
O ácido é juntamente com 
o açúcar um dos elementos 
mais importantes presentes na 
polpa das uvas. Quando a uva 
amadurece o conteúdo de açúcar 
aumenta e o de ácidos diminui. O 
desafi o é colher a uva exatamente 
quando existe o equilíbrio óti mo 

entre esses dois elementos. Proveniente da casca e das sementes 
o tanino é um dos elementos mais 
intrigantes dos vinhos, principalmente 
dos ti ntos, pois dependendo de sua 
quanti dade ele pode aumentar ou 

reduzir a grandeza de um vinho.

CORBELLI PRIMITIVO 
Safra: 2017 | Vinícola: Castellani
Terroir: Puglia | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uva: Primiti vo
Vinho com aromas frutados com notas 
de alcaçuz. Em boca é encorpado, 
quente e com taninos fi rmes.

R$ 85,00

ESTIBA MALBEC
Safra: 2017 | Vinícola: Bodegas Esmeralda
Terroir: Mendonza | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uva: Malbec
Malbec bem equilibrado com aroma 
intenso, bem frutado e toques de 
baunilha. No paladar, o frutado se 
confi rma com um excelente volume 
de boca taninos redondos e macios.

R$ 90,00

KALFU MOLU PINOT NOIR
Safra: 2017 | Vinícola: Venti squero
Terroir: Valle de Casablanca | alc. 12,5%
Tipo: Tinto | Uva: Pinot Noir
Vinho de aromas complexos e 
elegantes. Mesclam-se notas de 
frutas cítricas e tropicais como 
abacaxi e pera, acompanhadas de 
suaves nuances minerais e herbáceas. 
Em boca apresenta grande equilíbrio. 
A acidez viva anuncia um vinho de boa 
intensidade e fascinante frescor. O 
fi nal de boca volta a trazer sensações 
cítricas e delicadas nuances vegetais.

R$ 95,00

MONTES TOSCANINI 
TANNAT 
Safra: 2018 | Vinícola: Montes Toscanini
Terroir: Canelones | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uva: Tannat
Vinho com aromas de frutas 
vermelhas. No paladar é seco, de boa 
acidez, encorpado com taninos bem 
estruturados e fi nal equilibrado.

R$ 85,00

Se compararmos dois vinhos de uma 
mesma região, muitas vezes o de 
maior teor alcoólico será considerado 
o melhor dos dois. Isso ocorre porque 
as uvas mais maduras, além de possuir 
maior concentração de açúcar, que 
será transformado em álcool, também 
possuem taninos mais macios, além de 

aromas e sabores mais presentes

Premium

SANTA ALVARA MERLOT 
REVERVA 
Safra: 2015 | Vinícola: Lapostolle
Terroir: Valle Central | alc. 13,5%
Tipo: Tinto | Uva: Merlot
Elaborado com a Merlot de vinhedos 
plantados no Vale de Rapel, é um 
ti nto macio, com boa concentração 
de fruta madura e um toque sedoso 
no palato. Os Merlots da Lapostolle 
estão entre os melhores do Chile.
Envelhecimento: maturado em barricas de 
carvalho francês

R$ 80,00

CARMEN INSIGNE 
CARMENERE
Safra: 2017 | Vinícola: Viña Carmen
Terroir: Valle Central | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uva: Carmenere e Cabernet 
Sauvignon
Muito saboroso, cheios de fruta – 
combina ameixa, cereja e morango 
com um leve toque herbáceo, de 
pimenta preta e chocolate. De corpo 
médio, é um vinho ti nto macio e 
prazeroso. 
Envelhecimento: 6 meses em barricas de 
carvalho francês e americano

R$ 95,00

PRIMITIVO DI MANDURIA 
CANTOLIO URCEUS
Safra: 2016 | Vinícola: Cantolio
Terroir: Puglia | alc. 14,00
Tipo: Tinto | Uva: Primiti vo
Vinho com aromas de menta, sálvia 
e outras ervas balsâmicas misturadas 
à fruta madura. Em boa possui 
corpo médio, com bastante volume. 
Persistente com notas fl orais no fi nal.
Premiações & Reconhecimentos:
        88 pontos Luca Maroni
        2 bicchieri Gambero Rosso

