
Carta
Vinhosde



‘‘o vinho é o medicamento 
que rejuvenesce os velhos,

cura os enfermos e 
enriquece os pobres’’

 (Platão)

Espumantes
  Norton Extra Brut      750ml
  
  De cor amarelo-ouro claro, com reflexos esverdeados e perlage
  fina e persistente. No aroma, predominam notas de frutas com leve
  toque de levedura.

  Prosecco Salton      750ml

  Brilhante com coloração claro esverdeada, perlage abundante de
  finas borbulhas e excelente formação de espuma.

  Salton Poética Rosé     750ml
             
  Expressa uma delicada coloração rosada. Seus aromas são frutados, 
  encontrando-se notas de frutas vermelhas e cítricas, além de leves 
  notas de leveduras.

  Dedicato Brut Rosé     750ml
  
  Espumante rosé elaborado através de fermentação lenta,
  apresentando perlage fina e persistente.

  Salton Brut       750ml
  
  Brilhante, com tonalidade palha e reflexos esverdeados. Aroma 
  de flores e frutas cítricas, maçã verde, pão torrado, fermento seco.

  Salton Demi-sec      750ml
  
  Brilhante com tonalidade palha claro e reflexos esverdeados. Aroma 
  de flores brancas, frutas cítricas, maçã verde, pão torrado, fermento
  seco e damasco.



                                                   
  
  Ciconia       750ml

  O vinho possui uma complexidade de aromas que sugerem
  especiarias e frutos vermelhos, com notas de tostado.

  Cepas de América Torrontes    750ml

  Vinho de coloração amarelo palha. Em boca, bom volume fresco,
  aromas florais e frutas frescas.

  Isla Negra Sauvignon Blanc/Chardonnay         750ml
  
  Cor amarelo-palha com toques esverdeados. Aroma frutado, 
  cítrico e herbáceo. Ao paladar é refrescante, equilibrado e 
  de sensação demi sec. 

  Sol de Chile Chardonnay    750ml

  Vinho de coloração amarelo-palha dourado. Possui aromas 
  de manga, mel, maçã verde, abacaxi, manteiga e notas tostadas.

    Vinhos Frisantes
  
  Lambrusco Tinto      750ml 

  Coloração vermelho claro brilhante. Aroma de frutas vermelhas.
  No Paladar, um vinho fresco e levemente gaseificado.

  Lambrusco Branco     750ml
 
  Coloração amarelo palha claro, com notável aroma de frutas cítricas. 
  Paladar fresco e levemente gaseificado.
 

Vinhos Brancos



    
   Vinhos Tintos
  
  Beaujolais Village  L. Latour    750ml
  
  Vinho de coloração vermelho-rubi violáceo. Apresenta aroma frutado,
  acompanhado de notas florais. No paladar, taninos agradáveis e frescos.

 

  Cepas de América Gran Reserva Malbec  750ml  
   
  Coloração vermelho intenso com reflexos púrpura. Aroma muito 
  complexo e intenso, com notas tostadas unidas aos sutis aromas 
  de violeta e geleia de figo.

  Undurraga Aliwen Reserva Pinoit Noir  750ml
  
  Coloração vermelho-cereja brilhante. Aroma de frutas vermelhas
  maduras, como cereja e amora, e ervas aromáticas. 

  

  Redondo       750ml
  
  Coloração granada. Aroma de frutos vermelhos maduros, 
  persistente. Na boca, macio, com alguma adstringência, com corpo, 
  elegância e boa estrutura.

  Anubis Malbec      750ml

  Apresenta coloração rubi. Aroma de frutas vermelhas, framboesa, 
  groselha e cereja, com nuances de baunilha. Paladar frutado, 
  equilibrado, com taninos presentes e final agradável.



  Convento da Vila      750ml

  Vinho de coloração rubi, com tons violáceos. Aroma de fruta 
  madura e compota. No paladar, macio, boa estrutura, com bom 
  final e leve adstringência.

  Montepulciano Montressor    750ml

  Vinho de coloração vermelho-rubi profundo. Aroma completo,
  frutado e floral (frutos vermelhos maduros, baunilha, 
  cacau e couro).

  Isla Negra Reserva Merlot         750ml
  
  Coloração vermelha escura e viva, aroma de cereja, pimenta
  preta e cacau. No paladar é elegante, redondo e de encher a boca.

  Undurraga “U“ Cabernet Sauvignon  750ml
  
  Cor vermelho-rubi brilhante. Aroma límpido, com notas de
  frutas negras e vermelhas e especiarias. Na boca é saboroso,
  frutado, com médio-corpo.

  Cepas de América Malbec    750ml

  De coloração vermelho-rubi e tonalidades violeta. Aromas de
  frutas vermelhas e negras como ameixas, figos secos e amoras.

  Miolo Reserva Merlot     750ml

  Coloração rubi com halos violáceos. Aroma de frutas vermelhas
  maduras, com notas de tosta, como baunilha. Paladar frutado,
  de média intensidade.

  Sol de Chile Reserva Cabernet Sauvignon  750ml

  Vinho com notas de frutas secas, café e chocolate. Paladar
  concentrado com taninos que são maduros e elegantes com o
  equilíbrio perfeito.



  Ventisquero Tantehue Cabernet Sauvignon  750ml

  Apresenta coloração vermelho violeta com reflexos rubi. Aroma
  de frutas vermelhas, como framboesa, morango, mirtilo e
  cassis, com notas de baunilha.

  Sol de Chile Carménère          750ml
  
  Vinho de coloração vermelho-violáceo intenso. Apresenta aromas 
  de frutas negras, pimenta e baunilha.

  Sol de Chile Shiraz     750ml
  
  Vinho de coloração violeta escuro. Possui aromas de 
  licor de cereja, especiarias e um toque suave de carvalho.

         Vinhos (375ml)

    Tintos

  Redondo

  León de Tarapacá Cabernet Sauvignon

  Dão Grão Vasco

  Quinta dos Bons Ventos

    Branco

  León de Tarapacá Sauvignon Blanc


