
Champagne e Espumantes  

Casa Valduga – Art Brut Rose – Vale dos Vinhedos, Brasil 
 

Atraente rosa salmão, perlage fino e abundante. Bouquet elegante e delicado. Destacam-se notas florais, com nuances 

frutados, lembrando pêssego e amora. Fresco, com acidez vibrante e excelente retrogosto. 
R$ 105 

Hermann – Bossa Nº1 Brut – Serra Gaúcha, Brasil 
 

 

Palha claro e brilhante. O nariz apresenta frutas cítricas e de polpa branca (abacaxi, pêra), florais e leves notas de pão, 

(fermento). Na boca é fresco, de boa cremosidade e harmonia. Boa persistência. 

R$ 89 

Pizzato – Brut Branco Tradicional D.O.V.V. – Vale dos Vinhedos, Brasil 
 

De cor amarelo-claro e reflexos esverdeados, perlage fina e abundante. Aromas de flores brancas, frutas cítricas 

maduras, frutas cristalizadas e pão. Amplo na boca, acidez e álcool equilibrados, de bom corpo, refrescante e cremoso.  

R$ 129 

Veuve Clicquot – Brut – Champagne, França 
 

Seu aroma, intenso e agradável, tem notas frutadas e de brioche. Perlage intenso e fino. Sua harmonia, seu frescor e 

sua notável estrutura frutadas atingem plenamente o paladar. 

R$ 450 

Casa Valduga – Art Brut 375 mL– Vale dos Vinhedos, Brasil 
 

 

Coloração amarelo palha, com perlage fino e persistente. Aroma elegante e nítido, com notas de frutas tropicais e pão tostado. De 

acidez moderada, apresenta-se leve e fresco, com atraente final de boca, remetendo às notas frutadas. 

R$ 59 

Basso – Monte Paschoal Prosecco Brut 187 ml – Serra Gaúcha, Brasil 
 

Cor amarelo claro, com reflexos verdes e perlage persistente. Aroma nítido, boa intensidade, aromas frescos que lembram pêssego, 

melão e laranja lima, completados com leves aromas florais. Leve e fácil de beber, acidez refrescante e sabor agradável e frutado. 

R$ 25 

Todos as garrafas possuem 750 mL, exceto quando diferentemente indicado 

Brancos 

Terranoble – Sushi Sauvignon Blanc – Valle Central, Chile 
 

 

Cor esverdeada límpida e brilhante. Possui aromas de frutas cítricas, limão e notas de ervas. Na boca é leve, convidativo, com acidez 

equilibrada e muito refrescante. Final saboroso. Perfeito para beber sem acompanhamento, ou com sushi e sashimi; pescados em 

preparações simples: salteados, na chapa ou brasa com pimenta moída e sal. 

R$ 89 

R$ 66 

Amalaya – Torrontés-Riesling – Calchaquíes, Argentina 
 

 

Tonalidade verde brilhante. Aroma exótico (lichia, fruta-do-conde), também de casca de cítricos, e ervas. Textura 

macia, fresco, com boa persistência. 

R$ 110 

Tarapacá – Cosecha Sauvignon Blanc – Valle Central, Chile  

Vinho de cor amarelo claro e brilhante remete aromas delicados e florais, ressaltando rosas brancas. Na boca é um vinho jovem e 

de grande frescor. 

R$ 100 

Pizzato – Legno Chardonnay– Vale dos Vinhedos, Brasil 
 

De coloração amarelo palha dourado, límpido e brilhante. No olfato apresenta aromas intensos de frutas tropicais maduras, abacaxi, 
manteiga, baunilha, especiarias doces e mel. Na boca, complexo, equilibrado, elegante e de muito boa persistência. Um grande 
Chardonnay barricado. 

R$ 165 

Lídio Carraro – Dádivas Chardonnay – Vale dos Vinhedos, Brasil 
 

Cor amarelo-palha, brilhante. Aroma elegante de flores brancas, notas tropicais de abacaxi, melão, pera e toque mineral. 

