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OUR WINE

YOUR SPIRIT

NÃO PRODUZIMOS VINHO APENAS
PARA ACOMPANHAR REFEIÇÕES,

MAS ALIMENTAMOS

RELAÇÕES COM VINHO!

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS

ESTE ANO OFEREÇA
EMOÇÕES ENGARRAFADAS

OFEREÇA WINE WITH SPIRIT

14

,61€

+ IVA

GIFT

MEAT LOVERS

Pensado para acompanhar com as melhores carnes e para ser servido assim que os
amigos chegam, este pack é perfeito para celebrar um encontro descontraído onde o
vinho e a carne tornam a reunião perfeita.

GIFT

FRIENDS&CO

14,61€
+ IVA

Para os apreciadores de carne e marisco. Para uma noite de chuva e bossanova no
gira-discos. Este pack convida a conversas tardias.
Ergam-se os copos! Brindemos aos dias felizes!

16

,15€

+ IVA

GIFT

HATE&LOVE

Este pack não sobrevive sem paixão. É uma relação a três.
Dine With Me Tonight, Bastardô! tinto e Basta! são os cúmplices perfeitos para
momentos de enorme prazer ou de celebração sem limites.

GIFT

LUXURY

É o prémio perfeito para celebrar as conquistas que são raras e especiais.
Este é o seu objecto de prazer. Toque, sinta, cheire e beba.
Momentos como este, são únicos.

24,15€
+ IVA

24

,39€

+ IVA

GIFT

CELEBRATION

No vinho, tal como na vida, alguns momentos nunca devem ser esquecidos.
Raras oportunidades em que devemos quebrar todas a regras e deixar as emoções
fluir.

GIFT

ALL IN MOMENTS

28,46€
+ IVA

Boa comida e bons amigos proporcionam momentos de prazer inigualáveis. Corpo e
alma unidos numa agradável experiência que se quer repetida.
Porque parar beber e celebrar só é preciso vontade!

32

,51€

+ IVA

GIFT

SPECIAL EMOTIONS

O futuro é o sítio onde vais passar o resto da tua vida. Abre uma garrafa e saboreia
num copo a vontade de continuar. Diz Basta! e parte para outra.
À tua, Bastardo!

GIFT

FOOD&FRIENDS

32,09€
+ IVA

Para os momento em que o tempo parece parar. Os amigos começam a chegar e
ocupam os seus lugares entre brindes e alegria e conversas.
Juntos, ao sabor das melhores uvas.

BRANCO

ROSÉ

TINTO

ESPUMANTE

Tipo
vinho branco

Tipo
vinho rose

Tipo
vinho tinto

Tipo
vinho espumante rosé bruto

Região
Tejo

Região
Lisboa

Região
Tejo

Castas
Baga | Merlot

Castas
65% Fernão Pires | 35% Malvasia

Castas
60% Aragonez | 40% Castelão

Volume
11,5%

Volume
12,5%

Volume
12%

Castas
40% Touriga Nacional | 30% Syrah | 30%
Aragonez

Solos
Xistosos

Solos
Argilo-calcários

Cor
Amarelo citrino

Cor
Rosado

Aroma
Frutos citrinos e tropicais

Aroma
Morango, jasmim, framboesa, cereja e
rosas

Temperatura
10-12 ºC
Notas técnicas
Vinho intenso e frutado no nariz,
realçando o perfil dos citrinos frescos. Na
boca temos um vinho muito equilibrado,
fresco, com boa acidez e presença.
Vinho perfeito para acompanhar
entradas e pratos de peixe ou mesmo
carnes brancas grelhadas.

Temperatura
10-12 ºC
Notas técnicas
Apresenta uma cor jovem carmim.
No nariz temos a presença de aromas
jovens e sedutores. O grande destaque
vai para os aromas a morango, jasmim,
framboesa, cereja e rosas. Na boca
sentimos um vinho rosé equilibrado, onde
toda a presença aromática se mantém,
revelando um perfil fresco, envolvente e
elegante. A prova termina com um final
longo e aromático.

