
VINHOS ESPUMANTES

ITÁLIA

VENETO
Vinho Espumante Gran Serena
Cuvée Extra Dry (Serena)                                          106
Sua perlage fina e consistente mostra a elegância deste 
vinho, e os aromas de frutas amarelas, como damasco 
e pêssego, na boca mostra-se aveludado e concentrado, 
com uma agradável acidez.

SARDEGNA
Surrau Brut Millesimato (Surrau)                         209
Elaborada com a variedade Vermentino, proveniente
dos vinhedos da região da Gallura. Aroma com notas
de frutas exóticas. Paladar macio, longo e persistente 
com notas minerais e vegetais.

FRANÇA

BORGONHA
Kriter Rosé                                                                     206
Possui 67% Pinot Noir, 33% Cinsault e 2 meses de 
envelhecimento ‘’sur lie’’ em Inox, para manter o bom 
balanço entre frescor e suavidade dos aromas de frutas 
vermelhas e rosa mosqueta. Perlage fina e persistente. 

CHAMPAGNE
Moet & Chandon Brut Imperial
(Moet & Chandon)                                                       504
Cor amarelo palha com tons dourados. Aromas abacaxi, 
manga e ameixa. Nuances de especiarias, como canela
e baunilha. Paladar elegante.

Champagne Veuve Clicquot Brut 
(Veuve Clicquot)                                                           547
Um Champagne clássico e dos mais tradicionais, 
elaborado com as três castas permitidas (Pinot Noir, 
Pinot Meunier e Chardonnay), com muita fruta cítrica, 
brioche e baunilha. Acidez marcante.

BRASIL

Victoria Geisse Vintage (Cave Geisse)                    129 
Elaborado pelo método tradicional (Champenoise), seus 
aromas de pera, maçã verde e notas de flores dominam 
a taça, que exibe perlage intensa e elegante. Na boca, 
cremosidade, acidez vívida e persistência.

Victoria Geisse Vintage Rosé (Cave Geisse)          130
Coloração cereja claro, excelente perlage e elaborado 
exclusivamente com Pinot Noir. Apresenta intensidade 
aromática que remete a frutas vermelhas e notas de 
especiarias, acidez vibrante e boa estrutura.

Espumante 130 (Casa Valduga)                                135
Bouquet sofisticado e intenso de frutas maduras, 
perfeitamente aliado à delicadas notas de frutos secos e 
tostados. A complexidade proporcionada pelo harmônico 
assemblage caracteriza este espumante, que apresenta 
cremosidade e volume amplo. Límpido e brilhante, de 
coloração amarelo palha e fascinante perlage.

VINHOS BRANCOS

ITÁLIA

TOSCANA
Campo Maccione Vermentino IGT 2017
(Rocca della Macie)                                                     201
Vinho da uva Vermentino, sem madeira. Com notas de 
frutas tropicais, jasmim, mel, sendo muito refrescante. 
W86

Cesani Vernaccia di San Gimignano
D.O.C.G 2018                                                                   219
Coloração palha delicada com tons verdeais. O olfato 
apresenta ameixa amarela e fruta cítrica, amêndoa 
fresca e tons levemente herbáceos. Macio, com frescor 
envolvente e final levemente amendoado.

MARCHE
Verdicchio dei Castelli di Jessi DOC Clássico 
(Garofoli)                                                                        137
Vinho com aromas limpos, frutados, com toques de 
limão siciliano e florais, final mineral. Na boca simples, 
mas muito agradável, fresco e equilibrado. 

Podium Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Clássico 
Superiore 2014 (Garofoli)                                          324
Fresco e mineral. Muitos o comparam com os Chablis
da Borgonha. No nariz, notas de lima-da-pérsia, pomelo, 
laranja kinkan. Na boca, frescor, acidez e mineralidade, 
acompanhada por mel, melão fresco e tangerina.

UMBRIA
Grechetto (Castello di Magione)                              134
Nariz com fruta cítrica (limão), pêra madura
e amêndoa. Leve, delicioso, muito harmonioso,
com final mineral.

SICÍLIA
Barone Montalto Pinot Griglio                                 136
Aromático, traz notas limpas e frescas de pera, maçã 
verde, casca de limão e maracujá. Chega no paladar 
cremoso, como um mousse de maçã verde, e logo traz 
acidez e notas de limão.

