
 

Portugal 

 

Altano – Douro – Quinta  do  Sol – Symington                                       R$ 229,00 

Fantástico achado. Foi indicado como uma das melhores relações qualidade/preço em todo o 

mundo pela Wine Spectator! Eles também o classificam como um dos maiores "Top Value" de Portugal. 

É um corte rico e saboroso de Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca. 

 

Cartuxa  Colheita  -  Alentejo                                                                    R$ 329,00 

Notas de ameixas pretas, violetas e carvalho. Taninos estruturados e final de boca macio. Castas 

Aragonês, Alicante Bouschet, Trincadeira e Cabernet Sauvignon, 12 meses em barrica de carvalho, 93 

pontos da Wine Enthusiast,  

 

Entre II Santos -  Campolargo                                                                   R$ 129,00 

Excelente relação qualidade/preço, sofisticada mescla de Baga, Castelão Nacional e Merlot. Vivo, 

cheio de fruta madura. Sedoso e equilibrado.  

 

Luis  Pato  Baga Touriga                                                                             R$ 189,00  

Castas Baga Touriga Nacional, origina este tinto cheio de caráter e tipicidade, de excelente relação 

qualidade/preço, muito aromático, saboroso e com taninos marcantes, mas redondos. 

 

Monte  da  Casta  - Tejo                                                                               R$189,00   

Castas: Castelão e Touriga Nacional; saboroso, mostra estrutura e muito equilíbrio. Fantástica relação 

custo/beneficio, um dos grandes achados do Tejo. 

 

Paulo  Laureano  Vinhas  Velhas                                                               R$ 148,00   

Cor intensa, aromas de frutos negros, ameixas e amoras, mesclados com notas de chocolate negro, 

tosta e fumados das barricas. Marcante, com  taninos das castas e da madeira de estágio, de forma 

harmoniosa e complexa.  Castas Alicante Bouschet, Aragonez  e Trincadeira. 

 

Quinta  do  Côtto - Douro                                                                          R$ 289,00 

Um dos mais aclamados e tradicionais vinhos de Portugal, o consagrado Quinta do Côtto foi o primeiro 

Vinho de Quinta do país. Saboroso, rico e intenso, ótima estrutura e concentração, com excelentes notas 

da imprensa especializada. É um clássico de Portugal. 

 

Tapada  do Fidalgo  Tinto                                                                  R$ 99,00                             

Aroma intenso, frutos vermelhos, com florais suave, maduro e redondo. Estruturado e final muito atrativo. 

Agradável e frutado. Uvas Alicante Bouschet, Aragonez, Tinta Caiada, Trincadeira. 

 

Vínea  Cartuxa                                                                                              R$ 99,00  

Proposta da Adega Cartuxa para o dia a dia. Delicado e atraente, ótimo na boca e elegante, sedutor 

e insinuante que nos envolve os sentidos. É harmonioso, afinado e com classe.  

 

Argentina 

 

Alamos Seleccion Pinot Noir – Catena Zapata                                          R$ 189,00 
De altitudes elevadas, cheio de caráter e elegância. Pequena produção originária de clones de Pinot 

Noir, provenientes da Borgonha, rico, cheio de fruta e elegante com grande tipicidade. 
 

Alamos Cabernet Sauvignon – Catena Zapata                                          R$139,00 

Uma das melhores barganhas do mundo do vinho, marcante,  videiras de altitudes, dando ao vinho 

elegância e profundidade. Envelhecido por 9 meses em carvalho francês e americano. 

 

 

 



Alamos Malbec – Catena Zapata                                                                 R$139,00 

Complexo, convidativo, fruta abundante,  macio com acidez refrescante. Ótima relação 

custo/benefício.  Robert Parker (89 pontos) avaliou:  “Excelente Compra” é um “Best Buy” e a Wine 

Spectator (88 pontos) e Wine Advocate: 87. 

 

Alamos  Red Blend – Catena Zapata                                                          R$19,00 

Uvas Malbec, Tempranillo, Bonarda, C.Sauvignon, Petit Verdot e Syrah. Concentrado, redondo, frutado, 

aveludado, frutas maduras, especiarias, notas terrosas e madeira bem integrada.  

