Vinhos
Champagne e Espumante

PORTUGAL
Porta 6 Lisboa
Aroma frutado e floral. Acidez media e final médio. Harmonização com
frutos do mar.

Vinhos Rosés

Chandon Brut Brasil

CHILE

Proseco Canevari Itália
Litoral Pinot Noir Vale do Leyda
Chandon Rosé Brut Brasil

Aromas de frutas selvagens e cerejas, paladar delicado com notas de
morango. Harmonização com peixes, frutos do mar e aperitivos.

Vueve Cliquot Brut França
Don Perignon Brut

ESPANHA

França

Cristal França

Copa Real Rosado Cosecheros y Criadores (Martinez Bujanda)
Excelente novidade, este rosado é fresco e saboroso, ideal para ser tomado
como entrada, aperitivo ou acompanhando peixes e carnes brancas.

Vinhos Brancos

Gran Feudo Rosado

ARGENTINA

Chivite
Fresco, delicado e seco, cheio de charme, possui um delicioso bouquet e
boa presença de boca. Boa pedida como aperitivo ou aves e peixes mais
intensos.

Alamos Chardonnay Alamos (Catena Zapata)

FRANÇA

Indicado como “Best Buy” pela Wine Spectator pelo quinto ano
consecutivo e, segundo Jancis Robinson, “uma incrível barganha”, que
combina com frutos do mar, camarões, peixes, aves e carnes brancas
delicadas com molho branco.

Proemio Chardonnay Tupungato e Vale de Uco

Mistral Vannières Rosé Château Vannières
Grande novidade do cultuado Château Vanniéres, responsável por um dos
melhores rosés da França, é delicioso, um rosado seco e marcante. Boa
pedida para acompanhar aves e peixes saborosos.

Com atrativos aromas de frutas tropicais como abacaxi, pêssego,
banana e melão o paladar é leve, acidez equilibrada e harmonico no final.
Harmoniza bem com carnes brancas.

Vinhos Tintos

Urraca Chardonnay Agrelo

ARGENTINA

Corpor leve e sutis notas de fruta. Com aromas tostados, maça e marmleo,
este varietal é reconhecido por seu estilo elegante. Alta gama, agradavél e
refrescante. Harmonização com carnes brancas e queijos.

Uxmal Cabernet Sauvignon Bodegas Uxmal

Catena Chardonnay Catena Zapata
Na boca é macio e pleno, com frutas maduras, mel, baunilha e um
agradável e sutil toque tostado. Combina perfeitamente com Pratos
delicados de peixes ou aves.

É um vinho intenso e rico, com bastante personalidade e um delicioso e
elegante toque de carvalho. Na boca é concentrado e macio, de bom corpo,
acompanha muito bem carnes e massas.

Alamos Malbec Alamos (Catena Zapata)
Tem “um estilo elegante e sofisticado, bem francês” para Jancis Robinson, é
sempre um “Best Value” para a Wine Spectator e é considerado um
“excellent value” por Parker. Harmoniza com carnes vermelhas e massas.

Tilia Malbec Syrah

CHILE
Las Tizas Chardonnay Vale do Maule
Aromas tropicais como manda e abacaxi possuindo equilibrio na acidez e
estrutura. Harmonização com queijos, avez e peixes.

Las Tizas Sauvignon Blanc Vale do Maule
Aromas de lima, frutas cítricas integradas á ervas finas, abacaxi e mineral.
Harmonização com saladas verdes, queijos e peixes.

Carmen Classic Sauvignon Blanc

Viña Carmen
Um branco saboroso, cheio de charme e frescor. Bastante aromático e
fresco. Harmoniza com peixes, frutos do mar e queijo de cabra.

Combinando duas castas de grande exuberância, é um verdadeiro presente para os hedonistas. Macio, maduro e incrivelmente saboroso, mostra um
estilo moderno mas muito equilibrado, impossível de não gostar.

Proemio Malbec Tupungato e Vale de Uco
Aromas de frutas vermelhas, ameixas e cereja. Paladar possui um corpo
médio e uma textura aveludada. Harmoniza com carnes grelhadas e massas.

Viejo Isaias Clássico Malbec Pedriel e Luján de Cujo
Aromas de frutas maduras como figo e ameixa, paladar com taninos finos.
Harmoniza com carnes vermelhas.