FRANÇA

LANGUEDOC
Paul Mas Gewurztraminer (Paul Mas)                  162
Cor dourada límpida e brilhante. Aromas de lichia, 
pêssegos, especiarias doces e minerais. Corpo médio. 
Fresco em acidez. Explosão de fruta madura e longo 
final mineral.

LOIRE
Vouvray 2017 (Domaine Guy Saget)                       259
Elaborado na região do Loire, com a emblemática uva 
Chenin Blanc. Estilo mais clássico de Vouvray, é fresco 
e delicado com agradáveis aromas de frutas doces. Tem 
notas florais, boa mineralidade e uma excelente acidez.

Pouilly-Fumé Mademoiselle
(Châteaux de Tracy)                                                   297
Notas cítricas de limão e lima, além de pêssego e toques 
de minerais. A expressão plena de Sauvignon Blanc. Em 
boca reproduz com perfeição o que apresenta o nariz.

PORTUGAL

ALENTEJO
Paulo Laureano Vinhas Velhas
(Paulo Laureano)                                                         158
Corte de Antão Vaz, Arinto e Fernão Pires. Aromas de 
frutas tropicais e florais, muito jovial e agradável.

Esporão Reserva (Esporão)                                       221
Interessante corte de uvas Antão Vaz, Arinto e Roupeiro, 
encorpado, com notas amanteigadas. WE91

CHILE

Leyda Single Chardonnay (Viña Leyda)                224
Branco marcante, com estágio de 10 meses em carvalho. 
Seus aromas e sabores lembram, maresia, abacaxi em 
calda, tangerina e melão maduro. Extremamente fresco, 
cremoso e mineral, com uma elegância admirável.

Montes Selección Limitada Sauvignon Blanc      175
Elaborado na Viña Montes, esse Sauvignon Blanc vem 
da zona do Valle de Leyda, no Valle San Antonio. O 
vinho não passa em madeira visando preservar as suas 
características varietais. Perfumado, refrescante e jovial.

Matetic EQ Sauvignon Blanc (Matetic)                 211
Produzido a partir de uvas orgânicas e biodinâmicas 
cultivadas em diferentes áreas do El Rosario Vale.
No nariz apresenta complexidade, intensidade
e elegância com aromas levemente minerais, flores
e frutas tropicais maduras, como mamão,
manga e lichia. 

ARGENTINA

Alamos Chardonnay (Catena Zapata)                    135
Um Chardonnay rico e encorpado com 6 meses
em barricas de carvalho. Elogiado por grandes críticos 
internacionais, como Robert Parker e Jancis Robinson.

Catena Chardonnay (Catena Zapata)                    221
Da tradicional vinícola Catena Zapata, um Chardonnay 
encorpado e muito aromático, com bouquet cativante de 
frutas brancas e nota mineral. Na boca é macio e pleno, 
com frutas maduras, mel, baunilha e um agradável e 
sutil toque tostado.

BRASIL

Terroir Chardonnay (Casa Valduga)                         87
Coloração amarelo palha, límpido e brilhante. Destaca-
se pela fineza e delicadeza aromática, evidenciando-se 
notas de frutas frescas como maçã e pera. Sua evolução 
na taça revela nuances de frutas tropicais, como 
abacaxi.

Vale da Pedra Branco Sauvignon Blanc
(Guaspari)                                                                      113
Vinho de coloração verde-limão, aromas intensos e 
complexos de frutas cítricas, frutas tropicais e um leve 
toque floral. Em boca, apresenta excelente equilíbrio e 
persistência marcante.

NOVA ZELÂNDIA

Saint Clairs Sun Sauvignon Blanc                           185
Marlborough, na porção norte da Ilha Sul, dá origem 
a Sauvignons como este, com caráter herbáceo e 
fresco. Principais marcas da uva na região. Aromas 
de maracujá, lima-da-pérsia, kiwi, grama cortada e 
manjericão. Aromas que perfumam a boca, onde o vinho 
espalha acidez cítrica refrescante e corpo leve.

Saint Clairs Marlborough Sun Riesling                 186
Demonstra aromas de casca de limão e flores de 
laranjeira. No paladar, sabores de maçã verde, 
tangerina e uma boa mineralidade. Um vinho delicioso 
como aperitivo que harmoniza muito bem com peixe cru 
e crustáceos.