 

Alma  Negra  Pinot  Noir – Tikal  e  Ernesto  Catena                                R$ 290,00 

Uvas a 1.300 metros de altitude, com grande amplitude térmica, uva colhida madura.  Para o caráter 

delicado da casta, apenas 50% do vinho é maturado em barricas de carvalho francês. Fresco, 

aromático e grande profundidade, uma das mais atrativas opções de Pinots Noir. 

 

Alma  Negra  M Blend – Tikal  e  Ernesto  Catena                                    R$ 290,00 

Os Alma Negra´s, de Ernesto Catena, gozam de imenso sucesso e surpreendem sempre por sua 

originalidade. O M Blend é um corte de 70% Bonarda e 30% Malbec, macio, cheio de fruta, e de 

excelente relação qualidade/preço. 

 

Alma Negra –  Tikal  e  Ernesto Catena                                                     R$ 379,00 

Delicioso "corte secreto" de Tikal, não revela quais uvas ou qual  proporção que entra neste intrigante 

blend. O bouquet é exuberante e exótico, enquanto no palato mostra-se macio e intenso, com 

personalidade bastante peculiar. 

 

Catena  Cabernet  Sauvignon – Catena                                                    R$ 269,00 

92 pontos de R.Parker e 17,5/20 de Jancis Robinson (2010). A mais alta nota entre os 50 vinhos argentinos 

avaliados, incluindo vinhos de maior custo. Sofisticado, complexo, como um Bordeaux. 

 

Catena Malbec – Catena Zapata                                                                           R$ 279,00 

Premiado por R.Parker nas safras 2009, 8, 7, 6 e 2005  Um verdadeiro clássico, com elegância e proporção 

raramente encontrada. Indicado como um dos 100 melhores vinhos do mundo pela Wine Spectator . 

Encantador, concentrado e intenso, mas, também, com charme e caráter. 

 

Catena  Alta  Cabernet  Sauvignon – Catena  Zapata                             R$ 569,00  

Melhor cabernet da Argentina, potente, elegante, equilibrado e harmonioso. Vinhedos a 940 m de 

altitude, de baixo rendimento, produzido em anos excepcionais, muito equilíbrio de fruta e carvalho, 

concentração, fineza, complexidade e altas notas de Parker e Wine Spectator. 

 

Catena  Alta  Cabernet  Malbec – Catena  Zapata                                      R$ 569,00  

Extraordinário, mostra todo o potencial da casta Malbec.  Intenso, concetrado e muito bem talhado. 94 

pontos por Robert Parker, sendo considerado um dos melhores vinhos do mundo. 

 

DV Catena  Cabernet- Malbec  – Catena Zapata                                       R$ 299,00 

Empolgante linha de vinhos “premium” da Catena Zapata, com uvas de dois vinhedos plantados em 

altitudes distintas. Elaborado com cortes combinando a exuberância da Malbec com a elegância da 

Cabernet Sauvignon. 

 

DV Catena Syrah-Syrah  – Catena Zapata                                                R$ 299,00 

Com uvas de dois vinhedos excepcionais, em altitudes distintas, é o melhor Syrah produzido por Catena. 

Rico e profundo, ótimo bouquet complexo e convidativo, cheio de nuances. 

 

DV Catena Malbec-Malbec   – Catena Zapata                                           R$ 329,00 

Estrela da linha premium de Catena Zapata, o DV  mostra grande complexidade, resultado dos dois 

excelentes vinhedos. Esbanja cativante fruta, e ótima profundidade. No palato é longo e saboroso, 

mostrando porque  é considerado um dos melhores Malbecs da Argentina. 

 



DV Catena Cabernet-Carbernet  – Catena                                                 R$ 399,00 

Esperada novidade  a linha DV é composta de vinhos premium de dois vinhedos, ambos de terroir 

excepcional e tem altitudes distintas. Este Cabernet-Cabernet é rico e exuberante, muita complexidade 

e elegância. 

 

El Molino Malbec                                                                                            R$ 79,00 

Taninos arredondados, aromas persistentes, frutado e média acidez. 

