vegetais de gengibre.
Snappy Ginger Ale é um refrigerante com gás que resulta da diluição em água 
de extratos vegetais de gengibre.
São bebidas alternativas e para um target mais adulto, mas que mantém 
a frescura e irreverência de toda a gama Snappy.

Snappy Lima-Limão é um refrigerante com gás 
que resulta da diluição em água de extratos 
vegetais de lima e limão.

Snappy Cola é um refrigerante com gás que 
resulta da diluição em água de extratos vegetais 
de cola.
São bebidas repleta de frescura e irreverência 
que faz as delícias dos mais jovens.

FRUTEA
LATA 0,33x24

FRISUMO
ANANÁS LATA 0,33x24
LARANJA PET 1,5Lx12
LARANJA PET 1,5Lx4
LARANJA BARRIL 20L

SNAPPY
LIMA LIMÃO LATA 0,33x24
LIMA LIMÃO PET 1,5Lx6
LIMA LIMÃO BARRIL 20L
COLA LATA 0,33x24
COLA PET 1,5Lx6
COLA BARRIL 20L

SNAPPY
GINGER ALE TP 0,25x24
ÁGUA TÓNICA TP 0,25x24

GUARANÁ BRASIL
LATA 0,33X24
PET 1,5LX6

FRUTIS
LARANJA PET 1,5Lx6



VINHO MOSCATEL

O Favaios Clássico é o moscatel mais jovem que a Adega Cooperativa de Favaios 
comercializa mas é também aquele que se produz há mais tempo, praticamente desde a 
fundação da empresa.

MARTINI ROSSO

Harmonia botânica.
O Rosso possui uma mistura secreta de ingredientes botânicos de solos nativos e 
estrangeiros. A artemísia é um ingrediente crucial e continua a crescer e a ser colhida a 
apenas alguns quilómetros a sul da nossa casa, em Pessione.

Aperitivos e Digestivos Bag-in-Box

Idade do Sabugueiro
Tinto Eleição

Paladar: Frutado, com nuances de frutos silvestres. Persistência, surge macio, com 
taninos bem harmonizados.
Castas: Aragonês e Periquita
Solos: Argila, arenosos.
Serviço: carnes

REGIÃO

PALMELA

QUANTIDADE

5
10
20

ÁLCOOL

13,8

TEMPERATURA

16-18º

L % V/V ºC

Chão de Pias
Branco

Vinho branco, produzido a partir de uvas amadurecidas em clima mediterrâneo com 
influência atlântica.
Estas uvas, foram vinificadas em meados de Setembro a 
Outubro através de um processo de fermentação controlada.

Chão de Pias
Tinto

Vinho tinto, produzido a partir de uvas amadurecidas em clima mediterrâneo com 
influência atlântica.
Estas uvas, foram vinificadas em meados de Setembro a 
Outubro através de um processo de fermentação controlada. QUANTIDADE

5
10
20

ÁLCOOL

13

L % V/V

QUANTIDADE

5
10
20

ÁLCOOL

12,5

L % V/V



Vila Regia
Tinto

Cor rubi. Aroma a frutos vermelhos como o morango e a framboesa, alguns frutos pretos, 
ligeiramente balsâmico e especiado a pimenta. Na boca tem um bom volume, acidez bem 
integrada, notas de frutos vermelhos e um 
final harmonioso.

Ideal para acompanhar pratos de carne,
peixe e massas com temperos mais leves.

Esteva
Tinto

Cor rubi. Aroma intenso com notas de frutos vermelhos, especiado a pimenta e ligeiro floral a 
esteva. Na boca tem um ataque suave, uma acidez bem integrada, notas de frutos vermelhos, 
nuances florais e um final de boa 
harmonia.

Esteva 2016 é um vinho muito versátil, 
ideal para acompanhar todo o tipo de aves, 
carnes variadas, fumeiro e queijos, bem 
como alguns peixes como o bacalhau e 
uma variedade de massas e saladas ricas.

Papa Figos
Tinto

Cor rubi com nuances violeta. Aroma de boa intensidade com notas florais a esteva e a 
mangerico, frutos vermelhos, frutos de caroço como o alperce e ligeiramente balsâmico a 
mentol. Na boca tem um bom volume, 
acidez bem integrada, taninos macios, 
notas de frutos vermelhos e um final 
elegante e equilibrado.

Ideal para acompanhar pratos de carne, 
mas sendo um vinho muito gastronómico 
poderá inclusive acompanhar carnes 
brancas ou peixe assado no forno.

Casa Ferreirinha
Vinha Grande
Tinto

Cor rubi profunda. Aroma de boa intensidade e complexidade com saliência para os frutos 
vermelhos e frutos pretos, ligeiros espargos e alcachofras, notas de especiarias a pimenta e a 
noz moscada e uma madeira bem integrada. 
Na boca tem um ataque volumoso, taninos 
polidos de boa qualidade, notas de frutos 
pretos e um final longo e harmonioso.

