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BEBA COM MODERAÇÃO . SE BEBER NÃO DIRIJA!      ÁLCOOL PARA MENORES É PROIBIDO

Leyda Reserva Sauvignon Blanc

Errazuriz Estate Series Chardonnay

Willian Fevre Petit Chablis  

100% Sauvignon Blanc |  Leyda - Vale de Leyda, Chile
Banco cítrico e fresco. Aromas que lembram notas cítricas como limão, maracujá, tangerina e toranja.

Experimente com frutos do mar, peixes e ceviche.

R$ 130

100% Chardonnay | Errazuriz - Casablanca, Chile 
Vinho branco equilibrado, fresco, leve, aromático e complexo. Amadurecido por 12 meses em barril

de carvalho Francês. Bouquet marcado por grande frescura, notas frutadas, florais e minerais.

R$ 140

100% Chardonnay  | Willian Fevre - Borgonha, França
Vinho branco equilibrado, fresco, leve, aromático e complexo. 

Amadurecido por 12 meses em barril de carvalho Francês.

Bouquet marcado por grande frescura, notas frutadas, florais e minerais.

R$ 350

BRANCOS

50% Grenache Noir, 25% Cinsault, 25% Syrah | Château de Berne - Provence, França
Rosé frutado, leve e Gastronômico. Notas de framboesas, com toques de pimenta (provenientes da Syrah) 

e de frutas cítricas (típicos da Grenache). Em boca, é um vinho rico em frescor, 

com notas que remetem a frutas cítricas

R$ 240

Estandon Brise Marine Mediterranee

Berne Emotion AOP

Garnacha, Syrah | Estadon - Provance, França
Rosé leve, equilibrado e refrescante. Aromas de cassis e frutas de bosque.

Vinho refrescante e facil de beber.

R$ 120

ROSÉS

Chandon Brut

Chandon Rosé

Veuve Clicquot Brut

Veuve Clicquot Brut Magnun

Moët & Chandon Brut Impérial Jeroboam

CHAMPAGNE & ESPUMANTE

750 ml

750 ml

750 ml

1,5 l

3 l

160

180

500

1.100

3.490

R$

R$

R$

R$

R$

Leyda Reserva Pinot Noir

Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon

Marques de Casa Concha  

Brancaia TRE

San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria

Promis IGT Toscana 2015 

Barone Montalto Passivento

Tarima Organico

Patrick Clerget Coteaux Bourguignons

Angelica Zapata

100% Pinot Noir | Leyda - Vale de Leyda, Chile
Tinto leve e delicado, com 6 meses de estágio em madeira. Toque terroso, mineral e herbáceo faz deste vinho um

 excelente exemplo do vale de Leyda. No paladar tem riqueza de frutas e uma acidez viva que prolonga o paladar.

R$ 130

100% Cabernet Sauvignon | Errazuriz - Vale do Aconcágua, Chile
Tinto encorpado, com estágio de 12 meses em carvalho. Consistente no nariz, notam-se contribuições de madeira 

com notas de chocolate e café torrado. Paladar intenso, com ótima estrutura e suavidade, final longo.

R$ 230

TINTOS

80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon | Brancaia - Toscana, Itália
Vinho fresco, equilibrado e macio. Aromas silvestres de framboesas e amoras frescas surgem 

com um toque de tabaco e muito caráter mineral pronunciado. Vinho de boa acidez e médio corpo, 

perfeito para harmonização

R$ 210

100% Primitivo | San Marzano - Puglia, Itália
Tinto complexo, encorpado, frutado e macio, 12 meses em barril de carvalho.Tudo começa com seus aromas 

de geleia de ameixa e cereja, que logo evoluem para notas de tabaco e especiarias Paladar intenso, 

com ótima estrutura e suavidade, final longo.

R$ 390

55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese | Ca’ Marcanda / Gaja - Toscana, Itália
O Promis é mácio e envolvente, com bastante presença de boca, concentração e camadas de fruta.

Este delicioso tinto é produzido na propriedade de Angelo Gaja em Bolgheri, na Toscana e leva 

a inconfundível assinatura de elegância do produtor.

R$ 750

100% Cabernet Sauvignon | Viña Concha y Toro - Vale do Maipo, Chile
Coloração rubi intensa, revela aromas de frutas maduras como cereja, groselha e amora, notas

de cedro e um toque defumado. Um Vinho Tinto concentrado, com taninos aveludados e um final longo e persistente.

R$ 189

100% Nero D'avola | Barone Montalto - Sícilia, Itália
As uvas deste vinho passam por um processo chamado apassimento, elas são colhidas sobremaduras 

e passam por um processo de secagem para serem fermentadas com uma concentração maior de açúcares.

Apesar da notável doçura, este não é um vinho doce. Paladar intenso, com ótima estrutura e suavidade, final longo.

R$ 178

100% Monastrel | Bodegas Volver - Alicante, Espanha
Vinho vermelho com tonalidade violacea, com passagem de 6 Meses em barril de carvalho francês. 

Aromas de mirtilos e framboesas maduras. 

R$ 167

Gamay e Pinot Noir| Patrick Clerget - Borgonha, França
Seus aromas são doces e vão da cereja ao algodão doce, mas com toques de ervas e certo caráter mineral. 

Com paladar amplo e persistente, as notas gustativas nos trazem frutas frescas e especiarias, 

com uma leve sensação de picância.

R$ 146

Malbec | Catena Zapata - Mendoza, Argentina
As uvas vêm de vinhas selecionadas, plantandas em grande altitude, com rendimentos muito baixos, 

que resultam em um vinho muito complexo e exuberante, com excelente presença de boca e enorme

capacidade de envelhecimento. ´´Intenso, potente e complexo!´´

R$ 350