 

Estiba  I – Cabernet Sauvignon                                                                  R$ 139,00 

Um Cabernet Sauvignon com fruta madura intensa e notas de baunilha, café e especiarias. Complexo 

e longo no paladar. Maturado em barrica de carvalho 25% americano e 75% francês 

 

Estiba  I – Malbec                                                                                         R$ 139,00 

Malbec bem equilibrado, aroma intenso, bem frutado e toques de baunilha. No paladar, o frutado se 

confirma com um excelente volume de boca com taninos redondos e macios. 

La Grupa – Malbec                                                                                         R$ 79,00 

Malbec bem equilibrado, aroma intenso, frutas maduras, como ameixas e toques de pimenta. No 

paladar, excelente volume de boca com taninos redondos e macios e toques de especiarias. 

Saurus Pinot  Noir – Familia  Schroeder   - Patagônia                           R$ 119,00 

Com 24 horas em câmera fria e 3 dias em tanques de inox com gelo seco e  24 meses  em barricas novas 

francesas. Tinto delicioso, surpreendente. Redondo, cremoso, fino e elegante- é uma prova de que a 

Patagônia pode fazer bons pinots noir sem excessos de extração de fruta. 

 

Uxmal  Syrah Malbec  - Catena Zapata                                                    R$ 139,00 

Projeto de Catena Zapara para vinhos de excepcional relação qualidade e preço. Este tinto redondo, 

cheio de fruta e com delicioso toque de carvalho, no melhos estilo argentino. 

 

. 

                                     Brasil                       
Luiz  Porto  Cabernet Sauvignon                                                            R$ 119,00 

Aroma elegante e complexo,  com as caracteristicas da variedade cabernet sauvignon com terroir de 

altitude, trazendo notas balsâmicas e finas especiarias com o toque clássico das barricas de carvalho 

francês. O tempo de envelhecimento com complexidade e elegância, boca extruturada e taninos 

equilibrados, sabor marcante e grande persistência. 

 

 

Chile 

 

Carmen  Insigne  Cabernet  Sauvignon                                                    R$139,00 

Chamado de “Value Wine”, por Robert Parker pela sua excelente relação qualidade/preço, este 

saboroso Carbernet é elaborado com alguns dos vinhedos mais bem localizados no Chile. 

 

Carmen  Insigne  Carménère                                                                     R$ 139,00 

Saboroso, com a mais emblemática casta chilena, originária de Bordeaux. Parcialmente barricado 

mantendo toda a exuberância da fruta. Bouquet bastante complexo e cativante. Taninos suaves e 

macios, sabor de geleia de frutas vermelhas, notas de menta e especiarias. 

 

Carmen  Insigne  Merlot                                                                             R$ 139,00 

Excelente relação qualidade/preço, o imbatível Merlot é saboroso, macio e cheio de fruto, como um 

ótimo “petit château” de Bordeaux.  Feito pela Viña Carmen, um dos maiores nomes do Chile, a “Value 

Brand of the Year” para a Wine & Spirits, 

 



Carmen  Insigne Classic  Syrah                                                                 R$ 119,00 

Classificado como de uma relação qualidade/preço simplesmente espantosa por Stephen Tanzer. 

Produzido com a uva Syrah, um grande sucesso no Chile nos últimos tempos. Exuberante, com fruta 

madura e as típicas notas de pimenta, é um verdadeiro achado 

 

Carmen  Reserva  Premier Cabernet  Sauvignon – Viña Carmen            R$ 189,00 

Cabernet, lembrando um tinto da região de Médoc em Bordeaux. Encorpado, concentrado e cheio 

de fruta, mostrando elegantes notas de carvalho. Wine Spectator: 90 pontos. 

 

Carmen   Reserva  Premier  1850 Carménère – Viña Carmen                  R$ 189,00 

Excelente tinto onde  identifica-se as primeiras vinhas de Carménère no Chile. Profundo, complexo, 

bouquet de frutas e maduras e delicioso toque vegetal.  Wine Spectator: 88 pontos 

 

Carmen  Reserva  Premier Merlot  1850 – Viña Carmen                           R$ 189,00 

Um dos melhores do Chile. Bourquet intenso e complexo, cheio de frutras vermelhas, especiarias e 

tostado. Na boca é encorpado, rico, concentrado, taninos finos e macios. 