Volume
13%
Solos
Xistosos
Cor
Rubi intenso
Aroma
Frutos vermelhos, framboesa, compotas e
aromas florais
Temperatura
14-16 ºC
Notas técnicas
Na fase visual temos um vinho
concentrado e com uma lágrima
presente, tornando-o um vinho sério. No
nariz temos um vinho intenso e frutado,
com notas a fruta vermelha madura. Na
boca tem presença e é redondo, o que
agrada ao consumidor. Este vinho vai
bem com carne (branca ou vermelha),
beneficiando de pratos que acompanhem
a sua estrutura, por forma a tirar-se o
maior partido do mesmo.

Cor
Rosado
Aroma
Nariz de ataque intenso, limpo,
revelando notas a frutos vermelhos
frescos, especialmente morangos
Temperatura
6 - 8ºC
Notas técnicas
Bolha fina, intensa e persistente. Na
boca revela uma grande harmonia
com um bom balanço entre corpo e a
vibração proveniente da sua frescura
natural.

ONDE TU VÊS UM FIM,
EU JÁ COMECEI
OUTRA HISTÓRIA...

BASTARDÔ!

BASTA!

À tua! O futuro é o sítio onde vais passar o resto da tua vida. É inútil pensar no que não foste.
Não olhes para trás. Vira a página. Escreve a tua história. Passo a passo, dia a dia, celebra cada momento.
Hoje e também amanhã. Abre uma garrafa e saboreia num copo a vontade de continuar. O que se sente exige
o momento.

Quero saborear a minha essência,
agarrar novos desafios e celebrar a
vida!
Nunca te esqueças do que eu sou
capaz.
À minha!

BRANCO

TINTO

Tipo
vinho branco

Tipo
vinho tinto

Região
Tejo

Região
Tejo

Castas
50% Arinto | 30% Fernão Pires | 20%
Viognier

Castas
35% Trincadeira | 35% Touriga Franca |
30% Touriga Nacional

Volume
13%

Volume
13%

Solos
Xistosos

Solos
Xistosos

Cor
Amarelo citrino

Cor
Rubi intenso

Aroma
Frutos citrinos e tropicais

Aroma
Frutos vermelhos, framboesa, compotas
e aromas

Temperatura
10-12 ºC
Notas técnicas
Apresenta uma cor citrina brilhante e um
aroma muito intenso e de boa
complexidade, destacandose os frutos
brancos como o melão e a maçã e
algumas notas vegetais a arbustos
verdes. Na boca, revela um grande
equilíbrio e harmonia e bom volume,
estando novamente presentes os sabores
frutados e minerais. O seu final é longo e
equilibrado.

Temperatura
14-16 ºC
Notas técnicas
A lágrima e cor vermelha prevêem o
que está para surgir, no nariz mostra
uma enorme elegância proveniente do
casamento entre a fruta madura e a
excepcional madeira.
Na boca, apresenta-se com um ataque
suave e profundo, envolvendo-a com toda
a sua presença untuosa e harmoniosa,
apresentando um fim persistente e com
um elevado retro nasal.

AVENTAL
Vista este avental para receber amigos em sua casa. Porque a melhor
maneira de conquistar o coração de alguém é com excelente vinho e
óptima comida.
Adicione-os às suas histórias para alimentar amizades que duram para
sempre.
O avental é preto e de tamanho unico, e a frase pode ser costumada.

IRREVERENCE | COURAGE | BOLDNESS
É uma garrafa e lá dentro uma memória, um desabafo, um desejo ou um
grito de guerra.
Mensagens personalizadas com emoções, que transmitem aquilo que,
por vezes, não somos capaz de dizer verbalmente.
Surpreenda a sua cara-metade, família, amigos ou o chefe!

