


Espumantes

RSV Brut Casa Valduga |bco|- Vale dos Vinhedos-RS, Brasil ..............R$ 111,
Elaborado pelo método tradicional em safras de alta qualidade com perlage fino e persisten-
te. Aromas de frutas tropicais e amêndoas. Uva: 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir. Passa 25 
meses sur lies.   

Cave Pericó Brut |rosé|- São Joaquim-SC, Brasil .................................R$ 89,
Elaborado pelo método Charmat, apresenta perlage fino e persistente. Aromas de frutas 
vermelhas como amora, morango, goiaba e notas florais lembrando rosas. Em boca ótima acidez 
e deliciosa cremosidade. Uvas: 75% Cabernet Sauvignon e 25% Merlot. Passa 9 meses sur lies.

Arte Tradicional Brut Casa Valduga |bco| - Vale dos Vinhedos - RS, BR ...R$ 79,
Elaborado pelo método Tradicional com perlage fino e persistente. Aromas de frutas tropicais, 
e notas de pão tostado. Leve e refrescante, com acidez viva e espuma cremosa. Uva: 60% 
Chardonnay e 40% Pinot Noir. Passa 12 meses sur lies.                  

Arte Trad. Elegance Demi Sec Casa Valduga |bco| - Vale dos Vinhedos - RS, BR ....R$ 79,
Elaborado pelo método Tradicional com perlage fino e persistente. Aromas de frutas frescas e 
tropicais e toque de pão tostado. Em boca é leve e refrescante. Uva:  Chardonnay e Pinot Noir. 
Passa 12 meses sur lies.                 

Ritratto Moscatel San Michele |bco|- Rodeio-SC, Brasil ....................R$ 54, 
Coloração amarelo-palha com reflexos esverdeados, perlage persistente e borbulhas finas. 
Aromas frescos e delicados. Paladar delicado, refrescante, macio e equilibrado. Uva: Moscato  

Espumante Brut Villa Fabrizia |bco|- Emília-Romagna, Itália ............R$ 59,
Elaborado pelo método Charmat e de perlage delicada. Apresenta cor amarelo palha. Entre 
seus aromas, frutas frescas como pera e flores como jasmin. Uva: Trebbiano e Chardonnay.     

Frisantes
   

Bacio Della Luna |bco|- Piemonte, Itália ..............................................R$ 43,
Frisante de aroma agradável e frutado. Em boca é doce e refrescante. Uva: Garganega, 
Lambrusco, Moscato e Trebbiano.      

Lambrusco Amabile |tto|- Emília-Romagna, Itália ..............................R$ 49,
Apresenta aromas de frutas do bosque e toques florais. Em boca é doce, possui corpo médio, 
boa acidez e é agradável. Uva: Lambrusco.



Vinhos Brancos
África do Sul 
Namaqua Sauvignon Blanc – Olifants River ........................................R$ 55,
Aromas de frutas cítricas, nuances vegetais, aspargos e grama recém cortada. Em boca é 
frutado, com acidez equilibrada, toque mineral e agradável frescor.    

argentina

Benjamin Torrontés Nieto Senetiner - Luján de Cuyo, Mendoza .......R$ 59,
Apresenta intensos aromas de flores brancas, frutas cítricas e sutis notas herbáceas. Em boca 
é seco, refrescante e equilibrado, com bela estrutura e acidez junto com sabores sedutores de 
frutas.

BraSil

Ritratto Riesling San Michele – Rodeio, SC-  Brasil ...........................R$ 43,
Aromas florais e de frutas com caroço. Bastante agradável ao paladar, de sabor seco e 
levemente cítrico.    

Origem Chardonnay Casa Valduga - Vale dos Vinhedos-RS, Brasil ...R$ 69,
Aroma de frutas de polpa branca e tropicais, como pera, maçã e abacaxi. Equilibrado e 
refrescante, de corpo leve e macio, com fim de boca frutado.

chile

Vistaña Sauvignon Blanc e Sémillon - Vale Central ...........................R$ 56,
Aromas de frutas tropicais frescas e frutas cítricas. No paladar é seco, de corpo leve e final 
agradável. Uvas: Sauvignon Blanc e Sémillon.  

itÁlia

Corbelli Pinot Grigio IGT - Sicília, Itália ..............................................R$ 69,

Aromas frutados como maçã e pera, com toque de frutas cítricas e florais. Vinho refrescante 
e com acidez picante. A vinificação inclui contato com a casca de parte do vinho para maior 
extrato e corpo.



