
Leyda Reserva Sauvignon Blanc

Errazuriz Estate Series Chardonnay

Vietti Roero Arnei

Flor do Côa

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$ 140

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

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$ 190

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$ 140

ROSÉS

Chandon Brut

Chandon Rosé

Veuve Clicquot Brut

Moët & Chandon Rosé Imperial

Moët & Chandon Brut Impérial Jeroboam

CHAMPAGNE & ESPUMANTE

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

3 l

180

190

600

700

3.490

R$

R$

R$

R$

R$

Leyda Reserva Pinot Noir

Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon

Marques de Casa Concha  

Amarone Della Valpolicella

Brancaia TRE

Barone Montalto Passivento

Primitivo Di Manduria

Valpolicella Ripasso

Argiano NC IGT

Argiano Rosso Di Montalcino

Tarima Organico

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$ 140

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$ 250

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$ 240

50% Corvina Veronese, 30% Corvinona, 15% Rondinella, 5% Oseleta |Corte Brà Sartori - Verona Podere, Itália

Possui um aroma distinto e muito articulado, com notas adocicadas de fruta vermelha muito madura, 

notas picantes (baunilha e cacau), e agradáveis sensações de couro, madeira e tabaco. 

O sabor é apreciado pelo corpo e calor, complexo e tânico.

R$ 319

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$ 230

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$ 210

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$ 190

100% Primitivo | La Passione Segreta - Puglia, Itália

Cor vemelho intenso, com o envelhecimento se torna granada, aroma amplo e complexo, 

com notas de fruta madura e especiarias, sabor aveludado e bem estruturado.

R$ 187

Corvina, Rondinella e Molinara | Amerigo Vespucci - Verona, Itália

Cor vermelho rubi muito intenso, límpido e brilhante, o bouquet se abre com um sopro balsâmico e picante (gengibre), 

mas percebe-se imediatamente as agradáveis notas de frutas silvestres de geléia de amora, e de cerejas maduras 

conservadas no álcool. Sabor macio, de boa intensidade e persistência.

R$ 143

50% Cabernet Sauvignon, 25% Sangiovese, 20% Merlot e 5% Petit Verdot | Argiano - Toscana, Itália

“NC” é a abreviação de Non Confunditur, termo em latim que significa único, inconfundível. O NC nasce da união 

singular da nobre casta toscana – a Sangiovese - e francesas. Há muitos anos é considerado um dos melhores

blends tintos da Toscana.

R$ 188

Sangiovese; vinhas de 12-22 anos | Argiano - Montalcino, Itália

O Rosso di Montalcino da Argiano possui um pedigree nobre e é produto dos vinhedos de Sangiovese que se

estendem ao redor da vinícola.

R$ 320

Branco |Vietti - Piemonte, Itália

O Roero Arneis de Vietti é um típico branco com identidade piemontesa: elegante, floral, cítrico e com

um frescor vibrante. A Vietti foi quem salvou a uva Arneis da extinção.

R$ 330

Branco |Costa Boal - Douro , Portugal

A conjugação das melhores caracteristicas destas duas sub-regiões do Douro define o perfil Flor do Côa, 

estruturante e quente ( Douro Superior) e fresco e elegante (Cima Corgo). Vinho branco com estágio em cuba

de inox (uma parte) e em barricas de carvalho francês onde permanece durante seis meses.

R$ 118
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