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VILA SANTA Reserva
har fått ny design!
Vila Santa Reserva, som två år i rad valts ut till ”Årets bästa
röda box”, har fått ny fin design. Först ut med ny etikett är
flaska 750 ml och magnumflaska 1500 ml. Båda flaskorna
finns på hyllan på Systembolaget.

VILA SANTA Reserva 2010

VILA SANTA RESERVA 2009

1. Flaska 750 ml

– NU ÄVEN PÅ BOX!

Nyhet!

art. nr: 12507 Pris: 99 kr
Vila Santa Reserva är skapat av “demonproducenten”

João P. Ramos, och ett av Sveriges mest lovordade viner
av svenska vinjournalister. Nu lanseras det i en 3 liters Box.

2. Magnumflaska 1500 ml

VILA
SANTA RESERVA 2009
och komplex,

art. nr: 12507 Pris: 199”Stor,
kr rik, mustig

– NU ÄVEN PÅ BOX!

(Magnumflaskan levereras i trälåda
ännu lite outunder december, så långt lagret vecklad
räcker). av sin

Vila Santa Reserva är skapat av “demonproducenten”
João P. Ramos, och ett av Sveriges mest lovordade viner
av svenska vinjournalister. Nu lanseras det i en 3 liters Box.

ungdom och med
Ursprung: Portugal, Alentejano VR mycket lovande
framtid”

Nyhet!

Druva: Trincadeira, aragones, touriga nacional,
2011-09-02 *
Anders Röttorp,
alicante bouschet, cabernet sauvignon
”Stor, rik, mustig
DI Weekend

Fatlagring: Vinet är lagrat 9 till 12 månader
och komplex,
på franska och amerikanska ekfat.
ännu lite out-

vecklad av sin

Alkoholhalt: 14 %

Karaktär: Mörk, blåröd färg. Stor och
tydligt fruktig
doft
ungdom
och med
med inslag av fat, björnbär, hallon, blåbär
samt
vanilj.
mycket lovande
Stor och tydligt fruktig smak med tydlig fatkaraktär,
framtid”
ton av björnbär, blåbär och vanilj.
2011-09-02 *
Anders Röttorp,
DI Weekend

Lagringspotential: 7-10 år
Passar till: Grillade rätter av vilt,
eller till lamm- och nötkött.

Vila Santa Reserva Box är bland de
första som har en QR-kod på boxen.
Den läser du av med appen Mopper,
som du laddar ner i din SmartPhone.
Där kan du bl a beställa vinet, gilla på
Facebook eller hitta passande recept.

Beställ här: www.vilasanta.se

God Jul och Gott Nytt År!

www.hermanssonco.se

Fynd!

Gilla oss på Facebook

* Gäller för Vila Santa Reserva på flaska, årgång 2009

Serveringstemperatur:
Serveras vid 18-20 °C

Malin Lindberg, produktchef
Hermansson & Co AB
Tfn 08-508 998 72, eller e-post:
Malin.Lindberg@hermanssonco.se

FAKTA
Art.nr: 7075908
Pris: 269:- (3 liter)
Alkoholhalt: 14%
Producent: J. Portugal Ramos Vinhos SA
Lagring: Vinet är lagrat 9-12 månader på en
blandning av amerikanska och franska ekfat.
Druvor: Trincadeira, aragonês, touriga nacional,
alicante bouschet, cabernet sauvignon.

Vila Santa Reserva Box är bland de
första som har en QR-kod på boxen.
Den läser du av med appen Mopper,
som du laddar ner i din SmartPhone.
Där kan du bl a beställa vinet, gilla på
Facebook eller hitta passande recept.

Anders Röttorp,
Vinbanken.se 2012-10-12

FAKTA
Art.nr: 7075908
Pris: 269:- (3 liter)
Alkoholhalt: 14%
Producent: J. Portugal Ramos Vinhos SA
Lagring: Vinet är lagrat 9-12 månader på en
blandning av amerikanska och franska ekfat.
Druvor: Trincadeira, aragonês, touriga nacional,
alicante bouschet, cabernet sauvignon.
Gilla oss på Facebook

* Gäller för Vila Santa Reserva på flaska, årgång 2009

Beställ här: www.vilasanta.se

