
Carta desVinhos
Seleção Especial 

de Vinhos Importados



Espumantes
Espanha  
Cava Don Román Semi Sec – Penedès ............................................................  R$ 94,90
Elaborado pelo método tradicional. Apresenta cor amarelo palha e perlage persistente. 
Levemente doce, fresco e equilibrado. Com notas florais e de mel.

portugal 
Messias Bairrada Brut Millésime. ....................................................................  R$ 99,00
Espumante com bolhas pequenas e numerosas, elaborado pelo método clássico. Possui aromas 
cítricos, de frutas maduras e um leve tostado. É seco, equilibrado e com boa acidez.

Vinhos Brancos
ItálIa 
Corbelli Pinot Grigio IGT – sicília .....................................................................R$ 98,00
Aromas frutados de maçã e pera, com toque floral. Vinho interessante, refrescante e com acidez 
picante. A vinificação inclui contato com a casca de parte do vinho para maior extrato e corpo.

França 
Château Reynon Sauvignon Blanc Denis Dubourdieu – Bordeaux ........... R$ 239,40
Apresenta aromas de frutas brancas, como pêssego, e notas minerais. No paladar, é seco, 
complexo, frutado e mineral, com grande acidez e potencial de envelhecimento.

portugal 
Varanda do Conde Alvarinho/Trajadura – Minho ...................................... R$ 138,90
Aroma frutado com notas minerais, com destaque para os frutos tropicais frescos e delicados. 
Em boca, é equilibrado e elegante.

ChIlE 

Céfiro Cool Reserve Sauvignon Blanc – casaBlanca ................................. R$ 127,50
Vinho de intensos aromas de frutas tropicais. Sabor frutado, de acidez bem balanceada e com 
ótimo frescor.

Vinhos Tintos
austrálIa 
Jacob’s Screek Shiraz  - Barrrosa Valley ...............................................................R$ 129,00
Apresenta aromas de frutas vermelhas e notas apimentadas. Em boca é seco, possui boa 
acidez, taninos macios e final longo e agradável.



argEntIna 

Alfredo Roca Fincas Malbec – Mendoza ......................................................... R$ 99,90
Boa concentração e equilíbrio. Taninos macios, aromas e sabores que lembram geleia.

Alfredo Roca Bonarda/Sangiovese – Mendoza ............................................ R$ 79,00
Apresenta aromas de frutas vermelhas e flores. Em boca, é seco, com taninos finos, boa acidez 
e equilíbrio.

Alfredo  Roca Finca Shiraz  – Mendoza .......................................................... R$ 99,00
Apresenta aroma de frutas vermelhas, negras e especiarias. Em boca, percebe-se muita fruta 
fresca, taninos maduros e ótimo equilíbrio.

Alfredo Roca Parcelas Originales Malbec – Mendoza ...............................R$ 129,00
Aromas intensos que lembram frutas escuras, violeta e cerejas. Em boca, traz equilíbrio entre 
a intensidade e o frescor, graças aos seus taninos elegantes e boa acidez.

Alambrado Malbec Bodega Santa Julia - Vale do uco, Mendoza........... R$ 99,90
Possui aromas de frutas vermelhas como ameixas, amoras, e cerejas. Também, os que vêm da 
maturação em barrica, como baunilha, tabaco e chocolate.

Alambrado Pinot Noir Bodega Santa Julia - Vale do uco, Mendoza ...........R$ 99,90
Possui aromas frescos de frutas vermelhas, é complexo e delicado. Apresenta corpo médio, 
taninos delicados e muito saboroso em boca.

Gran Alambrado Malbec Bodega Santa Julia - Vale do uco, Mendoza .........R$ 129,90
Esse rótulo é o ícone da linha Alambrado, com vinhos modernos e elegantes, que expressam 
a fruta como protagonista. Apresenta aromas de frutas vermelhas, com notas de violetas. Em 
boca, é equilibrado, com taninos que transmitem complexidade.

