O MELHOR
VINHO
NACIONAL
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Nos últimos anos, o Lidl tem vindo a realizar um trabalho atento
na seleção dos melhores vinhos para ter à sua mesa.

Vinhos escolhidos para diferentes
ocasiões, mas sempre com o foco de lhe
oferecer qualidade a um preço justo.
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Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Há sempre
um vinho certo,
para cada ocasião!

MARIA JOÃO DE ALMEIDA

Especialista de Vinhos

Consultora de vinhos do Lidl desde
2018, Maria João de Almeida é a
anfitriã da Casa do Vinho, um espaço
de apoio à escolha de vinhos com
informações, curiosidades e dicas
úteis, muitas delas em vídeo.
Saiba mais aqui

4

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Numa época em que a qualidade
dos vinhos é evidente, e que os vinhos portugueses ganham inúmeras
medalhas em concursos nacionais e
internacionais, incluindo os de marca própria e exclusiva Lidl, a escolha
torna-se difícil. É por isso que facilitamos essa escolha sugerindo vinhos
para diferentes ocasiões.
Desde os vinhos que acompanham
refeições simples (para todos os
dias), aos vinhos mais consistentes
e acima da média (que levamos para
casa dos amigos), passando ainda
pelos vinhos mais marcantes (para
datas especiais) e pelos vinhos generosos, de consumo mais demorado
(para oferecer). Para surpreender, há
ainda os Vinhos Estrela, que brilham
entre os demais, que sobressaem na
qualidade em relação ao preço.

Descubra o que temos
de bom nas nossas lojas.

TODOS
OS DIAS

Vinhos que acompanham
refeições simples.

CASA DOS
AMIGOS

Consistentes e estruturados,
com uma qualidade acima
da média.

DATAS
ESPECIAIS

Marcantes, complexos
e indicados para
momentos especiais.

PARA
OFERECER

Poderosos, de consumo mais
demorado, que perduram
na memória e no paladar de
quem os recebe.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Trás-os-Montes

Minho
Vinho Verde
Douro | Porto
Távora | Varosa

Bairrada

Dão

Beira
Interior

Lisboa
Tejo

Alentejo

Península
de Setúbal

Algarve

Madeira
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No Lidl encontra
o melhor vinho nacional.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
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Em tempos, a tradicional
condução da vinha na região dos
Vinhos Verdes não contribuía
para o amadurecimento uniforme
das uvas, daí muitos dos cachos
serem apanhados ainda verdes,
dando origem a vinhos ácidos.
Hoje, o cenário alterou-se, a
modernização da viticultura e
das adegas dão origem a vinhos
frescos, leves e equilibrados.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Quintas de Melgaço
PORTAL DO MINHO
Exclusivo Lidl

Fundada por um melgacense emigrado no Brasil, a Quintas de Melgaço junta centenas de pequenos
produtores que preservam a casta
Alvarinho, verdadeiro tesouro da
região. Produzido exclusivamente
para o Lidl, este vinho revela bem a
versatilidade da casta.

Portal do Minho®

Vinho Verde
Branco DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5059
Caves do Monte

TODOS
OS DIAS

Portal do Minho®

Vinho Verde
Branco DOC
Loureiro
• Garrafa 0,75 L
nº5769
Quintas de Melgaço

TODOS
OS DIAS

Pedro Soares
A história da Quintas de Melgaço
começa a ser escrita na década de
90, no epicentro da sub-região de
Monção e Melgaço – o berço da
casta Alvarinho. A qualidade das
uvas provém de razões naturais,
mas também das práticas culturais e vitivinícolas, de quem trata
as vinhas com delicadeza, critério
e dedicação.
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
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A proximidade ao Rio Minho
e afluentes tem influência
na produção destes vinhos
frescos e aromáticos.

Portal do Minho®

Vinho Verde
Branco DOC
Alvarinho e
Trajadura
• Garrafa 0,75 L
nº5768
Quintas de Melgaço

Portal do Minho®

Vinho Verde
Branco DOC
Alvarinho

TODOS
OS DIAS

• Garrafa 0,75 L
nº5111
Quintas de Melgaço

Exclusivo Lidl

Exclusivos Lidl

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova
Fresco, suave, frutado, um branco
simples e descontraído que
apetece saborear até à última gota.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Espetadas de Camarão
com Especiarias
Soalheiro®

Vinho Verde
Branco DOC
Alvarinho
• Garrafa 0,75 L
nº5906567
Quinta do Soalheiro

CASA DOS
AMIGOS

Disponível apenas nas
regiões Centro e Sul

Veja a
receita

aqui

Nota de Prova
Aroma fresco e elegante, revelando no nariz a complexidade
da casta Alvarinho. No paladar tem intensas notas tropicais e
minerais, com boa acidez e moderado teor alcoólico.

Harmonização

Um prato de média estrutura pede um vinho de iguais
características. Além disso, a frescura do vinho limpa o
paladar entre garfadas.
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
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Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Muralhas de Monção®
Deu la Deu®

Vinho Verde
Branco DOC
Alvarinho

Vinho Verde
Branco DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5905204
Adega de Monção

• Garrafa 0,75 L
nº5905208
Adega de Monção

TODOS
OS DIAS

CASA DOS
AMIGOS

Nota de Prova
Caráter predominantemente
frutado, sendo de realçar os
aromas de frutos tropicais
mas também de pêssego e
alperce. Um vinho simples
para saborear todos os dias.

Harmonização
Disponível apenas
na região Norte

Adega de Monção®

Vinho Verde
Tinto DOC
• Garrafa 0,75 L

Salada de Camarão
Uma das combinações clássicas
que dá mais prazer com este
estilo de vinho é camarão cozido,
saboreado sozinho ou numa
salada leve. Ambos têm igual
estrutura e valorizam-se entre si.

nº5905206
Adega de Monção

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Branco ou rosé,
à temperatura certa
é refrescante,
equilibrado e jovial.
Sirva este vinho
entre os 8 e os 10ºC.

