
Nossa carta de vinhos, assim como nosso restaurante, prioriza o pequeno produtor, aquele que 
pratica agricultura e vinificação limpas* nos oferecendo, além do prazer, alimentos para o corpo e a 

alma, afinal tratam-se de vinhos verdadeiros, vivos e cheios de tipicidade.

Carta de Vinhos

1. Collector Blanc de Noir 2017 - Aracuri • R$ 126,00
Brasil, Campos de Cima da Serra, RS... Pinto Bandeira feito a partir da Pinot Noir, de método tradicional e vinificada em 
branco, traz complexidade para esse espumante vívido cujas bolhas são finas e dão, em boca, uma sensação cremosa 
tornando-o gastronômico e saborosíssimo.

2. Crémant du Jura 2015 AOC - Domaine Champ Divin • R$ 408,00
França, Jura… o Domaine Champ Divin uma referência para vinhos de pureza inquestionável. Seu Crémant, de método 
tradicional, não poderia ser diferente. No nariz tem peras, brioche, erva-doce. Em boca é cremoso e intenso. Sua
potência é afinada pela delicadeza das bolhas e pela trama mineral típica do Jura. Um deleite!

Espumantes… Crémants, PetAnNalautTs

3. Pet Nat Rosê 2020 - Vivente • R$ 176,00
Brasil, RS… as uvas de Pinot Noir (80%) e de Chardonnay (20%) que compõem esse Pét Nat (método ancestral) são 
provenientes de Campos de Cima da Serra. A cor já é llinda e sedutora. No nariz apresenta notas intensas de frutas 
vermelhas azedinhas, como morango, pitanga, acerola e frutas cítricas. Seco, com bolhas delicadas e finas e acidez 
vibrante. Um lindo exemplar do que se tem de melhor no Brasil!

4. Weeping Juan, Pink Pet Nat 2020 - Delinquente • R$ 222,00
Austrália, Riverland…Cheio de gosto e matéria, composto de 90% Vermentino e 10% Lagrein, esse é um pétillan 
naturel (termo utilizado para os vinhos espumantes de método ancestral) revigorante e vivo que já encanta pela 
intensidade da cor. Toranja, goiaba, acerola, pitanga… um festival de frutas azedinhas explodem no nariz e na 
boca…uma linda experiência!

5. Cara Sucia 2019 - Durigutti Family Winemakers • R$ 121,00
Argentina, Mendoza… da pequena região Rivadavia vem esse vinho feito das uvas Palomino, Pedro Ximénez, Ugni 
blanc, Chenin, Moscatel Amarillo e Sauvignonese. No nariz é preciso, sério e salino. Em boca tem equilíbrio entre a
acidez e aromas de frutas brancas frescas num final salino que pede mais um gole!

6. Corazon Valiente, 2020 - Bodega & Viñedos Niven • R$ 140,00
Argentina, Mendoza… 65% Sauvignon blanc, 20% Malvasia, 15% Pedro Gimenez fazem um vinho de sede! Aromas 
cítricos e tropicais.

7. Di Bianco, 2018 - Vinicola Dissegna • R$ 137,00
Itália, Vêneto… esse Pinot Grigio de primavera é aromático e se equillibra perfeitamente em uma trama leve de frutas 
brancas e linda acidez.

8. Gigi Bianco Toscana IGT, 2018 - Anthony D´Anna e Fatori Parri • R$ 140,00
Itália, Toscana… aqui a Trebbiano é fresquíssima e cheia de aromas sutis de frutas e flores brancas. Delicadeza e 
mineralidade são evidentes!

10. Polaris, 2018 Muscadet Sèvre et Maine sur lie AOC - Batard & Langelier • R$ 194,00
França, Loire... Do Pays Nantais, este Muscadet vai despertar seus sentidos! Tem tudo o que a gente ama: é fresco, 
gordinho e mineral. Maçãs e peras ficam na imaginação!

