Adega Especial
Brancos
Alemanha
Kiedricher Riesling QbA Trocken

529

R$

Robert well – Rheingau / Riesling
Elaborado por um dos maiores expoentes do vinho alemão, esse branco combina com
maestria notas florais e de frutas brancas, mineralidade e um grande frescor em boca.

França
Corton-Charlemagne Grand Cru

2.737

R$

Joseph Drouhin – Borgonha / Chardonnay
Elaborado com uvas de uma minúscula parcela de 1/3 de hectare em Les Languettes, tem
coloração dourada intensa. No nariz, aparecem notas de cítricos, rosa, amêndoa, mel e
especiarias. Bem equilibrado no paladar, tem final de boca intenso e complexo.

Tintos
Itália
Barolo Dagromis DOP

R$

1.680

Gaja – Piemonte / Nebbiolo
Angelo Gaja, o melhor produtor da Itália, produz este soberbo e sofisticado Barolo.
Tânico, potente e concentrado, apresenta toda a elegância e finesse que são as marcas
registradas deste genial produtor.

Barbaresco Gaja

2.750

R$

Gaja – Piemonte / Nebbiolo
Verdadeiro ícone do Piemonte, o Barbaresco de Angelo Gaja é o máximo em elegância e
sofisticação que esta comuna pode produzir. Potente e elegante na boca, mostra a casta
Nebbiolo em seu esplendor.

Brunello Di Montalcino DOP

1.395

R$

Pieve Santa Restituta / Gaja – Toscana / Sangiovese Grosso
Poderoso, rico e opulento, tem grande complexidade. Mesmo sendo muito denso e
profundo, esse vinho 100% Sangiovese traz consigo a elegância e o toque aveludado,
que são assinaturas do mestre Angelo Gaja.

Amarone dal forno Romano DOCG

3.280

R$

Corvina/ Rondilla/ Oseleta/Croatina
Sutil dicas aromáticas, que variam de cerejas pretas, mitillo a chocolate antecipam
a expressam opulente de frutas madura que flui para boca com persistência
inadvertida. Lances de trufas, tabaco e novo envoltório de couro ao redor do
acabamento.

Fèlsina Berardenga Chianti Classico

565

R$

Fattoria Felsina – Toscana / Sangiovese
Uma das mais saborosas e encantadoras expressões da casta Sangiovese. Esse tinto do
Chianti Classico revela aromas de cereja preta, notas herbais e tons minerais. Na
boca, tem corpo médio, taninos refinados e uma deliciosa acidez.

R$ 759

Sito Moresco

Fa Sangiovese
Uma das mais saborosas e encantadoras expressões da casta Sangiovese. Esse tinto do
Chianti Classico revela aromas de cereja preta, notas herbais e tons minerais. Na
boca, tem corpo médio, taninos refinados e uma deliciosa acidez

R$ 985

Magari IGT Bolgheri

Ca`Marcanda/ Gaya- Toscana/Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Um sofisticado corte de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc feito em
Bolgheri, um micro-clima ideal para o cultivo de variedades originàrias de
Bordeaux,o vinho é profundo e elegante, segundo Parker, no estilo de um graves em
Bordeaux.

Argentina
Nicolás Catena Zapata

R$

1.345

Catena Zapata – Mendoza / Cabernet Sauvigon, Malbec
Grande ícone sul-americano, este tinto é elaborado com uvas provenientes dos melhores
vinhedos de altitude de Nicolás Catena. Profundo e escuro, ele tem aromas de cereja
preta e violeta, com notas de chocolate e tostado. Na boca, revela taninos finos e
uma longa persistência.

Chile
Carmen Winemaker’s Black Carménère Blend

474

R$

Viña Carmen – Vale de Apalta / Carménère, Carignan, Cabernet Sauvignon
Com 14 meses de maturação em barricas de carvalho francês, esse tinto combina fruta
madura (amora, groselha negra) e especiarias com taninos muito elegantes. Revela a
tipicidade da casta e o delicioso acento chileno.

Espanha
Vega Sicilia Unico Gran Reserva

5.165

R$

Vega Sicilia – Ribeira del Duero / Tempranillo, Cabernet Sauvigon, Merlot
O rótulo Unico matura por mais de dez anos nas adegas da Vega Sicilia. Como o nome
sugere, ele é único em todos os sentidos, sendo classificado sempre entre os melhores e
mais raros exemplares do mundo. Muito elegante, tem notas aromáticas de frutas
vermelhas maduras, especiarias, tabaco, cedro, couro. No paladar, entrega uma bebida
encorpada, de taninos firmes, mas elegantes, e de longo final de boca.