Casal Garcia®

Vinho
Verde
Branco/
Rosé DOC
• Cada garrafa
0,75 L
nº5903719/ 5369
Quinta da Aveleda

TODOS
OS DIAS
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Felgueiras®

Vinho Verde
Branco DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5904336
Vercoope

TODOS
OS DIAS

Gazela®

O Tal da Lixa®

Vinho Verde
Branco DOC

Vinho Verde
Branco DOC

• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5462

nº5909818

Sogrape

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Quinta da Lixa

TODOS
OS DIAS

31/2022 - T.P.
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Com uma das mais bonitas
paisagens vinhateiras, a
região do Douro é dona de
solos inóspitos, muito duros,
a maioria de xisto e também
algum granito, característica
agravada pela forte inclinação
do terreno. Mas são estas, e
outras particularidades, que
emprestam caráter aos vinhos
que ali são produzidos.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Caves do Monte
AZINHAGA DE OURO
Exclusivo Lidl

Caves do Monte, é uma empresa que se dedica à produção, engarrafamento e
comercialização de vinhos.
Fundada em 1992, tem como missão comercializar e
promover vinhos de qualidade reconhecida.
Azinhaga de Ouro®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5096
Caves do Monte

Azinhaga de Ouro®

Vinho Branco
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5770
Caves do Monte

TODOS
OS DIAS
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31/2022 - T.P.

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Nota de Prova

Exclusivo Lidl

Um tinto com aroma e paladar a frutos
vermelhos, já com algum corpo envolvente
a marcar presença. Termina persistente.

Azinhaga de Ouro®

Vinho Tinto Douro
DOC Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5097
Caves do Monte

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Vinzelo®

Vinho Tinto Douro
DOC Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5909796
C da Silva

Excl
usiv
o Lid
l

TODOS
OS DIAS

Meandro®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5907225
Quinta do Vale Meão

CASA DOS
AMIGOS

Disponível
apenas nas
regiões Norte
e Centro
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Planalto®

Vinho
Branco
Douro DOC
Reserva
• Garrafa 0,75 L

O Planalto é produzido pela
Casa Ferreirinha, que tem vários
vinhos de referência fruto dos
mais de 250 anos de história.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

nº5570
Sogrape

TODOS
OS DIAS

31/2022 - T.P.
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Papa Figos®

Nota de Prova
Este vinho da Sogrape é inspirado numa
espécie de pássaro da região. Tal como ele, é
um vinho bonito e discreto, sem no entanto
deixar de marcar boa presença no aroma e no
paladar. Frutado e floral, saboroso e elegante,
com boa persistência.

Vinho
Branco
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5905260
Sogrape

CASA DOS
AMIGOS

Harmonização
Bifanas de porco grelhadas
A carne de porco é mais estruturada e
intensa, e por isso vai harmonizar com
este vinho de sabor guloso e envolvente.
Uma combinação suculenta.

CASA DOS
AMIGOS
Papa Figos®

Vinho Tinto Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº1788
Sogrape

22

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Esteva®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5571
Sogrape

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova
Frutado e com notas florais e vegetais, algum
balsâmico. Madeira discreta e bem integrada.
No paladar é suave, frutado, fresco, taninos
redondos e o final longo e harmonioso.

Harmonização
Coelho com feijão branco e molho de tomate
Um prato intenso de sabor, tal como este
vinho já com alguma presença.
Uma combinação muito
saborosa, onde ambos
se destacam.

Vinha Grande®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5941
Sogrape

CASA DOS
AMIGOS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Altano®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5904228
Symington

TODOS
OS DIAS

Meio Queijo®

Vinho Tinto
Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5905763
Churchill's

CASA DOS
AMIGOS
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Frango Estufado
com Mostarda

CASA DOS
AMIGOS
Barquinha®

Vinho Tinto
Douro DOC
Reserva
• Garrafa 0,75 L

Veja a
receita

aqui

nº5909835
Colinas do Douro

Nota de Prova

Exclusivo Lidl

Aroma a frutos vermelhos e flores, notas
minerais. No paladar é aveludado, fresco,
estruturado e equilibrado.

Harmonização

O sabor do frango com mostarda é realçado por
este vinho, que joga pela mesma intensidade.
Ambos se conjugam e valorizam entre si.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Espírito do Côa

VINHOS TINTO E BRANCO
Exclusivo Lidl

Rui Roboredo Madeira

Com a gama Espírito do
Côa, o produtor procura ter
vinhos com carácter Douro,
perfil elegante e natural.

Exclusivo Lidl

Desde o séc. XIX que existem registos na família ligados à lavoura e à viticultura do Douro
Superior. Fundada em 1999, a Rui Roboredo
Madeira Vinhos tem produção no Douro e também na Beira Interior. Onde tenta que os vinhos expressem o melhor possível o que a natureza nos dá com vinhas velhas e em altitude.

TODOS
OS DIAS
Espírito do Côa®

Vinho Branco Douro DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5902798
Rui Roborbedo Madeira
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Espírito do Côa®

Vinho Tinto
Douro DOC

Vinho Tinto
Douro DOC
Reserva

• Garrafa 0,75 L
nº5902795
Rui Roborbedo Madeira

Exclusivo Lidl

Exclusivo Lidl

Espírito do Côa®

TODOS
OS DIAS

• Garrafa 0,75 L
nº5902797
Rui Roborbedo Madeira

CASA DOS
AMIGOS

Nota de Prova

Nota de Prova

Aromas de frutos vermelhos, especiarias, e leves notas
vegetais. No paladar macio, com boa frescura, muito correto.

Marca do produtor e enólogo Rui Roboredo Madeira
vendida exclusivamente no Lidl, proveniente do Douro.
Aroma intenso a frutos do bosque e esteva, com notas de
especiarias. Envolvente e frutado no paladar e com bom
final de boca.

Harmonização
Bifinhos de peru com cogumelos
Um tinto de média estrutura casa bem com um prato de
igual estrutura. É o caso.

