




100- Chandon Brut Reserve                                             R$ 139,00
Aroma revela sutilezas �orais e frutadas. A primeira impressão ao paladar é uma 
acidez equilibrada, seguida de nítida sensação de redondeza e frescor.

101- Salton Brut                                                                   R$ 59,00
Aroma �no, limpo de fermentos (pão tostado) sabor fresco,
agradável preenchendo totalmente o paladar. Frescor agradável e um �nal delicado.

102- Faena Moscatel Rosé                                                 R$ 70,00
Espumante meio doce de coloração de pétalas de rosa. No nariz com aroma de 
frutas vermelhas e toque �oral. No paladar é
frutado, leve, adocicado e possui acidez agradável. Pleno de aromas frutados e 
frescor. Método Charmat.

103- Latitud 33 Chardonnay                                              R$ 76,00
Aroma intenso com notas de frutas frescas tropicais, como
abacaxi e banana, e damasco, associadas a ligeiros toques de baunilha. Seu sabor 
expressa claramente todo o frescor e a
delicadeza da fruta madura do Chardonnay das zonas frias de Mendoza.

104- Altanero Varietal Sauvignon Blanc                         R$ 49,00
Vinho com arte do Chile apresenta expressivos aromas maduros com notas de 
pêssego e cítricos. Na boca é agradável, delicioso, fresco e de elegante �nal.

105- La Mancha Branco                                                     R$ 70,00
Ideal para peixes, mariscos e carnes magras grelhadas.

106- Casal Garcia - Vinho Verde                                      R$ 84,00
Vinho português da região do Vinho Verde branco leve meio seco. Um vinho jovem, 
suave e fresco, de aroma equilibrado e levemente frutado. UvasTrajadura, Loureiro, 
Pedernã e Azal.

Espumante

Vinho Branco



107- Altanero Rosé de Cabernet Sauvig.                         R$ 49,00
Linda cor cereja, bem viva. Aromas de cereja, amoras e frutas do bosque. Vinho 
elegante, leve, fácil de beber e muito harmonioso. Um �nal muito agradável com 
bom corpo e um delicioso frescor.

108- Vidigal Rosé                                                                R$ 90,00
Notas de Morango, �orais, equilibrado, com boa acidez.

109- Salton Paradoxo Merlot                                             R$ 76,00
No seu aroma surgem notas de frutas vermelhas maduras e notas balsâmicas, as 
quais são ressaltadas por aromas próprios da
passagem por barricas de carvalho. Em boca, sua acidez é
refrescante, seus taninos são maduros e untuosos, e a
persistência gustativa é prolongada.

110- Latitud 33 Malbec                                                    R$ 76,00
Aroma intenso, fresco, destacando frutas vermelhas, como cerejas e ameixas, e 
toques de especiarias, baunilha e caramelo. Na boca apresenta-se redondo, vivo, 
intensamente frutado, untuoso e de corpo médio. Estilo amável e fresco, com ligeiro 
toque de madeira e retrogosto arredondado

111- Altanero Gran Reserva Carmenere                          R$ 98,00
Aroma de ameixas negras, tabaco e uma suave especiaria se
mistura com notas defumadas. De paladar com taninos sedosos e doces, resultado 
da excelente materia prima usada neste vino,
pimienta negra, tabaco e dominantes notas a ameixas negras
maduras com suaves matizes tostados que permitem um fresco e persistente �nal 
de boca.

112- Altanero Reserva Cabernet Sauvig.                         R$ 68,00
Elaborado com a arte dos vinhos Chilenos de altitude, tem aroma elegante e origi-
nal, com notas a frutos vermelhos maduros,
morangos e chocolate. Na boca é saboroso e atrativo, onde
nota-se o tostado fundido elegantemente com a fruta.
É equilibrado, prazeroso e com taninos suaves e persistentes.

Vinho Rosé
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113- Altanero Tri-Varietal                                                   R$ 72,00
Vinho com arte do Chile com três variedades de uvas. Cada uma expressando suas 
principais características. Aroma de frutas
vermelhas, amoras, framboesas e cassis. No paladar um vinho leve, de média estru-
tura com taninos muito agradáveis e acidez
equilibrada. Uvas Syrah, Malbec e Viognier.

114- Altanero Varietal Cabernet Sauvig.                         R$ 49,00
Elaborado com a arte dos vinhos Chilenos de altitude, tem aroma elegante e origi-
nal, com notas a frutos vermelhos maduros,
morangos e chocolate. Na boca é saboroso e atrativo, onde
nota-se o tostado fundido elegantemente com a fruta.
É equilibrado, prazeroso e com taninos suaves e persistentes.

115- Altanero Varietal Merlot                                            R$ 49,00
Aromas a frutas vermelhas como ameixas pretas se misturam com notas �orais. No 
paladar é um vinho maduro de intensidade média com taninos suaves e doces. 
Agradável e largo �nal na boca. Vinho com arte do Chile.

116- Coragem Regional                                                      R$ 92,00
Notas de framboesa, poderoso e complexo. Notas de frutos secos.

117- Rapariga da Quinta Colheita - Alentejo                  R$ 98,00
Jovial, elegantes notas de frutas maduras estão bem integradas às ligeiras notas 
tostadas. De média estrutura, com boa acidez e �nal agradável esse vinho foi 
elaborado a partir das castas
Aragonês, Trincadeira e Touriga Nacional. Estagiou durante seis meses em barricas 
de carvalho americano.

118- Pata Negra Oro Tempranillo                                     R$ 98,00
Combina com perfeição aromas de cacau e caramelo com frutas maduras e re�nado 
carvalho. Trata- se de um vinho com
característica jovem. Seco, com poucos taninos, corpo leve e bem equilibrado. 
Envelhecido por 6 meses em barrica de carvalho.

119- Conti di Campismo Primitivo                                   R$ 249,00
Primitivo di Manduria. Incrivel vinho estrutura, taninos macios,
envelhecido 7 anos, perfeito carnes, queijos.

120-Taça                                                                                R$ 18,00

121-Taxa de rolha                                                                R$ 30,00
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