Porteño Malbec Norton - Mendoza ...................................................................... R$ 69,00
Possui aromas de frutas vermelhas como ameixas, amoras, e cerejas. é complexo e delicado, 
apresenta corpo medio e taninos delicados.

Norton Select Malbec - Mendoza .......................................................................... R$ 93,00
Apresenta aromas frutados. Em boca, destacam-se a estrutura firme e o final delicado.

Norton Malbec DOC - Mendoza ............................................................................. R$ 114,00
Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras e pimenta-preta. Em boca, taninos macios, 
ótima estrutura e longo final. 

Norton Alturas Cabernet Franc - Mendoza ......................................................... R$ 189,00
Apresenta aromas de frutas vermelhas, com notas de menta e pimenta. Em boca, apresenta 
ótima estrutura e taninos macios.

BrasIl 
Arte Cabernet Sauvignon / Merlot Casa Valduga - Vale dos Vinhedos .......... R$ 78,00
A composição equilibra a estrutura do Cabenet Sauvignon e a maciez do Merlot
O olfato é marcado pela notas de frutas negras e especiarias. Em boca, corpo pleno e ao mesmo 
tempo elegante, revelam a personalidade das duas castas emblemáticas que o deram origem.

Naturelle Cab. Sauvignon / Merlot / Marselan Casa Valduga - Vale dos Vinhedos ...R$ 97,90
Apresenta coloração vermelho rubi, com reflexos violáceos. O aroma é intenso, com destaque para 
notas de frutas vermelhas e negras, como amora e morango, é um vinho leve, macio e equlibrado.



uruguaI 
Elegido Tannat / Merlot – canelones ............................................................... R$ 79,90
Apresenta aromas de frutas vermelhas muito maduras. Em boca, é seco, possui boa acidez, 
corpo médio, taninos macios e final harmônico.

Criado en Roble 15 Meses Blend – canelones ............................................. R$ 219,00
Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras, defumado e tostado. Em boca, é seco, muito 
encorpado, com taninos finos e final longo. Amadurece em barricas de carvalho francês por 15 
meses. O vinho não é filtrado nem estabilizado antes de ser engarrafado.

ChIlE 

Bodega Vieja Cabernet Sauvignon – MaiPo ................................................. R$ 59,90
Vinho de corpo leve. Sabores e aromas de frutas vermelhas como ameixas. 

Santa Carolina Estelar 57 Carmenère – raPel ............................................ R$ 89,90
Possui aroma de frutas escuras (cereja), notas de pimenta preta e outras especiarias. Em boca, 
é seco, possui médio corpo, acidez em equilíbrio com seus taninos macios e final persistente.

Santa Carolina Estelar 57 Cabernet Sauvignon – raPel ......................... R$ 89,90
Aroma de frutas vermelhas maduras e especiarias. No paladar, é seco, possui corpo médio, boa 
acidez com taninos sedosos e final persistente.

Carolina Reserva Carmenère – cachaPoal ..................................................... R$ 144,90
De corpo médio, sabor de frutas maduras e notas de especiarias.

Céfiro Cool Reserve Carmenère – raPel ........................................................ R$ 127,90
É um carmenère de bom corpo, expressivo e elegante. Sabor de frutas maduras e especiarias, 
de taninos macios e final bem equilibrado.

Céfiro Cool Reserve Cabernet Sauvignon – MaiPo .................................... R$ 127,90
Vinho com aroma que lembra frutas vermelhas, com notas de cassis e cacau. Em boca, 
apresenta boa acidez e taninos maduros e macios.

Trapecista Reserva Carmenère – Maule ......................................................... R$ 59,90
Apresenta aromas de frutas vermelhas frescas, com notas de ameixas em compotas e pimentas. 
O paladar é equilibrado e com taninos macios.

Trapecista Reserva Pinot Noir – Maule .......................................................... R$ 59,90
Possui aromas de groselha com notas florais. Em boca, é elegante e equilibrado, com taninos macios.