Harmonização
Rolo de carne com queijo e fiambre
vinho e rolo de carne já têm uma
estrutura consistente, nenhum
passa por cima do outro e
valorizam-se entre si.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Adega de Vila Real
VINHOS TINTO E BRANCO
Exclusivo Lidl

Fundada em 1955 para defender os interesses dos pequenos viticultores da
Região Demarcada do Douro, a Adega
de Vila Real desde cedo se destacou
pelos vinhos de qualidade que produziu, ganhando diversos prémios.
Estes vinhos são elaborados em exclusivo para o Lidl e são bons exemplos de vinhos muito consistentes,
vencedores de várias medalhas.

Nota de Prova
Um tinto frutado no aroma e no paladar,
guloso e envolvente, fácil de beber mas já
com alguma presença. Premiado com
medalha de Ouro no Concours Mondial de
Bruxelles e no Berliner Wine Trophy, e uma
medalha de Prata nos Decanter Awards.
O branco é frutado, elegante, com boa
frescura e consistência. Muito saboroso.
Vencedor de medalhas de Ouro nos
concursos Challenge International du Vin e
Concours Mondial de Bruxelles; e uma
medalha de prata no International Wine
Challenge.

TODOS
OS DIAS
Adega de Vila Real®

Vinho Tinto/ Branco
Douro DOC Premium
• Cada garrafa 0,75 L
nº5902767/ 5902766
Adega de Vila Real
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Exclusivo Lidl

Na dúvida, leve os dois!

CASA DOS
AMIGOS

CASA DOS
AMIGOS

Pacheca®

Pacheca®

Vinho Tinto Douro
DOC Escolha

Vinho Rosé
Douro DOC

• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5908399

nº5903537

Quinta da Pacheca

Quinta da Pacheca

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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DÃO,
BEIRAS &
BAIRRADA
30

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Estas três regiões têm
conquistado, ao longo dos anos,
grande protagonismo no universo
vitivinícola nacional.
Na Beira Interior, as vinhas são
influenciadas pelas serras da
Estrela, Marofa e Malcata, e pela
altitude com variações entre os
400 e os 700 metros. O Dão conta
com uma grande diversidade de
castas e a Bairrada é conhecida
por ser região de vinhos de
grande qualidade e longevidade.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Global Wines

TORRE DE FERRO - DÃO
Exclusivo Lidl

Esta é uma marca própria do Lidl
produzida pela Global Wines.
Uma parceria que já tem alguns
anos com uma fórmula vencedora, já que é um tinto imbatível no
preço para a qualidade que tem.

Torre de Ferro®

Vinho Tinto
Dão DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5127
Global Wines

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova
Elaborado com as castas
Alfrocheiro, Tinta Roriz e
Touriga Nacional, é
frutado, elegante, suave,
saboroso e envolvente,
muito correto. Premiado
com uma medalha de
Ouro no Concours
Mondial de Bruxelles.

Osvaldo Amado
Fundada em 1990, a Global Wines
é fruto da paixão pelo vinho e da
crença no potencial dos vinhos
portugueses. Começou no Dão
para depois se expandir para outras regiões vitivinícolas. A forte
aposta em adegas criadas de raíz,
equipamentos de ponta, caves
para estágio de barricas, garrafeiras, laboratório e sala de provas
reflete-se na qualidade superior
dos vinhos.
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31/2022 - T.P.

Torre de Ferro®

Vinho
Tinto Dão
DOC
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5051
Global Wines

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Torre de Ferro®

Vinho Branco Dão DOC

Nota de Prova
Conhecido pela frescura e
longevidade dos seus vinhos, o
Dão é também a região de onde é
proveniente este branco, simples
mas consistente. Leve, fresco,
suave, honesto.

• Garrafa 0,75 L

TODOS
OS DIAS

nº5906013
Global Wines

Harmonização
Omelete de cogumelos e coentros
Um prato simples pede um vinho
simples, ambos suaves mas muito
saboroso.

Torre de Ferro®

Vinho Rosé
Dão DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5906609
Global Wines

Torre de Ferro®

Vinho Tinto
Regional Beira
Atlântica

TODOS
OS DIAS

• Garrafa 0,75 L
nº5108
Adega de Cantanhede

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Pernas de Pato
Confitadas

Cabriz®

Vinho Tinto/
Branco Dão
DOC Colheita
Selecionada

Nota de Prova

Tinto de aroma frutado, com ligeiras
notas vegetais e balsâmicas.
Suave e fresco no paladar, simples
mas consistente.

• Cada garrafa 0,75 L
nº5904143/ 5905762
Global Wines

Harmonização

TODOS
OS DIAS

A carne de pato é saborosa e suculenta,
medianamente estruturada, tal como
este tinto simples mas já com alguma
presença. Uma ligação de sucesso.

Veja a
receita

aqui

Atalaya®

Grão Vasco®

Vinho
Tinto Dão
DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5574
Sogrape

TODOS
OS DIAS

Vinho
Tinto
Regional
Beira
Interior
• Garrafa 0,75 L
nº5908696
Rui Roborbedo
Madeira

TODOS
OS DIAS

Pai D’Aviz®

Exclusivo Lidl

Vinho
Tinto Dão
DOC
nº5908740
Casa da Passarella

CASA DOS
AMIGOS
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Exclusivo Lidl

• Garrafa 0,75 L

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Naturalmente Bio,
naturalmente bons!
O que são vinhos Bio?
A tendência dos vinhos biológicos surgiu
em grande força nos últimos anos e veio
para ficar. Ganha a natureza e o consumidor. Vinhos biológicos são feitos através
de uvas de produção biológica, ou seja, na
vinha não são utilizados produtos químicos, e os solos são revitalizados e enriquecidos apenas com matéria orgânica.

Exclusivos Lidl

Vale do Côa Biaia®

Nota de Prova
No aroma descobrem-se os
frutos vermelhos e algum
vegetal. No paladar
continua frutado, é fresco e
aveludado, com boa
presença.