VINHOS ROSÉS

ITÁLIA

PUGLIA
San Marzano Rosé Tramari
Primitivo IGP                                                                156
Embora tenha se originado na Puglia, sua cor tem 
a mesma delicadeza de muitos rosés da Provence, 
principal região do mundo para os vinhos rosé. O 
paladar é saboroso, fresco e marcado pela acidez bem 
equilibrada.

ARGENTINA

Las Moras Olas (Finca Las Moras)                           90
Apresenta delicada cor rosa salmão. Aromas de frutas 
vermelhas frescas (morango) e floral encantador. De 
corpo leve e refrescante como se espera de um rosé no 
estilo Provençal.

Alamos Malbec Rosé (Catena Zapata)                   135
Ótimo rosado de Catena Zapata, este Malbec é 
encorpado e marcante. Bouquet exuberante de frutas 
maduras, muito fresco e saboroso no palato. 

VINHOS TINTOS

ITÁLIA

PIEMONTE
Barolo Flori 2015 (Araldica)                                     411 
Belo exemplar de Barolo, máxima expressão da casta 
Nebbiolo, com notas minerais e florais.

Barolo Coppo 2010 (Coppo)                                      983
Do consagrado produtor Coppo, um excelente Barolo, 
com toda a complexidade da Nebbiolo. WS90 - 2B.

VENETO
Valpolicella Classico Campo del Biotto
(Michele Castellani)                                                    197
Típicos aromas de cereja ácida, musgo e flores. Muito 
leve, focado na fruta, macio e suculento.

Valpolicella Classico Superiore Ripasso 
Costamaran 2015 (Michele Castellani)                 248
Generoso no nariz, fruta seca, tabaco e especiarias 
doces. Balanceado, taninos integrados, sápido e 
persistente.

ROMAGNA 
Fico Grande Romagna DOC 
(Poderi dei Nespoli)                                                     106
Produzido com uvas Sangiovese, com um toque de 
Merlot, deixando o vinho mais macio e perfumado. 
Aromas de cerejas amarena e pétalas de violeta marcam 
presença na taça e mostram a elegância, sabor de frutas 
vermelhas, com acidez deliciosa e taninos marcantes.

FRIULI
Armani Pinot Nero                                                       194
Vermelho rubi com nuance granada. Ao nariz apresenta 
aromas de morangos, cereja negra, mirtilo, alcaçuz 
e trufas negras com um fundo mineral. Na boca é 
elegante, com taninos sedosos.

SICÍLIA
Barone Montalto Acquerello Nero
D´Avola Terre Siciliane IGT                                      136 
Um clássico siciliano, com aromas frutados de cerejas 
e ameixa. Bastante fresco, na boca ele se mostra 
leve, redondo e macio, muito fácil de beber! Ótimo 
acompanhamento para massas. Preço errado

TOSCANA
Chianti Vernaiolo (Rocca Delle Macie)                  165
Típico com cereja ácida, ameixa, rosa e leve toque 
animal. Fácil em boca, taninos bem resolvidos, final 
limpo.

Brancaia TRE Maremma IGT (Brancaia)            218
Este tinto toscano traz para taça um corte de 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, uma 
combinação que fez deste um exemplar muito 
interessante. Seus aromas silvestres de framboesas e 
amoras frescas surgem com um toque de tabaco e muito 
caráter mineral pronunciado.

Chianti Classico Brancaia Riserva 2015
(Brancaia)                                                                      350
Expressão de Chianti Clássico aliado a uma 
modernidade ousada. No nariz, o aroma frutado 
surpreende, pela presença da uva Merlot no corte. Mas, 
as notas vegetais de ervas secas e o toque balsâmico 
típicos da Sangiovese ainda estão por lá. Na boca, é 
amigável e toma conta do paladar com seu volume e 
taninos macios.

Sassoaloro IGT 2015
(Jacopo Biondi Santi)                                                  423
Um 100% Sangiovese do tradicional produtor Biondi 
Santi, com 14 meses de estágio em carvalho francês, 
vinho de ótima estrutura e retrogosto longo.

Ca’Marcanda Promis 2015
(Ca’Marcanda/Gaja)                                                   579
Macio e envolvente com bastante presença de boca, 
concentração e camadas de fruta. É um corte de Merlot 
(50%), Syrah (35%) e Sangiovese (10%), um vinho que 
“parece pular da taça”. RP 93.