Ideal para acompanhar pratos de carne, mas 
sendo um vinho muito gastronómico poderá 
inclusive acompanhar carnes brancas ou 
peixe assado no forno.

Callabriga
Tinto

Cor rubi profunda. Aroma de boa complexidade com saliência para os frutos vermelhos e frutos 
silvestres, notas de espargos e alcachofras, trufas e sous-bois, notas de frutos secos como 
amêndoa, avelã e figo e uma madeira de 
boa qualidade mas muito bem integrada. 
Na boca tem uma acidez equilibrada, 
taninos de excelente qualidade, frutos 
vermelhos, notas de especiarias e um final 
longo e de grande harmonia.

Ideal para acompanhar pratos de carne
e peixe assados no forno.

Quinta da Leda
Tinto

Cor rubi profunda. Aroma de boa complexidade com saliência para os frutos pretos como a 
ameixa, especiarias a pimenta, cravinho e ligeiro caril, componente balsâmica a cedro e a caixa 
de tabaco, algumas notas arbustivas e 
madeira muito bem integrada. Na boca tem 
bom volume, acidez e taninos bem 
envolvidos, frutos pretos, pimenta e um 
final de excelente harmonia e elegância.

Ideal para acompanhar pratos de carne, 
caça e queijos.

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12

TEMPERATURA

15-17º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

15-17º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC



Reserva Especial
Tinto

Cor rubi de grande profundidade. Aroma de excelente intensidade com notas de frutos 
vermelhos, frutos pretos, resina, cedro, caixa de tabaco, ligeiramente floral, pedregoso, 
especiado a pimenta, cravinho e com uma 
madeira de excelente qualidade. Na boca 
tem acidez bem integrada, presença de 
frutos vermelhos, frutos pretos, pimenta, 
ligeiro cacau fruto de uma boa maturação e 
um final longo.

O seu perfil elegante e complexo combina 
idealmente com carnes vermelhas, caça e 
queijo.

Barca Velha
Tinto

Barca Velha tem uma cor rubi de grande profundidade. O seu aroma é intenso e de excelente 
complexidade, com saliência para os frutos vermelhos vivos, especiarias, apontamentos a 
cedro, resina e caixa de tabaco.  Na boca 
tem um excelente volume, acidez viva, 
taninos intensos e notas de frutos 
vermelhos.

Para ser saboreado com calma, 
acompanhado por pratos mais cuidados de 
carne, caça e mesmo alguns queijos, com 
sabores requintados.

Legado
Tinto

Legado 2012 apresenta uma cor rubi profunda. O seu aroma tem excelente complexidade, com  
aromas de especiarias a canela, gengibre e pimenta, balsâmicos a cedro e caixa de tabaco.
Na boca é elegante, mas poderoso, 
sedosos e muito bem integrados, dotando 
este vinho de uma grande harmonia.

Legado 2012 é um excelente 
acompanhamento para pratos fortes, como 
por exemplo arroz de costelinhas 
marinadas em borras de vinho, perdizes 
estufadas e outros tipos de caça.

Casa Ferreirinha
Planalto
Branco

Casa Ferreirinha Planalto Reserva 2016 apresenta uma cor citrina brilhante e um aroma de boa 
intensidade e complexidade. Destacam-se os aromas florais, frutos de polpa branca, frutos 
tropicais e ligeiras notas arbustivas. Na 
boca revela bom volume e notável acidez. 
O seu final é longo, elegante e 
harmonioso.

Ideal para acompanhar saladas, pratos 
leves, peixe e marisco, ou até para 
saborear como
aperitivo.

Papa Figos
Branco

Casa Ferreirinha Papa Figos Branco 2016 apresenta uma cor citrina com nuances douradas. 
O seu aroma é intenso, sobressaindo as notas florais, frutos tropicais, apontamentos minerais 
e arbustivos. Na boca apresenta bom volume, 
acidez viva, notas florais e de frutos brancos 
e alguma mineralidade.
O seu final é de grande harmonia e 
persistência.

É um vinho muito gastronómico, ideal para 
acompanhar todo o tipo de pratos de peixe, 
marisco, carnes brancas, massas e saladas. 

Vinha Grande
Branco

Cor citrina brilhante com ligeiras nuances douradas. Aroma intenso e complexo, com notas 
florais, frutos brancos como a pêra e o melão, ligeiros frutos tropicais, pedregoso e com uma 
madeira muito discreta. Na boca tem um 
bom volume, acidez viva que lhe confere 
excelente frescura, presença de frutos 
brancos, notas florais e um final de grande 
equilíbrio.

Ideal para acompanhar pratos de peixe
e saladas.

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

9-11º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

9-11º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

10-12º

CL % V/V ºC



Casa Ferreirinha
Vinha Grande
Rosé

Vinha Grande Rosé 2016 apresenta uma cor rosa pálida extremamente atraente.
No aroma revela boa intensidade, com saliência para os frutos vermelhos como o morango 
e a framboesa, notas florais a alfazema, 
apontamentos de manjerico e frutos. Na 
boca tem uma excelente frescura, acidez 
viva muito bem integrada, aromas florais 
com saliência para os frutos vermelhos. 