11. Aphros Ten, 2018 Vinho Verde DOC - Vasco Croft • R$ 210,00
Portugal, Lima… uma leve maceração traz um pouco mais de matéria para esse vinho feito com a uva Loureiro. 
Delicada casca de tangerina e limão em um perfil mineral, elegante se equilibram com uma acidez viva.

VINHOS BRANCOS REFRESCANTES

9. Riesling Feinherb 1 Litro, 2018 - Pfaffmann • R$ 169,00
Alemanha, Pfalz… Esse vinho não vem em garrafa de 1 litro por acaso! Cheio de aromas e mineralidade, em boca é 
prazeroso demais. Uma pontinha minúscula de dulçor se equilibra com sua acidez esperta. A garrafa acabou e você 
nem viu!

12. Wunschckind 2018 - Materne & Schmitt • R$ 237,00
Alemanha, Mosel… dos solos de ardósia dessa região vem esse vinho que encanta pela matéria viva e pela 
complexidade! Com um dulçor que se equilibra perfeitamente com a linda acidez, cada gole se torna mais prazeroso e 
complexo: frutas amarelas maduras num final longo e mineral!

13. Le blanc de la mariée, 2019 Touraine AOC - Domaine de la Garrelière • R$ 224,00
França, Loire… François Plouzeau nos entrega um Sauvignon Blanc com grande equilíbrio entre aromas e textura. Aqui 
o maracujá e a arruda passam longe e dão lugar às frutas amarelas e às flores brancas em uma boca mineral e alerta. 
Uma linda surpresa!

14. Chenin Rocher des Violettes 2016, Vin de France - Xavier Weisskopt • R$ 257,00
França, Loire…de Mont-Louis-sur-Loire, Xavier Weisskopf faz um Chenin Blanc como poucos: mineral, reluzente e 
profundo. No nariz marmelo, frutas amarelas de caroço. Em boca tem tudo: é amplo, vivaz e longo! Um grande vinho.

15. Chablis Bas de Chapelot, 2018 - Domaine Eleni et Edouard Vaucoret • R$ 359,00
França, Borgonha… um Chardonnay de Chablis como manda o figurino: mineralidade, intensidade e persistência estão 
no menu! Flores e frutas brancas maduras se envolvem numa boca alerta e ampla. Um vinho persistente e chique
demais!

16. L`Étoile 2017 AOC - Domaine Montbourgeau • R$ 383,00
França, Jura… De uma pequenina denominação de origem jurassiana vem esse vinho de Chardonnay muito especial, 
feito ao estilo oxidativo tão tradicional da região. Em boca tem uma linha mineral estridente que se repousa num 
colchão macio de camadas untuosas aos aromas de amêndoas torradas, curry, salsão.. num final longuíssimo e salino! 
Um grande vinho!

17. Delgado Zuleta Fino, D.O. Sherry - Delgado Zuleta • R$ 170,00
Espanha, Jerez …de Sanlúcar de Barrameda, esse 100% Palomino fortificado tem aromas florais delicados, notas de 
amêndoas e de leveduras. Em boca, fresco seco e traz notas salinas e oxidativas típicas de seu estilo (flor). Um vinho 
único!

18. Koggelbos, 2018 - Mount Abora • R$ 179,00
África do Sul, The Botrivier e Swartland… Chenin cheio de ervas frescas, frutas brancas em uma boca de acidez 
equilibrada. Um vinho sério e salino!

19. Mother Rock White, 2018 - Mother Rock • R$ 242,00
África do Sul, Swartland… 61% Chenin Blanc, 16% Viognier, 11% Grenache Blanc, 8% Semillon, 4% Harslevelu trazem 
no nariz uma combinação de maçãs, damasco, cítricos, avelã e notas florais. Em boca tem matéria viva, linda 
concentração num equilíbrio de boa acidez e final longo.