Urraca Reserva Malbec Agrelo
Cavas Submarinas Sauvignon Blanc Vale do Itatá
Aromas de flores brancas, frutas cítricas. Boa acidez e frescor.
Harmonização com frutos do mar, atum e salmão.

Aromas de frutas maduras e um toque mentolado. Taninos doces e
sedosos, misturando frutas secas e toques minerais. Harmoniza com carnes
vermelhas e assados.

Montes Reserva Chardonnay Viña Montes

Urraca Reserva Cabernet Sauvignon Agrelo

Ótimo branco elaborado por Viña Montes bem equilibrado com as frutas
exóticas. Encorpado, rico, cremoso e de moderada acidez para harmonizar
varias pratos de peixes, frango e vitela.

Altacima 4090 Gewurztraminer

Vale do Lontué

Aromas florais, notas de damasco e lima. No palato, frutas refrescantes e
acidez mineral. Harmoniza com queijos e peixes temperados.

Litoral Sauvignon Blanc Vale do Leyda
Aromas frescos, lima-da-pérsia, nectarina. Paladaar complexo e equilibrado
com toque mineral acentuado. Harmonização peixeis e frutos do mar.

Aromas de framboesa, amoras, chocolate, tabaco e baunilha, muito volume e densidade, tanino macio e final longo. Harmoniza carnes vermelhas e
caças.

ARGENTINA
Uxmal Cabernet Sauvignon Bodegas Uxmal
É um vinho intenso e rico, com bastante personalidade e um delicioso e
elegante toque de carvalho. Na boca é concentrado e macio, de bom corpo,
acompanha muito bem carnes e massas.

DV Catena Cabernet Malbec Catena Zapata
Esbanja uma cativante fruta, com ótima profundidade. No palato é longo e
saboroso com combinação de carnes em geral.

Catena Malbec Catena Zapata
Com uma elegância e um senso de proporção raramente encontrado em
outros tintos de seu país. Já foi indicado como um dos “100 Melhores
Vinhos do Mundo” pela Wine Spectator. Acompanha carnes em geral.

Amancaya
O bouquet é bastante complexo e sutil, mostrando várias nuances e aromas
maduros, com carvalho muito fino. No palato é encorpado e muito
sofisticado perfeito para acompanhar de carnes em geral.

Urraca Primera Cab. Sauv. Merlot e Malbec Agrelo
Aromas de framboesa, amoras, chocolate, tabaco e baunilha, muito volume
e densidade, tanino macio e final longo. Harmoniza com carnes vermelhas e
caças.

Alma Negra Tinto Tikal (Ernesto Catena)

Carmen Premier Carménère

Viña Carmen
Este carmenere é um vinho macio com uma coloração intensa e muito escura. No olfato ele é rico e maduro, muito frutado, com vegetais e especiarias.
O vinho tem excelente estrutura, com intensidade e concentração e taninos
aveludados.

Litoral Pinot Noir Vale do Leyda
Buquê de cerejas, framboesa e especiarias. Paladar um corpo ligeiro, fino e
elegante, possuindo uma incrivel mineralidade. Harmoniza com para carnes
vermelhas magras e brancas.

Altacima 6330 Ensamblaje Vale do Lontué
Aromas complexox, mitilos, cassis e ameixa. Paladar excelente estrutura e
final longo. Harmoniza com carnes vermelhas de gordura media.

Montes Cabernet Sauvignon Reserva

Viña Montes
Trata-se de um tinto repleto de fruta e muito bem proporcionado, em estilo
redondo e exuberante, com boa presença de boca que combina
perfeitamente com carnes em geral.

Montes Alpha Carménère

Viña Montes
Concentrado e exuberante, mostra camadas de frutas maduras e
especiarias, com caráter excessivamente vegetal de alguns Carménère
combinando com carnes em geral.

ITÁLIA

O bouquet é exuberante e exótico, enquanto no palato mostra-se macio
e intenso, com personalidade bastante peculiar. Combina com carnes em
geral.

Montepulciano d’Abruzzo Vasari

CHILE

Secreto Rosso

Las Tizas Cabernet Sauvignon - Vale Do Maule

Aromas de frutas negras e vermelhas maduras como ameixas, especiarias
como pimenta negra. Suave e equilibrado, com refrescante acidez e com
suaves taninos. Harmoniza com carnes e queijos maduros.

