CARTA DE VINHOS
Espumante
Vallontano Espumante Brut
110
Vallontano / Vale dos Vinhedos / Brasil
Com as uvas Pinot Noir e Chardonnay, as mesmas utilizadas em Champagne, Vallontano elabora
este espumante de bastante classe — seco, cheio de fruta e com grande apelo. Uma deliciosa
pedida como aperitivo ou para acompanhar entradas e carnes brancas. Uma ótima descoberta!

Brancos
Lapostolle Casa Chardonnay
166
Lapostolle / Casablanca / Chile
Um delicioso equilíbrio entre fruta e carvalho, além de uma elegância pouco comum para vinhos
do Novo Mundo. 28% do mosto sofre a fermentação e a maturação em barrica de carvalho francês.
72% do vinho é fermentado em cuba de aço inoxidável com controle de temperatura.
Nativa Terra Reserva Sauvignon Blanc
Nativa / Colchagua / Chile
Este exuberante branco impressiona pela notas puras e limpas de frutas cítricas.
No palato, é cheio e saboroso, com boa persistência. Não passa por barricas de carvalho
para manter o frutado expressivo. Um ótimo exemplo de Sauvignon Blanc do Novo Mundo.
O vinho não passa por madeira afim de preservar a frescura da fruta.

143

Nicosia Grillo Biovegan
140
Nicosia / Sicília / Itália
De cor amarelo palha com aromas florais intensos e notas cítricas e herbáceas.
Um branco fresco, frutado e persistente. Seus vinhedos são plantados em solo rico em
minerais e o cultivo bio vegano preserva suas expressões originais. É um vinho biovegano
pois não usa de proteínas animais (albumina) e minerais (bentonita) no processo de
clarificação que deixa o vinho translúcido e brilhante.
Cisplatino Torrontés
118
Pisano / Uruguai
Ótimo lançamento de Pisano, com excelente relação qualidade/preço. Elaborado com
a interessante uva Torrontés, muito encontrada no Uruguai e na Argentina. Leve, refrescante

e aromático, este branco uruguaio é muito agradável, sendo ideal como aperitivo.
Familia Cecchin Chardonnay
Junin / Mendoza / Argentina
Vinho fresco, com bom corpo e acidez equilibrada. Aroma frutado, abacaxi e pêssego.
Las 2ces Sauvignon Blanc / Macabeo
Chozas Carrascal / Utiel-Requena
Um vinho bastante aromático com uma forte expressão de um mediterrâneo Sauvigon Blanc.
Aroma intenso de flores brancas e frutas tropicais. Um vinho sedoso, com final longo
e bem estruturado.

95

82

Rosé
Las 2ces Bobal
Chozas Carrascal / Utiel-Requena / Espanha
Rosado jovem orgânico. Muito intenso e agradável, com aroma de frutas vermelhas, cor
rosa groselha. Bom equilíbrio entre corpo e acidez. Na boca, ocorrem os mesmos aromas
que no nariz, sendo fresco, untuoso, poderoso, longo e doce.

82

Tintos
Nativa Terra Reserva Cabernet Sauvignon

154

Nativa / Rapel / Chile
Nativa é a mais empolgante vinícola chilena dedicada à produção de vinhos exclusivamente
orgânicos. Nativa nasceu para levar adiante o conceito de vinhos produzidos sem nenhum tipo de
aditivo químico, seja nos vinhedos, seja na cantina. Maturado em barricas de carvalho francês,
o Cabernet Sauvignon combina uma presença elegante no palato com ótima profundidade de fruta.
Rio de los Pájaros Pinot Noir Reserva 2014
Pisano / Uruguai
Este novo Pinot Noir de Pisano mostra bastante caráter varietal, com notas terrosas e
um frutado maduro que lembra cerejas. Maturado em barricas de carvalho francês, mostra
boa concentração e um leve toque tostado.
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Nicosia Nero D’Avola Biovegan
140
Nicosia / Sicilia / Itália
Tinto suntuoso com estrutura e sabor de frutas vermelhas maduras. Seus vinhedos são
plantados em rico em minerais, ao lado do Etna, e o cultivo bio vegano preserva suas
expressões originais. De cor vermelho rubi brilhante, aroma de cerejas e framboesas frescas.
Macio, com boa estrutura e persistência. É um vinho biovegano pois não usa de proteínas
animais (albumina, caseína) no processo de clarificação que deixa o vinho translúcido e
brilhante.
Altano
138
Symington / Douro / Portugual
Um fantástico achado, o delicioso Altano foi indicado simplesmente como uma das “Melhores
Relações Qualidade/Preço em todo o mundo” pela Wine Spectator. A revista também o clasifica
como um dos maiores “Top Value” de Portugal. É um corte rico e saboroso de Tinta Roriz,
Touriga Franca e Tinta Barroca, elaborado com uvas do mítico vinhedo do vale da Vilariça,
pertencente à famosa família Symington no Douro.
Rosso Piceno
118
Saladini Pilastri / Marche / Italia
Saboroso tinto italiano, elaborado com uvas de videiras antigas, cultivadas organicamente,
mostra grande equilíbrio. Marcante e envolvente, é um belo achado em nossa carta de vinhos,
em um estilo fácil de beber, que combina muito bem com comida.
Familia Cecchin Malbec
Russell / Maipu / Argentina
Cor vermelho. Intenso. Aroma de romãs, morangos, cerejas. Corpo médio, boa acidez,
final prolongado.
Familia Cecchin Cabernet
Lujan de Cuyo / Mendoza / Argentina
Cor vermelho intenso. Aromas de frutos do bosque, pimentão e especiarias. Corpo
médio e taninos equilibrados.
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Las 2ces Bobal / Tempranillo / Syrah
82
Chozas Carrascal / Utiel-Requena / Espanha
Amadurecido em barricas durante cinco meses, entra com um corte de 51% Bobal, 39% Tempranillo
e 10% de Syrah. Apresenta uma acidez equilibrada no palato, que faz dele um vinho bem fresco e
intenso. Destaque maior para o equilíbrio entre as 3 uvas usadas no corte, que dão um vinho
com taninos bem sedosos e boa estrutura ao mesmo tempo.

Vinhos em Taça
Disponíveis de acordo com a nossa carta. Consulte nossa equipe.
Branco / Tinto

28

