
  
Carta de Vinhos

 

Espumante Doce:
 

Naturelle Moscatel 

Descrição: Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 
uva Moscatel 100% e contendo 7,5% de teor alcoólico. 
Delicadamente doce, com perlage fino e constante, aromas intensos, 
florais e frutados. Harmoniza com sobremesas frutas e petiscos.
 

Vinho Frizante:
 

Lambrusco Cella (750ml) 
Descrição: Vinho Frizante italiano, produzido pelo Grupo Coltiva, 
apresenta as uvas Lambrusco, Lambrusco Marani e Lambrusco 
Salamino e contendo 7,0% de teor alcoólico. Coloração vermelho rubi 
intenso e brilhante, aroma de frutas vermelhas, com toque floral, 
apresenta equilíbrio entre doçura e acidez. Harmoniza com massas, 
queijos e frios. (consulte o garçom qual sabor temos em nossa adega)

    
 

Carta de Vinhos
Espumante Doce: 

Naturelle Moscatel  (750ml) Valor: R$ 
(375ml) Valor: R$

Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 
uva Moscatel 100% e contendo 7,5% de teor alcoólico. 
Delicadamente doce, com perlage fino e constante, aromas intensos, 
florais e frutados. Harmoniza com sobremesas frutas e petiscos.

Frizante: 

Lambrusco Cella (750ml)   Valor: R$ 
Vinho Frizante italiano, produzido pelo Grupo Coltiva, 

apresenta as uvas Lambrusco, Lambrusco Marani e Lambrusco 
Salamino e contendo 7,0% de teor alcoólico. Coloração vermelho rubi 
intenso e brilhante, aroma de frutas vermelhas, com toque floral, 

a equilíbrio entre doçura e acidez. Harmoniza com massas, 
queijos e frios. (consulte o garçom qual sabor temos em nossa adega)

 
Carta de Vinhos 

R$ 55,90 
Valor: R$31,90 

Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 
uva Moscatel 100% e contendo 7,5% de teor alcoólico. 
Delicadamente doce, com perlage fino e constante, aromas intensos, 
florais e frutados. Harmoniza com sobremesas frutas e petiscos. 

Valor: R$ 45,90 
Vinho Frizante italiano, produzido pelo Grupo Coltiva, 

apresenta as uvas Lambrusco, Lambrusco Marani e Lambrusco 
Salamino e contendo 7,0% de teor alcoólico. Coloração vermelho rubi 
intenso e brilhante, aroma de frutas vermelhas, com toque floral, 

a equilíbrio entre doçura e acidez. Harmoniza com massas, 
queijos e frios. (consulte o garçom qual sabor temos em nossa adega) 



 

Espumante Demi
 

Arte Elegance (750ml)
Descrição: Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 
uva Chardonnay 60% e pinot noir 40% e contendo 11,5% de teor 
alcoólico. Apresenta um fino e persistente perlage, aroma de frutas 
secas e tropicais com delicado toque de pão tostado. Harmoniza com 
peixes e frutos do mar, molhos leves e queijos cremosos.
 

Espumantes Brut:
 

Ponto Nero Cellebration
Descrição: Espumante brasile
Chardonnay 30%, Pinot Noir 2
20% e contendo 11,0% de teor alcoólico. 
descomplicado. Aroma elegante com notas de frutas como maça e 
pêssego. Harmoniza com folhas verdes, pescados e petiscos.
 

Ponto Nero Rose (750ml)

Espumante Demi-Sec: 

Arte Elegance (750ml)   Valor: R$ 
Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 

va Chardonnay 60% e pinot noir 40% e contendo 11,5% de teor 
alcoólico. Apresenta um fino e persistente perlage, aroma de frutas 
secas e tropicais com delicado toque de pão tostado. Harmoniza com 
peixes e frutos do mar, molhos leves e queijos cremosos.

Espumantes Brut: 

Ponto Nero Cellebration (750ml) Valor: R$55,9

Espumante brasileiro, produzido pela Domno
Chardonnay 30%, Pinot Noir 20%, Riesling 30% e Prosecco 

% de teor alcoólico. É um espumante jovem e 
descomplicado. Aroma elegante com notas de frutas como maça e 

com folhas verdes, pescados e petiscos.

Ponto Nero Rose (750ml)  Valor: R$ 

Valor: R$ 67,90 
Espumante brasileiro, produzido pela Casa Valduga, de 

va Chardonnay 60% e pinot noir 40% e contendo 11,5% de teor 
alcoólico. Apresenta um fino e persistente perlage, aroma de frutas 
secas e tropicais com delicado toque de pão tostado. Harmoniza com 
peixes e frutos do mar, molhos leves e queijos cremosos. 