 

Carmen  Reserva  Premier 1850 Pinot Noir – Viña Carmen                     R$ 189,00 

De vinhedos das partes mais frias do Vale de Casablanca, o saboroso Pinot Noir recebeu 88 pontos da 

Wine Enthusiast na última. Combina exuberantes notas de frutas maduras com uma textura sedosa no 

palato. Grande relação qualidade/preço.Robert Parker: 87 pontos. 

 

Lapostolle  Grand  Selection  Carménère  (Casa Lapostolle)                       R$ 239,00 

Expressivo e cativante, mostra ricas e generosas camadas de fruta madura. Uma ótima opção para 

quem quer descobrir todas as virtudes desta que é a casta mais emblemática do Chile 

 

Lapostolle  Grand  Selection  Merlot  (Casa Lapostolle)                                R$ 239,00 

A uva Merlot é uma das grandes especialidades da Lapostolle,  mostrando grande caráter varieral e 

profundidade. Uma das escolhas mais “sólidas” para Wine Spectator, este saboroso tinto é elegante, 

macio e equilibrado. Robert Parker descreveu como quase um Borgonha e elogiou o corpo 

concentrado e harmonioso, com taninos soberbos e maduros. 
 

Lapostolle  Grand  Selection  Cabernet Sauvignon  (Casa Lapostolle)                  R$ 239,00 

Eleito simplesmente como o "Melhor Best Buy do Ano" no mundo todo para a revista Wine Enthusiast, ele 

"é intenso e pleno, um Cabernet com toda a força. Traz uma maturidade e uma qualidade raramente 

alcançadas por outros na mesma faixa de preços", diz a revista 

 

Montes  Reserva – Merlot                                                                             R$ 194,00 

Vinho de boa expressão, com frutado intenso muito agradável e elegantes notas de carvalho. Os 

taninos e a acidez bem integrados dão um paladar com muita harmonia. Final de boca de boa 

persistência, convida a um outro copo. 

 

Montes  Reserva – Cabernet Sauvignon                                                     R$ 194,00 

Segundo Robert Parker,  ´é difícil, nesse preço, encontrar um cabernet melhor” .  Frutado, redondo e 

exuberante. Marca registrada de Aurélio Montes com 91 pontos. 

Montes  Alpha  – Cabernet  Sauvignon                                             R$ 310,00 

Macio, saboroso, equilíbrado, fresco. Com 91 pontos  por Robert Parker, 2010, é um Clássico. Primeiro 

grande tinto chileno, nivelado aos melhores Bordeaux. Eleito o “melhor Bordeaux chileno” pela  Decante, 

equivalendo a um “cru bourgeois” de preço 3 a 4 vezes maior! Concentrado, refinado,  estruturado,  

frutas maduras e elegante final.  

 

Montes Alpha  – Carménère                                                        R$ 310,00 

Esse ótimo Carménère desponta como uma das melhores opções desta casta. Para Parker uma 

“soberba interpretação desta fantástica uva, concentrado e exuberante como toda linha Montes 

Alpha, camadas de frutas maduras e especiarias. Robert Parker: 91 pontos (2007 e 2008). 

 



Montes Alpha  – Pinot Noir                                                        R$ 310,00 

Da linha Montes Alpha, a maior referência em vinhos premium do Chile, esperado Pinot Noir. Uvas da 

região de Leyda, considerada a melhor do país para esta casta, 60% do vinho é maturado em barricas 

de carvalho francês. Segundo a  Wine Spectator:  "elegante e fresco,  final macio e profundo". Promete 

ser um grande sucesso!  Premiações: Robert Parker: 90 pontos  

 

Pucon  Carménère  Reserva                                                                          R$ 89,00 

Produzido em solo de origem de cinzas vulcânicas.  Elegante e frutado. Com toque de frutas 

vermelhas, ameixas maduras, notas de chocolate e pimenta. Bem equilibrado, com fruta e carvalho. 

 

Titan – Cabernet Sauvignon                                                                        R$ 79,00 

Redondo e poderoso, com um buquê de aromas deliciosos. No nariz, delicado e levemente picante 

com notas de frutas negras, taninos firmes e notas de amora. 

