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Uniek maar gelimiteerd
Vintage Port wordt uitsluitend geproduceerd in exceptionele jaren en komt in de praktijk maar 
zo’n drie keer per decennium voor. Voor veel Porthuizen was 2016 de eerste vintage in jaren. 
Dat 2017 als opeenvolgend jaar ook tot vintage is verklaard, is voor veel huizen een unicum. 
Voor Quinta das Carvalhas is dit zelfs de derde vintage op rij. De vintages lijken steeds beter 
te worden, 2017 wordt door veel kenners vergeleken met één van de beste Portjaren ooit: 
1945. Droogte, hitte en een snel rijpingsseizoen staan aan de basis van dit fenomenale jaar. 

Quinta das Carvalhas 
2017
Quinta das Carvalhas ligt op de spectaculaire  
heuvels van de Douro vallei, met uitzicht op 
de rivier de Torto. De wijngaarden zijn als  
terrassen aangelegd op de heuvels en het  
zijn de wijnranken van bijna 100 jaar oud die  
de druiven voor de Vintage Port leveren. 

Proefnotitie
De oude stokken leveren een krachtige Port 
op met een enorm complexe neus, gulle  
tannines en fijne zuren waardoor de Port zich 
prachtig blijft ontwikkelen in de fles.
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VINTAGE PORT 2017

De winter van 2016-2017 was uitzonder-
lijk droog, met 22% minder regen dan de  
afgelopen 30 jaar. Ondanks een  koude  
januarimaand begonnen de wijnstokken  
begin maart al uit te botten. De droogte en 
warmte in april kondigden een vroeg groei- 
seizoen aan, waarin de wijnranken zich met  
grote snelheid ontwikkelden. In de eerste  
week van mei, twee weken eerder dan  
normaal, ging de bloei van start en de  
véraison volgde medio juni, precies een  
maand eerder dan in 2016. De zomer verliep  
verder bijzonder warm, wat leidde tot een  
vroege rijping met meer suikers in de druiven 
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dan in voorgaande jaren. Milde temperaturen  
en koele nachten tijdens het plukseizoen  
hebben ervoor gezorgd dat er toch voldoende 
balans en finesse in de druiven zat. Door het 
hoge suikergehalte in de druiven duurde de  
fermentatie langer en werd er meer con-
centratie, kleur en tannines uit de druiven  
gehaald. 
 
Kortom, een vintage met prachtige Port- 
wijnen, diep van kleur, een intense concen- 
tratie en complexiteit en ferme tannines. 

 Voorverkoopprijs

€ 39.95
per fles bij 6 flessen
Normaal per fles € 49,95

 O.a. tinta roriz, 
 touriga francesca 
 en touriga nacional.

Douro vallei 
De Douro vallei staat bekend om haar lage 
opbrengsten en het warme weer van 2017 
heeft gezorgd voor een druivenoogst die 
nog lager is dan normaal. Voor een fles van 
deze spectaculaire vintage moet u er dus 
snel bij zijn.

krachtige
Port
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Quinta do Noval Nacional
2017* 
Deze Port wordt in extreem kleine hoeveel- 
heden gemaakt en alleen in echte topjaren, 
die niet persé correleren met de “gewone”  
vintage. De druiven komen uit een klein  
gebied, in het hart van de wijngaarden van 
Quinta do Noval. Deze wijnranken zijn niet 
geënt, onaangetast door de druifluis en  
representeren als geen ander het terroir. Dit 
is een Port waar de pure kwaliteit van de  
druiven en het weer van dit jaar spreken.  
Nacional 2017 heeft de uitzonderlijke, maxi-
male score van 100 punten gekregen van  
Robert Parker, volgens hem dé essentie van 
deze Vintage Port. 

Voorverkoopprijs

€ 695.00
per fles
Normaal per fles € 810,00

 O.a. tinta roriz, touriga francesca 
 en touriga nacional.

Proefnotitie
De Port heeft finesse en elegantie en is prachtig 
in balans door de uitgesproken en levendige 
aroma’s en een mooie tannine-intensiteit. De 
wijn rijpt gedurende 18 maanden in houten 
vaten van verschillende groottes.

*  door schaarste moet deze wijn verdeeld worden 
 op allocatie.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 augustus 2019, uitverkocht voorbehouden.
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Niepoort 
2017
Niepoort produceert Port met een grote con-
centratie die toch elegant en delicaat is. Hun 
missie is om Port te maken die deccenia-lang 
kan rijpen. In hun jeugd domineert het fruit, 
de complexiteit komt met de jaren. Niepoort 
blijft een niche speler met het produceren van 
opvallende Port wijnen, waarbij zij eeuwen- 
oude tradities en innovatie combineren. 

Voorverkoopprijs

€ 64.95
per fles bij 6 flessen
Normaal per fles € 82,95

 O.a. touriga franca, tinto tão, tinta francisca, 
 tinta amarela, sousão, tinta roriz

Proefnotitie
Prachtige kleur met jeugdig zwart fruit in de 
neus. Krachtig in de aanzet, fris in de mond 
met zwoel donker fruit en een lange en krach-
tige afdronk. Een Port met een fenomenaal 
rijpingspotentieel.

Quinta do Noval
2017
Christian Seely van Quinta do Noval in Decan-
ter: “2017 is overduidelijk een exceptioneel 
goed jaar dat, mijns inziens, de boeken in zal 
gaan als één van de historische vintage decla-
raties van Quinta do Noval”. 

Voorverkoopprijs

€ 57.95
per fles bij 6 flessen
Normaal per fles € 69,50

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
 Roriz, Tinto Cão and Sousão.

Proefnotitie
Levendige en speelse aroma’s van klein donker  
fruit met een halfzoete smaak en ferme tannines.
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incl.
luxe kist
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