Ca’Marcanda Magari IGT Toscana 2015
(Ca’ Marcanda/Gaja)                                                  925
Magari é um sofisticado corte de Merlot (50%), 
Cabernet Sauvignon (25%) e Cabernet Franc (25%) 
feito em Bolgheri. O vinho é profundo e elegante, 
segundo Parker, no estilo de um Graves em Bordeaux. 
RP94 -WS92. 

ABRUZZO 
Montepulciano d’Abruzzo (Bonacchi)                    114
Tinto elaborado com 85% de Montepulciano e 15%
de outras cepas escuras, na região do Abruzzo. 
Apresenta um odor vinoso e um sabor seco e macio.

CALABRIA
Cirò Rosso (Librandi)                                                 179
Elaborado com a casta Gaglioppo, com estágio em Inox. 
Aromas frutados e agradáveis.  

PUGLIA
San Marzano IL Pumo Negroamaro
Salento IGP                                                                     136
Aromas intensos de frutas maduras como ameixa, cereja, 
framboesa e jabuticaba exalam da taça impetuosamente 
e só evoluem, à medida que descansam. Concentrado, 
aveludado e saboroso.

San Marzano Taló Primitivo-Merlot  
Tarantino IGP                                                                198
Um tinto de bom corpo, com estágio de 6 meses em 
carvalho. O corte de Primitivo e Merlot se traduz em 
veludo. Frutas negras maduras se fundem à canela e 
favo de baunilha.

Racemi Primitivo di Manduria 
Archidamo 2018                                                           244
Coloração rubi com halo em evolução. Maduro no 
olfato, com fruta em licor, mata mediterrânea, alcaçuz 
e especiarias doces. Na boca ótima estrutura, taninos 
aveludados e integrado frescor. Longa persistência.

PORTUGAL

ALENTEJO
Monte Velho Tinto (Esporão)                                  108
Vinho de entrada deste excelente produtor. Corte de 
Trincadeira, Aragonez e Castelão. WS85.

Tapada do Fidalgo Reserva
(Granadeiro)                                                                 198
Vinho com Alicante Bouchet, Aragonez e Trincadeira. 
Boa intensidade aromática, com notas de frutas do 
bosque frescas associadas a ligeiras notas florais e 
especiarias. Taninos muito macios e maduros.

Esporão Reserva 2017 (Esporão)                             282
Excelente vinho elaborado com Aragonez, Trincadeira, 
Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet, um clássico 
alentejano, muito estruturado, muita fruta vermelha e 
especiarias, com final longo. WS89.

Cartuxa Colheita Tinto 2016
(Fundação Eugenio de Almeida)                             308
Castas de Aragonez, Alicante Bouschet, Alfrocheiro 
e Trincadeira. Cor granada e aroma evoluído. Boa 
prova de boca, tudo muito afinado e floral cheio. 
Embora pronto para ser consumido, tem potencial para 
envelhecer.

Cartuxa Reserva Tinto 2015
(Fundação Eugenio de Almeida)                             638
Macio e envolvente, é um tinto afinado, polido, 
acetinado e prazeroso. Castas de Aragonez, Alicante 
e Bouschet. Aroma evoluído, amplo no nariz, com 
profundidade e elegância, num estilo arredondado e 
harmonioso. 

DOURO
Crasto Superior 2017
(Quinta do Crasto)                                                       267
No olfato, destacam-se vibrantes notas de frutos 
silvestres e especiarias frescas. Na boca, as notas
de frutos silvestres do Douro, evoluem para um vinho
de estrutura, com excelente volume e taninos 
aveludados.

Crasto Superior Syrah 2017
(Quinta do Crasto)                                                       362
De cor violeta escuro, onde se destacam notas de frutos 
silvestres, com notas de cacau fresco. Vinho compacto, 
de grande volume e estrutura, composto por taninos 
frescos de textura aveludada e correta acidez.

Quinta do Crasto Vinhas Velhas Reserva 2017 
(Quinta do Crasto)                                                       557
Belo exemplar do Douro, feito com uvas de “vinhas 
velhas” (mais de 70 anos), dando muita complexidade, 
aromas de frutas vermelhas maduras e especiarias, com 
final de boca muito longo. WS90.

ESPANHA

LA MANCHA
Artero Tempranillo (Bodegas Muñoz)                    127
Rubi com halo violáceo. Aromas de romã madura, 
groselhas e amoras, sobre notas de ervas e folhagem 
úmida. Impacto macio e frutado, com ótimo equilíbrio
e agradável final.