VINHOS BRANCOS COM CAMADAS

20. Escogido 2020 - Agricola Bella Vista • R$ 167,00
Chile, Itata… Sémillon com maceração e passagem de 4 meses em barricas de carvalho francês de 3 vinhos resulta 
num vinho sério aos aromas de ervas frescas em infusão, com boa presença de matéria em boca, taninos finos e um 
final salino.

21. Sav'Or, 2017, Arbois AOC - Domaine de la Pinte • R$ 387,00
França, Jura…aqui a uva Savagnin é macerada por 10 dias o que confere ao vinho uma intensidade enorme: nariz 
complexo de rosa e lichia. O ataque é rico e fresco, então revela todo o poder desse savagnin laranja. O final é muito 
aromático com notas de especiarias frescas e frutas tropicais.

22. Frei.Körper.Kultur Weiß 2018 - Bianka und Daniel Schmitt • R$ 278,00
Alemanha, Pfalz... Scheurebe, Pinot Blanc e Huxelrebe de maceração, e Pinot Gris e Ortega de prensagem direta 
compõem essa cuvée que carrega a marca do casal Daniel e Bianca Schmitt: um vinho natural, expressivo, amplo e 
generoso que, ao mesmo tempo, tem uma trama linda, pura e viva! As notas são de frutas maduras que nós, 
brasileiros, reconhecemos muito bem: abacaxi, maracujá-doce; manga, tudo junto e misturado numa salada de frutas 
tropical!

VINHOS LARANJAS

23. Rosato di Ampeleia Toscana Rosato IGT, 2019 (1 litro) - Ampeleia • R$ 275,00
Itália, Toscana… Rosato di Ampeleia é o resultado da combinação de duas variedades de uvas: cachos inteiros de 
Alicante Nero são deixados em infusão no mosto das uvas Carignano. O resultado é de um rosê complexo em uma 
garrafa de 1 litro, com matéria linda em boca e aromas de chá de hibisco, calda de morango e uma ponta cítrica.

24. Sonrojo 2019, Navarra - Vinicola La Calandria • R$ 144,00
Espanha, Navarra…Garnacha de cor intensa e exuberante combinam com seus aromas de groselha que são potentes 
e vibrantes!

25. Raiz Rosé 2019, Côtes de Thongue AOC - Les Chemins de Bassac • R$ 126,00
Espanha, Navarra…Garnacha de cor intensa e exuberante combinam com seus aromas de groselha que são potentes 
e vibrantes!

26. Malbec Rosado, 2020 - Família Cecchin • R$ 131,00
Agentina, Mendoza… bem clarinho, esse é um rosê de Malbec que entrega um vinho de aromas de frutas vermelhas e 
negras numa acidez muito legal!

27. A Descoberta Rosado 2018 Dão - Casa da Passarela • R$ 146,00
Portugal, Dão … Touriga Nacional e Tinta Roriz resulta em um vinho equilibrado, fresco e com acidez vibrante, o que o 
torna um excelente parceiro da mesa.

VINHOS ROSêS

28. Pipeño 2020 - Vitivinícola Yumbel • R$ 144,00
Chile, Bío Bío…a uva é a País, e Pipeño é o nome do vinho que os trabalhadores chilenos consumiam. Um vinho de 
corpo leve pra médio que mistura aromas de frutas negras e vermelhas com defumado selvagem numa trama de 
acidez vívida e fluída.

29. Dornfelder, 2017 (1 litro) - Pfaffmann • R$ 160,00
Alemanha, Pfalz ... Dornfelder é uma uva pouco conhecida no Brasil, mas muito consumida na Alemanha. É um vinho 
tinto intenso em cor, aromático e sutil em boca. Um vinho harmonioso demais!

30. Aqui estamos todos locos, 2020 - Bodega & Viñedos Niven • R$ 145,00
Argentina, Mendoza… da uva Bequignol de fermentação semi carbônica em ovos de concreto e uma passagem rápida 
por carvalho, esse vinho tem forte imaginário de especiarias, pimenta preta, cedro… em boca, a acidez estralante dá 
energia ao vinho.