França
La Bernardine Châteauneuf-du-Pape AOC

955

R$

M. Chapoutier – Rhône / Grenache, Syrah, Mouvèdre
Assinado pelo maior nome do Vale do Rhône, Michel Chapoutier, esse vinho tem aromas
de groselha preta, ameixa, cereja, café torrado e canela. No paladar, ainda surgem
toques de alcaçuz e outras notas frutadas.

Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts

5.670

R$

Domaine de Montille – Borgonha / Pinot Noir
Um dos mais cobiçados e raros vinhos de Vosne-Romanée. O buquê remete a um mercado
de especiarias do Oriente, aliado a taninos sedosos e muita profundidade.

Château Calon-Ségur

2.142

R$

Grand Cru Classé (Medoc/Graves) – Bordeaux / Cabernet Sauvigon Merlot
Um dos três vinhedos originais de Saint-Estèphe, classificado como um Cru Classé em
1855. O coração no rótulo é referência à frase do Marquês de Ségur que, mesmo sendo
dono também do Château Lafite e do Château Latour, disse que o coração dele pertencia
ao Calon.

Israel
Domaine du Castel Grand Vin

R$

1.268

Domaine du Castel – Vale da Judeia / Cabernet Sauvigon, Merlot, Petit Verdot
Esse tinto com corte bordalês lembra os melhores Cabernets da Califórnia. Encorpado
e bem concentrado, entrega notas de cereja, ameixa, passas, especiarias e um toque
de cedro.

Portugal
Quinta do Vale Meão

R$

1.480

Quinta do Vale Meão – Douro / Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca
Este icônico vinho do Douro, considerado um dos melhores tintos de Portugal, é robusto
e longevo. Tem frutas negras, forte caráter mineral e taninos de ótima qualidade,
tudo equilibrado de forma muito elegante.

Espumantes
Itália
Espumante Millesimato Condessa Carola

148

R$

Veneto
Apresenta cor amarelo-palha brilhante, com reflexo verde claro. Perl age fino e
delicado. Um nariz perfumando e harmonioso, com aromas frutados agradáveis e nota de
pão crocante.

Franciacorta DOCG Cuvée Prestige Brut s/s

849

R$

Cà del Bosco – Franciacorta / Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
Uma rigorosa seleção de uvas e o uso de vinhos reserva maturados com as borras por
28 meses fazem deste Franciacorta um dos grandes espumantes do Velho Mundo. Na boca,
reúne muita fruta, bom corpo e elegância, com toques de baunilha e avelã ao final.

329

Ferrari Brut s/s

R$

Ferrari-trentino / chardonnay
Fresco, elegante e equilibrado, este ótimo spumante é saboroso e cheio de fruta.

138

Lyrica crua

R$

Brasil
De coloração amarelo palha intensa, apresenta aromas de frutas cítrica, pera e
flores brancas, com um leve toque de pão.
.

Champanhes
França
Bollinger Special Cuvée s/s

1.135

R$

Bollinger – Champanhe, França / Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
Assinado por uma das mais prestigiadas grifes da região, esse ótimo cuvée multisafrado
exibe aromas de maçã e pêssego maduros. Na boca, tem estrutura e muito frescor,
associados a notas de pera, brioche e especiarias.

Louis Roederer Brut Premier s/s

825

R$

Luis Roederer – Champanhe, França / Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
Resultado do corte de vinhos de seis safras, entre eles os reservas envelhecidos em
carvalho, esse espumante une densidade e complexidade. Apresenta notas de torrada,
frutas secas, amêndoa, chocolate branco e caramelo.

Brancos
Itália
.

Fichetto Bianco IGP

245

R$

Masseia Borgo dei Trulli – Puglia / Fiano, Malvasia e Sauvignon Blanc
De cor amarelo pálido, exibe intensos aromas de frutas tropicais e um leve toque de baunilha. À boca é
sutil e suave, com uma elegante e complexa acidez cítrica e um final longo e persistente.

Rèmole Bianco IGP

215

R$

Frescobaldi – Toscana / Vermentino e Trebbiano
Leve e agradável, ao nariz predominam notas frutadas como pera madura e maçã. Estes
aromas levemente deixam espaço para notas cítricas e florais delicadas. No paladar,
a intensidade é bem equilibrada com frescor e vivacidade.

Terenzi Vermentino

179

R$

Falesco (Famiglia Cotarella) – Úmbria / Vermentino
De aspecto amarelo-palha, com reflexos verdiais, tem aromas de frutas brancas (pera,
maçã e pêssego) com notas herbáceas. Na boca, revela um interessante toque mineral e
boa acidez.

Chardonnay Veneto IGT

98

R$

Sartori – Vêneto / Chardonnay
De cor amarelo-palha, tem aroma bem frutado e um sabor convidativo e equilibrado.

