
QUINTA DE PANCAS
CHARDONNAY RESERVA 2017

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM

Regional Lisboa

CASTAS

100% Chardonnay

NOTAS DE PROVA

Límpido, cor amarelo palha brilhante. O aroma é complexo e intenso, com destaque para fruta branca
de polpa, um leve vegetal tropical notas de tosta. Na boca revela grande equilíbrio entre acidez e
volume tornando o vinho amplo e vibrante. Concreto relativamente à fruta, confirma as impressões
obtidas via nasal conjugando notas amendoadas. O seu final é longo e untuoso, envolvendo as notas
aromáticas.

VINHA 

As vinhas da Quinta de Pancas localizam-se numa sequência de colinas e vales, protegidas pela Serra
de Montejunto. Os solos são argilo-calcários neutros de textura fina. O clima é mediterrânico com
influência atlântica. As uvas que deram origem a este vinho provêm da Parcela 34 (vinhas de 15 anos).
Esta vinha está situada no topo de uma colina com exposição solar excelente virada para a serra do
Montejunto a uma cota média de 200 metros.

VINDIMA 2017

O ano agrícola de 2017 foi marcado pela seca. Depois de um inverno seco e com uma precipitação mais

baixa que o normal, seguiu se uma primavera e verão marcados pela seca e pelas temperaturas
elevadas. Os resultados foram uvas concentradas, equilibradas, com boa acidez e taninos maduros A

vindima decorreu entre 28 de Agosto e 3 de Outubro de 2017.

VINIFICAÇÃO

As uvas foram apanhadas à mão dia 28 de Agosto e prensadas directamente sem desengaçar ou
esmagar. Decantou durante 2 dias a baixa temperatura e seguidamente fermentou a 14ºC. Terminou a
fermentação em barricas de carvalho francês usadas, onde estagiou durante 9 meses, parcialmente
com battonage.

HARMONIZAR/SERVIR
A companhia perfeita para pratos elaborados de peixes (particularmente bacalhau), carnes brancas ou
aves e queijos de sabor intenso . Servir à temperatura de 10-12ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Teor Alcoólico 14% 
Acidez Total 5,4 g/l 
pH 3,37
Açucares Totais  < 1,5 g/l 

Garrafa Embalagem
Peso

Garrafa 
Peso 
Caixa

Garrafas por 
Palete

Caixas  por 
Palete

Peso 
Palete

EAN ITF

75CL
Caixa Cartão 

6 x 75 CL
1,35 Kg 8,4 Kg 546 91 760 kg 560 2166 030034 1 56 02166030031
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