31. La Part du Colibri Cabernet Franc, 2019 - Vincent Caillé • R$ 175,00
França, Loire … um Cabernet Franc com matéria e corpo frescos graças aos seus solos de gabro do Pays Nantais. 
Notas de amoras e groselhas com um fundo de ervas frescas aparecem no nariz, e na boca se completam por 
pimentas verde e preta numa trama mineral. Um vinho muito saboroso!

32. Solstice Rouge, 2019 Vin de France - Domaine Viret • R$ 189,00
França, Rhône… filho da Cosmocultura, esse é um vinho vivo de corte inusitado: Mourvèdre, Merlot, Cabernet 
sauvignon, Caladoc e Grenache que, apesar de ter uma expressão solar, traz também muito frescor e equilíbrio graças 
à acidez e mineralidade. Em boca tem especiarias e morango azedinho. Uma delícia!

33. Beaujolais-Villages 2019 AOC - Jean Claude Lapalu • R$ 296,00
França, Beaujolais… Lapalu é um mestre! Poucos conseguem nos oferecer tamanha energia dentro de uma garrafa. 
Seus vinhos são revigorantes, muito delicados mas não menos profundos. Esse Gamay traz a pureza das frutas:
morando e cereja frescos explodem no nariz e na boca, e evoluem numa trama viva, nos entregando um final de 
especiarias finas e perfumadíssimas! Nosso xodó!

34. Poulsard, 2017 Arbois AOC - Domaine de la Pinte • R$ 371,00
França, Jura… Poulsard ou Ploussard, o que importa é que é uma uva sem igual! Sua cor vermelha cobreada logo 
surprende! Esse é um lindo exemplar: trabalhado com carinho, resulta em uma eperiência únia! A boca é viva e se abre 
em notas de especiarias e furtas vermelhas num textura mineral típica dos solos de margas do Jurássico.

35. PPG Le Dos d'Chat 2018 - Fabrice Dodane • R$ 417,00
França, Jura… um Ploussard, Pinot Noir e Gamay feito por Fabrice Dodane, um dos grandes produtores do Jura! Sua 
expressão natural revelam com a abertura uma pureza de frutas vermelhas e especiarias numa boca viva, profunda e 
esperta. Um vinho vivo como a gente gosta!

36. Finca Enguera 2019 - Bodegas Enguera • R$ 122,00
Espanha, Valência... Tempranillo descomplicado, com aromas frutados, é um vinho equilibrado, com acidez refrescante 
e taninos sedosos. Um vinho agradável e fácil de beber.

37. Viña Almate, 2018 - Alfredo Maestro • R$ 165,00
Espanha, Castilla y Léon… um Tempranillo com expressão natural, vibrante e cheia de aromas e sabores! Intenso em 
boca, traz um monte de especiarias, frutas negras maduras e suculentas. Um vinho suculento pela acidez que se 
equilibra com a matéria generosa!

38. Piñata 2020 - Frederick Steveson • R$ 348,00
Austrália, Barossa Valley … esse vinho composto de 64% Cinsault, 19% Grenache, 15% Shiraz e 2% Mourvedre é de 
fato explosivo como uma piñata! De uma pureza singular, ele expressa notas de frutas fresquíssimas, vivas e 
revigorantes numa trama equilibrada e muito harmoniosa. Um vinho que alimenta e alegra o coração!

VINHOS Tintos Joviais e Alegres

39. Tannat, 2020 - Projeto Nakkal • R$ 194,00
Uruguai, Canelones…vinho natural uruguaio? Temos! E esse é lindo! Tem um suco puro e aveludado de acidez é 
perfeita!

40. Lamoresca Rosso Sícilia IGT 2017 - Azienda Agricola Lamoresca • R$ 226,00
Itália, Sicília…Nero d’Ávola, Frappato e Grenache dão um vinho amplo, quase encorpado e profundo cujo calor siciliano 
se sustenta por mineralidade e acidez. As notas são de frutas vermelhas maceradas em cachaça e especiarias.