JUMILA
Alceño Syrah Premium 50 Barricas
(Bodegas Alceño)                                                          185 
Um Syrah único, com aromas defumados de bacon 
e trufa, além de demonstrar boa integração com a 
madeira. Equilibrado e de sabor persistente. De acordo 
com os críticos do Parker, que o compararam a um 
Crozes-Hermitage, “o vinho representa bem o valor e o 
equilíbrio entre juventude e complexidade”. 92 RP.

RIBERA DEL DUERO 
Embocadero (San Pedro Regalado)                        218
Tempranillo de Ribera del Duero, este vinho tinto 
combina suas notas de amora, chocolate ao leite e cassis 
a toques lácteos, tostados, de especiarias, minerais e até 
cereais. Encorpado, com taninos doces e boa acidez.

TORO
Pintia 2014 (Bodegas Pintia)                                    754
Pintia é um grande vinho elaborado por Vega Sicilia na 
emergente região de Toro. Poderoso e encorpado, mas 
com classe e elegância. “Um punho de aço, em luvas de 
seda”, nas palavras de Steven Spurrier.

FRANÇA

BORGONHA
Coteaux Bourguignons OAP
(Patrick Clerget)                                                           156
Um excelente vinho de entrada para quem quer provar 
os vinhos da Borgonha. Pinot Noir e Gamay, um corte 
diferente do usual na região, mas de qualidade superior.

BORDEAUX
Château Bel Air (Petits Châteaux)                          168
Este é um saboroso petit château de Bordeaux, 
produzido com 50% Merlot e 50% Cabernet Sauvignon, 
muito equilibrado, cheio de fruta madura, com boa 
acidez e equilíbrio.

RHÔNE
Brunel Père Et Fils Côtes du Rhône Tinto 
(Rhône Sud)                                                                   172
Cor granada com alo violeta. aromas típicos da região: 
frutas vermelhas, notas terrosas, pimenta branca e 
flores, fundo mineral. Na boca apresenta incrível fineza, 
corpo médio, equilibrado, taninos firmes e sedosos. 
Ótima persistência.

Les Cassagnes Côtes Du Rhône Villages 2014 
(La Nerthe)                                                                    288
Feito de maioria Grenache e envelhecido em concreto e 
em barril de carvalho de segundo e terceiro uso. Notas 
de ameixa maduras e mirtilos. Frutado, tem corpo 
médio, taninos redondos.

LANGUEDOC
Paul Mas Syrah IGP (Paul Mas)                              144
Do sul da França, este vinho é 100% Syrah, notas de 
cassis, amora, violeta e tabaco.

CHILE

De Martino Carménère Reserva 347 Vineyards 
(Maipo)                                                                           161
Concentrada cor violeta. Nariz puro, com framboesa, 
noz moscada e pimenta preta. Mediano de corpo, bebe-
se muito fácil, macio e prazeroso

Errazuriz 1870 Cabernet Sauvingnon
(Errazuriz)                                                                      115
Estampando a data de 1870 no rótulo, ano de 
nascimento da vinícola. Muito corpo e equilíbrio. Breve 
estágio em madeira. Seus aromas lembram ameixa 
fresca, pimenta dedo-de-moça e pimenta preta moída.

Leyda Reserva Cabernet Sauvingnon
(Viña Leyda)                                                                  136 
De linda cor púrpura, é um vinho atraente,
com aromas de ameixas e cerejas, notas de tabaco.
Na boca, é frutado. Um vinho fresco com taninos
suaves e amigáveis.

Terranoble Estate Merlot                                           107
Coloração violácea clara. Muita fruta madura (ameixa), 
alguns contornos achocolatados ao fundo. Médio corpo, 
boa textura e maciez.

Errazuriz Estate Series Shiraz                                  136 
No paladar, deixa os sabores de frutas maduras, por 
meio dos taninos redondos e muito bem polidos pelo 
tempo em que estagiou no carvalho francês. A Errazuriz 
foi uma das pioneiras no cultivo da Shiraz, no Chile.

Errazuriz Estate Series Carménère                         135
Encorpado, foge dos tradicionais Carménères chilenos. 
Estágio de 7 meses em carvalho. Seus aromas remetem a 
figo, pimenta vermelha, cranberry, tostados e cravo-da-
índia. Vinho gastronômico. Pede um prato aromático.