Excelente aperitivo ou acompanhamento 
de refeições de peixe e marisco, saladas, 
massas e mesmo algumas carnes brancas.

REGIÃO

DOURO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

11,5

TEMPERATURA

8-10º

CL % V/V ºC



Herdade do Peso
Vinha do Monte
Tinto

Herdade do Peso Vinha do Monte Tinto oferece a autenticidade e a paixão dos sabores do 
Alentejo, sob a alçada da Herdade do Peso, onde se produzem vinhos exuberantes e 
cativantes, cujos sabores, aromas e cores 
nos fazem lembrar a vida no seu melhor, 
tal como a região onde nascem.

Herdade do Peso Vinha do Monte Tinto é 
uma excelente opção para acompanhar 
carnes e fumeiro, aves, massas e queijos 
variados.

Sossego
Tinto

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, 
respire-o, saboreie-o sem pressas. O nome 
diz tudo.
 
É um vinho muito versátil dado o seu 
equilíbrio entre taninos, acidez e fruta. 
Podendo ser desfrutado sozinho, ou 
acompanhado, quer por pastas ou carnes 
brancas, ou por pratos tradicionais mais 
elaborados. 

Trinca Bolotas
Tinto

Trinca Bolotas oferece a autenticidade e a paixão dos sabores do Alentejo, sob a alçada da 
Herdade do Peso, que produz vinhos exuberantes e cativantes, cujos sabores, aromas e cores 
nos fazem lembrar a vida no seu melhor, 
tal como a região onde nascem.
 
É um vinho muito versátil dado o seu 
equilíbrio entre taninos, acidez e fruta. 
Podendo ser desfrutado sozinho, ou 
acompanhado, quer por pastas ou carnes 
brancas, ou por pratos tradicionais mais 
elaborados.

Colheita
Tinto

Herdade do Peso Colheita oferece a autenticidade e a paixão dos sabores do Alentejo, sob 
a alçada da Herdade do Peso, que produz vinhos exuberantes e cativantes, cujos sabores, 
aromas e cores nos fazem lembrar a vida 
no seu melhor, tal como a região onde 
nascem.
 
A elegância e o equilíbrio de Herdade do 
Peso Colheita Tinto fazem deste vinho o 
acompanhamento perfeito para pratos de 
carne e queijos pouco intensos.

Reserva
Tinto

Herdade do Peso Reserva é um vinho de grande qualidade, complexo e elegante, produzido 
apenas em anos excepcionais, 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, cujos sabores, aromas e cores 
nos fazem lembrar a vida no seu melhor.
 
Herdade do Peso Reserva é a escolha 
ideal para acompanhar pratos de carne 
ricos e condimentados, caça, e queijos 
fortes.

Essência do Peso
Tinto

A Herdade do Peso é um lugar único. O Essência do Peso de 2014 provém de dois talhões, 
assinalados no rótulo, com ligeira exposição a Norte. O Essência do Peso 2015 provém de uma 
vinha plantada sobre dois tipos de solo 
(Depósito sílico-calcário e Alteração de tufo 
calcário e giz)
 
A elegância e o equilíbrio de Herdade do 
Peso Essência do Peso fazem deste vinho 
o acompanhamento perfeito para os 
saborosos pratos de carne da rica 
gastronomia alentejana.

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

15-17º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

15

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC



Herdade do Peso
ícone
Tinto

Herdade do Peso Ícone é o vinho de topo que a Sogrape Vinhos produz no Alentejo, declarado 
apenas em anos excecionais de qualidade máxima e evidente.
 
Herdade do Peso Ícone é a escolha ideal 
para acompanhar pratos ricos de carne, 
como borrego, pratos de caça, como lebre 
ou javali e ainda queijos fortes.

Vinha do Monte
Branco

Herdade do Peso Vinha do Monte Tinto oferece a autenticidade e a paixão dos sabores do 
Alentejo, sob a alçada da Herdade do Peso, onde se produzem vinhos exuberantes e 
cativantes, cujos sabores, aromas e cores 
nos fazem lembrar a vida no seu melhor, 
tal como a região onde nascem.

É um vinho refrescante e saboroso, ideal 
para ser servido simples ou como aperitivo. 
É um excelente acompanhamento para 
vários pratos de peixe, algumas carnes 
brancas e saladas variadas.

Sossego
Branco

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, 
respire-o, saboreie-o sem pressas.
O nome diz tudo.
 
Herdade do Peso Sossego Branco é um 
vinho refrescante e saboroso, ideal para 
ser servido simples ou como aperitivo. É 
um excelente acompanhamento para 
vários pratos de peixe, algumas carnes 
brancas e saladas variadas.

Colheita
Branco

Herdade do Peso Colheita oferece a autenticidade e a paixão dos sabores do Alentejo, sob 
a alçada da Herdade do Peso, que produz vinhos exuberantes e cativantes, cujos sabores, 
aromas e cores nos fazem lembrar a vida 
no seu melhor, tal como a região onde 
nascem.
 