Harmonização
O Bacalhau à Brás
É um prato saboroso e de
média estrutura, combina
na perfeição com este tinto
que tem a mesma
característica.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Vinho Tinto/ Branco Bio
Vegan Beira Interior DOC
• Cada garrafa 0,75 L
nº5909502/ 5909503
Quinta da Biaia

CASA DOS
AMIGOS

Nota de Prova
Vinho frutado com notas
citrinas e algum floral.
Com boa frescura no
paladar. Um branco sem
pretensões mas muito
consistente e de excelente
relação qualidade / preço.

Harmonização
Salada de frango
Vinho e prato são ambos
suaves e equilibram-se
entre si em estrutura,
nenhum passa por cima do
outro. Uma combinação
leve e fresca.

31/2022 - T.P.
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LISBOA

&T
E
J
O
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Na região de Lisboa destaca-se o
ondulado do relevo e as serras de Aire,
Candeeiros, Montejunto e Sintra, com
as vinhas cultivadas entre os dez e os
trezentos metros de altura. Soma-se
ainda o clima temperado que origina
vinhos diferenciadores.
Já a região do Tejo é dominada pelo
rio, por pequenos montes e extensas
planícies, pela diversidade de solos e
climas, características que influenciam
positivamente a qualidade dos vinhos
que ali se produzem.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Quinta da Alorna
FESTA RIJA
Exclusivo Lidl
Festa Rija®

Situada na margem sul do Rio Tejo, perto de
Santarém, a Quinta da Alorna destaca-se pela qualidade dos vinhos que produz, e também pelas suas práticas agrícolas, florestais
e dos seus espaços naturais.
Uma referência na região Tejo.

Vinho Branco
Regional Tejo
• Garrafa 0,75 L
nº5116
Quinta da Alorna

TODOS
OS DIAS

Festa Rija®

Vinho Tinto
Regional Tejo
• Garrafa 0,75 L
nº5115
Quinta da Alorna

TODOS
OS DIAS
Festa Rija®

Nota de Prova
Frutado, redondo,
macio, fácil de
beber.

Vinho Branco
Regional
Lisboa Leve
• Garrafa 0,75 L
nº5157
Adega da Vermelha

TODOS
OS DIAS

Festa Rija®

Vinho Rosé
Regional
Lisboa Leve
• Garrafa 0,75 L
nº5158
Adega da Vermelha

TODOS
OS DIAS
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

TODOS
OS DIAS
Adega Mãe®

Vinho Tinto
Regional
Lisboa
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5909544
Adega Mãe

Hambúrguer com Molho de
Cogumelos e Arroz de Espinafres
Nota de Prova
Aroma frutado e floral, e alguma especiaria. Corpo
médio e boa frescura, terminando suave e elegante.

Harmonização

aqui

Adega Mãe®

Vinho
Branco
Regional
Lisboa

Vinho Tinto/
Branco/ Rosé
Regional
Lisboa

• Garrafa 0,75 L

• Cada garrafa 0,75 L

nº5905437

nº5906877/ 5906875/

Adega Mãe

5906876
Adega Mãe

TODOS
OS DIAS

Exclusivos Lidl

Prato e vinho são medianamente estruturados,
mas com aromas intensos e sabores suculentos.
Uma combinação difícil de resistir.

Dory®

Veja a
receita

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Casa Santos Lima
SEM RESERVAS
Exclusivo Lidl

Em 1996 a Casa Santos Lima iniciou a comercialização dos primeiros vinhos engarrafados, que
tiveram grande sucesso nos mercados nacional e internacional.
Esta qualidade é comprovada pela
atribuição de inúmeros prémios e
críticas favoráveis por parte da
imprensa especializada e a atribuição de referências Best Buy.
Um vinho exclusivo do produtor
para o Lidl.

Nota de Prova
Frutado no aroma e no
paladar, envolvente,
denso, com bom final de
boca. Premiado com a
medalha de Ouro no
Concours Mondial de
Bruxelles.

TODOS
OS DIAS
Sem Reservas®

Vinho Tinto
Regional Lisboa
• Garrafa 0,75 L
nº5905496
Casa Santos Lima
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José Luís Santos Lima
Oliveira da Silva
A Casa Santos Lima nasceu na região de
Alenquer em finais do Sec. XIX, sendo hoje
gerida pela 4º geração da família fundadora. Conhecedor das tendências e ocasiões
de consumo atuais, este produtor – com
relação qualidade/ preço reconhecida –
procura criar vinhos equilibrados que vão
ao encontro dos gostos do consumidor.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Nota de Prova
A Sauvignon Blanc - assim
como a Arinto - é uma casta
aromática, elegante e com
boa acidez, e por isso, muito
gastronómica. Razões mais
do que suficientes para ter
sido escolhida para produzir
este vinho leve e fresco, que
só encontra no Lidl.

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Sem Reservas®

Vinho Branco/ Rosé
Regional Lisboa

Vinho Branco
Regional
Lisboa
Sauvignon
Blanc/ Arinto

• Cada garrafa 0,75 L

• Cada garrafa 0,75 L

nº5905497/ 5905498
Casa Santos Lima

nº5907873/ 5906612
Casa Santos Lima

Sem Reservas®

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Harmonização
Amêijoas à bulhão pato
Um dos maiores prazeres
deste estilo de vinhos de
verão, de estrutura leve, é
a combinação clássica com
marisco, de igual
característica: camarão,
amêijoas, mexilhões…
é só optar pelo sabor que
gosta mais.

31/2022 - T.P.
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Paradoxal®

Vinho Tinto
Regional
Lisboa
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5909551
Casa Santos Lima

Tinto envolvente e guloso no aroma e no paladar.
Estrutura média mas já com boa presença.
Termina suave mas com boa persistência.

Harmonização
Folhado de salmão
Vinho e prato combinam em estrutura. A massa
folhada ajuda a dar estrutura ao prato e o tinto
revela todo o seu potencial no paladar.

