HORA DE VERÃO

Marque encontro com as suas degustações de verão

em Brancos !

HORA DE VERÃO

Marque encontro com as suas degustações de verão

em Rosés !

EDITO
Quão grandes são os espectáculos do vinho iluminados
pelo sol interior, quão verdadeira e ardente é esta segunda
juventude que o homem atrai de dentro de si mesmo!
Charles Baudelaire

stimado cliente,
Neste novo encontro de Verão, convidamo-lo a
celebrar esta bela estação cheia de luz com uma
refrescante selecção de vinhos brancos e rosés e
bolhas finas para momentos requintados de prazer!
O Verão é a altura de partilhar uma garrafa de
vinho com os amigos e de trazer para fora belas
garrafas para celebrar o reencontro. Copos a
tilintar ao ar livre para uma ocasião especial,
à volta de um churrasco ou durante uma
longa noite improvisada... Provença, Bordéus,
Borgonha, Champanhe, Loire, Languedoc, Vale
do Ródano, entre outros, acompanharão o prazer
renovado de uma bela estação onde o vinho é
celebrado!
E o que seria um Verão sem estas ilhas?
Sugerimos-lhe que faça uma escala na Córsega,
Sicília e Sardenha para descobrir magníficos
vinhos insulares marcados por influências
marítimas.
Tenha um óptimo Verão e desfrute da sua prova
de vinhos com MILLESIMA

Verão by MILLESIMA
FAVOURITOS
A PREÇOS REDUZIDOS
Desde refeições familiares, a momentos partilhados com amigos, a jantares
improvisados na praia, os nossos favoritos de Verão encarnam vinhos saborosos
que trazem convivialidade e generosidade.
Vinhos brancos

Cartão

Domaine de la Solitude 2016 Pessac-Léognan

12 gar.

270 €

243 €

Jean-Marc Brocard Chablis "Montée de Tonnerre" 2019

12 gar.

355 €

320 €

6 gar.

350 €

330 €

La Chablisienne Chablis "Les Vénérables" 2018

12 gar.

210 €

190 €

Louis Latour Meursault "Goutte d'Or" 2019 em caixa

6 gar.

475 €

450 €

Famille Perrin Côtes du Rhône "Réserve" 2021

6 gar.

47 €

40 €

Domaine Léon Barral IGP Pays de l'Hérault 2019

6 gar.

160 €

148 €

La Chablisienne Chablis "Château Grenouilles" 2019

Famille Bourgeois Pouilly-Fumé "La Demoiselle de Bourgeois" 2018

12 gar.

350 €

315 €

Domaine Dyckerhoff Reuilly 2021

12 gar.

165 €

150 €

Domaine Vincent Pinard Sancerre "Florès" 2020

12 gar.

245 €

230 €

315 €

299 €

Champagne
Laurent-Perrier Champagne "Ultra Brut"

Cartão
6 gar. num estojo

Vinhos tintos

Caixa

Château Léoville Las Cases 2010 Saint-Julien

6 gar.

Château Gloria 2016 Saint-Julien
Château Lynch-Bages 2005 Pauillac, 5e cru classé
Château Montrose 2011 Saint-Estèphe, 2e cru classé

2 010 € 1 770 €

12 gar.

595 €

539 €

6 gar.

1 485 €

1 411 €
720 €

6 gar.

790 €

Château Ormes de Pez 2011 Saint-Estèphe

12 gar.

375 €

355 €

Château Sociando-Mallet 2016 Haut-Médoc

12 gar.

535 €

479 €

6 gar. 2 685 €

2 560 €

Domaine de la Solitude 2018 Pessac-Léognan em cartão

12 gar.

260 €

235 €

Domaine Bader-Mimeur Chassagne-Montrachet
"Château de Chassagne-Montrachet" 2018 em cartão

12 gar.

420 €

380 €

Château Angélus 2015 Saint-Emilion, 1er grand cru classé "A"

Albert Bichot Bourgogne
"Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguettes" 2020 em cartão

6 gar.

150 €

143 €

Château de Chamirey Mercurey "Clos du Roi" 2019

12 gar.

440 €

420 €

Xavier Vignon "Arcane XV Le Diable" 2015 em cartão

12 gar.