Colheita Branco é um vinho ideal para ser 
servido simples ou como aperitivo. É 
também um excelente acompanhamento 
para vários pratos de peixe, algumas 
carnes brancas e saladas variadas.

Sossego
Rosé

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, respire-o, saboreie-o sem pressas. 
O nome diz tudo.
 
Fresco e saboroso, Herdade do Peso 
Sossego Rosé é ideal para acompanhar 
saladas e massas.

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

9-11º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

14,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

10-12º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

8-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

ALENTEJO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

8-10º

CL % V/V ºC



Quinta dos Carvalhais
Grão Vasco
Tinto

Éum vinho de cor vermelho rubi muito viva. O aroma jovem e intenso a morangos, amora e 
cereja, com nuances balsâmicas toques florais. É um vinho muito suave, com volume médio, 
tanino redondo e uma frescura harmoniosa 
e viva.

Grão Vasco tinto é um excelente vinho 
muito versátil que tanto é uma otima opção 
para aperitivo, assim como para 
acompanhar pratos de
carne, caça, todo o tipo de aves e queijos. 
É um vinho muito gastronómico.

Duque de Viseu
Tinto

Cor vermelha rubi intensa. Na boca o vinho entra macio, suave e com grande frescura 
conferida pela acidez e aroma mentolado. Os taninos presentes dão estrutura e personalidade 
a este vinho que se apresenta equilibrado, 
harmonioso e gastronómico.

Excelente a acompanhar pratos de carne, 
caça, todo o tipo de aves e queijos. É um 
vinho muito versátil pois acompanha muito 
bem tanto um polvo à lagareiro com
batatas a murro como vitela estufada com 
batata frita.

Colheita
Tinto

O vinho apresenta cor vermelha rubi intensa, notas de fruta silvestre e fruta preta, aromas de 
bosque e resina e um final mentolado que dá frescura ao bouquet. Na boca é suave, elegante e 
equilibrado. Tem acidez crocante e tanino 
protegido a dar personalidade e força ao 
vinho. É um bom exemplo de um puro Dão.

É um vinho que convida à mesa, é muito 
gastronómico. Tanto aconselho a ser 
bebido a acompanhar um polvo à 
lagareiro, como um cachaço de porco 
assado no forno.

Grão Vasco
Branco

Cor amarelo citrino, com nuances esverdeados. É um vinho de grande intensidade aromática, 
onde aparece a pêra, ananás e citrinos, nuances florais e notas minerais. Na boca é muito 
fresco e guloso, sobressaem novamente 
as notas frutadas. É um vinho muito 
harmonioso, elegante e equilibrado.

Grão Vasco Branco 2016 pode ser bebido 
simples como aperitivo ou a acompanhar 
pratos de peixe, marisco, saladas ou até 
carnes brancas leves.

Duque de Viseu
Branco

Cor citrino, com nuances esverdeadas. Vinho com jovem e intenso aroma a citrinos, delicadas 
nuances de flores brancas e toque vegetal que confere grande frescura e complexidade ao 
bouquet. Boca com acidez viva e crocante, 
num vinho de corpo médio, com final longo 
e fresco.

Fresco e versátil, é uma ótima escolha 
para acompanhar uma grande diversidade 
de pratos de peixe, marisco, saladas, 
massas e todo o tipo de aves. É também 
um agradável vinho para aperitivo.

Colheita
Branco

De cor amarela citrino. No aroma destacam-se os citrinos como o limão e lima, nuances de 
fruta branca e ligeiros apontamentos vegetais, num conjunto em que a madeira quase 
impercetível confere complexidade. Na boca 
sobressai a frescura e estrutura, aliados à 
madeira muito bem casada, num final longo. 
É um branco subtil e gastronómico, em que 
a fermentação com as leveduras autóctones 
vem exaltar o terroir do Dão.

A elegância e complexidade fazem deste 
vinho um excelente vinho de aperitivo, bem 
como acompanhamento para pratos de peixe 
elaborados, peixes fumados,
carnes brancas ou aves.

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

15-17º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

16-18º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

10-12º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

8-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

15-17º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

9-11º

CL % V/V ºC



Quinta dos Carvalhais
Encruzado
Branco

Vinho amarelo citrino brilhante. O nariz apresenta o aroma subtil típico da casta encruzado: 
notas minerais, frutos brancos como a meloa e pera, nuances florais e um toque vegetal que dá 
frescura. É um vinho muito bem casado com 
a madeira de carvalho francês onde estagiou 
6 meses. Na boca é fresco e harmonioso, 
com toques de carvalho francês.

Ideal para beber simples como aperitivo 
ou a acompanhar pratos de peixe mais 
elaborados, peixes fumados, pratos 
de carnes brancas ou aves.

Reserva
Branco

Este vinho apresenta uma cor amarelo palha claro muito brilhante. Tem um aroma denso com 
notas amanteigadas, mel e ainda algum citrino, toques minerais e algum vegetal que confere 
frescura e complexidade. É um vinho que 
termina num final longo, delicado e elegante.