Ao paladar é envolvente, equilibrado, persistente e possui ótimo frescor. 

 



Brancos 

Terranoble – Chardonnay – Valle Central, Chile 
 

Coloração palha cristalino com tons esverdeados. Mostra um nariz intenso em fruta madura, abacaxi e pêra, suaves 

notas cítricas, alguns aportes herbáceos e amanteigados. Macio, com delicioso frescor a inundar o palato. 

R$ 89 

Tarapacá – Gran Tarapacá Reserva Sauvignon Blanc 375 ml – Casa Blanca, Chile  
 

Coloração amarelo brilhante com reflexos esverdeados. Aroma fresco e intenso de notas cítricas como abacaxi e pêssego. Notas 

minerais realçam a complexidade deste vinho. Em boca é equilibrado, de rica acidez, intenso e com retrogosto refrescante  
R$ 56 

Tarapacá – Leon Tarapacá Sauvignon Blanc 187 ml – Valle Central, Chile 
 

Coloração amarelo brilhante com reflexos esverdeados; intensos aromas de frutos cítricos, tais como lima, limão e toranja, junto com 

notas de grama fresca, maracujá, pêssego e melão. Na boca é torrado e fresco, com rica acidez. 

R$ 23 

Todos as garrafas possuem 750 mL, exceto quando diferentemente indicado 

Roses 

R$ 76 

Quinta da Neve – Rose – São Joaquim, Brasil 
 

Belíssima coloração rosa tênue brilhante. Abre-se no olfato revelando flores, bergamota e também frutas vermelhas silvestres. 

Confirma no palato seu volume, com vibrante frescor e agradável mineralidade que perduram no fim-de-boca. 
R$ 95 

Lídio Carraro  – Faces Rose 187ml – Serra Gaúcha, Brasil  
 

 

Cor rose claro com reflexos salmão. Aromas frutados e frescos de cereja, groselha, framboesa, morango e notas 

elegantes de rosas e especiarias. Em boca se apresenta refrescante e elegante, excelente corpo. 

R$ 27 

Tintos  

Viña San Esteban – In Situ Pinot Noir Reserva – Valle del Aconcagua, Chile 
 

 

Coloração vermelho-rubi intenso de média profundidade. Elegante e aromático, apresenta ótima tipicidade, aromas de cereja e 

especiarias, bem como baunilha por passar em barricas por 8 meses. Na boca possui corpo médio, taninos suaves, boa acidez e 

execelente retrogosto. 

R$ 94 

R$ 66 

Luigi Bosca – Pinot Noir – Mendonza, Argentina 
Coloração vermelho-rubi com tons violáceos, aroma complexo de frutas vermelhas, reminiscentes a morangos, notas de café, 

chocolate e baunilha. Corpo médio e textura leve, possui taninos aveludados e acidez bem ajustada. Um vinho muito elegante. 

R$ 169 

Lídio Carraro  – Faces Rose – Serra Gaúcha, Brasil  
 

 

Cor rose claro com reflexos salmão. Aromas frutados e frescos de cereja, groselha, framboesa, morango e notas 

elegantes de rosas e especiarias. Em boca se apresenta refrescante e elegante, excelente corpo. 

Tarapacá – Leon Tarapacá Carbenet Sauvignon – Valle Central, Chile 
 

De coloração vermelho-rubi; aromas frutados, com leve toque herbáceo e de chocolate, e um paladar leve e fresco; é fácil de gostar e 

versátil para harmonizar.  

R$ 23 

Tarapacá – Cosecha Merlot – Valle Central, Chile  
 

De cor rubi intenso, possui as mais puras características da uva, macio e delicado, um vinho jovem e frutado. Perfeito para qualquer 

ocasião, Aroma de frutas vermelhas como cereja e amora, leves notas de baunilha, corpo médio, equilibrado, taninos macios, 

agradável em boca. 

User
Máquina de escrever
187 ml