R$ 120,00

CATENA MALBEC
Safra: 2016 | Vinícola: Catena Zapata
Terroir: Mendonza | alc. 13,5%
Tipo: Tinto | Uva: Malbec
O ti nto que mostrou ao mundo 
o potencial da casta Malbec para 
originar vinhos de classe mundial. A 
safra 2015 conquistou novamente 91 
pontos de Robert Parker, que destacou 
seu palato “muito equilibrado, 
elegante e suti l, com taninos muito 
fi nos”, além da excelente qualidade 
pelo que custa.
Premiações & Reconhecimentos:
        92 pontos Robert Parker
        91 pontos James Suckling
Envelhecimento: o vinho amadurece em 
barricas de carvalho francês e americano

R$ 160,00

COMO VOCÊ DESEJA 
DEGUSTAR SEU VINHO HOJE?



R$ 75,00

NEDERBURG ROSÉ
Safra: 2017 | Vinícola: Nederburg
Terroir: Paarl | alc. 12,0%
Tipo: Rosé | Uvas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot,
Shiraz e Pinotage
Vinho com aromas de algodão doce, 
cerejas, morangos e ervas secas. De 
sabor limpo, frutado e refrescante. 
Corpo médio e excelente acidez.

150ml 750ml
R$ 16 R$ 70

Bubbless

ESPUMANTE BRUT
ESPUMANTE ROSÉ
Experimente nossos 
rótulos iti nerantes, 
consulte nossa equipe! 

TODA QUINTA A TAÇA SAI POR R$ 12!

O álcool é o resultado do 
contato da levedura com o 
açúcar natural da polpa da uva. 
É um elemento básico do vinho 
que possui infl uência direta na 
qualidade da bebida. Quanto 
mais maduras as uvas mais 
açúcar natural elas contem, 
e consequentemente mais 
elevado será o teor de álcool. 

MILUNA ROSSO PUGLIA 
Safra: 2018 | Vinícola: San Marzano
Terroir: Puglia | alc. 12,0%
Tipo: Tinto | Uvas: Negroamaro, Sangiovese 
e Malvasia Nera
O vinho possui aromas de cerejas 
maduras e ameixas negras com pitadas 
de especiarias. Encorpado com taninos 
redondos, é equilibrado e fácil de beber 
e agradar.

R$ 65,00

QUINTA DE BONS VENTOS 
ROSÉ 
Safra: 2018 | Vinícola: Casa Santos Lima
Terroir: Lisboa | alc. 9,5%
Tipo: Rosé | Uvas: Castelão, Camarate e 
Cabernet Sauvignon
Este rosé leva ao nariz uma profusão 
de aromas de frutas vermelhas e notas 
fl orais. Em boca, tem boa acidez, 
equilíbrio e um fi nal persistente.

R$ 65,00 R$ 75,00

NEDERBURG 1791 PINOTAGE
Safra: 2017 | Vinícola: Nederburg
Terroir: Western Cape | alc. 14,0%
Tipo: Tinto | Uvas: Pinotage
Vinho com aromas de ameixas maduras 
e toque de alcaçuz e carvalho com 
especiarias. No paladar é seco, frutado, 
com taninos suaves e retrogosto 
persistente.
Envelhecimento: 8 a 12 meses em carvalho

QUINTA DE BONS VENTOS 
TINTO 
Safra: 2017 | Vinícola: Casa Santos Lima
Terroir: Lisboa | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uvas: Castelão, Camarate, Tinta 
Miúda e Touriga Nacional
Possui aromas de frutas vermelhas, 
especiarias e chocolate. No paladar 
é redondo, agradável e equilibrado, 
graças à fi rmeza de seus taninos.
Envelhecimento: 4 meses em carvalho

R$ 65,00

Bubbless day ! 

LV ROSSO
Seguindo a tradição das autênti cas 
tratt orias italianas o La Vinicola apresenta 
seu vinho ti nto da casa: de cor rubi, aroma 
de frutas vermelhas e paladar seco, possui 
corpo médio e fi nal harmônico.