Villa Cardeto Pinot Grigio IGT

R$

145

Cardeto – Umbria / Pinot Grigio
Cor amarelo palha com reflexos esverdeados, muito delicado. Aromas que lembram
frutas de polpa brancas, como pêssego, maçã e Pêra. Vivaz acidez, agradável sensação
picante na língua. Leve e refrescante

Le Vaglie Vedicchio Classico

R$

189

Stefanno Antuccio / Verdicchio
Amarelo pálido brilhante com leve tingi de oro, intenso e persistente exala aroma
florais, com frutas cítricas e amêndoas fresca.

Chardonnay Del Veneto Inama

R$

357

Vêneto / Chardonnay/inama
Imana
produz este cativante chardonnay com uvas de vinhedo de mais de 25 anos de idade.
Mesmo sendo elaborado sem contato com barricas, é gordo e cremoso, repleto de notas
de frutas maduras. Um branco bastante versátil, combina com todos os tipos de carne
brancas.

Brancos
Argentina
Masi Passo Blanco

128

R$

Masi – Mendoza / Pinot Grigio, Torrontés
Um branco exuberante nos aromas, com camadas de pêssego, frutas tropicais e flores
brancas, além de um interessante toque cítrico. Na boca, exibe corpo médio, acidez
marcante e uma sedutora mineralidade.

Chile
One Bottle Of White

118

R$

One Bottle – Vinhedos do Chile / Sauvigon Blanc
O nariz revela aromas cítricos e tropicais. No paladar, mostra uma acidez agradável,
com sabores equilibrados e um toque mineral.

França
Chablis Domaine Long-Depaquit

432

R$

Albert Bichot – Borgonha / Chardonnay
No visual, tem coloração amarelo-palha e reflexos verdeais. Os aromas trazem frutas
brancas, flores e notas minerais, acompanhadas, na boca, de uma acidez marcante e um
toque de amêndoa.

Claudeval Blanc

138

R$

Languedoc /Domaine Paul Claude Mas/ Grenache blanc e Chenin Blanc
O vinho evidencia no olfato cítrico (limão siciliano) fruta tropical e acácia, com
elegante cor palha média intensidade e reflexos esverdeados.

Chablis Domaine des Anges

358

R$

Domaine des Anges – Borgonha / Chardonnay
Tem cor amarelo-palha, leve com boa acidez e grande equilíbrio, aromas de flores
brancas e frutas, além de um toque mineral. Em boca é envolvente, fresco, equilibrado
e de final longo.

La Petite Perrière

R$

175

Loire /Domaine Guy Saget/ Sauvignon Blanc
Olfato
elegante com presença de frutas amarela e exóticas que também aparecem no paladar
aliados a um excelente toque mineral.

Chartron La Fleur Blanc

R$

218

Bordeux /Schroder & Schyler / Sauvignon Blanc
È um branco cheio de vivacidade, com notas florais delicadas, e aromas sensíveis e
incrivelmente frescos de frutas amarelas com leve toque cítrico.

Brancos
Portugal
Covela Edição Nacional Avesso

150

R$

Quinta de Covela – Minho / Avesso
Vinho Verde orgânico elaborado com a uva Avesso – dominante no sul da região dos
Vinhos Verdes às margens do Rio Douro. Tem cor palha brilhante e aromas cítricos,
com leves notas floral e mineral. Na boca, é seco, elegante e bem fresco.
.

Rosados
Itália
Rose do Vêneto DOC

R$

128

Sartori – Vêneto / Corvina, Rondinella, molinara, Merlot e Corvinone
Traz notas aromáticas de morango, groselha e maçã. Na boc, a acidez revela-se bem
equilibrada com álcool.

França
Claudeval Rosé

R$

138

Domaine Paul claude Mas – Languedoc Rousillon Cisau Syrah, Grenache
Tem cor rosa salmão e aromas frutados e floral. Em boca, surgem notas de cereja
cristalizada e especiarias, além de um bom frescor.

Les Temps de Vendanges IGP

R$

168

Georges Vigouroux/ Cahors - Malbec
Tem cor
rosa salmão e aromas frutados e floral. Em boca, surgem notas de cereja cristalizada
e especiarias, além de um bom equilíbrio.

Espanha
Bayanegra Rosé

137

R$

Bodegas Celaya – Albacete / Tempranillo
É um
vinho rosé rico em frutas vermelhas e com delicadas notas florais. Na boca é leve,
puro e vibrante. Cores vermelho rosado. este vinho apresenta aroma intenso, com notas
de flores vermelhas e violeta. Seco, tem acidez bem equilibrada.