França 
Beaujolais Abel Pinchard – Borgonha ............................................................. R$ 175,90
Vinho jovem e leve, com aromas de frutas vermelhas. Em boca, é seco e equilibrado.

Gevrey-Chambertin – Borgonha .......................................................................R$ 1.320,00
Apresenta aroma de frutas vermelhas, como framboesa e notas de gengibre, baunilha e leve 
tostado. No paladar, é seco, elegante, com taninos macios e final equilibrado. Amadurece em 
barricas por 15 meses.

Espanha 
Monastério de San Prudêncio Marqués de Tomares – rioja ................R$ 79,90
Um Rioja jovem e leve. Apresenta aroma de frutas vermelhas e notas florais. Em boca, é seco, 
possui boa acidez, com final frutado.



Pata Negra Oro – ValdePeñas .............................................................................. R$ 98,00
Vinho de cor rubi violáceo que combina com perfeição aromas de cacau e caramelo com frutas 
maduras. Trata–se de um vinho com característica jovem. No paladar, é seco e bem equilibrado.

Nuestro 8 meses Premium Fincas – riBera del duero. .............................. R$ 149,00
Apresenta aromas intensos de frutas vermelhas, ervas e um toque tostado. Em boca, prevalecem 
as frutas e os toques minerais. Possui taninos macios e corpo médio.

Don Román Marqués de Tomares – rioja ....................................................R$ 119,00
Um Rioja jovem e agradável, com boa fruta e notas de baunilha. Em boca, tem taninos maduros 
e equilíbrio correto.

Marqués de Tomares Crianza – rioja .............................................................R$ 186,00
Clássico da região da Rioja, encorpado, com aromas de frutas vermelhas, tostado e com toque 
de baunilha. Final bem equilibrado.

ItálIa 
Barbera La Quercia Cantina Bennati – PieMonte .........................................R$ 85,90
De cor vermelho rubi intenso, com aromas de frutas vermelhas e violeta. Corpo médio com 
final harmônico.

Corbelli Sangiovese – Puglia .............................................................................. R$ 94,00
Apresenta aromas frutados que lembram cereja e morango, com notas de especiarias. Em 
boca, é equilibrado e frutado.

Forte Ambrone Etichetta Nera IGT – toscana .............................................. R$ 119,00
Apresenta aromas de cerejas, frutas pretas e notas de baunilha. Em boca, destacam-se seus 
taninos delicados e macios. Esse vinho representa as tradições e ao mesmo tempo o espírito 
inovador da Toscana.

Luccarelli Rosso – Puglia ..................................................................................... R$ 135,24
Vinho de cor vermelho rubi intenso. Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras. Corpo 
médio, macio e bem balanceado.

Chianti Bellosguardo – toscana ........................................................................ R$ 133,50
De médio corpo e bem equilibrado. Com aromas de frutas vermelhas e notas de violeta.

Luccarelli Primitivo – Puglia ............................................................................... R$ 166,90
De cor rubi escuro. Apresenta aromas de frutas escuras (ameixa e cereja) e notas de baunilha. 
No paladar, é seco, apresenta corpo médio, boa acidez, taninos macios e final persistente.

Rosso di Montalcino - Camigliano - toscana .............................................. R$ 349,00
Apresenta aroma de frutas vermelhas frescas, baunilha e chocolate. No paladar, é seco, possui 
médio corpo, boa acidez e taninos finos.

Barbera Luigi Einaudi - dogliani, PieMonte .....................................................R$ 489,00
Vinho com aromas de frutas vermelhas e negras maduras. Em boca, apresenta-se frutado 
e encorpado, com taninos refinados. Amadurece 12 meses em barrica de carvalho e 
posteriormente na adega antes da comercialização.

Brunello di Montalcino Villa Fabrizia – toscana ......................................... R$ 631,00
Um clássico vinho italiano da tradicional região da Toscana. Vinho encorpado com taninos 
maduros.  Aromas e sabores de muita complexidade em função dos dois anos de envelhecimento 
em barricas de carvalho e mais dois anos em garrafa na adega. Um Brunello que conjuga 
estrutura e elegância.



