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NÃO PRODUZIMOS VINHO APENAS 
PARA ACOMPANHAR REFEIÇÕES,

MAS ALIMENTAMOS 
RELAÇÕES COM VINHO!

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS



ESTE ANO OFEREÇA 
EMOÇÕES ENGARRAFADAS 

OFEREÇA WINE WITH SPIRIT 



Criado para levar à mesa onde os dedos cruzam petiscos. Este gift 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.

GIFT
WINE&CHEESE15,48€

13,90€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de BREAD&CHEESE branco | 1 garrafa de BREAD&CHEESE 
tinto | 1 WWS CHEESE -  queijo de cabra curado criado em parceria com a Queijaria do Marvão.



GIFT
MOMENTS 

Este gift é para quem acredita que o mais importante na vida é saborear!
Para um, para dois, para muitos. Estes vinhos pedem emoção, convidam a conversas 
tardias e a celebrar a vida. Vista-se a rigor e brinde aos dias felizes!

16,98€

15,03€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de BREAD&CHEESE tinto | 1 garrafa de MEET&MEAT tinto |  
1 garrafa de SEAFOOD&CO vinho verde



GIFT
CHEERS TO US

Este gift é para os apaixonados. 
Para quem ousa partilhar os seus sentimentos.
Declara-te com uma Message in a Bottle e celebra a paixão num jantar a dois. 
Janta comigo esta noite!

22,50€

19,54€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de DINE WITH ME TONIGHT tinto | 1 garrafa de DINE WITH 
ME TONIGHT branco | 1 MESSAGE IN A BOTTLE - engarrafamos mensagens com emoções, que 
transmitem aquilo que, por vezes, não somos capazes de dizer



Este gift é para os audazes e curiosos, que arriscam e experimentam. 
É para os divertidos e originais, que surpreendem e encantam. 
É para os felizes, que celebram e vivem!

GIFT
YOU DECIDE 29,99€

25,12€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de DINE WITH ME TONIGHT tinto | 1 garrafa de DINE WITH ME 
TONIGHT branco | 1 T-SHIRT YOU DECIDE



Este gift reúne os ingredientes perfeitos para entrar no Novo Ano com a atitude certa.
Ao sabor frutado do Carpe Noctem Voyeur, um vinho extraordinário, ideal para celebrar 
momentos verdadeiramente especiais, juntámos o espumante rosé Basta!, para brindar 
ao futuro e a novos desafios.

GIFT
CELEBRATION29,99€

25,14€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de CARPE NOCTEM VOYEUR tinto | 1 garrafa de BASTA! vinho 
espumante bruto rosé | 1 MESSAGE IN A BOTTLE - engarrafamos mensagens com emoções, que 
transmitem aquilo que, por vezes, não somos capazes de dizer



GIFT
B!G BUDDIES

Um gift especial com os nossos 3 Bastardô! - Bastardô! vinho tinto, Bastardô! cerveja 
artesanal e Basta! espumante. Uma trilogia dedicada a homens e mulheres que 
brindam à vida sem olhar para trás.

29,99€

24,78€
+ IVA

Este gift é composto por: 1 garrafa de BASTARDÔ! tinto | 1 garrafa de BASTA! vinho espumante 
bruto rosé | 1 garrafa de BASTARDÔ! ROYALE BEER cerveja artesanal



39,99€

32,51€
+ IVA

GIFT
CRAFT BEER

Pensado para os verdadeiros amantes da cerveja artesanal, este pack é para quem 
sabe que as melhores coisas da vida são para ser apreciadas. Saúde!

Este gift é composto por: 3 garrafas de BASTARDÔ! ROYALE BEER cerveja artesanal



GIFT
CHEERS TO YOU

No vinho, tal como na vida, alguns momentos nunca devem ser esquecidos.
Porque não só as vitórias, mas também as derrotas, as mudanças, as novidades, os 
dias especiais e os dias do costume, merecem ser celebrados. 
À nossa!

