
 

WIJN UIT PORTUGAL IN DE TOP 100 BESTE WIJNEN 

TER WERELD - Februari 2017 

De TOP 100 beste wijnen ter wereld, gepubliceerd door Wine Spectator & 

Wine Magazine, is iets om elk jaar opnieuw naar uit te kijken. Ook Portugal 

valt opnieuw in de prijzen. Wij zijn super trots u een aantal van deze 

Topwijnen te kunnen aanbieden.  

TOP 100 BESTE Portugese Wijnen ter wereld van 2016 

Wine Spectator  

Sinds 1988 publiceert het Amerikaanse wijnmagazine Wine Spectator haar TOP 100 van de 

beste wijnen ter wereld die de laatste 12 maand werden geproefd en gerangschikt ze 

volgens score, prijs -kwaliteit, beschikbaarheid en eigenheid.  

#46 - Quinta de Cabriz Dão 2014 - 90/100 Cabriz Rode Wijn  

#50 - Real Companhia Velha Douro Evel Red 2014 - 90/100 Real Companhia Velha  

#69 - CARM Douro Reserva 2012 - 91/100 - niet meer beschikbaar maar we hebben wel al 
CARM Douro Reserva 2013 CARM,  gegarandeerd de opvolger   

#80 - Lemos & van Zeller Douro Quinta Vale D. Maria 2013 - 94/100 

 

Wine Advocate - Robert M. Parker, Jr  (Baltimore, Maryland, 23 juli 1947) is een invloedrijke 

wijn-journalist uit de Verenigde Staten van Amerika. Tot 1984 werkte hij als advocaat, 

voordat hij zich volledig toelegde op wijn. In 1978 startte Parker met The Wine Advocate, 

omdat er toen weinig recensies werden geschreven door neutrale personen, die niet 

verbonden waren met de wijnindustrie. Parker vestigde zijn naam definitief toen hij de 

Bordeaux-jaargang 1982 in tegenstelling tot de meeste andere wijnjournalisten de 

betiteling "superb" meegaf. The Wine Advocate en Robert Parker zijn inmiddels één van de 

meest invloedrijke critici in de wijnindustrie. 

#05 - José Maria da Fonseca 2014 José de Sousa Red (Alentejano) - 93/100 Fonseca 

#13 - Quinta de Chocapalha 2011 Tinto Red (Lisboa) - 93/100 

#21 - Quinta do Vale Meão 2013 Meandro do Vale Meão Red (Douro) - 93/100 

#36 - Cartuxa 2013 Pêra-Manca Branco White (Alentejo)- 95/100 - niet meer beschikbaar 
maar we hebben wel al Cartuxa 2014 Pêra-Manca Branco Pera Manca 



 

#56 -Provam 2015 Portal do Fidalgo Alvarinho (Vinho Verde) - 92/100 

#79 - Kopke 1984 Colheita Tawny (Port) - 95/100 

Onze Selectie TOP 100* 

 
 

 

Quinta de Cabriz 2014  

€6,50 

90/100 

Wine Spectator 

Evel Red 2014  

€6,25 

90/100 

Wine Spectator 

CARM Reserva 2013 

€14 

16/20 

Revista de Vinhos 

 

 

 

Jose de Sousa 2014 
Tinto 

€10  

93/100 

Wine Enthusiast 

 Cartuxa Pera Manca 
Branco 2014  

€37  

17/20 

Revista de Vinhos 

*Door op de foto’s te klikken komt u direct terecht op onze webshop  

 

 

https://www.portevinho.be/rode-wijn/cabriz-colheita-selecionada-2014
https://www.portevinho.be/rode-wijn/evel-tinto-2014-real-companhia-velha
https://www.portevinho.be/rode-wijn/carm-tinto-reserva-2012
https://www.portevinho.be/rode-wijn/jose-maria-da-fonseca-jose-de-sousa-2014
https://www.portevinho.be/witte-wijn/cartuxa-pera-manca-branco-2014


 

 

Deze maand  2,5% korting   op alle TOPWIJNEN uit  ons gamma, ongeacht het aantal flessen en dit 

zolang de voorraad strekt. Topwijnen zijn wijnen die minstens een score hebben gekregen van 90/100 of 

17,5/20 - zie onze blog voor uitleg over de betekenis van zo een wijnscore.  

Onze topwijnen vindt u terug in de rubriek Onze Promoties  

 

En natuurlijk is er deze maand 14 februari, de dag der geliefden. Speciaal voor u hebben wij 2 

wijnpakketten samengesteld, ééntje voor hem en ééntje voor haar. Bestaande uit 3 topwijnen uit het 

Topwijnhuis Quinta de Lemos: De naam Lemos heeft zowel Portugese als Spaanse achtergronden. Het 

symbool van de familie, vier manen gegroepeerd in een cirkel vormen de rode draad van dit Portugese 

domein. Ze symboliseren de vier windrichtingen waarin deze Portugese familie de wereld verkent; maar 

ook de vier bergen die Quinta de Lemos omringen in de vallei van de Dão (Serra da Estrela, Serra do 

Moura, Serra do Buçaco en Serra da Nave) 

Bovendien vertegenwoordigen ze de vier meest gebruikte druivensoorten in de Dão en de vier familie 

deugden; menselijkheid, eenvoud, visie en de behoefte om te delen. Als een eerbetoon aan hun 

voorouders gebruikten ze hun namen voor hun mooiste wijnen: Dona Georgina, Dona Santana en Dona 

Louise. 

Quinta de Lemos in de appellatie Dao, is een domein dat in Vino Magazine wordt omschreven als ‘een 

juweeltje’ van Portugal. De Portugees-Belgische familie van Pierre de Lemos en de Vlaamse Els Picard 

investeerden aanzienlijk in dit prachtige domein in de Daõ regio.  

 

 

 

 

 

https://www.portevinho.be/blog/uitleg-wijnscores
https://www.portevinho.be/onze-promoties


 

 

 

 

Hers 

€52,20 

 

 His 

€46,20 

 

 

Vergelijk onze prijzen en laat ons weten waar 

u goedkoper vindt  

 

Onze volledig gamma: Prijslijst 

 

 

 

                    
                      

 

 

 

 

 

https://www.portevinho.be/shops/portevinho/cms/prijslijst-portevinho.pdf
https://www.portevinho.be/rode-wijn/quinta-de-lemos-valentijn-2016-voor-haar
https://www.portevinho.be/rode-wijn/quinta-de-lemos-valentijn-2016-voor-hem
https://www.facebook.com/portevinho/
http://www.wine-searcher.com/merchant/110652
https://www.portevinho.be

