
Wijnhuis
Quinta de Marrocos is een van de oudste wijnhuizen  in de omsloten  wijnregio van de Douro. Het 

wijnhuis biedt prachtig uitzicht over de rivier Douro en staat nog altijd in contact met de Marcos de 

Feitoria, de stevige granieten pijlers die werden opgericht in 1757 om de regio af te bakenen. Aan het 

begin van de vorige eeuw verwierf de overgrootvader van de huidige eigenaar, César Sequeira, Quinta 

de Marrocos. waar het huis nog dienst deed als oud Franciscaner klooster. In 1979 is César Sequeira 

verder gegaan met de ontwikkeling van wijnbouw, productie en certificering van landgoed wijnen.  Aan 

deze activiteiten koppelde  hij vervolgens ook agro-toerisme toe, herstelde hij  het domein en bracht 

hij de filosofie van zijn voorouders weer terug in de wijnen. Zo heeft Quinta do Marrocos vandaag de 

dag bekendheid over de hele wereld verworven en wordt de kwaliteit van deze wijnen onderschreven  

in internationale wijnwedstrijden. Hedendaags heeft dochter Rita Sequeira de taken van haar vader 

overgenomen en is zij de oenoloog en verantwoordelijk voor het wijn maken en daarbij het waarborgen 

van de karaktervolle eigenschappen van alle varianten die zij op de markt brengen. 

Het Quinta de Marrocos landgoed is gelegen op de linkeroever van de rivier de Douro, in het hart van het 

lagere Corgo. Het perceel bestaat uit oude wijnstokken,  waar de belangrijkste nobele druivensoorten 

van de regio overheersen. Het landgoed beschikt nog altijd over granieten persen waar men met de voet 

de druiven perst, kelders waar kleine houten vaten staan waar de wijnen ouderen en zich doordringen 

met het karakter en uitstekende complexiteit herkenbaar in hun Port en Douro wijnen. 

Wijnbeschrijving
Deze witte frisse wijn is een mix van de inheemse druivenrassen Malvasia Fina en Fernão Pires. Dit zorgt 

in het glas voor een heldere citroengele kleur. In de smaak is de wijn vriendelijk, stuivend met aroma’s 

van bloemen en citrusvruchten en een prettig droge,  licht kruidige afdronk. 

Wijn-Spijscombinatie
Zeker een verrassend aperietief bij de olijven en geroosterde amandelen, maar ook een goede 

combinatie met wit vleesgerechten, gekruide vis in olie of diverse kazen. 

Quinta do Marrocos, Sequeirinha Family’s Choice Branco, Douro

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Vinho Douro

Malvasia Fina & Fernão Pires

-

Douro

10 graden

Portugal

11%

1 tot 2 jaar

6 flessen