Tintos
Itália
Metafora Rosso

98

R$

Ettore Galasso – Abruzzo / Montepulciano
Tem cor vermelho rubi e aromas evidentes de ameixa e amarena. Macio e equilibrado,
apresenta retrogosto levemente tânico.

Cirò Rosso

R$

210

Librandi – Calábria / Gaglioppo
De uma tradicional vinícola da Calábria, esse vinho traz aromas de morango bem
maduro, cereja e framboesa. Na boca, tem corpo médio e um toque de especiarias, com
final marcado pela cereja.

Lacryma Christi del Vesuvio

369

R$

Mastroberardino – Campania / Piedirosso
Elaborado com uvas de solo vulcânico, este exemplar vermelho rubi conta com aromas
de cereja e ameixa, além de notas de especiarias (pimenta, cravo). Tem corpo médio e
taninos finos.

Dolcetto D’Alba

232

R$

Seghesio – Piemonte / Dolcetto
Vermelho Um vinho de cor intensa, romãs complexo de ameixa, amora, cereja, sobre um
toque mentolato com boa sustentação, seu destaque é no paladar que este macio e
agradável Dolcetto se enriquece, com harmonia de seus elementos; taninos gentis,
acidez intensa sem incomodar, boa viscosidade e persistência.

Barbera D’Alba Seghesio DOC

236

R$

Segheio – Piemonte / Barbera
Muito
puro, mostra aromas florais combinado aos de frutas vermelhas e pretas. Na boca é
concentrado, com ótima acidez, taninos discretos e um intenso e frutado final.

Barbera d’Asti L’Avvocata

334

R$

Coppo – Piemonte / Barbera
A excelente acidez, característica da Barbera, e a exuberância da fruta, tornam este
vinho muito fácil de ser combinado com uma vasta gama de pratos. Na boca é fresco,
elegante, aveludado e muito saboroso.

Barolo Le Vigne

986

R$

DOG Barolo, Piemonte
Combina bem com carnes, aves e massas. Um cordeiro, uma massa com trufas, risotto
com carne de caça, carne de porco, carne de boi e também uma boa lasagna.

Nebbiolo d’Alba Langhe Seghesio

325

R$

Seghesio – Piemonte / Nebbiolo
Vinho
versátil, combina bem com carne ave e massas. Com cordeiro, com confit de pato, uma
massa com trufa, um file com talharim e molho de tomate.

Rosso L’appasione - Veronese

147

R$

Veneto
Vermelho granada. Aroma de frutas vermelhas e especiarias. Sabor, encorpado redondo,
levemente seco e aveludado, de corpo harmônico e macio.

Rèmole Toscana Rosso IGT

245

R$

Frescobaldi - Toscana / Sangiovese e Cabernet Sauvignon
Vinho cativante que nos transporta às colinas da Toscana. No nariz predominam notas
frutadas de groselha preta, framboesa e cereja preta. Estes aromas lentamente abrem
espaço para delicadas notas de especiarias.

Sassoalloro IGT

639

R$

Castelo di Montepo / Jacopo Biondi Santi – Toscana / Sangiovese Grosso
Um ícone da Toscana, este vinho de estilo moderno assinado por Biondi Santi reúne
potência e concentração, com muita fruta e elegância. Na taça, traz notas de frutas
vermelhas e negras, além de especiarias e um toque floral evidente (violeta).

Promis IGT Toscana

645

R$

Ca´ Marcanda / Gaja – Toscana / Merlot, Syrah, Sangiovese
Corte de Merlot (55%), Syrah (35%) e Sangiovese (10%) com a assinatura de Angelo
Gaja. Macio, envolvente e elegante, tem muita fruta e boa presença de boca.

Ama Chianti Classico DOCG

695

R$

Castelo di Ama – Toscana / Sangiovese, Merlot
Com dez meses de estágio em barricas usadas, é um tinto repleto de frutas vermelhas e
de bosque maduras. Equilibrado, tem ótima acidez e um grande apelo gastronômico.

Chianti Colli Senesi

R$

315

Castello di Farnetella (Felsina)- Toscana / Sangiovese, Merlot
Este saboroso Chianti Colli Senesi é elaborado no melhor estilo dos Chianti
tradicionais, combinando frescor, fruta madura (sobretudo cereja) e um toque sedoso
no palato.

Chianti Gentilesco

158

R$

Bonacchi – Toscana / Sangiovese, Canaiolo, Malvasia del Chianti
Esse corte de Sangiovese (85%), Canaiolo e Malvasia del Chianti rende um vinho alegre e
gastronômico, com frutas maduras e um frescor cativante.