Este gift é composto por: 1 garrafa de BASTARDÔ! BLACK EDITION tinto | 1garrafa de BASTARDÔ! 
BLACK EDITION branco | 1 MESSAGE IN A BOTTLE - engarrafamos mensagens com emoções, que 
transmitem aquilo que, por vezes, não somos capazes de dizer

39,99€

34,63€
+ IVA



Porque a melhor rede social ainda é uma mesa cheia de amigos, petiscos, piadas e 
histórias repetidas a cada encontro. Este gift é para os verdadeiros apreciadores das 
coisas boas da vida! Um brinde aos petiscos, às mariscadas, às carnes mais especiais 
e àquela feijoada inesquecível que se querem saborear entre amigos.

GIFT
FAMILY&FRIENDS54,99€

46,82€
+ IVA

Este gift é composto por: garrafa de MEET&MEAT tinto | 1 garrafa de FEIJOADA&CO tinto | 1 garrafa 
de SEAFOOD&CO vinho verde | 1 garrafa de BREAD AND CHEESE tinto | 1 garrafa de BREAD&CHEESE 
branco | 2 WWS CHEESES | 1 avental da Wine With Spirit - a companhia perfeita para cozinhar para 
os seus amigos



Este gift é tão especial que só está disponível numa pequena edição limitada. 
Com uma seleção das melhores uvas 100% Vinhas Velhas, com uma idade média de 
aproximadamente 70 anos, e um estágio de 16 meses em barricas de carvalho francês, 
este elegante vinho conta ainda com um envelhecimento em garrafa a temperaturas 
controladas durante 44 meses antes da sua comercialização.

79,50€

70,35€
+ IVA

ISTO NÃO É UMA GARRAFA. É UMA AFIRMAÇÃO.
PROVA-ME! E PROVO-TE DO QUE SOU FEITO.



Tipo
vinho branco
Região
Tejo
Castas
65% Fernão Pires | 35% Malvasia
Volume
12,5%
Solos
Xistosos
Cor
Amarelo citrino
Aroma
Frutos citrinos e tropicais
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.

Tipo
vinho rose
Região
Lisboa
Castas
60% Aragonez | 40% Castelão
Volume
12%
Solos
Argilo-calcários
Cor
Rosado
Aroma
Morango, jasmim, framboesa, cereja e 
rosas
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.

Tipo
vinho tinto
 Região
Tejo
Castas
40% Touriga Nacional | 30% Syrah | 
30% Aragonez
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.

 
BRANCO ROSÉ TINTO

Tipo
vinho espumante rosé bruto
Castas
Baga | Merlot
Volume
11,5%
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.

ESPUMANTE

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

BASTARDÔ!

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.

BASTA!

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



Tipo
vinho branco
Região
Tejo
Castas
50% Arinto | 30% Fernão Pires | 
20% Viognier
Volume
13%
Solos
Xistosos
Cor
Amarelo citrino
Aroma
Frutos citrinos e tropicais
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.

Tipo
vinho tinto
Região
Tejo
Castas
35% Trincadeira | 35% Touriga Franca | 
30% Touriga Nacional
Volume
13%
Solos
Xistosos
Cor
Rubi intenso
Aroma
Frutos vermelhos, framboesa, compotas 
e aromas
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.

Tipo
Lager (fermentação baixa)
Estilo
Bohemian Pilsner
Ingredientes
Malte de cevada, lúpulo checo, água, 
leveduras
Plato
12,7%
Volume
5,1%
Temperatura
3 - 5 ºC
Notas técnicas 
Aromas a mel, cereal e floral 
provenientes do lúpulo. 
Sabor a malte e travo amargo no final 
pronunciado. 
Deixa na boca um toque amanteigado 
típico das cervejas pilsner checas.

Tipo
vinho tinto
Região
Tejo
Castas
Vinhas Velhas
Volume
14%
Estágio
16 meses em barricas de carvalho 
francês
Envelhecimento
Em garrafa a temperaturas controladas 
durante 44 meses antes da sua 
comercialização
Temperatura
16 ºC
Notas técnicas  
Com lágrima e cor vermelha intensa, este 
vinho apresenta uma enorme elegância 
no nariz, fruto do casamento entre frutas 
maduras e excelente madeira.
Na boca revela um ataque profundo e 
suave, com uma presença untuosa e 
harmoniosa.

 
BRANCO TINTO PREMIUM EDITION ROYALE BEER

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!

IRREVERENCE

COURAGE

BOLDNESS

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.