Vinhos Rosés
África do Sul 
Nederburg Rosé – Paarl .........................................................................R$ 85,
Rosé frutado. Em boca é levemente suave e possui final agradável. Uvas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinotage e Shiraz.  

BraSil 
Taipa Pericó – São Joaquim ..................................................................R$ 129,
Aroma complexo e delicado com notas de frutas vermelhas como amora e morango, toque 
floral de rosas, e leve baunilha devida breve passagem de 20% em carvalho francês. Em boca 
é frutado, intenso e refrescante. Uvas: 60% Cabernet Sauvignon e 40% Merlot.

Vinhos Tintos
África do Sul

1791 Pinotage Nederburg - Paarl .........................................................R$ 85,
Apresenta aroma de frutas negras, como ameixa e cereja, e toques de especiarias. No paladar 
é seco, frutado e com taninos suaves. Amadurece em barricas de carvalho francês e americano 
por 6 meses.

argentina 

La Linda Malbec Luigi Bosca - Luján de Cuyo e Maipo ......................R$ 146,
Cor rubi purpúra. Aromas como ameixa, cereja, violeta e fundo a baunilha. Tanino macio, de 
médio corpo e persistente. Amadurece em barrica de carvalho francês e americano por 3 meses.

Malbec DOC Nieto Senetiner – Mendoza .............................................R$ 119,
Aromas de frutas maduras como ameixa e figo, com notas de baunilha e tabaco. Em boca 
é um vinho com muita personalidade, boa acidez, encorpado, com final longo e elegante. 
Amadurece em barricas de carvalho por 12 meses e envelhece 6 meses em adega.

Fincas Las Moras Cabernet Sauvignon - San Juan ..............................R$ 112,
Coloração rubi. Aromas de frutas escuras como groselha negra, e notas de especiarias pican-
tes e tabaco. Em boca é macio, apresenta taninos firmes e acidez persistente. 

Intis Malbec Las Moras - San Juan ......................................................R$ 96,
Coloração rubi violáceo. Aromas frutas maduras e notas de especiarias. Em boca é  macio, 
fresco e de corpo médio. 



Emilia Cabernet Sauvignon Nieto Senetiner - Mendoza. ...................R$ 79,
Apresenta aromas de frutas vermelhas maduras com notas de pimenta branca. Em boca é 

seco, de boa acidez e equilíbrio entre acidez e taninos.

Argento Malbec - Mendoza ..................................................................R$ 65,
Aromas lembrando ameixa, cerejas negras e violeta com notas amadeiradas. Em boca é 
frutado com ataque inicial doce, com taninos macios e equilibrados. Amadurece em carvalho 
francês e americano por 4 meses. 

Benjamin Malbec Syrah Nieto Senetiner - Mendoza ..........................R$ 59,
Vinho de cor rubi intenso com aromas de frutas e especiarias. Em boca é seco e apresenta 
taninos equilibrados. Uvas: 60% Malbec e 40% Syrah.

BraSil 
Equação Pericó – São Joaquim, SC .......................................................R$ 89,
Aroma fino, complexo e intenso com notas de frutas escuras maduras. Em boca é frutado, 
elegante e persistente, com notas marcadas de carvalho. Amadurece em carvalho francês por 
6 meses e mais 6 meses na adega. 90 pts Bon Vivant. Uva: Cabernet Sauvignon.  

Ritratto Cabernet Sauvignon San Michele – Rodeio, SC ....................R$ 43,
Aroma de frutas vermelhas, baunilha e tabaco. Em boca seco, taninos persistente e equilibrado. 

Origem Merlot Casa Valduga - Vale dos Vinhedos, RS .......................R$ 69,
Vermelho violáceo, com aromas de frutas vermelhas e negras como framboesa e ameixa. Em 
boca e frutado, com taninos macio, e bom equilíbrio entre acidez e álcool.

Naturelle Casa Valduga - Vale dos Vinhedos, RS ................................R$ 65,
Com tons violáceos e aromas de frutas frescas, primários das variedades. Em boca é leve, de 
agradável frescor e adocicado. Uvas: Cabernet Franc e Pinot Noir.