199 €

179 €

Famille Bourgeois Sancerre "La Bourgeoise" 2017 em cartão

12 gar.

350 €

330 €

Domaine du Clos des Fées Côtes du Roussillon
"Les Sorcières" 2020 em cartão

147 €

12 gar.

155 €

CVNE Rioja "Cvne Reserva" 2017 em cartão

6 gar.

73 €

65 €

Descendientes de Jose Palacios Bierzo "Petalos" 2020 em cartão

6 gar.

115 €

105 €

Antinori - Tenuta Tignanello Chianti Classico
"Marchese Antinori Riserva" 2018 em cartão

6 gar.

260 €

235 €

OS MUSTHAVES
ROSÉS
Assim que o sol começa a brilhar de novo, as rosas, por sua vez, voltam para se
imporem como os musthaves do bom tempo.

Cartão

Billecart-Salmon "Brut Rosé" Champagne
Laurent-Perrier "Cuvée Rosé" Champagne
Xavier Vignon "Une Bouteille à la Mer Edition Ines de la Fressange" 2021 Côtes du Rhône
Caves d'Esclans "Whispering Angel" 2021 Côtes de Provence
Château Léoube "Rosé de Léoube" 2021 Côtes de Provence
Minuty M "Léa Amati" 2021 Côtes de Provence
Miraval 2021 Côtes de Provence
Domaines Ott "Château de Selle" 2021 Côtes de Provence
Château Sainte Marguerite "Symphonie" 2021 Côtes de Provence La Londe Cru classé

6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.
6 gar.

370 €
435 €
57 €
108 €
105 €
85 €
113 €
160 €
120 €

Encontre todas as nossas ofertas de Verão em

www.millesima.pt

RENDEZ-VOUS VERÃO 2022

Papel 100% reciclado

De branco, para celebrar
Branco como um sol de Verão a pulverizar contornos e cores com a sua luz de algodão...
Branco como os espelhos do zénite a brilhar num mar pacificamente acidentado...
Branco... como a cor de vinho ideal para tornar a sua estação de Verão radiante!
Símbolo de luz, alegria e celebração, o vinho branco é também deliciosamente refrescante.
De Bordéus, do Loire, da Borgonha ou de qualquer outro lugar, há muitas tonalidades
para tornar os momentos festivos ainda mais agradáveis e brilhantes.
Cartão
Pessac-Léognan

6 gar.

630 €

Pavillon Blanc O vinho branco do Ch. Margaux 2017 em caixa

Bordeaux

1 gar.

390 €

Y O vinho seco do Ch. d'Yquem 2016 em caixa

Bordeaux

3 gar.

595 €

Clos des Lunes "Lune d'Argent" 2021

Bordeaux

6 gar.

75 €

Albert Bichot Chablis Grand cru "Les Clos" Dom. Long-Depaquit 2018

Bourgogne

6 gar.

395 €

Domaine Bouchard Père & Fils Beaune 1er cru "Beaune du Château" 2019

Bourgogne

12 gar.

410 €

Jean Chartron Bâtard-Montrachet Grand cru 2018 em caixa

Bourgogne

6 gar.

1 695 €

Domaine de Chevalier Cru classé 2017 em caixa

Louis Jadot Chassagne-Montrachet 1er cru "Grande Montagne" 2019

Bourgogne

6 gar.

430 €

Louis Latour Puligny-Montrachet 1er cru "Sous le Puits" 2019 em caixa

Bourgogne

6 gar.

470 €

Domaine du Château de Meursault
Meursault 1er cru "Les Charmes Dessus" 2019 em caixa

Bourgogne

6 gar.

565 €

Alsace

6 gar.

1 195 €

Vallée du Rhône

6 gar.

750 €

Domaine Belargus Anjou "Ronceray" 2018

Loire

6 gar.

199 €

Domaine Vincent Pinard Sancerre "Grand Chemarin" 2018

Loire

6 gar.

220 €

Maison Trimbach Riesling "Clos Sainte Hune" 2017 em caixa
Domaine Georges Vernay Condrieu "Coteau de Vernon" 2018

Weingut Dr. Loosen Urzig VDP Grosse Lage
"Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett" 2020

Alemanha12 gar. de rosca

Quinta do Ameal Vinho Verde "Loureiro" 2019

Portugal

Cloudy Bay Marlborough Sauvignon blanc 2021

6 gar.