Las Tizas Carménère - Vale Do Maule

Aromas de frutas negras e vermelhas maduras como ameixas, cassis e
amoras, com notas de especiarias. Paladar frutado com acidez refrescante e
suaves taninos. Harmoniza com queijos suaves, massas, carnes como porco
e cordeiro.

Las Tizas Merlot - Vale Do Maule

Aromas de frutas maduras como ameixas, com notas de especiarias.
Paladar frutado com acidez refrescante e suaves taninos. Harmonização
queijos suaves, massas, carnes como porco e cordeiro.

Cavas Submarinas Pinot Noir Vale do Itatá
Aromas frescos e maduro, muito complexo, com notas de geleias. Paladar
saboroso e concentrado, com boa acidez.

Carmen Classic Carménère

Viña Carmen
O bouquet é bastante complexo e cativante. Na boca mostra taninos suaves
e macios, com sabor de geléia de frutas vermelhas, notas de menta e
especiarias combinando massas, carnes e aves.

Terra Andina Reserva Syrah Terra Andina
Saboroso e cheio de fruta, surpreendeu Jancis Robinson em uma prova de
tintos chilenos: “fiquei bastante impressionada com o vinho”.
Altacima 4090 Carménère Vale do Lontué
Aromas de frutas negras e vermelhas que se combinam com pimenta negra.
Boa estrutura e final médio. Ideal para carnes de caça e branca.

Altacima 4090 Cabernet Sauvignon Vale do Lontué
Aromas de frutas negra, boa estrutura com taninos polidos e agradavel final
de boa. Harmoniza com variados tipos de carne.

Errazuriz Estate Series Carménère Errazuriz
Mostra cativantes aromas de fruta madura e deliciosas e complexas notas
de especiarias, sem o toque vegetal presente na maioria dos Carmenère
produzidos no Chile. Sedoso e equilibrado, enche a boca com um conjunto
longo e saboroso.

Barba
Combina um frutado saboroso com um toque terroso, que deixa o vinho
perfeito para acompanhar diversos pratos como risoto, carnes e massas.
Emilia Romagna
Aromas de cereja, paladar com acidez media e final médio. Harmoniza com
massas.

Sangiovese di Toscana IGT

Bonacchi
Um tinto fresco e agradável, elaborado com uvas Sangiovese plantadas nos
mesmos terrenos que dão origem aos Chianti. Combina com massas de
molhos leves, carnes e embutidos.

Mastro rosso IGT

Mastroberardino
O aroma é vinoso, com notas de frutas vermelhas e especiarias. Na boca é
bastante equilibrado, com um belo final que harmoniza muito bem com
carnes e pratos de sabor marcante como carnes em geral, massas e
embutidos.

Primitivo IGT Puglia

Bonacchi
Franco e cheio, mostra um estilo fácil de gostar e pode ser bebido
sozinho ou acompanhando uma diversidade de pratos como queijos mais
encorpados, salame, pratos com molho de tomate e carnes assadas.

Dolcetto di Dogliani San Luigi Marziano Abbona
O San Luigi mostra fruta abundante e muito sabor, combinando muito bem
com comida e carnes grelhadas.

Chianti Colli Senesi

Castello di Farnetella (Fèlsina)

Este saboroso Chianti é elaborado no melhor estilo dos Chiantis tradicionais,
combinando frescor, fruta madura e um toque sedoso no palato.

Vinhos de Meia Garrafa (375 ML)
Las Tizas Sauvignon Blanc Vale do Malue - Chile / Branco
Las Tizas Carménère Vale do Malue - Chile / Tinto
Carmen Classic Sauv. Blanc Viña Carmen - Chile / Branco
Alamos Chard. Alamos (Catena Zapata) - Argentina / Branco
Alamos Malbec Alamos (Catena Zapata) - Argentina / Tinto
Carmen Classic Carménère Viña Carmen - Chile / Tinto
Montes Cabernet Sauv. Reserva Viña Montes - Chile / Tinto
Catena Chardonnay Catena Zapata - Argentina / Branco

Vinhos de 1/4 Garrafa (187 ML)
Alamos Chard. Alamos (Catena Zapata) - Argentina / Branco
Alamos Malbec Alamos (Catena Zapata) - Argentina / Tinto