Torre Di Luna Suave San Michele – Rodeio, SC ...................................R$ 29,
Aroma intenso e frutado, com toques de groselha e framboesa. Em boca é doce e delicado. 
Uva: Bordô.

chile

Céfiro Cool Reserve Cabernet Sauvignon - Vale do Maipo .................R$ 109,
Vinho com aromas que lembram frutas vermelhas com notas de cassis e cacau. Em boca 
apresenta boa acidez e taninos maduros e macios. Amadurece entre 8 e 10 meses em barrica, 
sendo de 20 a 30% de carvalho francês.

Estrellas Reserva Carmenère – Valle do Rapel .....................................R$ 69,
Possui aroma de frutas escuras (cereja), notas de pimenta preta e especiarias. Na boca é seco, 
possui médio corpo, acidez em equilíbrio com seus taninos macios e final persistente.



Origem Cabernet Sauvignon Casa Valduga - Vale Central .................R$ 69,
Aromas de frutas vermelhas como framboesa e cereja, e nuances de especiarias. Em boca é 
frutado, com taninos macio e equilibrado com a acidez. Envelhece 6 meses na adega.

Yali Wild Swan Merlot Ventisquero - Vale Central .............................R$ 59,
De cor vermelho rubi com tons violáceos. Aromas frutados de ameixa e cereja com notas de 
canela e chocolate. Em boca é frutado, equilibrado e com taninos macios. Uvas: 85% Merlot e 
15% Cabernet Sauvignon.

Reservado Carmenère Concha Y Toro - Vale Central ...........................R$ 62,
De cor rubi intensa e com reflexos violetas, libera o aroma de frutas negras, com toque 
herbáceo. Seu paladar é de bom corpo, com taninos presentes e bom final.

Reservado Cabernet Sauvignon Concha Y Toro - Vale Central ...........R$ 62,
Com rubi com reflexos violáceos, seu aroma é de frutas vermelhas com notas florais, enquanto 
o paladar é equilibrado. Um vinho fácil de beber e versátil.

itÁlia

Langhe Nebbiolo DOC Poderi Luigi Einaudi - Piemonte .....................R$ 385,
Apresenta  aromas de frutas negras, como ameixa e amora, e toque de baunilha. No paladar é 
encorpado, possui taninos bem estruturados, é macio e equilibrado. Amadurece por 12 meses 
em barricas de carvalho e mais dois meses em garrafa antes da comercialização.

Campo Marina Primitivo di Manduria DOP Luccarelli – Puglia .........R$ 229,
Aromas de frutas escuras, cacau e baunilha. No paladar é seco, apresenta corpo médio, boa 
acidez, taninos finos e final equilibrado. Amadurece em barrica de carvalho francês e americano 
de segundo uso entre 8-10 meses.

I Monili Primitivo IGT Racemi – Tarantino ..........................................R$ 221,
De cor rubi concentrado. Aromas com frutas vermelhas e negras em compotas, notas 
defumadas e de alcaçuz. Em boca possui corpo médio, com tanino macio equilibrado pela 
acidez. Uvas: 90% Primitivo e 10% Montepulciano.

Alido Sangiovese IGT Renzo Masi – Toscana .......................................R$ 169,
Aromas de frutas vermelhas madura, notas florais e especiarias. Em boca é leve, equilibrado, 
com taninos médios e acidez marcante.

Chianti DOCG Bellosguardo – Toscana .................................................R$ 116,
Apresenta aromas de frutas vermelhas frescas com notas minerais. Em boca é seco, leve e 
frutado e gastronômico. Uvas: Canaiolo, Colorino, Merlot, Sangiovese e Syrah.

Rosso IGT Terre Natuzzi - Toscana ........................................................R$ 88,
Com aromas frutas vermelhas frescas com notas florais. Em boca é fresco, com bom corpo e 
taninos macios. Uvas:  Sangiovese e Merlot.



Moi Primitivo IGP Varvaglione – Puglia ...............................................R$ 89,
Aroma de frutas vermelhas com toques de ameixa e cassis. Em boca é equilibrado e com taninos 
macios.

La Quercia Barbera Cantina Bennati – Piemonte ................................R$ 73,
Apresenta aromas de frutas vermelhas e violetas. Em boca é seco, leve e aveludado, com acidez 
equilibrada

Corbelli Sangiovese IGT – Puglia ..........................................................R$ 69,
Apresenta aromas frutados, que lembram cerejas e morangos, com notas de especiarias. Em 
boca é leve, com acidez equilibrada e levemente tânico.

