
Necessita um conselho
sur un vin, un millésime

e de um serviço à medida

HORA DA PRIMAVERA
Venha ter connosco para as suas degustações de verão

www.millesima.pt
Oferta valida até 20.06.2021.
  Os nossos preços entendem-se em Euros, todos impostos incluídos. De acordo com o stock disponível e sob reserva de 
erros tipográficos.Consulte a integralidade das condições gerais de venda no site www.millesima.pt POSLIV21-6

Luce Antunes provou várias vezes todos os vinhos que oferecemos e poderá 
partilhar consigo os seus comentários, responder a todas as suas perguntas e 
guiá-lo nas suas escolhas.

Não hesite em contactá-la: tel. grátis sem indicativos:
00 800 267 33 289 ou 800 833 385,
linha directa: 00 33 (0)557 808 846 o email lantunes@millesima.com

Entrega 
cuidada

Garantia de 
autenticidade

Produtos comprados 
exclusivamente à 

propriedade

A nossa Cave 
de Armazenamento 
e Envelhecimento

EDITORIAL
Uma macieira da Normandia, na primavera, cria o amor 
com cem mil fl ores. Como se pode acreditar que as plantas 
não têm sensibilidade quando expressam de uma forma tão 
fantástica a maior alegria do mundo? René Barjavel

Caro cliente,

Com o desejo de abordar o vinho de forma sazonal, 
de insufl ar mais vida a estas garrafas que o cativam e 
de oferecer-lhe novas experiências de degustação, a 
Millésima propõe-lhe um encontro na forma de um 
jornal de quatro páginas. Descubra através destas 
linhas os retratos, ideias de degustação, combinações 
de comida e vinho sazonais ou as nossas novidades. 
Pode também aproveitar a nossa oferta com um 
preço acessível dedicada às primaveris. 

Para dar as boas-vindas às alegrias da primavera 
adorne a sua mesa e a sua adega com as inspirações 
propostas no nosso novo encontro!
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Primavera by MILLESIMA
PRÊTS À DÉGUSTER 
À PRIX LÉGERS

Encontre todas as nossas ofertas de primavera
EM WWW.MILLESIMA.PT

Para celebrar a chegada da Primavera, Millésima oferece-lhe uma viagem à volta 
do mundo com os melhores vinhos!

Desde os famosos terroirs de Bordéus aos vinhos mais emblemáticos de todo o 
mundo: vinhos de Borgonha, champanhes, italianos, espanhóis, alemães...  Todas 
as personalidades dos vinhos numa selecção de 300 referências, com preços 
reduzidos em www.millesima.pt

INCONTOURNABLES
ROSÉS 2020

ATUALIDADE
BORDEAUX VINTAGE 2020

Assim que o sol começa a brilhar, os vinhos rosés tornam-se incontornáveis. 
Das refeições em família, aos momentos partilhados com amigos, e jantares 
improvisados, os vinhos rosés são sinónimos de convivialidade e generosidade.

Os vinhos Bordeaux fazem uma entrada em grande nesta nova década com 
uma vindima de 2020 que irá formar um trio sublime ao lado de 2019 e 2018. 
Historicamente precoce, 2020 é uma colheita de grandes terroirs. O verão 
extremamente quente e seco conseguiu ser ultrapassado graças às reservas de 
água acumuladas durante um inverno muito húmido. Os vinhos produzidos na 
argila destacam-se com excelentes estruturas e aromas intensos. No entanto, nota-
se uma desvantagem, as quantidades são bastante pequenas... Seja o primeiro 
a saber sobre os lançamentos, inscrevendo-se para os primeiros alertas em 
www.millesima.pt/primeurAlert

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

2020

   Vinhos tintos Caixa

  Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   gar.   2 010  €  1 800  €

   Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande   2010   Pauillac   - 2e cru classé    6   gar.   1 445  €  1 260  €

   Château Grand-Puy-Lacoste   2015   Pauillac   - 5e cru classé    12   gar.   1 065  €  955  €

   Château La Fleur de Gay   2015   Pomerol    6   gar.   645  €  570  €

   Château Pape Clément   2015   Pessac-Léognan tinto   - Cru classé    6   gar.   835  €  795  €

   Albert Bichot   Clos de Vougeot Grand cru Dom. du Clos Frantin   2016    1   gar.   195  €  180  €

   Domaine Faiveley   Corton Grand cru "Clos des Cortons Faiveley" Monopole   2013    6   gar.   1 020  €  944  €

   Louis Max   Nuits-Saint-Georges 1er cru "Les Damodes"   2015   em cartão   6   gar.   465  €  430  €