Carmen Premier Pinot Noir
(Viña Carmen)                                                              168
Elaborado com uvas de vinhedos das partes mais frias do 
Vale de Casablanca. Com um toque terroso no aroma, na 
boca se destacam os taninos redondos e uma boa acidez.

Montes Alpha Pinot Noir 2018
(Viña Montes)                                                               263
Elaborado com uvas da região de Leyda, a melhor do 
país para a produção desta casta.  60% do vinho é 
maturado em barricas de carvalho francês. Segundo a 
Wine Spectator: “elegante e fresco, com um final macio 
e profundo”.

Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2017
(Viña Montes)                                                               264
Um clássico chileno. Aromas de pimentão verde, notas 
fumadas, cravo e pimenta. Vinho com um belo final. 
RP89

Sideral 2018 (Viña Altair)                                         300
Corte de Cabernet Sauvignon, Syrah, Carménère, 
Cabernet Franc, Petit Verdot, Petite Sirah. No nariz, 
libera frutas negras frescas como mirtilo, ameixa e 
cerejas, com toque de especiarias e tostado. No paladar, 
muito elegante.

Amayna Pinot Noir 2016 (Garcès Silva)                393
Típico Pinot Noir do “Novo Mundo”, com toques
de morango e cereja, além de notas fumadas. WS89

Don Melchor 2015 (Concha Y Toro)                        850
Um vinho muito harmônico e saboroso de coloração 
cereja escuro, com aroma pronunciado que lembra 
frutas vermelhas maduras, chocolate amargo, notas 
balsâmicas e tostado. Tem bom volume, elegância, bons 
taninos.

ARGENTINA

Las Moras Syrah (Las Moras)                                     99
Coloração purpúrea intensa e luminosa. No nariz 
surgem frutas vermelhas maduras entrelaçadas em 
alcaçuz, chocolate e especiarias picantes. Encorpado, 
com taninos doces e equilibrado conjunto.

Finca La Linda Malbec (Luigi Bosca)                    129
Coloração rubi intensa com halo violáceo. Traz no olfato 
ameixas maduras, cereja, baunilha e floral de violeta. 
Na boca mostra equilíbrio contagiante, frutado intenso
e suculento. 

Alamos Cabernet Sauvignon
(Catena Zapata/Alamos)                                            135
Os vinhos Alamos, de Catena Zapata, são conhecidos por 
sua impressionante relação qualidade/preço, oferecendo 
uma surpreendente concentração, personalidade e 
riqueza por um valor imbatível. WS87

Catena Malbec (Catena Zapata)                             222
Segundo Robert Parker, um vinho muito equilibrado, 
elegante e sutil, com taninos muito finos. Intenso e 
concentrado, mostra uma complexidade impresionante. 
WS91

Luigi Bosca Malbec (Luigi Bosca)                           219
Coloração rubi de média intensidade. Apresenta aromas 
de ameixa madura, especiarias, frutas vermelhas ácidas 
e menta. Taninos sedutores, com frescor e integração do 
carvalho. Longa persistência.

Felino Cabernet Sauvingnon (Cobos)                      171
Duas vezes nomeado Personalidade do Vinho do Ano por 
Robert Parker, Paul Hobbs é o enólogo responsável por 
esse intenso Cabernet argentino. Traz aromas de frutas 
vermelhas maduras, com um toque mentolado. Bom 
corpo e estrutura, com estágio de 9 meses em carvalho. 
(91 James Suckling)
 
Pulenta La Flor Malbec (Pulenta)                           171
Um Malbec encorpado, com estágio de 6 meses em 
carvalho. Os aromas florais chamam atenção para a 
taça, que logo revela framboesas e notas de especiarias 
doces. Um clássico mendocino. RP90

Pulenta Estate Red Blend 2018 (Pulenta)             256
Corte de Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot. Flores, 
pimentas, ervas frescas e frutas maduras exalam da taça 
com intensidade. Na boca, taninos domados, acidez 
vívida, sabores ricos de frutas, madeira e especiarias.

DV Catena Cabernet / Malbec 2018
(Catena Zapata)                                                           254
O excelente DV Catena Cabernet Malbec é elaborado 
com o emblemático corte argentino, combinando a 
exuberância de fruta da Malbec com a estrutura e 
elegância da Cabernet Sauvignon.