Caleo Montepulciano DOC Botter Carlo – Abruzzo. ............................R$ 65,
Frutas vermelhas frescas. Em boca corpo leve a médio, macio, frutado e elegante.

Caleo Nero D’Avola IGT Botter Carlo – Sicília .....................................R$ 65,
Aromas de frutas vermelhas, romã e alcaçuz. Em boca corpo médio, vivo, macio e frutado.

eSpanha 
99 Rosas Orgânico Dominio de Puctum - Castilla La Mancha ...........R$ 89,
Apresenta aromas de frutas vermelhas frescas e florais delicados como rosas. Em boca é elegante, 
gastronômico, de médio corpo e ótima acidez. Uvas: 70% Tempranillo e 30% Cabernet Sauvignon.

ORO Pata Negra – D.O Valdepeñas ......................................................R$ 88,
Vinho que combina aromas de cacau e caramelo com frutas maduras. Em boca é seco, leve e bem 
equilibrado.  Amadurecimento de 6 meses em barris de carvalho francês e americano. Uva: Tempranillo.

Sobremonte – Cataluña  ........................................................................R$ 69,
Aromas de frutas vermelhas, morango e groselha, notas florais. Em boca, possui pouco corpo, 
com taninos presente e acidez adequada. Uva: Tempranillo.

portugal 
Catedral Reserva DOC – Dão  ................................................................R$ 79,
Aroma intenso de frutas vermelhas maduras com nuances de especiarias e grãos tostados. Em 
boca é frutado, macio e equilibrado. Amadurece 6 meses em barrica de carvalho francês e 2 
meses em adega. Uvas: Tinta Roriz, Alfrocheiro e Touriga Nacional.

Loios João Portugal Ramos - Alentejo  ................................................R$ 69,
Apresenta aromas frutados e discreto vegetal. No paladar é seco, macio e frutado. Uvas: 
Aragonez, Trincadeira, Castelão.

Terra de Caniços – Tejo ..........................................................................R$ 59,
Aromas de frutas vermelhas maduras e em compota, notas de especiarias. Em boca apresenta 
tanino macio, equilíbrio e persistência. Uvas: Touriga Nacional, Castelão e Trincadeira.



Meia Garrafa 
(375ml)

Esp. Cava Don Román Brut Marqués de Tomares |bco| - Penedès, Espanha ...R$ 57,
Elaborado pelo método tradicional, apresenta cor amarela palha e perlage persistente. Seus 
aromas são florais e de mel, com notas de brioche. Em boca é seco, com acidez equilibrada e 
boa persistência. Uvas: Macabeo, Parellada e Xarel-lo.

Estrellas Reserva Chardonnay |bco| - Vale Rapel, Chile ......................R$ 38,
Apresenta aroma de frutas tropicais maduras como pêssego. Em boca é seco, possui médio 
corpo, boa acidez, com final untuoso e persistente.

Reservado Sauvignon Blanc Sta Carolina |bco| - Vale Central, Chile ...R$ 35,
Apresenta aroma de frutas tropicais como abacaxi, frutas cítricas e discreto floral. Em boca é 
seco, possui corpo leve e final equilibrado.

Benjamin Malbec Nieto Senetiner |tto| - Mendoza, Argentin ..............R$ 36,
Aromas de frutas escuras em compota como ameixa. Em boca é leve a médio corpo, possui 
taninos equilibrados com acidez  e agradável final.

Estrellas Reserva Cabernet Sauvignon |tto| - Vale do Rapel, Chile ....R$ 36,
Apresenta aroma de frutas vermelhas maduras, especiarias e chocolate. Em boca é seco, 
equilibrado, com bom corpo e sabor persistente.

Monsaraz DOC Alentejo |tto| - Alentejo, Portugal ..............................R$ 45,
Apresenta aroma de frutas vermelhas maduras, especiarias e chocolate. Em boca é seco, 
equilibrado, com bom corpo e sabor persistente.

Vinhos em Taça
(200ml)

Olaria Blend Carmim- Alentejo, Portugal ............................................R$ 15,
Vinho com aromas de frutas vermelhas frescas. No paladar é seco, possui corpo médio e final 
harmônico. Uvas: Aragonez, Castelão e Trincadeira.

Vinho de Mesa Seco |bco| Nacional ......................................................R$ 9,
Uva: Niágara.

Sommelière Patricia Ramon.