   Domaine du Château de Meursault   Pommard 1er cru "Clos des Epenots"   2016    12   gar.   1 380  €  1 173  €

 Château de Beaucastel   Châteauneuf-du-Pape "Hommage à Jacques Perrin"   2014    3   gar.   1 080  €  975  €

 Domaine du Tunnel   Cornas   2016   em cartão   12   gar.   520  €  442  €

     Roberto Voerzio   Barolo "La Serra"   2010    6   gar.   1 325  €  1 193  €

   Querciabella   Chianti Classico "Riserva"   2011   em cartão   6   gar.   190  €  162  €

     Domaine Drouhin   Eola Amity Hills "Roserock" Pinot Noir   2015   em cartão   6   gar.   215  €  199  €

   Vinhos brancos Caixa

  La Chablisienne   Chablis 1er cru "Montmains"   2018   em cartão   12   gar.   295  €  273  €

   Domaine Chanson   Beaune 1er cru "Clos des Mouches"   2017   em cartão   6   gar.   645  €  615  €

   Jean Chartron   Puligny-Montrachet 1er cru "Folatières"   2018    6   gar.   420  €  357  €

   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé Village "Les Combettes"   2015    12   gar.   555  €  472  €

   Domaine Olivier Lefl aive   Meursault 1er cru "Le Porusot"   2018    6   gar.   475  €  439  €

   Au Pied du Mont Chauve   Saint-Aubin 1er cru "En Remilly"   2018   em cartão   12   gar.   525  €  473  €

   Domaine Marcel Deiss   Alsace "Mambourg"   2016   em cartão   6   gar.   420  €  399  €

 Pascal Jolivet   Pouilly-Fumé "Les Terres Blanches"   2019   em cartão   12   gar.   265  €  239  €

 Domaine Vincent Pinard   Sancerre "Chêne Marchand"   2018   em cartão   6   gar.   230  €  213  €

   M. Chapoutier   Ermitage "De l'Orée"  Sélections Parcellaires  2017   6   gar.   1 190  €  1 101  €

   Domaine Bernard Gripa   Saint-Joseph   2018   em cartão   12   gar.   330  €  305  €

   E. Guigal   Condrieu "La Doriane"   2018    12   gar.   960  €  840  €

       Weingut Dr. Loosen   Graach "Riesling Graacher"   2019   em cartão   6   gar.   130  €  120  €

   Penfolds   Adelaide Hills "Reserve Bin A" Chardonnay   2013    6   gar.   495  €  458  €

   Shafer Vineyards   Los Carneros "Red Shoulder Ranch"   2018   em cartão   12   gar.   660  €  611  €    

     Rosé de Chevalier   Le vin rosé du Dom. de Chevalier - Bordeaux      108  €
   Domaine de la Mordorée   "La Dame Rousse"   Tavel      185  €
   Domaine de Terrebrune   Bandol      240  €
   Château Romanin   Les Baux de Provence      210  €
   Domaine des Campaux   "Les Cannissons"   Côtes de Provence      165  €
   Caves d'Esclans   "Whispering Angel"   Côtes de Provence      222  €
   Château Léoube   "Rosé de Léoube"   Côtes de Provence      200  €
   Minuty   "M Madi"   Côtes de Provence      170  €
   Miraval   Côtes de Provence      180  €
   Domaines Ott   "BY OTT"   Côtes de Provence      165  €
   Peyrassol   "Château Peyrassol"   Côtes de Provence      180  €
   Château Roubine   "La Vie en Rose"   Côtes de Provence      130  €
   Domaine La Rouillère   "Grande Réserve"   Côtes de Provence      210  €
   Domaine Saint Andrieu   Côtes de Provence      125  €
   Château Sainte Marguerite   "Symphonie" Cru classé   Côtes de Provence      234  €
   Château Sainte Roseline   "Roseline Prestige"   Côtes de Provence      145  €
   Château Saint-Maur   "L'Excellence" Cru classé   Côtes de Provence      230  €
   Clos Canarelli   Corse Figari      265  €    

 Cartão 12 garrafas 
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A Ornellaia abre um novo capítulo imbuído de elegância com a sua colheita de 2018. 
Marcada por uma primavera chuvosa seguida de um verão perfeito, as condições 
climáticas deste ano oferecem a Ornellaia equilíbrio e complexidade.