Vinho eminentemente gastronómico, ideal 
para beber a acompanhar pratos de peixe 
mais elaborados, peixes fumados, patés 
e pratos de carnes brancas, aves e
mesmo carnes vermelhas mais complexas, 
como cabrito assado ou chanfana.

Branco Especial
Branco

Vinho de cor amarelo palha brilhante, resultado de uma boa evolução.É um vinho denso e 
austero que apresenta na boca uma grande amplitude aromática. A acidez é muito viva e está 
muito bem equilibrada com a riqueza de 
aromas terciários e com as notas de carvalho 
conferidas pelos 10 anos de vida em barrica. 
É um vinho com volume e um final de boca 
fresco, difícil de esquecer.

Vinho muitíssimo gastronómico e versátil. 
Tanto pode ser servido a acompanhar pratos 
de peixe assado, bacalhau, ou mesmo caça,
carnes vermelhas mais complexas, como 
cabrito assado, ou mesmo arroz de míscaros.

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13

TEMPERATURA

10-12º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

12-14º

CL % V/V ºC

REGIÃO

DÃO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

13,5

TEMPERATURA

12-14º

CL % V/V ºC



Mateus
Rosé

Mateus Rosé é um vinho rosé de cor muito apelativa e brilhante. Globalmente, é um vinho 
fresco e sedutor com boa intensidade aromática e toda a jovialidade dos vinhos jovens.
Na boca, é um vinho muito equilibrado 
e tentador, complementado por um final suave 
e ligeiramente «pétillant».

É ideal para um aperitivo, para acompanhar 
um momento refrescante do dia. Mateus Rosé 
também acompanha muito bem refeições 
ligeiras, vários peixes e mariscos, carnes 
brancas, grelhados e saladas.

Gazela
Verde

Gazela tem uma cor amarelo citrino muito leve, com um ligeiro desprendimento de gás 
que realça os aromas, sabores e frescura do vinho.
Aromático e cativante, Gazela alia às notas 
de citrinos e frutos tropicais uma acidez 
viva e estimulante, muito bem equilibrada 
pelo ligeiro sabor adamado.
O resultado é um vinho versátil e atractivo.

Gazela é ideal para acompanhar com 
amigos em bons momentos de diversão.

Quinta de Azevedo
Verde

Cor citrina muito apelativa com reflexos esverdeados. Aroma intenso com notas florais (rosas 
e flor de laranjeira) conjugado com nuances cítricas e minerais. Boca com ligeiro "petillant", um 
ataque muito vivo e fresco com uma acidez 
vibrante muito bem equilibrada e um final 
com notas florais cítricas e minerais muito 
longo e persistente.

Perfeito acompanhamento para peixes 
grelhados e mariscos, bem como saladas
variadas e massas, ou até simplesmente 
como aperitivo.

Mrgadio da Torre
Verde

Cor amarela citrina com laivos esverdeados. Aromaticamente intenso com notas de fruta 
tropical madura, fruta de polpa amarela e flor de jasmim. Excelente presença em boca, com 
volume e amplitude. Acidez viva e muito 
bem integrada. Termina de forma firme 
e persistente, com vocação gastronómica.

REGIÃO

ROSÉ

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

11

TEMPERATURA

6-8º

CL % V/V ºC

REGIÃO

VERDE

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

9

TEMPERATURA

6-8º

CL % V/V ºC

REGIÃO

VERDE

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

11,5

TEMPERATURA

6-8º

CL % V/V ºC

REGIÃO

VERDE

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

9-11º

CL % V/V ºC

Verdes Mateus



Brut Reserve
Champagne

Cor palha-dourada brilhante. No nariz é expressivo e aberto com notas de fruta e biscoito 
e aromas de pêssego, flores brancas e baunilha. Na boca é vivo, fresco e equilibrado, 
confirmando a fruta fresca com notas 
suaves de mel. Final fresco e longo.

Comtes de Champagne
Espumante

Com tons amarelos, tem uma combinação aromática pura e intensa de notas que evoluem 
contrastando com toques finos e delicados de flores e pera que, com o tempo, pelo seu 
potencial de envelhecimento, revela o 
aroma do abacaxi e dos cítricos, trazendo 
à boca, sensações vivas, longas 
e frutadas.

Aprecie uma taça espumante desta rica 
bebida com aperitivos, caviar, mariscos, 
ostras frescas, saladas e risoto de frutos 
do mar.

REGIÃO

FRANÇA

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

5-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

FRANÇA

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12

TEMPERATURA

5-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

FRANÇA

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12,5

TEMPERATURA

5-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

FRANÇA

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

12

TEMPERATURA

5-10º

CL % V/V ºC

Taittinger



OFFLEY
Branco

O Offley Porto White tem uma atractiva cor amarela de tonalidade palha e um aroma intenso 
dominado por notas florais, de compota de alperce e pêssego, e frutos secos. 

Acompanha bem frutos secos, aperitivos e 
entradas variadas. É surpreendente com 
sobremesas frescas
(por exemplo, um gelado de baunilha com 
frutas tropicais) ou na versão "Offley 
Tónico".