Sangiovese Toscana-Sorelli

147

R$

Sorelli – Toscana / Sangiovese
Elaborado com uvas Sangiovese na mesma área de produção dos Chianti. De cor vermelho
intensa, traz notas de frutas vermelhas (cereja) e pêssego. Corpo médio e boa acidez.

Braccale IGT Toscana Rosso

295

R$

Castello di Montepò / Jacopo Biondi Santi – Toscana / Sangiovese, Merlot
Corte de Sangiovese (80%) com Merlot (20%) assinado pelo cultuado enólogo Jacopo
Biondi Santi. Tem frutas vermelhas e notas de especiarias, tabaco, couro e menta,
com uma profundidade sedutora.

Castiglioni Chianti DOCG

310

R$

Frescobaldi – Toscana / Sangiovese, Merlot
Graças ao solo e às condições climáticas favoráveis, o Chianti Castiglioni reflete
as características do território que representa. Macio, agradavelmente frutado e
fresco.

Villa Marta Primitivo

189

R$

Villa Marta/ Puglia /Primitivo
De cor rubi intensa, revela aromas de cereja e mirtilo, com toque de
especializarias.

NAXOS

Nero D’Avola IGT

R$

189

Terre – Siciliane /Italys Wine/ Nero D´Avola
De cor vermelho intenso vivo e brilhante, com reflexos violáceos e um aroma complexo
com notas de especiarias (alcaçuz e cravo), ameixa, cereja, amora e groselha preta.

Morelino Di Scansano

IGP

R$

178

Terenzi – Toscana / Sangiovese
De cor violeta, com taninos bem delicados, bom frescor e acidez equilibrada.

Negroamaro Salento IGT

182

R$

Masseria Borgo dei Trulli – Puglia / Negroamaro
Aromas de morangos silvestres, ameixa e pimenta preta. Na boca é encorpado, com
notas de alcaçuz e noz-moscada, taninos bem equilibrados e final longo e
persistente.

Terenze Bramaluce

238

R$

Terenzi – Toscana / Sangiovese e Syrah
De cor rubi com reflexos violáceos, perfume intenso de frutas vermelhas, taninos
persistentes e macios.

Castello di Romitorio Rosso Di Montalcino

389

R$

DOC Rosso di Montalcino – Brunello (Sangiovese)
De cor rubi intensa com belo brilho e reflexos púrpuros, os primeiros aromas nos
remetem a frutas negras, cereja e toque de azeitona. Após a aeração, as notas
florais aparecem. Na boca, o vinho é macio, com taninos elegantes e um final longo.

Pietranera Brunello Di Montalcino

769

R$

DOCG Brunello di Montalcino – Brunello (Sangiovese)
De cor rubi intensa com belo brilho e leves reflexos tijolados. Esse Brunello é um
lindo exemplo de como a Sangiovese pode no mesmo tempo oferecer aromas potente de
compota e de azeitona e toques delicados, florais. Na boca o vinho mostra grande
amplitude e densidade com um toque dos taninos muito sedoso. Como todos os grandes
vinhos, seu final é marcante e persistente.

Brolo Campofiorin ORO Masi 1,5l
Veneto- Verona
Traz aromas de frutas negras com toques balsâmicos, seguido de chocolate e
especiarias. Na boca rico, aveludado, complexo e elegante.

R$

790

Romolo rosso toscano

138

R$

Lugarotti – Úmbria / Sangiovese e outras tintas
de cor vermelho rubi, tem notas de cereja, violeta e especiarias no nariz. Fresco e
frutado, apresenta taninos discretos.

Montepulciano delle rocche

140

R$

abruzzo
De cor vermelho encorpado, tem notas de cereja, violeta e especiarias no nariz.
Fresco e frutado, apresenta taninos discretos.

Cadetto Rosso IGT

189

R$

Lugarotti – Úmbria / Sangiovese e outras tintas
de cor vermelho rubi, tem notas de cereja, violeta e especiarias no nariz. Fresco e
frutado, apresenta taninos discretos.

Costasera Amarone della Valpolicella

898

R$

Masi – Vêneto / Corvina, Rondinella, Molinara
Sofisticado e complexo, tem visual vermelho rubi profundo. No nariz surgem notas florais
e de cereja madura, associadas a toques balsâmicos, de chocolate e de especiarias.
Na boca mostra ótima estrutura e um final longo.

Campofiorin Rosso del Veronese

328

R$

Masi – Vêneto / Corvina e Rondinella
Rico em aromas de frutas vermelhas e pretas, como ameixa e cereja, mescladas a
especiarias doces, a exemplo da canela. Encorpado e cheio de sabor, tem boa acidez,
textura aveludada e longa persistência.