BRANCO TINTO TINTO TINTO

Tipo
vinho tinto
Região
Alentejo
Castas
75% Castelão | 13% Trincadeira | 
12% Aragonez
Volume 
14%
Solos
Argilo-Calcários
Cor
Rubi
Aroma
Frutado com notas de morango, 
groselha, cassis e violetas
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.

Tipo
vinho tinto
Região
Tejo
Castas
40% Syrah | 40% Touriga Nacional | 
20% Castelão
Volume 
13%
Solos
Xistosos
Cor
Rubi intenso
Aroma
Frutos vermelhos, amora e compotas
Temperatura
14-16 ºC 
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.

Tipo
vinho tinto
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.

Tipo
vinho branco
Região
Tejo
Castas
50% Fernão Pires | 25% Arinto | 
25% Viosinho
Volume 
12,5%
Solos
Xistosos
Cor
Amarelo citrino
Aroma
Frutado e floral
Temperatura
10-12 ºC 
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.

FOOD&FRIENDS

MEET&MEAT

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. 

BREAD&CHEESE 

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.

FEIJOADA&CO

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!

QUEIJO DE CABRA CURADO

Criado para levar à mesa onde os 
dedos cruzam petiscos. Acompanha 
os momentos onde o tempo não 
conta, os brindes e as barulhentas 
conversas cruzadas. 
O WWS CHEESE, queijo curado de 
cabra, foi criado em parceria com a 
Queijaria de Marvão é obtido a partir 
de leite rigorosamente seleccionado 
que provém dos melhores rebanhos 
do Alto Alentejo.



FOOD&FRIENDS

VINHO VERDE

Tipo
vinho branco
Região
Vinho Verde
Castas
40% Loureiro | 40% Trajadura | 
20% Arinto
Volume
11%
Solos
Franco-arenoso
Cor
Amarelo citrino
Aroma
Aroma intenso com notas minerais, de 
flor de laranjeira e fruta cítrica
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.

Tipo
vinho branco
Região
Tejo 
Castas
40% Fernão Pires | 40% Arinto |
20% Malvasia
Volume
13%
Solos
Xistosos
Cor
Amarelo citrino
Aroma 
Frutado, fresco e suave
Temperatura 
10-12 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.

Tipo
vinho tinto
Região
Tejo
Castas
50 % Aragonez | 40% Trincadeira | 
10% Cabernet Sauvignon
Volume
13,5%
Solos
Graníticos
Cor
Rubi
Aroma
Tâmaras maduras, giesta e esteva 
Temperatura 
14-16 ºC
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.

Tipo
vinho tinto
Região
Alentejo
Castas
50% Castelão | 30% Touriga Nacional | 
20% Touriga Franca
Volume
14%
Solos
Argilo-calcário
Cor
Rubi intenso
Aroma
Frutas doces, cassis, amora, violeta e figo
Temperatura
16 ºC
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. 

 
BRANCO

 
TINTO TINTO

SEAFOOD&CO

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!

O CÚMPLICE PERFEITO
PARA MOMENTOS DE 
ENORME PRAZER

DINE WITH ME TONIGHT

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.

OLHE
BEM...
VAI 
RESISTIR À 
TENTAÇÃO?

CARPE NOCTEM VOYEUR

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.

T-SHIRT YOU DECIDE

Surpreenda alguém especial 
com a t-shirt Dine With Me 
Tonight. Um presente irreverente 
a que certamente ninguém vai 
ficar indiferente. 
Qual será a resposta? 



Somos um produtor de vinhos português com o compromisso de lançar 
no mercado vinhos deliciosos, criativos, autênticos, divertidos e com uma 
história original para contar.

De emoções e ambientes nascem, portanto, os nossos vinhos, que contam 
histórias e servem de inspiração para momentos da vida dos consumidores 
que se partilham, inspirando e fortalecendo uma geração com espírito.

Fundada por portugueses amantes de vinho, na Wine With Spirit estamos 
a construir uma marca global! Os nossos vinhos estão presentes em 
5 continentes, em contacto com diversas culturas, e falam vários idiomas. 

Em 2014, fomos considerados a empresa vinícola mais inovadora do mundo 
pelo Wine Business Innovation Summit, na Alemanha.

JUNTOS, CELEBRAMOS
VINHO & VIDA!
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