A empresa DARUMI, Sociedade Agrícola e Turística,
Lda, com sede na cidade do Porto, é a empresa produtora
dos Vinhos Quinta das Pirâmides.
A Quinta existe desde o século XVIII. Originalmente
denominada de Quinta do Barreiro, passou a ser
conhecida pelo nome atual em 1952, tendo como
atividade principal a produção de vinho verde.
Com uma vasta área agroflorestal, a quinta é constituída
por vários edificados em granito, típicos do Minho, por
uma zona florestal povoada de castanheiros, eucaliptos,
pinheiros bravos e carvalhos portugueses e por terrenos de
excelência.
Está localizada numa zona agrícola, na aldeia de Telhado,
Vila Nova de Famalicão. Este município, com cerca de
140.000 habitantes está estrategicamente localizado entre
as cidades de Braga, Guimarães e Porto, cidades
consideradas de Património Universal.

https://darumi.pt
geral@darumi.pt

Os Vinhos Verdes Quinta das Pirâmides são assim
produzidos no Norte de Portugal, na região de excelência
dos Vinhos Verdes, em terrenos bem drenados, arejados,
ricos em matéria orgânica e com uma excelente exposição
solar, onde predominam as castas Alvarinho, Loureiro e
Trajadura.
Venha visitar-nos!

Projeto cofinanciado por:

+351 93 348 30 70

VINHOS

Quinta das Pirâmides Alvarinho - Colheita especial 2013
A Marca
A marca Quinta das Pirâmides surge pelo facto dos vinhos da
DARUMI serem produzidos nos terrenos desta quinta. Quinta
das Pirâmides, no norte do país, existe desde o século XVIII. Foi
originalmente denominada de Quinta do Barreiro e é composta
por várias casas de granito, típicas da região do Minho, e por
campos de excelência para a produção de vinho verde. A quinta
produz as castas Alvarinho, Loureiro e Trajadura.

Notas de prova
Quinta das Pirâmides Alvarinho é um Vinho Branco elaborado a
partir da casta mais aristocrata da região norte que lhe confere
uma cor amarela citrina, um aroma cheio de fruta, casca de
laranja e notas minerais. Na boca surge vivo, com uma acidez
elegante que intensifica a frescura no paladar. O final longo e a
persistência aromática confinam num vinho requintado e
harmonioso.
Acompanha pratos de carnes brancas, de peixe e mariscos ou
como aperitivo. Servir a 8ºC – 10ºC.

Quinta das Pirâmides Loureiro Branco - Colheita especial 2013
A Marca
A marca Quinta das Pirâmides surge pelo facto dos vinhos da
DARUMI serem produzidos nos terrenos desta quinta. Quinta
das pirâmides , no norte do país, existe desde o século XVIII. Foi
originalmente denominada de Quinta do Barreiro e é composta
por várias casas de granito, típicas da região do Minho, e por
campos de excelência para a produção de vinho verde. A quinta
produz as castas Alvarinho, Loureiro e Trajadura.
Explorando as potencialidades de uma das mais nobres castas da
região – Loureiro – é lançado em 2013 este monovarietal, que se
destaca pelos seus aromas florais bem definidos.

Notas de prova
Quinta das Pirâmides Loureiro é um Vinho Verde branco de
colheita especial elaborado a partir de uma das castas mais nobres
da região dos Vinhos Verdes – Loureiro – que lhe confere uma
cor citrina, um aroma floral definido e um paladar fresco a maçãs
maduras.
Acompanha mariscos, peixe e pratos leves. Servir a 8ºC – 10ºC.

Quinta das Pirâmides Alvarinho - Special harvest 2013