,90 
iro, produzido pela Domno, de uva 

, Riesling 30% e Prosecco 
É um espumante jovem e 

descomplicado. Aroma elegante com notas de frutas como maça e 
com folhas verdes, pescados e petiscos. 

Valor: R$ 66,90 



Descrição: Espumante brasileiro, produzido pela Domno, de uva 
Chardonnay 60% e Pinot Noir 40% e contendo 12,0% de teor 
alcoólico. Apresenta coloração vermelho cereja, perlage fino e 
persistente, possui aroma com notas de frutas vermelhas, é frutado, 
equilibrado e com boa persistência. Harmoniza com todos os tipos de 
comida. 

 
Vinhos Finos Doces: 
 

Naturelle Tinto (750ml)   Valor: R$53,90 
Descrição: Vinho Fino Doce brasileiro, produzido pela Casa 
Valduga, apresenta as uvas Cabernet Sauvignon e Pinot Noir e 
contendo 12,0% de teor alcoólico. Vinho com dulçor moderado e 
compatível com seus taninos, apresenta notas de frutas vermelhas como 
amora e geleia de morango. Harmoniza com sobremesas. 
 

Naturelle Rose (750ml)   Valor: R$53,90 
Descrição:Vinho Fino Doce brasileiro, produzido pela Casa 
Valduga, apresenta as uvas Malvasia, Merlot, Moscato Giallo e 
contendo 12,0% de teor alcoólico. Vinho agradável e refrescante, 
possui notas de frutas frescas como morango, goiaba, pêssego, cereja e 
nuances florais. Harmoniza com sobremesas. 
 



Vinhos Finos Demi-Sec: 
 

Origem Elegance Tinto (750ml) Valor: R$60,90 
Descrição: Vinho Fino Demi-Sec brasileiro, produzido pela Casa 
Valduga, apresenta a uva Cabernet Sauvignon e possui 12,0% de 
teor alcoólico. É um vinho versátil e elegante, de tonalidade vermelho 
violáceo e aspecto brilhante. Harmoniza com carnes e massas com 
molhos agridoces, risotos e queijos suaves. 

 Primitivo 12 e Mezzo (750ml) Valor: R$99,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco italiano, produzido pela Vinícola 
Varvaglione, apresenta a uva Primitivo 100% e possui 12,5% de 
teor alcoólico. É saboroso e elegante, muito fácil de degustar. 
Apresenta colocaração vermelho rubi e aromas de cereja e chocolate. 
Harmoniza com queijos de média intensidade e risotos de carne 
vermelha.  
 

Vinhos Finos Brancos Secos: 
 

Raízes Sauvignon Blanc (750ml) Valor: R$70,90 
Descrição:Vinhos Fino Branco Seco brasileiro, produzido pela Casa 
Valduga, apresenta a uva Sauvignon Blanc 100% e possui 12,5% 



de teor alcoólico. Vinho potente e de grande amplitude aromática, de 
coloração amarelo palha, notas de frutas envoltas por delicadas 
nuances de arruda e ervas finas. É refrescante e apresenta uma 
excelente acidez. Harmoniza com aperitivos, peixes e frutos do mar. 
 

Leopoldina Chardonnay (750ml) Valor: 
R$70,90Descrição: Vinhos Fino Branco Seco brasileiro, produzido 
pela Casa Valduga, apresenta a uva Chardonnay 100% e possui 
12,0% de teor alcoólico. Coloração amarelo palha, notas como a 
maça e pera eretrogosto que remete a abacaxi. Sua untuosidade é 
clássica dos bons Chardonnays. Harmoniza com queijos cremosos, 
peixes e frutos do mar.  

Vinhos Finos Verdes Secos: 
 

Condes de Barcelos (750ml)  Valor: R$ 54,90 

Descrição: Vinho Verde português, produzido pela Adega Barcelos, 
apresenta a uva Loureiro e possui 10,5% de teor alcoólico. Vinho de 
cor citadina, aroma com notas de frutas verdes como maça e acidez 
refrescante, elegante e equilibrado. Harmoniza com aperitivos e 
queijos. 
 

Vinhos Finos Tintos Secos: 
 



Solar dos Lobos (750ml)   Valor: R$72,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco português, produzido pela Adega 
Solar dos Lobos, apresenta as uvas Aragonês, Castelão, Touriga e 
Trincadeira, possui 13,5% de teor alcoólico. Coloração vermelho 
violáceo, com aroma frutado e floral, na boca é fresco e harmonioso 
com final aveludado. Harmoniza com carnes vermelhas e massas 
frescas. 
 