OFFLEY
Tawny

De atractiva cor vermelho-alourado, própria de um vinho com mais envelhecimento, o Offley 
Porto Tawny tem um aroma delicado que recorda os frutos vermelhos maduros, realçado por 
notas de frutos secos que lhe conferem uma 
complexidade acrescida. 

O Offley Porto Tawny é um vinho muito 
versátil, ideal para sobremesas tradicionais, 
desde o creme queimado às tartes de maçã, 
amêndoas e natas. Servido frio é um óptimo 
aperitivo e acompanha bem algumas 
entradas salgadas.

OFFLEY
Ruby

Offley Porto Ruby tem uma atraente cor vermelho-rubi bem definida e um aroma vivo a frutos 
vermelhos com algumas notas mais complexas derivadas do envelhecimento em madeira de 
carvalho.

O Offley Porto Ruby está pronto a 
consumir e não necessita de ser 
decantado. Servir entre 14ºC-16ºC.
Uma vez aberta a garrafa, deve ser bebido 
dentro de 4 semanas.

Porto
Ferreira
Branco

Porto Ferreira Branco tem uma bonita cor amarelo-palha e aromas frescos mas intensos, com 
atractivas nuances florais e de fruta. 

Servido frio, simples ou a acompanhar 
frutos secos e amêndoas torradas, Porto 
Ferreira Branco é o aperitivo
ideal. Para uma opção muito fresca e plena 
de sabor experimente um Ferreira Tónico.

Ferreira
Tawny

Porto Ferreira Tawny tem uma bela cor vermelha com nuances alouradas e apresenta um 
fresco e delicado aroma a especiarias e a fruta seca adquiridos durante o envelhecimento em 
madeira de carvalho. 

Porto Ferreira Tawny acompanha muito 
bem um grande variedade de sobremesas 
com caramelo ou café e é ideal para servir 
com uma tarte de maçã ou um
tradicional creme queimado. Também 
combina com queijos fortes ou azuis, como 
o Roquefort. 

Ferreira
Ruby

Porto Ferreira Ruby é um vinho de cor rubi intensa e bem definida que demonstra a qualidade 
dos vinhos seleccionados. 

Tradicionalmente, Porto Ferreira Ruby é 
servido com queijos cremosos, mas 
também combina muito bem com 
sobremesas de chocolate e tartes de fruta. 
É normalmente consumido à temperatura 
ambiente mas é muito agradável quando 
servido ligeiramente fresco ou com gelo.

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

6-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

12-16º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

14-16º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

6-10º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

12-16º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

19,5

TEMPERATURA

14-16º

CL % V/V ºC



Ferreira
Dona Antónia - Reserva Tawny

Porto Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny tem cor vermelha com fortes tonalidades 
atijoladas. O seu aroma é intenso e rico, com nuances de fruta muito madura (ameixa, alperce 
e compotas) e florais, mais complexo pelas 
notas de especiarias e frutos secos que lhe 
advém de evolução na madeira de carvalho, 
por oxidação. 

Porto Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny 
é um Porto muito versátil que combina muito 
bem com uma grande variedade de queijos 
e sobremesas portuguesas.

Porto

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

20

TEMPERATURA

12-16º

CL % V/V ºC

REGIÃO

PORTO

QUANTIDADE

75

ÁLCOOL

20

TEMPERATURA

12-16º

CL % V/V ºC



Cutty Sark
Blended

Aparência: Dourada clara, limpa e brilhante.
Aroma: Fresco, perfumado com vestígios de baunilha e fundo verde/de ervas.
Paladar: Caramelo mole cremoso, gelado de baunilha, 
coco suave do Carvalho Americano.
Final: Cremoso e doce, tornado-se fresco e vívido.

Cutty Sark
Prohibition

Aparência: Cor dourada quente, luz do sol do nascer do dia que ateia fogo aos céus.
Nariz: Complexo e potente, vários níveis de frutos cítricos macios e maduros, submersos em mel 
fresco e polvilhados com especiarias fragrantes.
Palato: Riqueza cremosa que enche a boca, sugestões 
de caramelo com alegres e apetitosas notas 
apimentadas que picam em redor da língua.
Fim de boca: Extremamente macio, com um calor suave 
e persistente e subtis notas de especiarias.

Macallan
Amber

Aparência: Âmbar
Nariz: Este espírito âmbar é educado, quase apologético de início, com um nariz floral, cítrico doce, 
que ganha presença comandando um coro de notas 
doces de baunilha sobre o grão recém-colhido. Passas, 
sultanas e canela aparecem enquanto maçãs 
caramelizadas e algodão doce saltam para a ribalta 
Paladar: Maçãs verdes frescas e limões misturam-se 
com canela. Notas de gengibre pairam enquanto a fruta 
ganha terreno, com notas de carvalho subtis sempre 
presentes nas ?asas?
Final: Leve a médio, com frutos suaves e cereais, um 
pouco seco

Whisky
Jack Daniel’s
Whiskey

O whisky Jack Daniel’s foi feito 80 % de milho, 12% centeio e 8% malte, através do método de 
filtração com carvão vegetal – próprio dos whislies de Tennessee. Apresenta uma cor âmbar 
dourada, com notas frutadas. A maturação em barris de 
carvalho americano alisou o paladar deste whisky, 
conferindo-lhe tons de caramelo. Um sabor vivo leva 
a um paladar encorpado e suave com notas de carvalho 
e café. O final é longo e quente.