Para alcançar este ideal de qualidade, o domínio conta com uma vinifi cação sob 
medida. Cada parcela de uva e videira são vinifi cadas separadamente para ampliar a 
sua singularidade. Após uma colheita manual realizada com a maior das delicadezas, 
as bagas colhidas perfeitamente maduras são enviadas para a adega. As uvas são 
selecionadas cuidadosamente, e em seguida, a fermentação ocorre primeiro em 
cubas de betão e inox e depois em carvalho. O envelhecimento do barril completa o 
desenvolvimento do caráter aromático único do Ornellaia 2018.

O resultado deste cuvée é um vinho com uma cor rubi intensa que oferece um 
bouquet aromático onde o caráter da vindima é totalmente expresso. Com os seus 
taninos densos e sedosos e o seu longo e saboroso acabamento, o Ornellaia 2018 é 
colocado pela propriedade sob o signo da Grazia, personagem que foi escolhida para 
o sentido de simetria, proporção e harmonia que se expressa na nobreza dos vinhos.

Encontre Ornellaia em www.millesima.pt/ornellaia

Novo

Um Vinho, uma Assinatura

ORNELLAIA 2018

CHÂTEAU LYNCH-BAGES
PAUILLAC, 5E CRU CLASSÉ

Em 1939, a família Cazes comprou o Château com os 100 hectares de vinha que compõem a propriedade. 
Começou um renascimento para Château Lynch-Bages. Divididas em duas partes, as vinhas de Château 
estão espalhadas pelo planalto de Bages e, perto de Château Mouton-Rothschild, sobre solos arenosos 
saibrosos, oferecendo uma excelente drenagem. Em Chateau Lynch-Bages, o Cabernet Sauvignon, 
com uma maioria de 73%, encontrou todas as condições necessárias para revelar o seu esplendor, tão 
típico desta zona do vinhedo de Bordeaux. A vinha é completada em 15% merlot, 10% cabernet franc e 
2% petit verdot.

A história dos grandes vinhos de Château Lynch-Bages começa com o cuidado dado às vinhas, com 
a implementação desde 2006 de uma divisão de parcelas por tecnologia de satélite. Os vinhos levam 
tempo a construir a sua personalidade a partir da vindima, realizada por casta, maturação e terroir. 
Reconhecido como um dos Crus Classés mais procurados em Bordeaux, Château Lynch-Bages oferece o 
prazer de vinhos poderosos e opulentos que são cada vez mais precisos, colheita após colheita. Elegante 
e estruturado, generoso na sua juventude, a maturidade adapta-se perfeitamente, revelando uma 
complexidade aromática própria.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

EVE & ERWAN FAIVELEY
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Com 120 hectares de videira e cem rótulos, Domaine Faiveley é um gigante em Borgonha. Este 
património excecional, que inclui 27 hectares de premiers crus, 12 hectares de grands crus e vários 
climas em "monopólio", começou a ser formado em 1825.

Após quase duzentos anos, é a vez da 7ª geração, encarnada por Eva e Erwan Faiveley, tomar as 
rédeas desta extraordinária saga familiar. Observamos um verdadeiro regresso na degustação dos 
vinhos da propriedade e o nível de qualidade não deixa de aumentar nos últimos anos. Grande 
em tamanho e grande em qualidade, Faiveley é um nome que consegue estabelecer uma ligação 
entre a herança familiar, a tradição e as técnicas modernas para magnifi car os terroirs excecionais 
da Borgonha através de vinhos espumantes e puros.

Eva e Erwan Faiveley não só mantiveram um nível de reputação, como, em dez anos, revitalizaram 
a imagem da casa e fi zeram progredir os vinhos de uma forma muito signifi cativa para se tornarem 
representantes incontornáveis dos grandes vinhos de Borgonha.

Descubra os vinhos Domaine Faiveley em www.millesima.pt/producteur-faiveley.html

Millésime 2010 à prix léger
Vestido com uma túnica profunda, o Chateau Lynch-Bages 2010 é um pacote 
de fruta, puro e generoso, com uma grande complexidade. No paladar, a 
frescura no paladar sublinha o brilho da fruta, evoluindo sobre um quadro 
estruturado por uma bela densidade de taninos realçada por uma acidez viva. 
Um Pauillac muito grande, perfeitamente executado pelas equipas de Jean-
Charles Cazes, com um formidável potencial de envelhecimento.

Graças à nossa excelente relação de confi ança, o Château Lynch-Bages 
atribuiu-nos especialmente vários vintages e formatos de vinhos disponíveis 
diretamente da propriedade. Uma rara oportunidade a não perder! 

