
   

 

Vinhos

A&D Wines tem novo distribuidor
por Ana Rita Costa - 9 Fevereiro, 2017

A distribuidora de vinhos Decante tem agora uma nova produtora de vinhos nacional no seu portfolio: a
A&D Wines. A empresa de vinhos da Região dos Vinhos Verdes, e as suas marcas Casa do Arrabalde,
Espinhosos, Singular e Monólogo, vai passar a ser representada de norte a sul do país pelo distribuidor.

Numa nota enviada às redações, o produtor nacional revela que conta atualmente com 45 hectares de vinha
distribuídos por três quintas – Casa do Arrabalde, Quinta dos Espinhosos e Quinta de Santa Teresa -, onde
são produzidos todos os seus vinhos.

“Localizadas no limite da sub-região de Baião, estas quintas possuem um clima e solo característicos e
únicos, próprios de uma região de transição, neste caso entre a região dos Vinhos Verdes e o Douro. Esta
localização privilegiada produz vinhos brancos complexos, aromáticos e com excelente evolução ao longo
dos anos”, revela o produtor.
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