Exclusivo Lidl

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Cabeça de Toiro®

Vinho Tinto
Tejo DOC
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5905219
Enoport

CASA DOS
AMIGOS

Cacho Fresco®

1 Centavo®

Vinho Tinto
Regional Tejo

Vinho
Branco/ Rosé
Regional Tejo
Frisante
• Cada garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5905217/ 5905218

nº5909015

Adega de Almeirim

Ravasqueira

Exc
lus
ivo
Lid
l

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

As vinhas crescem em solos
pobres, argilo-calcários e
maioritariamente arenosos,
estando distribuídas por
praticamente toda esta
região. Situada a sul de
Lisboa, revela uma paisagem
plana onde se destaca a
grande serra da Arrábida.
Os vinhos têm ganho
protagonismo e conquistado
fama.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Adega de Palmela
PAÇO DO BISPO
Exclusivo Lidl
O Paço do Bispo Vinho Branco
Palmela DOC é elaborado para o
Lidl pela Adega Cooperativa de
Palmela, uma das mais reconhecidas do país e um dos principais
polos de desenvolvimento de um
concelho marcadamente agrícola,
onde a vinha e o vinho têm historicamente um grande peso.

Nota de Prova
Paço do Bispo®

Paço do Bispo®

Vinho Tinto
Palmela DOC

Vinho Tinto
Palmela
DOC Reserva

• Garrafa 0,75 L
nº5184

• Garrafa 0,75 L

Sivipa

nº7799
Sivipa

Suave e descontraído.
No aroma e no paladar
sobressai a casta
Moscatel, frutada e
floral, o que lhe
confere um perfil
guloso.

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS
Paço do Bispo®

Vinho
Branco
Palmela
DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5779
Adega de Palmela
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Pataniscas de
Peixe e Coentros
João Pires®

Vinho Branco
Regional
Península
de Setúbal
• Garrafa 0,75 L
nº5362
José Maria da Fonseca

TODOS
OS DIAS

Veja a
receita

aqui

Nota de Prova
Um branco muito aromático, destacando-se
notas frutadas e florais. No paladar é fresco,
suave, delicado, equilibrado.

Harmonização

Um branco suave pede um prato suave. E o seu
sabor frutado valoriza os sabores de mar. Uma
combinação muito saborosa.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Casa Ermelinda Freitas
Península de Setúbal
Exclusivo Lidl

Leonor Freitas
A Casa Ermelinda Freitas dedica-se à produção de vinho desde
1920. Começou por ser uma casa
rural, teve a capacidade de evoluir ao longo destes 100 anos, e
hoje conta com 550 hectares de
vinhas, em Fernando Pó, e mais
de 2000 prémios nacionais e
internacionais.

48
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Vinha do Rosário®

Vinha do Rosário®

Vinho Tinto
Regional
Península de
Setúbal Seleção

Vinho Tinto
Regional
Península de
Setúbal Reserva

• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5904464

nº4965

Ermelinda Freitas

Ermelinda Freitas

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Vinha do Rosário®

Vinho Branco
Verdelho Regional
Península de
Setúbal Verdelho
• Garrafa 0,75 L
nº5903905
Ermelinda Freitas

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova

Vinha do Rosário®

Vinho Tinto Regional
Península de Setúbal

Aroma a flor de laranjeira e
erva cortada. No paladar é
frutado, simples e honesto.
Um vinho de todos os dias.

• Garrafa 0,75 L
nº5552
Ermelinda Freitas

TODOS
OS DIAS

Harmonização
Cataplana de marisco
Este prato de mar, já com alguma intensidade de sabor,
harmoniza bem com este branco de excelente frescura,
lavando o paladar da untuosidade do molho da cataplana.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Exclusivos Lidl

TODOS
OS DIAS

A Casa Ermelinda Freitas
procura sempre a melhor
relação qualidade/ preço para
os vinhos que produz.
A abundância de sol, a
proximidade ao mar e as areias
ricas em água tornam estes
vinhos únicos: maduros, mas
com alguma frescura natural.

Vinha do Rosário®

Vinho Branco/Rosé Regional
Península de Setúbal
• Cada garrafa 0,75 L
nº5705/ 5767
Ermelinda Freitas
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

JP®

JP®

Vinho Branco
Regional
Península
de Setúbal

Vinho Tinto
Regional
Península
de Setúbal

• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº1435
Quinta da Bacalhôa

nº1434
Quinta da Bacalhôa

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Periquita®

Vinho
Tinto
Regional
Península
de Setúbal
• Garrafa 0,75 L
nº5666
José Maria da
Fonseca

TODOS
OS DIAS

Dona Ermelinda®

Vinho Tinto
Regional
Península
de Setúbal
• Garrafa 0,75 L
nº5747
Ermelinda Freitas

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.

51

ALEN
TEJO
52

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

É a maior região produtora
de vinho do país e a que mais
certifica com Denominação
de Origem.
O clima é temperado, com
características mediterrânicas
e continentais, o que contribui
para o vinho aromático e
frutado que aqui se produz.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Carmim

Almocreve®

Vinho Rosé
Regional
Alentejano

ALMOCREVE - VINHO TINTO

• Garrafa 0,75 L
nº5909307
Carmim

Exclusivo Lidl

TODOS
OS DIAS

A CARMIM - Cooperativa Agrícola de
Reguengos de Monsaraz – foi criada
em 1971 por um grupo de 60 viticultores com o objetivo de produzir e comercializar vinho, a partir da uva de
um grupo de viticultores da região.

Almocreve®

TODOS
OS DIAS

Vinho Tinto
Regional Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5007
Carmim

Nota de Prova
Frutado e fresco, cumpre o
objetivo de ser simples e direto.
Premiado com uma medalha de
Prata no Berliner Wine Throphy
e outra de bronze no Decanter
Wine World Awards.

TODOS
OS DIAS
Almocreve®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano BIB
• Emb. 3 L

3

litros

nº5549
Carmim
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Almocreve®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Colheita
Especial
• Garrafa 0,75 L
nº5902970
Global Wines

TODOS
OS DIAS

Almocreve®

Vinho
Branco
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L

Veja a
receita

aqui

nº5123
Adega de Borba

TODOS
OS DIAS
Almocreve®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5064
Global Wines

TODOS
OS DIAS

Choquinhos
à la Guilho
Nota de Prova
Frutado e fresco, cumpre
o objetivo de ser simples
e direto. Premiado com
uma medalha de prata no
Berliner Wine Throphy.