 2013   Caixa 1 duplo-magnum   600  €    
2013  Caixa 3 magnums   690  €
       2010   Caixa 3 magnums   1 395  €

       2009   Caixa 6 garrafas   1 340  €
   2005   Caixa 6 garrafas   1 465  €
   2000   Caixa 6 garrafas   2 050  €     

 Château Lynch-Bages   2010   Caixa 6 garrafas   1 395  €  1 295  €
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prazer de vinhos poderosos e opulentos que são cada vez mais precisos, colheita após colheita. Elegante 
e estruturado, generoso na sua juventude, a maturidade adapta-se perfeitamente, revelando uma 
complexidade aromática própria.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado
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Com 120 hectares de videira e cem rótulos, Domaine Faiveley é um gigante em Borgonha. Este 
património excecional, que inclui 27 hectares de premiers crus, 12 hectares de grands crus e vários 
climas em "monopólio", começou a ser formado em 1825.

Após quase duzentos anos, é a vez da 7ª geração, encarnada por Eva e Erwan Faiveley, tomar as 
rédeas desta extraordinária saga familiar. Observamos um verdadeiro regresso na degustação dos 
vinhos da propriedade e o nível de qualidade não deixa de aumentar nos últimos anos. Grande 
em tamanho e grande em qualidade, Faiveley é um nome que consegue estabelecer uma ligação 
entre a herança familiar, a tradição e as técnicas modernas para magnifi car os terroirs excecionais 
da Borgonha através de vinhos espumantes e puros.

Eva e Erwan Faiveley não só mantiveram um nível de reputação, como, em dez anos, revitalizaram 
a imagem da casa e fi zeram progredir os vinhos de uma forma muito signifi cativa para se tornarem 
representantes incontornáveis dos grandes vinhos de Borgonha.

Descubra os vinhos Domaine Faiveley em www.millesima.pt/producteur-faiveley.html

Millésime 2010 à prix léger
Vestido com uma túnica profunda, o Chateau Lynch-Bages 2010 é um pacote 
de fruta, puro e generoso, com uma grande complexidade. No paladar, a 
frescura no paladar sublinha o brilho da fruta, evoluindo sobre um quadro 
estruturado por uma bela densidade de taninos realçada por uma acidez viva. 
Um Pauillac muito grande, perfeitamente executado pelas equipas de Jean-
Charles Cazes, com um formidável potencial de envelhecimento.

Graças à nossa excelente relação de confi ança, o Château Lynch-Bages 
atribuiu-nos especialmente vários vintages e formatos de vinhos disponíveis 
diretamente da propriedade. Uma rara oportunidade a não perder! 

 2013   Caixa 1 duplo-magnum   600  €    
2013  Caixa 3 magnums   690  €
       2010   Caixa 3 magnums   1 395  €

       2009   Caixa 6 garrafas   1 340  €
   2005   Caixa 6 garrafas   1 465  €
   2000   Caixa 6 garrafas   2 050  €     

 Château Lynch-Bages   2010   Caixa 6 garrafas   1 395  €  1 295  €
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Inspirações & Goludice 

OFERTA

3 VINHOS, 3 CHOCOLATES
PARA SER APRECIADO COM CHOCOLATE: ESCURO, PRALINÉ E BRANCO.

UM VINHO, UMA RECEITA
CHAMPANHE DELAMOTTE BLANC DE BLANCS
& RISOTTO COM ESPARGOS E PARMESÃO

PREPARAÇÃO

Descasque e pique a cebola.
Deite um pouco de azeite numa panela e, em seguida, adicione a cebola e o arroz.
Assim que o arroz começar a fi car translúcido, adicione o vinho branco e cozinhe durante dois minutos.
Adicione a folha de louro e cubra com água.
Cozinhe durante 17 minutos, mexendo regularmente.
Entretanto, lave e descasque os espargos e corte as pontas. Ferva água e cozinhe os espargos durante 3 
minutos em água a ferver.
Assim que os espargos estiverem cozidos, passe-os imediatamente por água muito fria para mantê-los com 
uma cor verde agradável.
Corte os espargos em pedaços.
Assim que o risotto estiver cozido, adicione os espargos, e o parmesão ralado. Tempere com sal, pimenta e 
misture.
Quando estiver pronto a servir, adicione algumas aparas de parmesão.
Deguste !