41. Côtes du Roussillon Villages AOC, 2016 - Calmel & Joseph • R$ 147,00
França, Roussillon…um corte de 40% Syrah, 30% Grenache e 30% Carignan resulta num vinho de corpo médio, 
consensual, poderoso e expressivo. No imaginário, aromas de cerejas marrasquino, toques de chocolate e baunilha 
que entram em harmonia em uma boca sedosa, de taninos resolvidos e limpos. Um vinho gourmand!

42. Énergie Rouge, 2019 Vin de France - Domaine Viret • R$ 196,00
França, Rhône... não por acaso essa cuvée se chama Énergie! Ao abrir a garrafa, o gênio da Syrah sai e se mostra 
cheio de vigor e intensidade! Em boca tem umatextura sem igual: ao mesmo que é denso, é também fluído, mineral e 
aveludado. Aromas de frutas pretas frescas porém maduras, num fundo de alcaçuz e zimbro. Apenas delicioso!

43. Poignée de Raisins, 2019 Côtes du Rhône - Domaine Gramenon • R$ 302,00
França, Rhône... A grande dama dos vinhos naturais, Michele Aubéry nos entrega um suco vivo da mais pura 
Grenache. Um punhado de uvas solares e perfeitas para um vinho intenso, seivoso e cheio de vigor. Frutas pretas e 
vermelhas bem frescas com um toque decasca de laranja e notas de especiarias num final mineral e fresco.

44. Grelots, 2018 Vin de France - Sylvain Bock • R$ 335,00
França, Rhône… Sylvain Bock está por trás dessa cuvée de Grenache e Merlot puras da Ardèche! Um vinho de 
vivacidade e intensidade raras. Em seu imaginário estão amoras e uma ponta de cera de abelha. Em boca é limpo, tem
uma acidez brilhante e evolui em notas persistentes de especiarias finas e frutas frescas.

45. Petit Champ 2019 Bordeaux Supérieur AOC - Château Champ de Treilles • R$ 189,00
França, Boredeaux … 60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon e 3% Petit Verdot. A impressão é de 
se morder um cacho de uvas maduro! Com extraordinária trama mineral e aromas de especiarias, cranberries e
cerejas, um vinho pronto e envolvente!

46. Contre-Pied 2, 2018 - Domaine Plageoles • R$ 196,00
França, Sudouest… de Gaillac, esse vinho é feito de Braucol, Duras e Syrah. Esse corte inusitado dá um vinho ímpar, 
quase selvagem, vivo e saboroso! No nariz frutas negras, especiarias e notas leves de flores. Surpreenda-se!

47. Coteaux Bourguignons 2019 AOC - Domaine Gibourg • R$ 329,00
França, Borgonha… vontade de um vinho chique? Esse Pinot vai te convencer: sua expressão é de frutas negras e 
frescas… amoras, mirtilos que, numa trama reluzente e fresca, se completam por notas de alcaçuz e zimbro. Um vinho
apetitoso e cristalino!

48. El Marciano, 2018 - Alfredo Maestro • R$ 178,00
Espanha, Castilla y Léon… Grenache da Sierra de Gredos! Amamos essa uva que, vinificada por um Maestro de nome 
Alfredo, faz um suco denso, seivoso e completo! Em boca, é rico, tem taninos presentes mas de qualidade, e seu calor 
se equilibra pela acidez e pela mineralidade típica de seu terroir de altitude!

49. Somontes Colheita Tinto - Casa da Passarela • R$ 128,00
Portugal, Dão… Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen, em proporções de cerca de 25% de cada casta, 
fazem um vinho com notas de ervas frescas e aromas de frutas vermelhas. No paladar, é equilibrado tem elegância.

VINHOS Tintos com Certo Corpo

A PARCIMÔNIA DE UMA SÓ TACINHA… OU QUEM SABE DUAS…
Taças de Vinho R$30,00 • Consulte as opções