150ml
R$ 10

375ml
R$ 25

LV Rosso
AS SAFRAS PODEM 

VARIAR DE ACORDO 
COM ESTOQUE DAS 

VINÍCOLAS

A polpa é o centro macio e 
suculento da uva, e a parte 
que se transformará em vinho: 
consti tuída principalmente de 
água, açúcar, ácidos e minerais. O 
açúcar é crucial para a vinifi cação, 
pois se converterá em álcool.

Best Sellers

As cascas são as principais 
responsáveis pelo aroma e pelo 
sabor do vinho, bem como pela 
cor e pelo tanino (as sementes 
também contribuem com um 

pouco de tanino).

CAP VINHO
VERDE BRANCO
Safra: 2017 | Vinícola: Casa Agricola 
Portugal
Terroir: Minho | alc. 11,5%
Tipo Branco | Uvas: Loureiro, Arinto e 
Trajadura
É um vinho refrescante, com aromas 
fl orais e frutos cítricos, macio, jovem e 
leve.

BENNATI BARBERA LA 
QUERCIA 
Safra: 2016 | Vinícola: Canti na Bennati 
Terroir: Piemonte | alc. 12,0%
Tipo: Tinto | Uva: Barbera
Com aroma de frutas vermelhas, com 
notas de cerejas frescas e violeta, 
possui sabor seco, óti ma acidez, 
taninos maduros, corpo médio e fi nal 
aveludado.

ESPORÃO PÉ TINTO 
Safra: 2017 | Vinícola: Herdade do Esporão
Terroir: Alentejo | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uvas: Aragonês, Syrah e Touriga 
Nacional
O vinho possui aromas de frutas 
vermelhas e traz no paladar leveza, 
frescor e harmonia entre acidez e fruta. 
De corpo médio é bem equilibrado e 
com fi nal sedoso.

ESPORÃO PÉ ROSÉ 
Safra: 2017 | Vinícola: Herdade do Esporão
Terroir: Alentejo | alc. 12,5%
Tipo: Rosé | Uvas: Trincadeira, Moreto e 
Castelão
De paladar leve e aroma de frutas 
vermelhas frescas, é gostoso de beber e 
fácil de agradar. Tem refrescante acidez 
e fi nal médio, com toques minerais, de 
ervas e de morangos. 

TANTEHUE CHARDONNAY  
Safra: 2018 | Vinícola: Venti squero
Terroir: D.O. Valle Central | alc. 13,0%
Tipo: Branco | Uva: Chardonnay
É um vinho expressivo, fresco e 
tropical com aromas de frutas como 
abacaxi, papaia e manga. Se apresenta 
com acidez equilibrada e grande 
persistência, onde voltam a aparecer 
intensamente as notas tropicais. Tem 
fi nal limpo e elegante.

ANTARES CARMENERE  
Safra: 2018 | Vinícola: Antares
Terroir: D.O. Valle Central | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uva: Carmenere
É um vinho sedoso e exuberante, com 
aromas de frutas vermelhas maduras, 
especiarias como pimenta e notas de 
baunilha e canela. Possui médio corpo  
e taninos maduros.

MASTER MALBEC-SHIRAZ 
Safra: 2018 | Vinícola: San Telmo
Terroir: Mendonza | alc. 13,0%
Tipo: Tinto | Uvas: Malbec e Shiraz
O vinho possui aromas frutados, com 
notas de frutas vermelhas. De corpo 
médio, com taninos moderados e 
acidez equilibrada.

WAQI BONARDA
MALBEC
Safra: 2017 | Vinícola: Los Haroldos
Terroir: Mendonza | alc. 12,5%
Tipo: Tinto | Uvas: Bonarda e Malbec
É um vinho de aromas frutados e 
fl orais, com notas de morango, cereja e 
framboesa. De paladar jovem, fresco e 
fácil de beber.

150ml 375ml 750ml
R$ 14 R$ 32 R$ 60

75ml
R$ 8

         O QUE É VINHO VERDE?
Curiosamente a nomenclatura 
está ligada ao local onde o vinho 
é produzido e não à cor! Ele é 
feito exclusivamente no noroeste 
de Portugal, às margens do Rio 
Minho. Esse esti lo de vinho 
apresenta variações, podendo ser 
branco, rosado, ti nto e até mesmo 
espumante.