BRANCO

TINTO

TINTO

TINTO

Tipo
vinho branco

Tipo
vinho tinto

Tipo
vinho tinto

Tipo
vinho tinto

Região
Tejo

Região
Tejo

Região
Alentejo

Castas
50% Fernão Pires | 25% Arinto | 25%
Viosinho

Castas
40% Syrah | 40% Touriga Nacional | 20%
Castelão

Castas
75% Castelão | 13% Trincadeira | 12%
Aragonez

Volume
12,5%

Volume
13%

Volume
14%

Solos
Xistosos

Solos
Xistosos

Solos
Argilo-Calcários

Cor
Amarelo citrino

Cor
Rubi intenso

Cor
Rubi

Aroma
Frutado e floral

Aroma
Frutos vermelhos, amora e compotas

Temperatura
10-12 ºC

Temperatura
14-16 ºC

Aroma
Frutado com notas de
groselha, cassis e violetas

Notas técnicas
Vinho com uma elevada intensidade
aromatica, onde predominam as notas
florais e frutadas. Na boca temos
um vinho bastante frutado com boa
acidez e untosidade. Vinho ideal para
acompanhar um bom momento de
tapas, preferencialmente com queijos.

Notas técnicas
Na fase visual temos um vinho vermelho
vivo com lágrima. No nariz apresenta-se
intenso mostrando a sua juventude através
da presença de aromas frutados. Na boca
revela um ataque de fundo, envolvente e
redondo em equilíbrio com a sua frescura
natural.

Região
Tejo
Castas
40% Aragonez | 40% Trincadeira |
20% Castelão
Volume
13%
Solos
Xistosos
Cor
Rubi intenso
Aroma
Framboesa, aromas florais
Temperatura
14-16 ºC
Notas técnicas
Na fase visual temos um vinho de cor
concentrada e jovem. No nariz estamos
perante um vinho muito aromático com
elevada presença de frutos vermelhos
frescos. Na prova revela-se um vinho
intenso, fresco constituído por taninos
finos e redondos tornando o conjunto
bastante consensual.

morango,

Temperatura
14-16 ºC
Notas técnicas
Apresenta um palato frutado, equilibrado
na acidez, com taninos presentes mas
suaves e madeira bem integrada. Este
vinho de cor rubi e com um final de
prova médio, caracteriza-se também por
um aroma a framboesas, figos secos,
morangos, violetas, menta e chá verde.

FOOD&FRIENDS

BREAD&CHEESE

BREAD&CHEESE

FEIJOADA&CO

MEET&MEAT

Criado para levar à mesa onde os
dedos cruzam petiscos. Acompanha
os momentos onde o tempo não
conta, em que os amigos vão
chegando e ocupando o seu lugar
nos brindes e nas barulhentas
conversas cruzadas, divertidas, ao
sabor das uvas.

Criado para levar à mesa onde
os dedos cruzam petiscos.
Acompanha segredos partilhados
a dois e gargalhadas dadas por
muitos. Vai bem com a vida! Um
brinde aos pequenos prazeres da
vida. Às coisas simples mas feitas
com gosto.

Este vinho é para rir com os amigos,
abraçar a família, comemorar um
golo da sua equipa e, quem sabe,
festejar dançando ao sabor da
vitória. Porque para beber e celebrar
só é preciso vontade!

Para todos os críticos de carne há
sempre um bom vinho. A diferença é
que agora já não precisam de fazer
uma selecção prévia. Produzido
para acompanhar as melhores
carnes, MEET&MEAT é dedicado aos
especialistas do bom churrasco.