Bardolino Classico DOC

162

R$

Campagnola – Vêneto / Corvina e Rondinella
De cultivo biológico, é obtido a partir de uvas Corvina e Rondinella plantadas em
colinas ao redor do Lago de Garda. Leve, fresco e aromático.

Bonacosta Valpolicella Classico DOC

315

R$

Masi – Vêneto / Corvina, Rondinela, Molinara
Vermelho-cereja de média intensidade, traz notas maduras de cereja no nariz. Na
boca, tem taninos suaves, boa acidez e um toque de baunilha.

Varvara Bolgheri Toscana DOC

389

R$

Castello di Borgheri/Merlot/Shiraz/Petit verdoz/ cabernet souvignon
Visão vermelha rubi, paladar corpo grande estrutura equilibrado, ele tem nota de
frutas vermelha experiências doces, um vinho elegante.

Brasil
Vale Da Pedra

169

R$

Guaspari – Espírito Santo do Pinhal / Syrah
De Coloração rubi intenso, com aromas de frutas vermelhas e especiarias. Na boca
apresenta boa estrutura, taninos redondos e maduros, com final longo e persistente.

Vista Da Serra

R$

252

Guaspari – Espírito Santo Do Pinhal / Syrah
De Coloração rubi profundo, com aromas intensos de especiarias, ameixa, frutas
negras e um toque de chocolate. Em boca é encorpado com textura aveludada.
muito equilibrado, com taninos redondos, boa acidez e final longo e agradável.

Argentina
Angelica Zapata Cabernet Franc

378

R$

Catena Zapata – Mendoza / Cabernet Franc
Mostra um estilo que lembra o de alguns dos famosos vinhos de Saint-Émilion, em
Bordeaux. De tom rubi escuro, entrega notas de groselha vermelha madura, especiarias e
baunilha no nariz. Em boca, tem corpo médio e final persistente.

Catena Malbec

275

R$

Catena Zapata – Mendoza / Malbec
Intenso e concentrado como os grandes tintos argentinos, apresenta muita fruta
madura, acidez cativante e um aroma que lembra uma cesta de frutas vermelhas.

Alta Vista Premium Estate Malbec

229

R$

Alta Vista – Mendoza / Malbec
Passa 12 meses em barrica. De cor rubi, traz notas de frutos vermelhos maduros e
nuances picantes no nariz. Redondo, tem corpo médio e taninos macios.

Masi Passo Doble

148

R$

Masi Mendoza / Malbec e Corvina
A vinícola italiana Masi, especialista em amarones e em passificação, usa o terroir de
Mendoza para elaborar um vinho com aromas de frutas em compota (mirtilo, framboesa) e
leve toque de cacau. Na boca é encorpado e entrega muito frescor.

Riccitelli Tinto de La Casa

396

R$

Matias Riccitelli – Mendoza / Malbec
Cor rubi profundo com nuances violeta. Apresenta notas de florais e de frutas negras
(ameixa, cassis e mirtilo) no nariz. Em boca é um vinho potente, com taninos redondos e
boa persistência.

Chile
Anakena Pinot Noir

156

R$

Pinot Noir, Pinot Nero
No
nariz, esse vinho traz notas de frutas vermelhas e negras e um toque de massa de
bolo. Em boca, tem médio corpo e acidez vibrante.

Tarapaca Gran Reserva Cabernet Sauvignon

198

R$

Tarapaca – Vale de Maipo / Cabernet Sauvignon
Vermelho rubi intenso no visual, conta com notas floral, de frutas pretas (amora,
groselha, ameixa) e de especiarias, além de um característico toque de pimentão
vermelho. Corpo médio e bom equilíbrio entre acidez e álcool.

Tarapaca Reserva Carménère

148

R$

Tarapaca – Vale de Maipo / Carménère
Traz fruta vermelha bem madura e toques de especiarias no nariz. Apresenta corpo
médio na boca, com taninos suaves e redondos.

Montes Cabernet Sauvignon Reserva

179

R$

Viña Montes – Vale do Colchagua / Cabernet Sauvigon, Merlot
Vinho de boa expressão, com frutado intenso muito agradável e elegantes notas de
carvalho. Os taninos e a acidez estão bem integrados.

Carmen Premier Reserva Carménère

189

R$

Viña Carmen – Vale do Colchagua / Carménère, Carignan
Macio, com uma coloração intensa e muito escura. Tem aroma frutado, com leve toque
de especiaria.

One Bottle Of Red

118

R$

One Bottle – Vinhedos do Chile / Cabernet Sauvignon e Merlot
Um vinho encorpado com toques de amora preta e ameixa, tem paladar rico, frutado e
de final persistente.