Harmonização
Um vinho suave e com
boa frescura, ajuda a
‘lavar’ o paladar entre
garfadas do sabor intenso
do alho, e conjuga-se
bem em estrutura com os
choquinhos.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Cerca Se7e®

TODOS
OS DIAS

Vinho Branco
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5906607
Ravasqueira

Disponível apenas nas
regiões Centro e Sul

Nota de Prova
Um tinto com aroma a frutos vermelhos
maduros, sabor rico e aveludado,
taninos suaves e com alguma estrutura.
Premiado com uma medalha de Prata
do Concours Mondial de Bruxelles.
Exclusivo Lidl

Harmonização
Jardineira
Um tinto de média estrutura pede um
prato simples mas saboroso, como uma
bela jardineira.
Cerca Se7e®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5906441
Ravasqueira

TODOS
OS DIAS

Cerca Se7e®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5906608
Grande Escolha

CASA DOS
AMIGOS

Nota de Prova
Fruta intensa no aroma e no
paladar, envolvente e sedoso
mas já com uma estrutura que se
evidencia no paladar, terminando
persistente. Premiado com uma
medalha de Prata no Concours
Mondial de Bruxelles.

Harmonização

Exclusivo Lidl

Exclusivo Lidl

Bifes de porco preto
Um tinto estruturado pede
um prato já com alguma
intensidade de sabor ou
tempero.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

É um vinho muito versátil e
equilibrado, produzido pela
reconhecida Herdade do Peso.
Sirva-o entre os 16ºC e os 18ºC.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Trinca Bolotas®

Vinho Tinto
Alentejo DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5902992
Sogrape

TODOS
OS DIAS

31/2022 - T.P.
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Monte da Pimenta®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Reserva

• Garrafa 0,75 L
nº1658

Exclusivo Lidl

Monte da Ravasqueira®

• Garrafa 0,75 L

Ravasqueira

nº5909204
Casa Relvas

TODOS
OS DIAS

CASA DOS
AMIGOS

Indelével®

Vinho Tinto
Vegan
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5907089
Parras

TODOS
OS DIAS

Exclusivo Lidl

Um vinho é vegan quando não foi utilizado qualquer produto enológico ou
de filtração de origem animal durante
a sua produção. Este tinto obedece a
estas regras, sendo frutado no aroma
e no paladar, com ligeiras notas de especiarias, e já com alguma complexidade, o que lhe confere uma estrutura
sólida.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

São Braz®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5910244
Encostas do Alqueva

TODOS
OS DIAS

Exclusivo Lidl

Carta®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano

Veja a
receita

aqui

• Garrafa 0,75 L
nº5909780
Fita Preta

CASA DOS
AMIGOS
Chaminé®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº1222
Cortes de Cima

CASA DOS
AMIGOS

Escalopes de
Novilho ao
Vapor com
Cenoura e
Molho de
Ervas e Alho
Nota de Prova
Nariz intenso a frutos
pretos frescos com notas
de erva seca. Ataque
cheio, encorpado, rico e
guloso, com taninos
firmes e redondos.

Exclusivo Lidl

Harmonização

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

A intensidade deste vinho
deve ser acompanhada
por outro sabor
igualmente intenso, como
é o caso deste prato.

31/2022 - T.P.
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HERDADE DAS MOURAS
De Arraiolos
Exclusivo Lidl

Herdade das
Mouras®

Pedro Neves
dos Santos
A Herdade das Mouras, em Arraiolos,
é uma empresa familiar produtora de
vinhos desde o início do século.
Em 2022 celebra 10 anos de parceria
com o Lidl, através da distribuição da
marca de vinho “Herdade das Mouras
de Arraiolos” para toda a Europa.
Os vinhos desta ‘casa’ são maduros,
cheios, de elevado grau alcoólico e,
ao mesmo tempo, macios, de acidez
moderada e com taninos redondos.

Vinho
Branco
Regional
Alentejano
Premium

Herdade das Mouras®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Seleção
Privada
• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5904028

nº5909741

Herdade das Mouras

vv

CASA DOS
AMIGOS

TODOS
OS DIAS

Os vinhos são produzidos
em solos com características
próprias e condições ideais
para a criação de vinhos
alentejanos de qualidade.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Herdade das
Mouras®

Vinho
Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5901264
Touriga Nacional

TODOS
OS DIAS

Herdade das Mouras®

Vinho Tinto Regional
Alentejano Premium
• Garrafa 0,75 L
nº5909742
Herdade das Mouras

CASA DOS
AMIGOS

Nota de Prova
Um tinto frutado, redondo e
macio, mas já com alguma
estrutura que o evidencia.
Final de boca com alguma
persistência.

Harmonização
Strogonoff um tinto já com
alguma estrutura pede uma
carne saborosa e intensa, mas
não em demasia. Nenhum
elemento do vinho ou
do prato passa por
cima do outro.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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O melhor vinho
para momentos perfeitos
62

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Marquês de Borba®

TODOS
OS DIAS

Vinho Tinto
Alentejo DOC
• Garrafa 0,75 L

Adega de Borba®

nº1664

Vinho
Tinto/
Branco
Alentejo
DOC

João Portugal Ramos

Disponível apenas nas
regiões Centro e Sul

• Garrafa 0,75 L
nº5760/ 5763
Adega de Borba

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Porta da Ravessa®

Vinho Tinto/
Branco ou Rosé
Alentejo DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5209/ 5208/ 5892
Adega de Redondo

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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CASA DOS
AMIGOS

Esporão®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
Bio
• Garrafa 0,75 L
nº5906325
Herdade do Esporão

Nota de Prova
Frutado e com ligeiras notas florais e de especiarias.
Fresco, equilibrado e direto, com uma textura sedosa
onde predomina a pureza da fruta, intensa e vibrante.

