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LOLITA

After becoming an accredited sommelier in 2008, Finkus quickly made 
a name for himself in the international wine world with his fresh video 
style which spawned his wine video blog WINE ON THE ROCKS TV and in 
2013, he opened WINE ON THE ROCKS HQin downtown Munich and offers 
exclusive wine events.

In June of 2012, Finkus launched his own line of wines which he personally 
blends and produces in co-op with internationally renown wineries - The 
Wine On The Rocks FINKUS COLLECTION. + info / www.wineontherocks.com

WINEMAKER - Finkus Bripp

   McBess é um ilustrador francês a 
   viver em Londre. O seu estilo é

    uma mistura de influências
   como os velhos cartoons da
   Fleischer Studios que ele
     actualiza  usando formas,
     símbolos e fontes tipos 

contemporaneos. Os desenhos 
de McBess enquadram-se 

frequentemente  num mundo 
surrealista rodeado de comida e referências 

Artist - Mcbess

  Depois de se ter tornado sommelier 
  acreditado em 2008, Finkus 

  rapidamente criou a sua reputação 
 no mundo do vinho internacional 
  com o seu estilo de vídeo 
  inovador.  Este implusionou a 
 criação do seu vídeo-blog de 

 vinho WINE ON THE ROCKS TV e fez 
com que em 2013 abrisse WINE ON 

 THE ROCKS HQ na baixa de Munique 
que oferece eventos de vinho exclusivos.

Aroma a frutos vermelhos bem maduros e com nuances florais.
No Palato, entrada suave, mostrando-se depois um vinho com muita 
fruta de estrutura equilibrada e tanino redondo. Vinho com elegância 
e frescura e boa persistência no final de boca.
Harmoniza com carnes vermelhas, queijos e enchidos.

Thought Lolita is easy going, she’s anything but easy 
and will Genghis Khan your ass in a heartbeat if you 
come on too strong.
Loving to experiment, she adapts well to any and 
all situations, can play Ace of Spades on her iphone 
keypad at original speed with her eyes closed. And if 
you like Lolita wait till you meet her mom... The Milf!

LOLITA
VINHO TINTO

CASTAS / GRAPE VARIETIES
64% mistura de Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca, Vinhas 
Velhas vinificado junto; 27% Touriga Nacional e 9% Vinhas Velhas
Envelhecimento: 64% em cubas de inox; 36% em barricas de carvalho 
francês usadas de 225 litros

Embora Lolita seja descontraída, ela é tudo menos 
pacata e não tem problemas em aplicar Genghis 
Khan em qualquer um num piscar de olhos, se 
assim for necessário. 
Como ama experimentar, adapta-se bem a todas e 
quaisquer situações, consegue jogar Ace of Spades 
no teclado do iphone numa velocidade original, 
com os olhos fechados. E se gosta de Lolita, espere 
até conhecer a sua mãe... A Milf !

DOC DOURO 2013
Em Junho de 2012, Finkus lançou a sua própria linha de vinhos que ele 
próprio produz e combina em cooperação com vinícolas de renome 
internacional - The Wine On The Rocks FINKUS coleção.
Mais info / www.wineontherocks.com

He is a French illustrator living in  London. His style is a mix of influences  
such as Fleischer Studios' old cartoons he updates by using contemporary 
shapes, symbols, and types. Mcbess's drawings often present himself at 
the center of a surrealist world filled with food and musical references, 
such as amps, guitars and records. Mcbess is also a musician in the band 
"The Dead Pirates”. + info / www.mcbess.com

musicais, como amplificadores, guitarras e CD’s. McBess é também 
músico na banda  “The Dead Pirates”. + info / www.mcbess.com

Aroma of ripe red fruit and floral shades.
The Palate has a smooth entry, reavealing itself as a very fruity wine,
with a balanced structure and round tanine.
It’s an elegant and fresh wine with good persistence at the end.
Pairs with red meat, cheeses and sausages .

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
Alcool/ Alcohol: 13.5
pH: 3.51
Ac.volatil/Volatile Acidity : 0.5 gr/l
Ac. Total/ Total Acidity: 5.2 gr/l
Açúcares/ Sugars: 0.6 gr/l

Capacidade/ Capacity | 750 ml
Produção/ Production | 2.500 Garrafas Bottles
Capacidade/ Capacity | 1,5 L
Produção/ Production | 50 Garrafas Bottles

Keep On keepin’ On! 64% blend of Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca, Vinhas Velhas 
vinified together; 27% Touriga Nacional and 9% Vinhas Velhas
64% aged in stainless steel tanks ; 36% aged in used French oak barrels 
of 225 liters.