Argento Malbec (750ml)   Valor: R$ 62,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco argentino, produzido pela Adega 
Argento, apresenta a uva Malbec e possui 12,5% de teor alcoólico. 
De coloração vermelho violáceo, aroma intenso lembrando ameixa, 
cerejas e violetas, em boca é frutado com ataque inicial doce, taninos 
macios e equilibrados. Harmoniza com brusqueta, filé na manteiga e 
risoto de funhgi. 

Eugênio de Almeida Colheita (750ml) Valor: R$80,90 
Descrição: Vinhos Fino Tinto Seco portugueses, produzido pela 
Fundação Eugênio de Almeida, apresenta as uvas Aragonês, 
Castelão, Alicante, Shiraz e Trincadeira e possui 13,5% de teor 
alcoólico. Vinho tradicional português, ideal para o dia a dia. De 



coloração vermelho rubi e aroma complexo. Harmonizado com carnes 
vermelhas e massas. 
 

Cala Nº1 (750ml)    Valor: R$93,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco espanhol, produzido pela Adega 
Tinedo, apresenta as uvas Cabernet Sauvignon, Shiraz e 
Tempranillo e possui 14,5% de teor alcoólico. Coloração vermelho 
violáceo, aroma lembrando frutas vermelhas como morango e cereja 
com toques florais, em boca é potente, com taninos vivos e boa 
persistência. Harmoniza com carnes vermelhas, queijos em geral e 
massas não condimentadas. 
 

Raízes Cab. Sauvignon  (750ml) Valor: R$ 89,90 
(375ml) Valor: R$47,90 

Descrição: Vinho Fino Tinto Seco brasileiro, produzido pela Casa 
Valduga, apresenta a uva Cabernet Sauvignon e possui 11,0% de 
teor alcoólico. Possui coloração rubi com tons violáceos e notas 
aromáticas de cassis, amêndoas, ameixa preta e especiarias. 
Harmoniza com queijos maduros, massas e carnes com molhos 
condimentados. 
 



Uxmal Shiraz / Malbec (750ml) Valor: R$90,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco argentino, produzido pela 
Bodega Uxmal, apresenta a uva Malbec e a Shiraz e possui 
13,0% de teor alcoólico. Tinto redondo cheio de fruta, com delicioso 
toque de carvalho. Harmoniza com carnes, massas e risoto. 
 

Carmen Carmenere (750ml)  Valor: R$95,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco chileno, produzido pela Viña 
Carmen, apresenta Carmenere 85% e Cabernet Sauvignon 15% e 
possui 13,5% de teor alcoólico. Parcialmente barricado para manter a 
essência da fruta, na boca mostra taninos suaves e macios, com sabor 
de geleia de frutas vermelhas e notas de menta e especiarias. 
Harmoniza com carnes vermelhas, queijos e aves. 
 
 

Alamos Malbec (750ml)   Valor: R$105,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco argentino, produzido pela Catena 
Zapata, apresenta a uva Malbec 100% e possui 13% de teor 
alcóolico. De corpo médio, o vinho maturou entre 6 e 9 meses em 
barrica de carvalho. É um ótimo custo benefício e conquistou excelentes 
91 pontos de James Suckling. Coloração rubi, aromas de frutas 



vermelhas e violeta, e possui taninos finos, leve e frutado, com boa 
acidez e equilíbrio. Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas e 
costelinha de porco barbecue. 

Carmen Premier Cab. Sauv.(750ml) Valor: R$132,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco chileno, produzido pela Viña 
Carmen, apresenta Cabernet Sauvignon 100% e 13,5% de teor 
alcóolico. Colocaração vermelho-rubi, este vinho tem grande 
concentração e personalidade. Seu aroma apresenta groselha, grafite e 
cereja. É um vinho vibrante, com taninos finos e firmes, sem dúvida 
um vinho elegante. Harmoniza com carnes assadas, ensopados e 
queijos. 
 

Catena Malbec (750ml)   Valor: R$194,90 
Descrição: Vinho Fino Tinto Seco argentino, produzido pela 
Bodega Catena Zapata, apresenta a uva Malbec e possui 13,5% de 
teor alcoólico. Tinto encantador com concentração e intensidade, 
aromas frutados e de carvalho, taninos macios e perfeita acidez. 
Harmoniza com carnes vermelhas, queijos e empanadas. 
 

Cartuxa Colheita (750ml)  Valor: R$200,90 



Descrição: Vinho Fino Tinto Seco português, produzido pela Adega 
Cartuxa, apresenta as uvas Alicante, Aragonês e Trincadeira e possui 
14,5% de teor alcoólico. Coloração granada, aroma evoluído, notando-
se a presença de uva trincadeira com notas quentes da planície 
alentejana, de boa prova na boca e tudo muito afinado, floral e cheio. 
Harmoniza com carnes vermelhas, queijos fortes e massas. 

 