Nova Zelândia6 gar. de rosca

Joseph Phelps Vineyards Sonoma Coast "Freestone Chardonnay" 2019

Estados Unidos

6 gar.

220 €
80 €
177 €
455 €

Charles Heidsieck

COLLECTOR, 200 YEARS OF LIBERTY
Para a Casa de Charles Heidsieck, 2022 é um ano especial marcado pela celebração dos 200 anos desde o
nascimento do seu fundador.
Um senhor elegante e educado, Charles-Camille Heidsieck era também um empresário visionário, que não
hesitou, após a criação da Casa de Charles Heidsieck em 1851, em ir para os Estados Unidos para lá introduzir
o seu champanhe. O desafio era grande, pois nenhum outro champanhe tinha alguma vez conseguido
conquistar o outro lado do Atlântico. A burguesia de Nova Iorque, bem como a do Sul, liderada pela Louisiana,
caíram sob o feitiço deste embaixador da França e do champanhe, rapidamente apelidado com carinho
de "Champagne Charlie". O seu carisma, o seu sentido de empreendedorismo, a sua elegância e a sua
audácia fizeram deste homem uma lenda a quem a Casa de Charles Heidsieck presta homenagem com o
lançamento da edição de um coleccionador "200 Anos de Liberdade" da sua assinatura Brut Réserve cuvée.
A artista Catherine Gran foi escolhida para fazer desta garrafa o "templo de Carlos", Carlos que ela descreve
da seguinte forma: "...este cavalheiro representou a França aos meus olhos, em todos os seus aspectos mais
sedutores: panachê, audácia, mas também uma sensação de tempo, uma encarnação na terra, a nobreza
dos terroirs, o amor ao vinho, de belas pedras, de trabalho bem feito. [...] O meu desenho é uma ode ao seu
edifício e ao seu carácter enraizado, que alcança as estrelas da fama e levanta uma espécie de templo"...

A ser descoberto em

www.millesima.pt

Em aparte

DOMAINES OTT*
CHRISTIAN & JEAN-FRANÇOIS
À frente de Domaines Ott* desde 2006, os primos Jean-François e Christian Ott
continuam a história familiar de uma visão pioneira e altamente qualitativa de
Provence rosé. A sua nova cuvée Étoile, produzida sob a denominação Vin de
France, é o culminar da filosofia, terroir e know-how de Ott. Nas palavras dos seus
criadores, Étoile é a própria essência de Domaines Ott*, que tem a característica
única de produzir vinhos a partir de três terroirs e duas denominações.
Assim, a cuvée Étoile, numa mistura que se liberta de regras e códigos, reúne as
características destes terroirs num único vinho de autoria para oferecer um rosé
marcado pela salinidade e delicadeza do Clos Mireille, a delicadeza do Château de
Selle, tudo envolto na estrutura e poder do Château Romassan.

Étoile 2021
RENDEZ-VOUS VERÃO 2022

Caixa 1 garrafa

120 €

Caixa 1 magnum

240 €
Papel 100% reciclado

Inspirações & Goludice
UM CHAMPAGNE, UMA RECEITA
ARMAND DE BRIGNAC & PAVLOVA DE MORANGO
Um merengue deliciosamente suave, coberto com chantilly caseiro mal adoçado e fruta fresca de Verão!
INGREDIENTES PARA 10 PAVLOVA
Merengue : 3 claras de ovo (100 g), 150 g de açúcar
Garniture : 25 cl de natas completas, 20 g de açúcar em pó, 250 g de morangos (ou outra fruta fresca
na estação)
PREPARAÇÃO
Merengue
Pré-aquecer o forno a 100°C. Bater as claras de ovo (à temperatura ambiente) até ficarem firmes,
começando a baixa velocidade e aumentando gradualmente. Quando os brancos estiverem quase
prontos, começar a adicionar o açúcar lentamente, colher de sopa por colher de sopa. Depois aumentar a
velocidade ao máximo para endurecer os brancos, até que o merengue seja firme e brilhante.
Alinhar um tabuleiro com papel vegetal. Desenhar 10 discos de 7 cm de diâmetro. Verter o merengue
para um saco de pastelaria equipado com um saco de tubagem e colocar nos discos, formando ninhos.
Cozer durante 1 hora. No fim do tempo de cozedura, desligar o forno e deixar os merengues arrefecer
lentamente no interior do forno.
Chantilly
Bata o creme frio, quando engrossar, adicione o açúcar em pó e continue a bater até obter um creme
firme.
Assembleia
Enxaguar, casco e cortar os morangos ao meio.
Colocar os merengues nos pratos de servir, cobrir com o creme e polvilhar com os morangos..
PROVAR
Armand de Brignac