Angelica Zapata Cabernet Sauvignon 2016
(Catena Zapata)                                                           293
Um exemplar de Cabernet Sauvignon da Catena Zapat. 
Muito concentrado na cor. Aromas de frutas vermelhas, 
pimentão e especiarias. Na boca, um final longo e 
persistente.

Angelica Zapata Malbec Alta 2015
(Catena Zapata)                                                           443
Uvas de vinhas selecionadas, plantadas em grande 
altitude, com rendimentos baixos, resultam em um vinho 
muito complexo e exuberante, com excelente presença 
de boca e enorme capacidade de envelhecimento.

Cobos Cocodrilo Blend 2017 (Viña Cobos)             300  
Corte de Cabernet Sauvignon (70%), 10% Petit Verdot, 
10% Merlot e 10% Malbec. 17 meses em barrica de 
carvalho. No nariz, cravo, pimenta branca, cerejas
e ameixas maduras. Na boca, é potente, com sabores 
que recordam eucalipto, geleia de amoras e especiarias. 
Intenso e de sabor persistente. RP 90 / 91 James 
Suckling.

URUGUAI

Don Próspero Tannat Malbec (Pizzorno)              156
Tinto encorpado, com estágio de 10 meses em carvalho 
americano e francês. Uma mescla de Tannat e Malbec, 
que juntas, exibem aromas e sabores de fruta madura, 
caramelo e flores. Surpreendente elegância. 

Rio de Los Pájaros Tannat Reserva (Pisano)        185
Saboroso tinto, elaborado com a mais típica uva 
uruguaia. É maturado em carvalho por 4 meses.
O aroma é intenso e agradável, cheio de fruta, com notas 
de canela e cogumelos. No palato, é rico e encorpado.

Bouza Tannat 2017 (Bouza)                                      257
Coloração rubi concentrada. Um olfato maduro e 
sensual de amoras maduras, alcaçuz, violeta e notas 
anisadas ao fundo. Incrivelmente concentrado, mas 
com taninos já bem-educados, quente, com longa 
persistência.

LÍBANO

Musar Jeune Vale de Bekaa 2014
(Château Musar)                                                          304 
O Líbano produz um vinho de grande tradição e estilo. 
60% de Cinsault, 20% de Syrah e 20% Cabernet 
Sauvignon, sem passagem por carvalho, combina 
aromas de frutas e especiarias, mostrando-se macio
e fresco no palato.

BRASIL

Terroir Cabernet Sauvignon Raizes C. S. 
(Casa Valduga)                                                              102
Vermelho rubi profundo e intenso. Complexidade 
aromática. A madeira integra-se de maneira simbiótica, 
apresentando-se através de aromas de especiarias. 
Também remete à cassis, ameixa preta e amêndoas. 
Apresenta corpo intenso, sua acidez é moderada, e os 
taninos médios, gerando excelente volume em boca.

Terroir Merlot (Casa Valduga)                                 104
Coloração rubi com tons violáceos. Com respeitável 
maturação, é notável a presença dos aromas advindos 
do carvalho, como cacau, baunilha e especiarias 
doces, acompanhados de notas de amora e blueberry. 
Encorpado, com taninos macios, acidez moderada e seu 
retrogosto é longo com notas amadeiradas e toque de 
frutas.

Vista da Serra Syrah 2017 (Guaspari)                    194
 Vinho 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. Um vinho complexo e com longa 
vida em garrafa.

Vista da Mata Cabernet Franc e Cabernet 
Sauvignon 2017 (Guaspari)                                       212 
Vinho de coloração rubi intenso, com aromas de 
especiarias, pimenta-do-reino preta, cravo, noz-
moscada, azeitonas, café torrado e frutas negras. No 
paladar apresenta-se intenso, os taninos são maduros e 
redondos, com final longo e persistente.

Villa Lobos Cabernet Sauvignon 2015
(Casa Valduga)                                                              185
Límpido e brilhante, de coloração vermelho rubi. Nítido 
e complexo, destacam-se aromas de frutas vermelhas 
maduras como cassis e um suave toque de especiarias, 
com notas elegantes de baunilha, café e chocolate 
obtidas durante maturação por doze meses em barrica 
de carvalho francês.