Jack Daniel’s
Single Barrel

Engarrafado a partir de um único barril, este místico whiskey do Tenessesse é um deleite para os 
incondicionais da marca. De cor âmbar , o aroma suave é marcado por notas arborizadas e 
ligeiramente medicinais.Na boca é marcado pela 
madeira, com um final muito longo.

Glenrothes
Select Reserve

Descrição: Aparência: Dourado-palha médio, límpido e brilhante
Aroma: Baunilha proveniente de cascos de carvalho Americano, côco e ameixas maduras 
Paladar: sabor intenso de malte, medianamente doce, 
com notas de baunilha e laranja
Final: longo e ligeiramente picante

REGIÃO

SPEYSIDE

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

50

CL % V/V

REGIÃO

SPEYSIDE

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

SPEYSIDE

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

45

CL % V/V

REGIÃO

EUA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

45

CL % V/V

REGIÃO

EUA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

SPEYSIDE

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V



�e Famous Grouse
Blended Scotch Whisky

Preferido dos escoceses desde 1980, The Famous Grouse é muito mais do que um excelente 
whisky, é uma questão de atitude. Famous For a Reason.

Grants
Blended Scotch Whisky

Grant's é um whisky escocês produzido pela William Grant & Sons na Escócia.

Jameson
Blended Irish Whiskey

Jameson é um whisky Irlandês blended, produzido pela Irish Distillers, uma empresa Pernod Ricard.

Whisky

REGIÃO

ESCÓCIA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

IRLANDA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

ESCÓCIA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V



Chancella
Aguardente Velha

Descrição: Famosa pelo seu Vinho do Porto desde 1751, Ferreira também se dedica à selecção e 
envelhecimento de aguardentes vínicas de alta qualidade. É nas nossas caves em Vila Nova de 
Gaia que as aguardentes são cuidadosamente 
escolhidas e envelhecidas em cascos de carvalho de 
270 litros. A fim de obter a qualidade máxima, 
procede-se periodicamente a provas e à introdução de 
vários lotes de diferentes idades e características. 
Depois de escolhido o lote final, a aguardente é 
colocada em cascos de 640 litros, onde envelhece.

Constantino
Brandy

Descrição: Brandy Constantino é um brandy produzido a partir de aguardentes de elevada 
qualidade, de proveniências diversas, seleccionadas pelas suas características de macieza e 
"vinosidade", e pela sua excepcional limpidez de prova.

Tradicionalmente, o Brandy Constantino serve-se como 
digestivo num balão de Cognac. Não obstante, pode 
também ser servido como long drink, com gelo e um 
sumo a seu gosto. Experimente com coca-cola e uma 
rodela de limão.

Herradura
Tequilla

Herradura é uma Tequila ultra-premium, 100% agave, trabalhada usando apenas o agave azul mais 
maduro, métodos de produção tradicionais e fermentado naturalmente com leveduras selvagens.

Espirituosas
Brugal
Rum Blanco

De aroma limpo, subtil, refrescante e delicado com notas de malvaísco. No palato notas a grãos de 
café, cacau, manteiga e baunilha. Sabor delicado, suave, elegantemente fresco e seco.

Brugal
Rum Anejo

Brugal Anejo é habitualmente produzido com runs envelhecidos em cascos de carvalho branco 
americano durante 2 a 5 anos. De cor âmbar intensa, brilhante e límpida, com aroma suave a 
madeira e com notas de chocolate. Em geral é seco, 
aveludado, com nuances de caramelo e taninos de 
madeira. O fim na boca é longo, seco e agradável.

REGIÃO

PORTUGAL

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

38

CL % V/V

REGIÃO

PORTUGAL

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

36

CL % V/V

REGIÃO

MÉXICO

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

PUERTO
PLATA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

38

CL % V/V

REGIÃO

PUERTO
PLATA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V



Royalty
Vodka

Royalty Vodka é uma vodka cristalina e limpa, com um nariz sutil de citrinos frescos, tons picantes e 
uma pitada de grãos. Corpo brilhante e crocante com uma sensação de boca lisa, pimenta com uma 
doçura suave, citrino e alcaçuz ao fundo. Suave com um 
acabamento longo e satisfatório.

Russian Standard
Vodka

Russian Standard é mais do que um nome, é uma promessa de oferecer um novo padrão de Vodka 
aos amantes de Vodka por todo o mundo. Os apreciadores tinham que escolher entre uma Vodka 
pura ou uma Vodka com bom gosto, agora podem ter 
ambos. Feita apenas em St. Petersburg, Russian 
Standard Original adere fielmente aos princípios do ano 
de 1894 de Dmitri Mendeleev para a criação de Vodka.