"Brut Gold"

339 €

1 garrafa numa caixa

"Brut Rosé"

1 garrafa numa caixa

515 €

3 VINHOS, 3 ILHAS

Corse

Sardaigne

Patrimonio E. Croce 2019 representa a essência
do que torna os vinhos da Córsega tão especiais:
micro-terroir entre o mar e a montanha varridos pelo
Sirocco, castas indígenas e ganância intensa.

Bovale sardo, carignano, canonau... por trás destes
nomes de castas, à primeira vista tão misterioso
como o nuraghes, desenvolve-se um vinho aveludado
com um potencial de sedução extremo.

Yves Leccia, Patrimonio "E Croce" 2019

Cartão 12 garrafas

299 €

Argiolas, Isola dei Nuraghi "Korem" 2018

Cartão 6 garrafas

187 €

Sicile

Tasca Conti d'Almerita - Tenuta Tascante,
Etna "Ghiaia Nera" 2018
Produzida nas encostas norte do monte Etna, Ghiaia
Nera transporta a energia e o refinamento de vinhos
feitos a partir de mascalês nerello crescendo em solo
vulcânico. Uma mudança de cenário garantida !
Cartão 12 garrafas

220 €

RUMO À GRÉCIA

NECESSITA DE UM CONSELHO

ENTRE O CÉU E O MAR

SOBRE UM VINHO, UMA COLHEITA, DE UM SERVIÇO À MEDIDA
A Grécia, com a sua longa e rica história que
tem as suas raízes na antiguidade, é uma
terra que viu nascer e viver a mitologia, a
filosofia, a democracia... mas também a
arte do vinho. De Dionísio a Homero, a
viticultura tem sido parte integrante do
modo de vida grego durante milhares
de anos. Hoje em dia, os grandes
vinhos gregos são impulsionados pelo
espírito visionário de uma geração de
enólogos talentosos que cultivam uma
grande variedade de castas indígenas,
bem como algumas internacionais,
a fim de produzir vinhos fiéis ao seu
terroir. Descubra o espírito moderno e
as antigas terras de Gaia Estate, Alpha
Estate, Vassaltis e Pieria Eratini!

Alpha Estate Xinomavro Ecosystem
Reserve Vieilles Vignes Single Block "Barba Yannis" 2018

Vinho tinto

Caixa 6 garrafas

165 €

Pieria Eratini Eyxes Eratines Wishes 2018

Vinho tinto

Cartão 12 garrafas

165 €

Gaia Estate Wild Fermented Assyrtiko 2020

Vinho branco

Cartão 6 garrafas

175 €

Vassaltis Assyrtiko "Barrel Aged" 2019

Vinho branco

Cartão 6 garrafas

280 €

RENDEZ-VOUS VERÃO 2022

Luce Antunes partilhará consigo os seus comentários, responderá a todas as
suas perguntas nas suas escolhas.
Não hesite em contactá-la: 00 800 267 33 289
ou 800 833 385 telefone grátis sem indicativos,
linha directa: 00 33 (0)557 808 846 ou email lantunes@millesima.com

www.millesima.pt
Os nossos preços entendem-se em Euros, todos impostos incluídos. De acordo com o stock disponível e sob reserva de erros tipográficos.
Os preços leves desta oferta são válidos até 31 de Agosto de 2022. Consulte a integralidade das condições gerais de venda no site
www.millesima.pt
POSLIV 22-4

Papel 100% reciclado

