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Nomeados Prémios W’16

abc do Vinho e da Vinha

Melhor Bar de Vinho (Wine Bar)

uArtis

Wine Bar		

1200 Lisboa

uCapela

Incomum		

4050 Porto

uCorktale

Sponsored by

VINHO
Produto obtido exclusivamente por
fermentação alcoólica, total ou parcial,
de uvas frescas, esmagadas ou não,
ou de mosto de uvas. O seu título
alcoométrico volúmico adquirido não
pode ser inferior a 8,5% vol.

Stb

2900 Setúbal

Bar de Vinho (Wine Bar) do Ano 2016

uDomus

Vinum		

4700 Braga

Vencedor da categoria nos Prémios W’15
uEnoteca de Belém, Lisboa

uDux

Petiscos e Vinhos

3000 Coimbra

uLisbon

Winery		

1200 Lisboa

uRolhas

& Rótulos

4800 Guimarães

uThe

Vinhos do Alentejo
Roteiro pelas praias portuguesas

Wine Box

4050 Porto
Fonte: Enoteca de Belém

Celebro nova edição dos prémios W propondo a minha selecção
de bares de vinho ou wine bars onde, para além de respirar a
cultura de Baco, na companhia de outros enófilos, pode ter
acesso a degustações de vinhos novos, bem acompanhadas
pelo melhor da gastronomia nacional de picoteio.
Visite www.acopo.com.pt e lembre-se das dicas da ViniPortugal:
“Para que possa usufruir de um serviço competente de vinho
a copo num restaurante ou wine bar, certifique-se que o seu
interlocutor vai cumprir pelo menos algumas destas regras de
serviço à mesa:
- A garrafa do vinho que solicitou a copo é trazida à mesa, com
o rótulo bem visível;
- Foi-lhe dado a provar o vinho que pediu a copo;
- A temperatura do vinho está adequada;
Verifique sempre na carta de vinhos do restaurante ou wine bar
quais os vinhos a copo que têm disponíveis. Se não encontrar
informação ou tiver dúvidas, interpele directamente o profissional
de hotelaria ou restauração.
Um bom serviço de vinho a copo depende de quem o
proporciona… mas também da exigência do consumidor.”
ViniPortugal dixit. Eu aprovo.

uWine

Bar do Castelo

1100 Lisboa

uWinetime93
7000 Évora

Sunset Wine Parties
The Yeatman: 2ª festa
25 de agosto