VINHOS DE MEIA GARRAFA

VINHO BRANCO

ITÁLIA

Barone Montalto Pinot Griglio 375ml                      80
Harmoniza com risoto de camarão, mexilhões e massa 
fresca recheada com manteiga e salvia. Os aromas deste 
vinho dominam o ambiente. Aromático, traz notas 
limpas e frescas de pera, maçã verde, casca de limão e 
maracujá. Chega no paladar cremoso, como um mousse 
de maçã verde, e logo traz acidez e notas de limão.

ARGENTINA

Alamos Chardonnay (Catena Zapata)                     94
Fino, rico e encorpado, este Chardonnay tem fantástica 
relação qualidade/preço.

VINHOS TINTOS

ITÁLIA

Chianti Gentilesco DOCG (Bonacchi)                     124
Tinto toscano de uma das DOCGs mais famosas 
da Itália. É produzido com cepas Sangiovese e Canaiolo. 
Tem aroma marcante e frutado. Seu sabor também é 
frutado, com boa acidez. Ótima relação qualidade/preço.

Barone Montalto Acquerello Nero D´Avola
Terre Siciliane IGT                                                        80
Um clássico siciliano, com aromas frutados de cerejas 
e ameixa. Bastante fresco, na boca ele se mostra 
leve, redondo e macio, muito fácil de beber! Ótimo 
acompanhamento para massas.

CHILE

Errazuriz 1870 Cabernet Sauvignon Reserva         80
Estampando a data de 1870 no rótulo, ano de 
nascimento da vinícola, este vinho possui corpo e 
equilíbrio. Breve estágio em madeira com aromas de 
ameixa fresca, pimenta dedo-de-moça e pimenta preta 
moída. 

Leyda Reserva Pinot Noir (Leyda)                            88
Um Pinot Noir de clima frio. Especialidade da vinícola. 
Um tinto leve e elegante, com estágio de 6 meses em 
carvalho. Aromas de morangos, framboesa, pitanga e 
leve tostado.  

ARGENTINA

Alamos Malbec (Catena Zapata)                             107
Ótimo Malbec produzido por Catena Zapata. Oferece 
fruta abundante e madura no complexo buquê.

FRANÇA

Delas Cotes Ventoux (Delas Freres)                        106
Um vinho suculento, com um corte de Grenache e Syrah. 
Estágio de 6 meses em carvalho. Notas de ameixa, 
especiarias, alcaçuz e um agradável toque de tabaco. O 
final é longo e muito prazeroso.

VINHOS DE SOBREMESA

CHILE

Vistamar Late Harvest
Moscatel Rosada - 375 ml                                           149
Uma explosão de sabores neste Moscatel de cor 
amarelo palha com reflexos dourados. Aroma intenso e 
expressivo. 

HUNGRIA

Tokaji Furmint Late Harvest 2015
(Oremus – Vega Sicilia) - 500 ml                              357
Ótima introdução aos fantásticos vinhos Tokaji. Seu 
aroma é intenso, mostrando frutas tropicais e toques 
herbáceos, com grande complexidade. Na boca é doce, 
untuoso, de ótima acidez e gostoso de beber.

FRANÇA

Banyuls Rouge 2013 - 500 ml  
GF 330 / TAÇA 55

Uma ótima companhia para chocolates, este Banyuls 
safrado é elaborado por Chapoutier, a grande sensação 
do Rhône, com uvas Grenache de mais de 90 anos de 
idade, com um pouco de Carignan.

VINHO DO PORTO

Graham’s Fine Ruby - 750 ml
GF 220 / TAÇA 28

Graham’s é a mais prestigiosa casa de vinhos do Porto. 
Este Fine Ruby é um ótimo exemplar deste tipo de 
Porto. Um blend de vários vinhos jovens, envelhecido 
em madeira por 3 anos. É bem frutado e doce, muito 
agradável.

Graham’s 10 Years Old Tawny - 750 ml
GF 442 / TAÇA 61

O enólogo de Graham’s combina vinhos bastante antigos 
com outros mais jovens, originando um Tawny complexo 
e elegante, com o exuberante frutado que é a marca 
registrada de Graham’s. Extremamente macio na boca, 
possui um ótimo buquê e um longo final.

Graham’s 20 Years Old Tawny - 750 ml
GF 885 / TAÇA 125

Envelhecido por 20 anos em cascos de carvalho,
o Graham’s 20 Years Old é mais claro e fantasticamente 
macio. Possui um clássico buquê de nozes e um final 
longo e prazeroso.
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