Harmonização
Costeletas de Borrego com Alecrim
Uma carne estruturada aguenta bem este tinto com as
mesmas características. Uma ligação intensa de aromas
e sabores onde prato e vinho se complementam.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Porco Preto®

Vinho Tinto
Alentejo
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5910184
Parras

CASA DOS
AMIGOS

TODOS
OS DIAS

TODOS
OS DIAS

Monsaraz®

Reguengos®

Vinho Tinto
Alentejo
DOC
• Garrafa 0,75 L
nº1886

• Garrafa 0,75 L
nº1949
Carmim

Exclusivo Lidl

Carmim

Vinho Tinto
Alentejo
DOC

Nota de Prova
Vinificado em pequenas cubas de inox,
com temperatura controlada.
Apresenta cor granada, e um aroma
onde se combina o fruto de qualidade
com o baunilhado da madeira, sedoso
e envolvente na boca, devido aos
taninos maduros e finos. Tem final
longo e estruturado.

Empada de Carne
e Frutos Secos

Veja a
receita

aqui

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Harmonização
A combinação clássica de tinto com
carne fica sempre bem, principalmente
se tem a mesma estrutura.

31/2022 - T.P.
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O companheiro
ideal de pratos
de carne e caça

Dom Martinho®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº1640
Quinta da Bacalhôa

TODOS
OS DIAS
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Vidigueira®

Vidigueira®

Vinho Tinto
Alentejo Seleção

Vinho Branco
Alentejo DOC Seleção

• Garrafa 0,75 L

• Garrafa 0,75 L

nº5910159

nº5910160

Adega da Vidigueira

Adega da Vidigueira

Nota de Prova

CASA DOS
AMIGOS
CASA DOS
AMIGOS

Um vinho de aroma a
frutos tropicais com boa
presença também no
paladar, onde demonstra
suavidade mas muita
elegância, frescura e
consistência.

Harmonização
Exclusivo Lidl

Um prato simples e
saboroso com um vinho
simples e igualmente
saboroso. Um casamento
perfeito.

Vinho
Branco
Alentejo
DOC
Antão Vaz
• Garrafa 0,75 L
nº5905790
Adega da Vidigueira

Exclusivo Lidl

Vidigueira®

Veja a
receita

aqui

Atum com Grão
e Ovos Escalfados

Disponível apenas nas
regiões Centro e Sul

CASA DOS
AMIGOS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Monte Velho®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5372
Herdade do Esporão

TODOS
OS DIAS

Monte Velho®

Vinho
Branco
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5371
Herdade do Esporão

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova
Frutos vermelhos no aroma e no
paladar, com notas de especiarias.
Intenso e rico, com estrutura
consistente e final persistente.

Harmonização
Empadão de carne picada
Um tinto clássico do Alentejo
com um prato igualmente
clássico. Ambos de
intensidade média mas muito
consistentes e saborosos.
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

EA®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L
nº5873
Fundação Eugénio
Almeida

TODOS
OS DIAS

Sossego®

Dona Maria®

Vinho Tinto
Regional
Alentejano
• Garrafa 0,75 L

Vinho Rosé
Alentejo DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5903980
Sogrape

nº5905748
Júlio Bastos

TODOS
OS DIAS

CASA DOS
AMIGOS

Disponível
apenas nas
regiões Norte,
Centro e Sul

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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SANGRIAS &
AROMATIZADOS

70

31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

A sangria é uma bebida refrescante,
originalmente feita com vinho e frutas, e o seu nome
remete à cor vermelho-sangue. A tradicional é feita com
vinho tinto, servida num jarro com pedaços de fruta e bastante
gelo, mas hoje em dia também pode ser feita com outros tipos
de vinho. É uma bebida alcoólica leve e perfeita para os dias de calor.
Descubra aqui as melhores sangrias e outros aromatizados.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Parras

NAMORICO E BRILHO D'UVA
Exclusivos Lidl

Descendente de um pai e de um
avô que sempre trabalharam
com vinho, Luís Vieira é o fundador do projeto Parras, dedicada à produção de vinho em várias regiões do país e ao seu
engarrafamento.

Nota de Prova
Simples e frutado, um
frisante ideal para
momentos descontraídos.
TODOS
OS DIAS
Namorico®

Vinho Branco
Frisante
• Garrafa 0,75 L

Nota de Prova
Com notas de frutos
vermelhos, continua
frutado no paladar.
Um vinho simples para
todos os dias.

nº5908902
Parras

Brilho d’Uva®

Vinho Rosé
• Garrafa 0,75 L
nº5905417
Parras

TODOS
OS DIAS
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31/2022 - T.P.

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Mateus®

Vinho Rosé
• Garrafa 0,75 L
nº5575
Sogrape

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Bar Royal®

Cocktail
Aromatizado
de Melão/
Morango
• Garrafa 0,75 L
nº5904687 / 5905209

Exc
lus
ivo
Lid
l

Conde Noble®
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Sangria
• Garrafa 1,5 L
nº122657

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Qual o vinho
ideal para fazer
uma boa sangria?

Saiba
mais

aqui
Casal Garcia®

Sangria
• Garrafa 0,75 L
nº5903718

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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VINHOS
DO PORTO
& MOSCATEL
76
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Vinhos licorosos ou fortificados são
aqueles que possuem um maior teor
alcoólico, que pode ter duas origens: adição de
aguardente vínica ao vinho durante a fermentação ou as uvas
terem um álcool provável inicial muito elevado. Os estilos de vinhos
licorosos mais conhecidos em Portugal são: o vinho do Porto, o
vinho da Madeira, o vinho de Carcavelos e o Moscatel.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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C da Silva
ARMILAR
Exclusivo Lidl
A C da Silva, empresa parceira nesta marca
própria do Lidl, dedica a sua vida a aperfeiçoar
a produção de vinho do Porto, através de uma
cuidadosa seleção dos melhores vinhos em
cada vindima e da arte de fazer os melhores
lotes que estagiam nas suas caves. Este Tawny
10 anos é bom exemplo disso.

