CARTA DE VINHOS
Espumante
110
Roxanne Cava Brut – Chardonnay / Macabeo
Chozas Carrascal / Utiel-Requena / Espanha
Cor amarelo palha com reflexos dourados. Intenso, frutado e delicado. Notas de maçã, damasco
e frutas tropicais. Nuances suaves de flor de magnólia, torradas e creme. Na boca, fresco
e volumoso, com bolha fina e bem integrada. Acidez equilibrada, persistente e elegante.

Guatambu Brut Rosé (Champenoise) - Gewürztraminer / Pinot Noir
Guatambu / Campanha Gaúcha / Brasil
Delicada cor rosa claro com tons de salmão, aromas florais como rosas e jasmim,
e em segundo plano, aromas de morango e cereja. Perlage fino e abundante, cremoso,
com amplo volume e grande frescor.
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Brancos
Rivera del Notro - Moscatel de Alejandría, Corinto e Semillón (Natural)
160
Roberto Henríquez / Itata / Chile
Um branco de coloração "laranja", delicioso, com ótimo frescor e persistência, aromas
cítricos e florais. Realiza a fermentação em tanques de aço inox, permanecendo em contato
com as cascas por um período de 3 meses.
Faccin – Riesling Itálico ou Chardonnay (Natural)
135
Faccin / Vale dos Vinhedos / Brasil
Vinho natural laranja, macerado com as cascas. Lembra peras secas, frutas brancas maduras,
damasco e especiarias. 91 pontos no Guia Descorchados 2018. Produzido apenas com leveduras
selvagens em vinhedos próprios de forma sustentável. Sem adição de sulfitos.
Aphros – Loureiro
176
Vasco Croft Casal do Paço / Região DOC Vinho Verde / Portugal
Vinho biodinâmico, com aromas de limão e um toque de pétalas de rosa. Na boca é muito
fresco, limão, toranja, melão doce e no final uma mineralidade. Sua vinícola é reconhecida
como modelo de preservação do ecossistema, vinhas, florestas e animais silvestres.
Las Criollas de Don Graciano – Criolla Chica, Moscatel Rosado, Torrontes Sanjuanino
Paso a Paso / El Cepillo – Mendoza / Argentina
Notas marcantes de flores brancas e minerais e um interessante perfil cítrico.
Na boca tem uma textura de dar água na boca, bem característica das uvas criollas.
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Bojador - Antão Vaz / Arinto / Alvarinho
q128
Espaço Rural / Alentejo / Portugal
Aroma intenso, delicado, bem complexo, que vai desde o marmelo, pêssego, banana,
limão, maracujá e lichia à flor de laranjeira. Elegante na boca, boa acidez e estrutura
marcante. Produção biológica, feita com intervenção minima e leveduras nativas do Alentejo.
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 / Espanha
Aroma intenso de flores brancas e frutas tropicais com uma forte expressão de um
mediterrâneo Sauvigon Blanc. Um vinho sedoso, com final longo e bem estruturado.
Nancul Classic – Sauvignon Blanc
Hugo Casanova / Valle del Maule / Chile
Corpo médio, fresco e bem mineral. Notas de casca de limão, abacaxi, pêssegos brancos
e ervas.
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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.
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Tintos

Faccin - Pinot Noir (Natural)
135
Faccin / Vale dos Vinhedos / Brasil
Aroma muito marcante de rosas, frutas vermelhas, especiarias. No paladar é aveludado,
acidez na medida, equilibrado e muito persistente. Uva oriunda de vinhedos próprios
da Família Faccin que apresenta a franca expressão da casta. Vermelho brilhante e translúcido.
Como todo vinho natural, uma experiência distinta dos vinhos convencionais.
Bojador - Aragonez / Trincadeira / Touriga
132
Espaço Rural / Alentejo / Portugal
Cor rubi concentrada. De aroma exuberante com notas intensas de frutas negras ou vermelhas
maduras. Taninos redondos e bom volume na boca. Extremamente elegante, mostra boa acidez
e estrutura marcante o que prolonga a degustação. Fermentação com leveduras indígenas.
Regeneración - Bonarda
Família Kogan / Mendoza / Argentina
124
O Bonarda vem de vinhas sustentáveis e não usa nenhum aditivo químico na fermentação.
Vinho frutado, com taninos leves e macios, corpo médio. A cor é vermelha e roxa,
com aromas de amora, cereja, baunilha e café. Parte das vendas é destinada à regeneração
da biodiversidade e reflorestamento com espécies nativas da Fundação Tikun.
Familia Cecchin - Malbec
Russell / Maipu / Argentina
Cor vermelho. Intenso. Aroma de romãs, morangos, cerejas. Corpo médio, boa acidez,
final prolongado.
Las 2ces - Bobal / Tempranillo / Syrah
Chozas Carrascal / Utiel-Requena / Espanha
Amadurecido em barricas durante cinco meses, entra com um corte de Bobal, Tempranillo
e de Syrah. Apresenta uma acidez equilibrada no palato, que faz dele um vinho bem fresco
e intenso. Um vinho com taninos bem sedosos e boa estrutura ao mesmo tempo.
Nancul Classic – Cabernet Sauvignon
Hugo Casanova / Valle del Maule / Chile
Cor rubi intenso. Corpo médio, frutado, com um toque apimentado e fácil de beber.
Notas de frutas vermelhas maduras, como ameixa preta e geleia de morango.
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Vinhos em Taça

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