 

Titan – Pinot Noir                                                                                         R$ 89,00 

Faz jus ao nome entregando mais do que se espera. Extremamente suculento e saboroso com um 

leque aromático rico e complexo. 

 

                                                                     Espanha 
 

Baya Negra   Tempranillo                                                                          R$ 129,00 

Excelente opção para o dia-a-dia. Redondo, frutado e taninos macios. Seus vinhedos estão localizados 

a 800 metros do mar, dando-lhe  ótima amplitude térmica na maturação da fruta. 

 

Baya Negra  Tempranillo  Black Label                                                     R$ 149,00 

Com aromas de frutas maduras, especiarias e notas minerais. Com bom corpo, suculento, longo final. 

Vinhedos a 800 metros do mar> 

 

Copa Real  Plata Tempranillo                                                                   R$ 139,00    

Agradável Tempranillo,  3 meses em barricas de carvalho americano realçando o seu caráter jovial. 

Aroma com  notas de madeira e fruta madura. Equilibrado, de média estrutura e redondo 

 

Gran Feudo  Crianza – Julian Chivite                                                      R$ 229,00 

Este de melhor relação qualidade/preço do país, com 70% de Tempranillo, 25% de Garnacha, 5% de 

Cabernet Sauvignon, aromas de frutas maduras e carvalho integrados.  

 

Infini tus  –  Cabernet  Sauvignon - Tempranillo                                    R$ 159,00 

Saboroso tinto de Cosecheros y Criadores, O Infinitus é afinado em barricas de carvalho americano, 

resultando em um vinho macio e envolvente, de ótima relação qualidade/preço. 

 

Luís  Cañas – Tempranillo  (90%) e  Viura (10%)                                     R$ 145,00  

Enfatiza notas de frutas frescas (ameixas, amoras) sobre tons herbáceos e florais. Macio, ótima polpa e 

prazeroso frescor. Vinhedo de 20 anos de idade. Muito  saboroso com personalidade. 

 

Pétalos del  Bierzo                                                                                   R$ 320,00  

Produzido com a rara casta local Mencia,  na  região de Bierzo, noroeste do país, é um tinto potente, 

concentrado e muito elegante. Recebe com frequência excelentes notas da Wine Advocate, de 

Robert Parker, 92 pontos,  considera o Pétalos del Bierzo um dos melhores best buys de toda a Espanha. 

 

Santo  Cristo  Amphora  Garnacha                                                              R$ 129,00 

De vinhas velhas de Garnacha com alguns vinhedos do século XII.  Muito saboroso,  repleto de fruta 

madura, notas florais e minerais. Uma excelente escolha. 

 

 
 



Viña  Bujanda - Rioja                                                                                R$ 189,00 

Intenso, cativante e pureza de fruta madura, notas de cacau, balsâmicas, mel e frescor e toques de 

mineralidade. Macio no palato.  Medalha de ouro no Berliner Wein Trophy (Berlin). 

 

 

 

Viña  Bujanda  Crianza - Rioja                                                                R$ 249,00 

Viña Bujanda Crianza é maturado por 12 meses em barricas de carvalho americano e francês, com 

um frutado convidativo e sofisticado toque cremoso. Uvas de vinhedos antigos. 

 

França 

Belleruche  Chapoutier   Côtes- du- Rhône                                                    R$ 289,00 

Este Côtes-du-Rhône é um dos mais reverenciados na França. Rico, macio e muito saboroso, com 

Grenache e Syrah, um Côte-du-Rhône, maior elegância, concentração e qualidade.  
 

Château Bel-Air Bordeaux                                                                         R$ 189,00 

Saboroso Petit Chateau de Bordeaux, ótima relação qualidade/preço. Maduro e cheio de fruta, boa 

acidez e equilíbrio. Videiras estão ao redor do castelo. Ótima drenagem do solo. 