Anakena Winemakers Selection Red Blend

R$

109

Anakena – Valle Central / Cabernet Sauvigon, Merlot, Carmenere e Syrah
Um vinho de cor púrpura com aromas de frutas negras que lembram framboesas, cerejas,
amoras e mirtillo. No paladar acompanha seu estilo frutado e suculento.

Molino Viejo Reserva de Família

R$

Molino Viejo – Maipo / Cabernet Sauvigon
Robusto porém elegante, apresenta uma combinação de frutas maduras, tostado e
especiarias. Taninos firmes e final persistente.

190

Espanha
Bayanegra Tempranillo

138

Bodegas Celaya – Albacete / Tempranillo
Elaborado com Tempranillo cultivada a 800 metros de altitude, o que proporciona uma
excelente maturação das uvas. Tem coloração vermelho-cereja, boa dose de fruta e
taninos suaves.

Pintia

890

R$

Bodegas Pintia/ (Vega Sicilia) – Tinta de Toro / Tempranillo
O fantástico Pintia é um tinto produzido por Veja Sicilia, intenso e moderno, elaborado
com a Tempranillo na região de Toro,com toque maduro de frutas vermelhas, elegante e
interminável sabor na boca.

Alión

R$

1.390

Alion (Vega Sicilia) – Ribeira del Duero / Tempranillo
Um tinto rico, intenso e moderno, elaborado com a Tempranillo na região da Ribera del
Duero, e que prima pela elegância.

Emilio Moro

368

R$

Emilio Moro – Ribeira del Duero / Tinto Fino
Matura por 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. De cor vermelhocereja, tem nariz marcado por frutos negros maduros. Na boca, tem bom equilíbrio
entre acidez e álcool.

Finca Resalso

241

R$

Emilio Moro – Ribeira del Duero / Tinto Fino
Passa até quatro meses em barrica de carvalho francês. Tem exuberantes notas de
frutas pretas e vermelhas maduras, além de toques de baunilha. Em boca é estruturado e
equilibrado, com taninos finos e uma ótima acidez.

Portugal
Rapariga da Quinta Colheita Selecionada

179

R$

Luis Duarte Vinhos – Alentejo / Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon
Criação de Luís Duarte, um dos grandes enólogos de Portugal, tem notas aromáticas de
frutas vermelhas maduras, tosta e especiarias. Na boca, apresenta corpo médio,
taninos macios e boa acidez.

Flor das Tecedeiras

204

R$

Quintas das Tecedeiras – Douro / Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga franca tem
presença marcante de frutas escuras maduras, uma nota floral e baunilha entre os
aromas. Apresenta leve toque mineral e ótimo corpo.

Meandro Douro

445

R$

Quinta do Vale meão- tourina nacional/ tinta Roris/ touriga franca
Cor escura, ricca vermelhado com nariz de aroma mirtilo. Sabores de mirtilo e
groselha pretas. / casis, frutas vermelhas. Se mistura com paladar médio carnudo,
carvalho claro e carga de acidez. Pimenta preta por baixo mineralidade maravilhosa.

França
Château Bel Air

215

R$

Petits Château – Bordeaux / Merlot, Cabernet Sauvigon
Maduro e cheio de fruta, apresenta boa acidez e muito equilíbrio. Tem corpo médio.

Château de Pez Saint-Estèphe

949

R$

Louis Roederer – Bordeaux / Merlot, Cabernet Sauvignon
Escuro, traz uma combinação grande de aromas, que passam por cereja negra, mirtilo,
ameixa, violeta, chocolate e tabaco. Na boca, exibe corpo médio para encorpado, com
taninos maduros e um final harmonioso.

Bourgogne Rouge

445

R$

Domaine Joseph Drouhin – Borgonha / Pinot Noir
Um belo borgonha de entrada desse tradicional produtor. Apresenta cor rubi brilhante e
um nariz bem rico em frutas vermelhas (framboesa, groselha, morango), com notas
defumadas. No paladar, tem taninos leves e muita elegância.

C’est La Vie Rouge

148

R$

Albert Bichot – Languedoc / Gamay, Pinot Noir
Vinho de coloração vermelho-rubi claro, tem notas de cereja fresca complementadas por
toques de pimenta-preta e outras especiarias.

Domaine Eloy Pinot Noir Magnum 1,5l

490

R$

Domaine Eloy – Borgonha / Pinot Noir
Com notas terrosas e animais, em equilíbrio com a fruta vermelha abundante.
Elegante e equilibrado, é um clássico e delicioso exemplo dos tintos da Borgonha.