VINHO VERDE

BRANCO

TINTO

TINTO

Tipo
vinho branco

Tipo
vinho branco

Tipo
vinho tinto

Tipo
vinho tinto

Região
Vinho Verde

Região
Tejo

Região
Alentejo

Região
Alentejo

Castas
40% Loureiro | 40% Trajadura | 20%
Arinto

Castas
40% Fernão Pires | 40% Arinto | 20%
Malvasia

Castas
50 % Aragonez | 40% Trincadeira | 10%
Alicante Bouschet

Castas
50% Castelão | 30% Touriga Nacional |
20% Touriga Franca

Volume
11%

Volume
13%

Volume
13,5%

Volume
14%

Solos
Franco-arenoso

Solos
Xistosos

Solos
Graníticos

Solos
Argilo-calcário

Cor
Amarelo citrino

Cor
Amarelo citrino

Cor
Rubi

Cor
Rubi intenso

Aroma
Aroma intenso com notas minerais, de
flor de laranjeira e fruta cítrica

Aroma
Frutado, fresco e suave

Aroma
Tâmaras maduras, giesta e esteva

Aroma
Frutas doces, cassis, amora, violeta e figo

Temperatura
10-12 ºC

Temperatura
14-16 ºC

Temperatura
16 ºC

Notas técnicas
Com uma cor amarelo citrino, este vinho
tem um aroma intenso a frutos tropicais
e cítricos e um palato intenso, fresco e
equilibrado. É ideal como aperitivo ou
para ser servido com pratos de peixe ou
pratos de carne branca grelhada.

Notas técnicas
Este vinho de cor tinto carregado,
tem um aroma bastante frutado, com
apontamentos de ameixas, tâmaras,
tabaco e cassis. No palato apresenta uma
boa relação fruta/acidez, com taninos
suaves mas persistentes e um final de
prova médio/longo.

Notas técnicas
Com uma cor rubi intensa, o perfil deste
vinho é frutado, com aroma a violetas e
especiarias. Tendo envelhecido em madeira
nova e usada durante 8 meses, deve
acompanhar carnes vermelhas, caça ou
queijos.

Temperatura
8 ºC
Notas técnicas
Na boca sentimos ataque frutado
associado à vibração da sua frescura
natural juntamente com o gás existente.
Termina com um final fresco, persistente
e bastante agradável.

O CÚMPLICE PERFEITO
PARA MOMENTOS DE
ENORME PRAZER
OLHE
BEM...
VAI
RESISTIR À
TENTAÇÃO?

SEAFOOD&CO

DINE WITH ME TONIGHT

CARPE NOCTEM VOYEUR

De pés na areia e sol no horizonte.
Numa mesa comprida e cheia, na
sombra de um dia quente. Para um,
para dois, para muitos. Um vinho que
pede emoção, sabe a dias de sol e sal
na pele, convida a conversas tardias
e celebra a vida. Brindemos aos dias
felizes!

Está exactamente com quem queria estar. No sítio certo, olhos nos olhos,
duas metades de um mesmo desejo. A noite como pano de fundo, apetites
que vão para além do saborear de uma boa refeição. Este vinho não sobrevive
sem paixão.
É uma relação a três. DINE WITH ME TONIGHT é o cúmplice perfeito para
momentos de enorme prazer.

O Carpe Noctem Voyeur é a prova
de que o prazer de observar só é
superado quando conseguimos
tocar, sentir e saborear o objecto do
nosso desejo.

JUNTOS, CELEBRAMOS

VINHO & VIDA!

A Wine With Spirit é um produtor com o compromisso de criar e lançar
no mercado marcas e vinhos deliciosos, criativos, autênticos, divertidos e
cheios de histórias originais para contar.
Fundada por portugueses amantes de vinho, a Wine With Spirit foi concebida
desde a sua origem como uma marca global estando presente em vários
países como Portugal, Espanha, Polónia, Benelux, Reino Unido, Japão,
Brasil, Estados Unidos, estando a dar os primeiros passos no Canadá,
Russia, China, Angola e Moçambique, tendo um plano de expansão mundial.
A Wine With Spirit revela a dimensão total da experiência do vinho através do
encontro entre tipos específicos de vinho e os comportamentos, contextos e
emoções do consumidor.

talk@wws.pt | +351 211 359 941 | +351 919 784 432
WWSWINES.COM |

WINEWITHSPIRIT | LYFETASTE.PT