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

INGREDIENTES PARA 4 PESSOAS
250250 g de arroz risotto
1 molho de espargos verdes
1 cebola
1 folha de louro

55 g parmesão ralado
Algumas aparas de 
parmesão
15 cl vinho branco seco

Sal
Pimenta
Azeite

 Delamotte   "Blanc de Blancs"   Cartão 6 garrafas   220  €

Caisse Sauternes de Château d’Yquem
Para a realização do seu grande vinho, a propriedade faz uma seleção extremamente 
drástica dos lotes e retém apenas os mais excecionais e mais elegantes. Os outros lotes, 
apesar de tudo de muito boa qualidade, são afastados. Desde 2014, Château d’Yquem 
engarrafa alguns desses lotes para criar um Sauternes não vintage que até à data se 
destinava apenas às equipas da propriedade. Este Sauternes do Château d’Yquem 
quer-se homogéneo e regular. As 6 edições realizadas até hoje foram reunidas numa 
caixa excecional e inédita, que lhe propomos aqui..  Caixa 6 garrafas   395  €

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2015
Coroado de joias pretas de Véneto, o elegante Amarone della Valpolicella Classico é um 
vinho com uma forte identidade. Como o nome sugere, desenvolve belos amargos que, 
combinados com uma expressão aromática poderosa, calorosa, encorpada e picante, fazem 
dele o companheiro perfeito para um chocolate muito escuro.  Cartão 6 garrafas   435  €

Taylor's, Vintage Port 2011
O Porto associado ao chocolate é uma combinação bem conhecida. Torne a experiência 
ainda mais memorável com um Porto Vintage 2011 da Casa Taylor's. Com o seu poder 
aveludado, a sua rica paleta aromática de frutas pretas, ameixa e um toque fl oral, tudo 
envolto de uma opulência suave e doce, irá naturalmente misturar-se com o melhor 
chocolate praliné.    Caixa 6 garrafas   510  €

 Donnafugata, Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018
Ben Ryé de Donnafugata é um dos melhores vinhos doces italianos. O seu bouquet 
rico, muito expressivo, seguido de uma boca com equilíbrio controlado, nunca macio, 
faz dele um companheiro de eleição para os chocolates doces. As notas de damasco, 
citrinos cristalizados, flores secas combinadas com chocolate branco cremoso 
oferecem um nível de gulodice irresistível.   Cartão 6 garrafas   300  €

Caixa Urbaines L’Intégrale de Ruinart
Imaginada pela Maison Ruinart e inteiramente feita a partir de madeira certifi cada, 
esta caixa oferece uma possibilidade de utilização transformando-se numa adega 
urbana permitindo o armazenamento de 6 a 12 garrafas. A caixa contém 6 cuvées 
emblemáticas : R de Ruinart, Blanc de Blancs, Brut Rosé, Dom Ruinart 2007, 
R de Ruinart 2011, Dom Ruinart Rosé 2007.   Caixa 6 garrafas   770  €
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Necessita um conselho
sur un vin, un millésime

e de um serviço à medida

HORA DA PRIMAVERA
Venha ter connosco para as suas degustações de verão

www.millesima.pt
Oferta valida até 20.06.2021.
  Os nossos preços entendem-se em Euros, todos impostos incluídos. De acordo com o stock disponível e sob reserva de 
erros tipográficos.Consulte a integralidade das condições gerais de venda no site www.millesima.pt POSLIV21-6

Luce Antunes provou várias vezes todos os vinhos que oferecemos e poderá 
partilhar consigo os seus comentários, responder a todas as suas perguntas e 
guiá-lo nas suas escolhas.

Não hesite em contactá-la: tel. grátis sem indicativos:
00 800 267 33 289 ou 800 833 385,
linha directa: 00 33 (0)557 808 846 o email lantunes@millesima.com

Entrega 
cuidada

Garantia de 
autenticidade

Produtos comprados 
exclusivamente à 

propriedade

A nossa Cave 
de Armazenamento 
e Envelhecimento

EDITORIAL
Uma macieira da Normandia, na primavera, cria o amor 
com cem mil fl ores. Como se pode acreditar que as plantas 
não têm sensibilidade quando expressam de uma forma tão 
fantástica a maior alegria do mundo? René Barjavel

Caro cliente,

Com o desejo de abordar o vinho de forma sazonal, 
de insufl ar mais vida a estas garrafas que o cativam e 
de oferecer-lhe novas experiências de degustação, a 
Millésima propõe-lhe um encontro na forma de um 
jornal de quatro páginas. Descubra através destas 
linhas os retratos, ideias de degustação, combinações 
de comida e vinho sazonais ou as nossas novidades. 
Pode também aproveitar a nossa oferta com um 
preço acessível dedicada às primaveris. 

Para dar as boas-vindas às alegrias da primavera 
adorne a sua mesa e a sua adega com as inspirações 
propostas no nosso novo encontro!