Réserve Spéciale Saint-Emilion

R$

420

Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon e Merlot
Com e coloração rubi intensa. Intenso e aromático, com notas de frutas negras, como
amoras, e alcaçuz encorpado, com taninos bem integrados e um final longo e frutado.

Moulin de Duhart

R$

556

R$

769

Cabernet Sauvignon, Merlot
De coloração púrpura intensa, com aromas de cassis, alcaçuz e cedro. Na boca
apresenta ótimo volume e complexidade.

Blasson de L´Évangile

Merlot, Cabernet Franc
Cor profunda e densa com reflexos violeta. Nariz muito agradável de fruta preta.
Notas de mello cereja e mocha desenvolvem-se facilmente com aeração. Na boca, o
ataque é refinado, elegante, denso e estruturado.

Moulin de Gassac Pinot Noir

R$

255

Mas de daumas Gassac – Languedoc / Pinot Noir
Poucos lugares, como o Languedoc, conseguem produzir a uva Pinot Noir com a
sutileza e elegância que ela atinge na Borgonha. Este vinho é obtido a partir de
uvas colhidas após um longo amadurecimento, entregando um vinho fresco e de muita
tipicidade

VINHOS EM TAÇA
Espumante
Itália
Espumante Millesimato Condessa Carola

38

R$

Veneto
Apresenta cor amarelo-palha brilhante, com reflexo verde claro. Perlage fino e
delicado. Um nariz perfumando e harmonioso, com aromas frutados agradáveis
e nota de pão crocante.

Brancos
Itália
Chardonnay Veneto IGT

R$

32

Sartori – Vêneto / Chardonnay
De cor amarelo-palha, tem aroma bem frutado e um sabor convidativo e equilibrado.

Chile

One Bottle Of White

R$

36

One Bottle – Vinhedos do Chile / Sauvignon Blanc
O nariz revela aromas cítricos e tropicais. No paladar, mostra uma acidez agradável,
com sabores equilibrados e um toque mineral.

Rosados
Itália
Rose do Vêneto DOC

R$

35

Sartori – Vêneto / Corvina, Rondinella, molinara, Merlot e Corvinone
Traz notas aromáticas de morango, groselha e maçã. Na boc, a acidez revela-se bem
equilibrada com álcool.

Espanha
Bayanegra Rosé

R$

45

Bodegas Celaya –Albacete / Tempranilo
De cor
Vermelho rosa, este vinho apresenta aroma intenso, com notas de flor de laranjeira e
violeta. Seco, tem acidez bem equilibrada.

Tintos
Itália
Metafora Rosso

R$

35

Ettore Galasso – Abruzzo / Montepulciano
Tem cor vermelho rubi e aromas evidentes de ameixa e amarena. Macio e equilibrado,
apresenta retrogosto levemente tânico.

Romolo rosso toscano

R$

46

Lugarotti – Úmbria / Sangiovese e outras tintas
de cor vermelho rubi, tem notas de cereja, violeta e especiarias no nariz. Fresco e
frutado, apresenta taninos discretos.

Montepulciano Delle Rocche

R$

abruzzo
De cor vermelho encorpado, tem notas de cereja, violeta e especiarias no nariz.
Fresco e frutado, apresenta taninos discretos.

42

Vinhos de Sobremesa
Itália
Dulcis s/s
Dulcis s/s

Garrafa
Taça

R$

230
58

R$

Lungarotti – Úmbria / Trebbiano e outras variedades brancas
elaborado com a casta Trebbiano e maturado 24 meses em pequenas barricas de carvalho, o
Dulcis é um dos maiores achados entre os vinhos de sobremesa. Intenso e doce, sem
ser enjoativo, é uma deliciosa maneira de terminar a refeição.

Hungria
Tokaji Aszú 5 Puttonyos (500 ml)

972

R$

Tokaji Oremos (Veja Sicilia) – Tokaji / Furmint, Hársleveú, Muscat Lunel
Um dos vinhos de sobremesa mais famosos do mundo, leva a assinatura da espanhola Vega
Sicilia. Tem aromas de gardênia, flores brancas, mel e damasco seco. Na boca, aparecem
sabores de abacaxi caramelizado e néctar de damasco, acompanhados por um excelente
equilíbrio entre doçura e acidez.

Portugal
Graham’s 10 Anos Old Tawny m/s

Taça

78

R$

Graham´s – Porto / Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz
No rol dos melhores da sua categoria, esse vinho traz aromas de nozes, combinados com
notas de mel e figo. Sabores ricos em frutas maduras e mel marcam presença num final
de boca bem longo e agradável.

França
Carmes De Rieussec

690

R$

Bordeaux
Elegante com notas de flores brancas e harmônico em boca, um vinho de bastante
expressão, equilibrado. e delicado.

Rolha

R$

90

