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Verdelho Reserva 2019

4000

3,127,28 g/L

0,37 g/L

990,4 g/L12%

Vinho vulcânico  ·  Volcanic wine

0,6 g/L

Servir a 9º - 11ºC.
Ideally served between 9º -11ºC.

Este é um vinho da ilha da Madeira.
Atlantis Reserva é um vinho de origem vulcânica, 
elaborado exclusivamente com uvas da casta 
Verdelho.
As vinhas são plantadas e conduzidas em 
cordão unilateral, com poda em talão, numa 
parcela única. Desenvolvem-se nas encostas da 
região oeste da Ilha da Madeira, Raposeira (Fajã 
da Ovelha e Prazeres). O trabalho de plantação 
e vindima é totalmente manual.
Ano excecional para a casta, fresco e limpo.

Vinho complexo e intenso, com excelente acidez, 
de enorme potencial de envelhecimento, com 
notas de fruta exótica, madeira e mineralidade.
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O vinho estagiou 9 meses em barrica de 500 
litros (100% carvalho francês) com batônnage e 
em inox sobre borras finas, seguido de 9 meses 
em garrafa.

The wine was aged for 9 months in 500 liters 
French Oak barrels, with batonnage and stainless 
steel on fine lees followed by 9 months in a bottle. 

This is a wine from Madeira Island.
Atlantis Reserva is a volcanic wine, produced 
exclusively with Verdelho grapes.
The vines are planted and harvested by hand in 
a single parcel vineyard, conducted in unilateral 
cordon, with bead pruning, located on the west 
side of Madeira Island specifically in the area 
named Raposeira (Fajã da Ovelha e Prazeres). 
Exceptional year for Verdelho grapes, fresh and 
clean. 

Complex and intense wine, with notes of exotic 
ripe fruit, excellent acidity and minnerality. A 
unique wine with great potencial for ageing.