 

Figaro  Rouge Mas  de Daumas Gassac                                                     R$ 179,00 

Vinhedos cultivados desde o ano 125 a.C., Languedoc-Roussillon é uma das regiões vinícolas mais 

importantes da França, com ¼ de todo o vinho produzido no país. Tem umas das melhores relações 

qualidade/preço de toda a França. Uvas Marselan (70%) e Grenache ( 

 

Domaine de La  Motte  Pinot Noir  ( Languedoc)                                      R$ 129,00 

Com personalidade, elegante, descomplicado, fácil de beber. No nariz, frutas vermelhas 

frescas, na boca macio e equilibrado. Uma prova de que a uva ninot noir pode gerar vinhos 

elegantes e marcante 

 

Itália 

 

Barbera  D´Asti  Camp du Rouss  -  Coppo                                                R$ 309,00 

Notável elegancia", é um Barbera d'Asti cheio de frutas, com ótima acidez e um sofisticado toque de 

carvalho. Robert Parker: 90+ pontos (safra 2006 e 2008); Wine Spector: 90 pontos (2004) 

 

Chianti  Gentilesco   DOCG – Bonacchi                                                      R$ 159,00 

Sangiovese, 85% do corte e o restante uma combinação de  castas toscanas, como Canaiolo e 

Malvasia del Chianti resultadoo e com boa acidez, perfeito para combinar com comida. 

 

Montepulciano  D´Abruzzo   Vezzani                                                         R$ 129,00 

Intensa cor vermelha rubi com reflexos violáceos; Carinhosa e agradável no caráter com aromas de 

bagas. Sabor seco, cheio e aveludado com boa persistência 

 

Montepulciano  D´Abruzzo   Vasari                                                            R$ 139,00 

Premiado por Gambero Rosso, além da estrela por sua excepcional relação qualidade / preço, o Vasari 

é uma das melhores ofertas. Frutado, saboroso com um toque terroso, perfeito! 

 

Montepulciano  D´Abruzzo  Bonacchi                                                        R$ 129,00 

Elaborado com 85% de Montepulciano e 15% de outras cepas escuras, na região do Abruzzo. Apresenta 

um odor vinoso e um sabor seco e macio. Excelente relação qualidade - preço. 

 

 



Nero  D´Avola  Vezzani Terre  Siciliane                                                    R$ 129,00 

Famosa casta da tradicional e histórica Rocca Vini. Aromas que sugerem especiarias e frutas vermelhas. 

Surpreende com taninos suaves e proporcionando um final prolongado 
 

Primitivo  Puglia  Bonacchi                                                                      R$ 149,00 

Brilhantemente vermelho, taninos sutis e macios,  típica acidez italiana. Muito frutado, com suas “berries” 

com um pouco de cravo e pimenta. Um Sangiovese muito expressivo. 

 

Sangiovese   di  Toscana  - Bonacchi                                              R$ 149,00 

Um tinto fresco e agradável, elaborado com uvas Sangiovese plantadas nos mesmos terrenos que dão 

origem aos Chianti. Ótimo para acompanhar massas, carnes e aves. 

 

 Vinhos Brancos 

Parras 43  Chardonnay Chi le                                                                    R$ 69,00 

Ótimo Chardonnay. Fermentado  em carvalho, com agradável toque de baunilha,  equilibrado com 
frutas exóticas. Encorpado, rico, cremoso, moderada acidez. 
 
Alegre Trebbiano Italia                                                                                R$ 69,00 

Trebbiano é a principal uva branca da Italia. Delicado com notas frutadas, corpo leve e refrescante; 
Perfeito para dias quentes. Harmoniza com carnes brancas e vermelhas. 

 

Dom de Minas Sauvignon Blanc – Luiz Porto                                             R$ 79,00 

Sauvignon Blanc é uma uva que produz vinhos extravagantes de grande expressão aromática. Vinho 
de personalidade e paladar marcante com boa estrutura e persistência de sabor, fácil de beber e que 
traz como marca registrada das regiões frias, uma acidez pungente que realça o seu frescor natural. 

 

Dom de Minas Syrah Rosé – Luiz Porto                                                        R$ 79,00 

Com base na uva Syrah, delicado em aromas, traz notas de româ, pêssegos e rosas, paladar perfeito! 

 

 

Espumantes 

 

Comte  D´Ormont  - Blanc  de  Blancs  - Brut  (França)                        R$ 129,00 

Espumante de excepcional relação qualidade/preço, assinado por Guy Saget, um dos grandes nomes 
do Loire. Bastante aromático e fresco, com ótima acidez, muito agradável. 
 
 