Armilar®

Nota de Prova
No aroma tem frutos secos,
caramelo e notas da madeira
onde estagiou. No sabor é
macio, aveludado, elegante
e com final persistente.
Um Porto muito equilibrado.

Vinho do
Porto 10
Anos
• Garrafa 0,75 L
nº5080
C da Silva

PARA
OFERECER

PARA
OFERECER
Armilar®

Vinho do
Porto LBV
• Garrafa 0,75 L
nº137652
C da Silva
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Armilar®

Vinho do
Porto Tawny/
White/ Ruby
• Cada garrafa 0,75 L
nº5055/ 5078/ 5079
C da Silva

PARA
OFERECER

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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PARA
OFERECER
Calém Velhotes®

Vinho do
Porto
Tawny
• Garrafa 0,75 L
nº1771
Sogevinus

PARA
OFERECER
Favaios®

Moscatel
do Douro
DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5602
Adega de Favaios

Ferreira®

Vinho do
Porto
Tawny
• Garrafa 0,75 L
nº5604
Sogrape

PARA
OFERECER

PARA
OFERECER
Blandy’s®

Vinho da
Madeira
Doce
• Garrafa 0,75 L
nº5905337
Portfolio
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Sivipa

PAÇO DO BISPO MOSCATEL DE SETÚBAL
Exclusivo Lidl
Sociedade Vinícola de Palmela foi fundada em 1964
por um grupo de vitivinicultores que se uniram com o
objetivo de engarrafar vinhos de qualidade e lançá-los para o mercado. Na década de 90 entrou para o
capital da sociedade a família Cardoso, com grande
tradição de vinhos na região de Palmela.

Nota de Prova
De aroma frutado e floral, é um
branco muito aromático, de onde
sobressai ainda notas de casca
de laranja. Boa intensidade de
aroma e paladar.

PARA
OFERECER
Paço do Bispo®

Moscatel de Setúbal DOC
• Garrafa 0,75 L
nº5908142
Sivipa

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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E
S
P
U
M
A
N
T
E
S
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

O espumante é um estilo de vinho que passa por uma
segunda fermentação, feita em cubas de aço inox ou na própria garrafa.
A primeira fermentação, a alcoólica, transforma o açúcar natural da uva em
álcool, e é comum a todos os tipos de vinhos. Já a segunda fermentação,
é realizada para obter efervescência, resultando na espuma e nas
bolhinhas, muito apreciadas neste estilo de vinho.
Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

31/2022 - T.P.
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Burg Schöneck®

Espumante
Branco
Meio Seco
• Garrafa 0,75 L
• Origem:
Alemanha

DATAS
ESPECIAIS

nº152672

Comte de Senneval®
Exclusivo Lidl

Champanhe Bruto
• Garrafa 0,75 L
• Origem: França

TODOS
OS DIAS

nº98985

Nota de Prova
Revela um aroma a maçã
cozida, notas de torrada e
de biscoito. No paladar tem
estrutura média e elegante.

Harmonização
Sopa de marisco a
frescura e bolha do
champanhe cortam a
intensidade da sopa
enriquecida com pedaços
de marisco diverso. Uma
harmonia por contraste e
um deleite para o paladar.
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Allini®

Moscato
Espumante Doce

Propostas
para todos
os gostos

• Garrafa 0,75 L
• Origem: Itália
nº28100

TODOS
OS DIAS

Allini®

Allini®

Vinho
Prosecco

Espumante
Doce

• Garrafa 0,75 L
• Origem: Itália

• Garrafa 0,75 L
• Origem: Itália

nº52578

nº5172

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

TODOS
OS DIAS
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Raposeira®

Espumante
Bruto
Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5906007
Caves da Raposeira

CASA DOS
AMIGOS

CASA DOS
AMIGOS
Raposeira®

Espumante Meio
Seco Reserva
• Garrafa 0,75 L
nº5603
Caves da Raposeira
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Castelo da Lapa®

Espumante
Meio Seco
Branco
Bairrada
DOC
• Garrafa 0,75 L
nº1531

Castelo da Lapa®

Caves da Montanha

Espumante Bruto
Branco Bairrada DOC

TODOS
OS DIAS

• Garrafa 0,75 L
nº1529
Caves da Montanha

Exclusivo Lidl

TODOS
OS DIAS

Nota de Prova

Um espumante da Bairrada, feito
exclusivamente para o Lidl,
muito consistente e honesto,
a preço muito justo. Um dos
nossos produtos de eleição.

Castelo da Lapa®

Espumante
Bruto Rosé
Bairrada DOC

Harmonização

• Garrafa 0,75 L

A combinação clássica em
contraste do espumante com o
leitão. A boa frescura do vinho
e as suas bolhinhas limpam o
paladar para a próxima garfada.

nº1532
Caves da Montanha

Exclusivo Lidl

Exclusivo Lidl

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.
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Hambúgueres de Peixe
Plexus®

Espumante
Branco
Regional Tejo
• Garrafa 0,75 L
nº5908880
Adega do Cartaxo

TODOS
OS DIAS

Veja a
receita

aqui

Nota de Prova
Frutado e citrino, macio e refrescante.

Harmonização
Um vinho simples para pratos simples e descontraídos.
Uma combinação clássica em estrutura.
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Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

Villa Bonaga®

Villa Bonaga®

Lambrusco
dell’Emilia
IGP Rosato

Lambrusco
dell'Emilia
IGP Bianco

• Garrafa 0,75 L
• Origem: Itália

• Garrafa 0,75 L
• Origem: Itália

nº99794

nº99942

TODOS
OS DIAS

Preços sob consulta na sua loja Lidl. Limitado ao stock existente. Adereços não incluídos. Fotos de sugestão de apresentação.
Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se ao direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente.
Alguns dos artigos/ preços e promoções poderão não estar disponíveis em algumas lojas Lidl.

TODOS
OS DIAS
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