Barolo Ludo Luigi Einaudi - Barolo e Monforte d’alBa, PieMonte ...........R$ 1.296,00
Apresenta aromas exuberantes de frutas e especiarias que ao longo dos anos evoluem para 
couro e trufas. Em boca, é encorpado, volumoso, suculento e aveludado, com final longo e 
equilibrado. Vinho com grande potencial de envelhecimento. Amadurece por 30 meses em 
barrica de carvalho seguido de um longo descanso em garrafa antes da comercialização.

Amarone della Valpolicella Classico Bertani - Vêneto .............................. R$ 2.489,00
Apresenta aromas de frutas secas, ameixas, anis e notas de chá. Possui excelente acidez, bom 
corpo e taninos finos, abundantes e persistentes. Amadurece em barricas de carvalho esloveno 
por 6 anos e passa mais 12 meses na adega antes de ser comercializado.

portugal 
Olaria Suave Carmim – alentejo ....................................................................... R$ 69,00
Agradável e bem frutado. Com açúcar residual natural, este alentejano agrada quem está 
iniciando no mundo do vinho.

Terras d’el Rei Carmim – alentejo ..................................................................... R$ 69,00
Vinho de corpo leve, taninos macios, aromas e sabores de frutas maduras.

Reguengos DOC Carmim – alentejo ................................................................  R$ 74,00
Vinho com aroma de frutas vermelhas maduras e leve toque floral. Em boca, é seco, possui 
corpo médio, boa acidez, taninos finos e final longo.

Monsaraz DOC Carmim – alentejo ................................................................... R$ 84,00
De cor rubi brilhante. Tem aromas de frutas (amoras e groselhas). Vinho de corpo médio, 
taninos macios e um final de boca frutado.

Garrafeira dos Sócios DOC Carmim - alentejo............................................ R$ 421,00
Apresenta aromas evoluídos de especiarias, passas e baunilha. Em boca, é seco, encorpado, 
robusto, com boa acidez, taninos finos e abundantes, longo e equilibrado. Estagia 24 meses em 
barrica de carvalho e passa mais 12 meses em adega antes da comercialização.

Vinhos de 375ml
tIntos

ChIlE 
Santa Carolina Reserva Cabernet Sauvignon – colchagua ....................R$ 63,00
Vinho de cor vermelho rubi brilhante, com aroma de frutas vermelhas e especiarias. No paladar, 
é seco, possui corpo médio, boa acidez, taninos sedosos e final persistente.

ItálIa 
Chianti Bellosguardo – toscana ........................................................................ R$ 89,00
De médio corpo e bem equilibrado. Possui aromas de frutas vermelhas e notas de violetas.

portugal 

Tons de Duorum – douro .................................................................................... R$ 79,00
Vinho de cor rubi, com aromas de frutas vermelhas maduras e toque floral. Possui corpo 
médio, boa acidez e taninos macios.



Vinhos de 187ml
tIntos

ChIlE 

Vistaña Cabernet Sauvignon / Merlot – Santa Carolina – raPel ......... R$ 36,90
Apresenta sabor de frutas vermelhas. Vinho leve com taninos macios.

Vistaña 187 Cabernet Sauvignon – Santa Carolina – raPel ................. R$ 36,90
Apresenta sabor de frutas vermelhas. Vinho leve com taninos macios.

Vinhos em Taça
portugal 

Olaria Bag in Box Carmim Rosé (taça 150ml)  ..........................................  R$ 18,00

Olaria Bag in Box Carmim Tinto (taça 150ml)  ..........................................  R$ 18,00

Vinhos de Sobremesa e 
Fortificados

porto

Porto Messias Tawny (taça 50ml)  .................................................................. R$ 23,00

MadEIra

Justino’s Madeira 3 anos (taça 50ml)............................................................ R$ 25,00