Finlandia
Vodka

Finlandia é um vodka produzida na Finlândia

Vodka
Greenall’s
Gin

Gin premiado tem estado na vanguarda do Gin Britânico para os amantes Gin nos últimos séculos. 
Greenall’s continua a ser produzido em Warrington, utilizando apenas os melhores ingredientes de 
todo o mundo, incluindo zimbro selvagem da Toscana, 
coentro marroquino delicado, e picantes limões 
espanhóis.

Nº3
Gin

No.3 é o London Dry Gin é um destilado cuja receita é propriedade da Berry Bros. & Rudd, o mais 
antigo comerciante de vinhos e espírituosos de Londres.
O nome No.3 refere-se ao endereço em St James Street, 
London: a nossa casa desde 1698. No.3 foi criado para 
ser a última palavra em gin para um Dry Martini.
Com zimbro no seu coração, ele descaradamente celebra 
a integridade e caráter do tradicional London Dry Gin: seis 
ervas perfeitamente equilibradas destiladas em 
tradicionais alambiques de cobre.

REGIÃO

PAÍSES
BAIXOS

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

RUSSIA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

FINLÂNDIA

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

LONDRES

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V

REGIÃO

LONDRES

QUANTIDADE

70

ÁLCOOL

40

CL % V/V



Cafés NewCoffee
Bogani
Prestige

Lote de café singular com aroma rico e com corpo e acidez suave que se traduz num café leve 
e aromático para desfrutar em todas as ocasiões de lazer, deixando um sabor único na boca 
após o beber.

Dadas as suas caraterísticas, este lote é adequado a pontos de venda de qualidade, 
nomeadamente restaurantes e espaços frequentados por consumidores exigentes/apreciadores 
com perfil mais internacional, ou seja, que preferem um café com um peso superior de arábicas 
na sua composição, à imagem dessa tendência internacional no que diz respeito ao perfil do 
café.

Disponível em 1kg grão.

Bogani
Coffee Break

Lote de café ajustado à realidade empresarial e da vida profissional de todos os consumidores 
de café, estando ligado a situações de consumo por pausa entre reuniões ou durante um dia de 
trabalho.

Disponível em 1kg grão e pack office (pacote empresarial) 2x1kg.

Bogani
Descafeínado

Lote de café que mantém o perfil de qualidade de produto da marca Bogani, mas ao qual foi 
extraída a cafeína por processos naturais por forma a proporcionar o mesmo prazer do café, 
mas sem cafeína.

Disponível em 250 g grão, caixa com 50 saquetas e caixa com 50 pastilhas.

Bogani
Selection

Lote de café extremamente aromático e com o melhor equilíbrio em termos de corpo, acidez e 
aroma. Apresentando uma acidez suave que deixa um agradável sabor no paladar com um leve 
travo de chocolate. Ideal para momentos de pausa ou para complementar uma refeição. Este 
lote é adequado à generalidade dos pontos de venda com uma localização privilegiada no que 
diz respeito à imagem da marca.

Disponível em 1kg grão e 250g moído

Bogani
Special

Lote de café singular com aroma rico e com corpo e acidez suave que se traduz num café leve 
e aromático para desfrutar em todas as ocasiões de lazer, deixando um sabor único na boca 
após o beber.

Dadas as suas caraterísticas, este lote é adequado a pontos de venda de qualidade, 
nomeadamente restaurantes e espaços frequentados por consumidores exigentes/apreciadores 
com perfil mais internacional, ou seja, que preferem um café com um peso superior de arábicas 
na sua composição, à imagem dessa tendência internacional no que diz respeito ao perfil do 
café.

Disponível em 1kg grão.



Cafés NewCoffee
A Caféeira
Casa Chinesa Requintado

Foram precisas mais de 5 gerações de experiência e sabedoria para apurar o lote Casa 
Chinesa Requintado, onde a combinação de cafés de origem Arábica e Robusta é a razão 
maior para o seu incomparável aroma e delicado sabor.

Disponível em 1kg grão.

A Caféeira
Descafeinado

Lote de café que mantém o perfil de qualidade de produto da marca A Caféeira, mas ao qual foi 
extraída a cafeína por processos naturais de modo a proporcionar o mesmo prazer do café, 
mas sem cafeína.

Disponível em 250 g grão e caixa com 50 saquetas.

A Caféeira
Tradicional Cremoso

A tradição vinca a experiência e o saber conquistados ao longo do tempo. O lote Tradicional 
Cremoso é disso mesmo exemplo, reunindo 5 gerações da marca A Caféeira, num café 
encorpado, equilibrado e inconfundivelmente cremoso.

Disponível em 1kg grão

A Caféeira
Expresso Forte

5 gerações de experiência da marca A Caféeira estão na base da criação do Expresso Forte. 
Um lote onde a combinação harmoniosa de substâncias de origem Arábica e Robusta justifica o 
seu sabor encorpado de personalidade forte.

Disponível em 1kg grão.
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