Apresentamos a nova carta do Arábia!
Montar uma carta não é das tarefas mais fáceis,
no meio das quase infinitas opções de excelentes vinhos.
Como sempre nossos critérios de escolha foram:
qualidade, terroir e preço justo.
Demos ênfase a rótulos do Novo Mundo,
como a vinhos que harmonizam bem
com a nossa culinária.
Também os melhores produtores do Líbano estão
representados com seus melhores rótulos.

Saúde e longa vida!
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“...Lá onde floresça o mirtilo, onde haja vinho e alaúdes,
detenha-se; não dê mais nenhum passo e
beba com as rosas o vinho fresco e generoso que te mima
com seu aroma de maçã e seu doce hálito de almíscar,
tão luminoso que ao derramar-se no cálice,
podes apagar a lamparina e ver com todo seu resplendor”

ABU NUWAS, poeta persa do séc. VIII.

E spum antes , V inhos ROS ÉS E B rancos

Baby Chandon (175 ml)
moët chandon • brasil • espumante
Aromas florais e frutados com nuances de pão fresco.
No paladar acidez equilibrada e nítida sensação de frescor.

R$ 30

Chandon Réserve Brut
chandon • brasil • espumante
Aromas florais e cítricos. Boa acidez, redondo e fresco.

R$ 76

Prosecco Di conegliano Cuvée Brut
carpenè malvolti • itália • espumante

V I NH OS S E RV ID OS “AU PICHET” ( 2 50 m l )

Aroma delicado de maçã verde, notas cítricas e nuances vegetais.
Sabor aromático com ótimo frescor e acidez. Perlage finíssimo
assegurando a persistência do sabor
R$ 89

Rose

Gris d' hammamet
2011 • les vignerons de carthage • vin gris • tunísia • rosé

Cipresseto

Agradáveis com aromas morangos silvestres e frutas vermelhas;
leve, fresco e delicioso. Ideal para acompanhar o couscous
marroquino e os tajines.
R$ 48

2012 • santa cristina • itália
Aroma intenso e frutado com notas de frutas vermelhas.
Na boca é equilibrado com boa acidez e final refrescante;
acompanha muito bem os nossos mezzés.

R$ 22

Cipresseto
2012 • santa cristina • itália • rosé

Branco

Aroma intenso e frutado com notas de frutas vermelhas.
Na boca é equilibrado com boa acidez e final refrescante;
acompanha muito bem os nossos mezzés.

Woodbridge Chardonnay

Villa Francioni Rosé

2011 • robert mondavi • califórnia • branco

2012 • villa francioni • brasil • rosé

Aromas de frutas tropicais, toque cítrico e nuances de
flor de laranjeira. Untuoso, encorpado e longo. delicioso.

R$ 24

Delicado aroma de frutas e flores, lembrando romã e rosas.
Leve e delicado, agradável frescor, equilibrado e envolvente.

R$ 71

R$ 85

Woodbridge Chardonnay
2011 • robert mondavi • califórnia • branco

Tintos

Aromas de frutas tropicais, toque cítrico e nuances de
flor de laranjeira. Untuoso, encorpado e longo. delicioso.

Forte canto primitivo santo igt
2011 • apollonio • itália

Vinã Sol Branco

Complexo, com aromas frutados e notas de madeira. No paladar
é equilibrado, com taninos finos e boa persistência.
R$ 25

2012 • bodegas torres • espanha • branco

Sabor Real
2008 • viña campiña • toro • espanha
tempranillo

Elegante, fresco, de aromas frutados e finas notas de especiarias.
Suave, rico e vivo na boca, com abundantes sabores de maçã e
abacaxi e um toque leve de erva-doce. Sua uva tradicional Catalã,
a Parellada, é das melhores e mais delicadas da região.
R$ 56

Alta Vista Premium Torrontés

Produzido com videiras de mais de 70 anos. Aroma intenso de cereja,
lavanda, especiarias e leve toque mineral. Encorpado com boa fruta,
apimentado e super concentrado. Longo, potente e de caráter.
R$ 28

2012 • alta vista • argentina • branco

Massaya Classic

Paulo Laureano Premium

2009 • massaya • líbano

2012 • paulo laureano vinhos • portugal • branco
arinto, antão vaz e fernão pirez

Aroma apimentado e sutil que remete a framboesa e amora.
Generoso e leve ao mesmo tempo, macio, fácil de beber,
Final fresco e frutado.

R$ 65

R$ 25

De exuberantes notas cítricas, mesclados a delicados aromas florais.
É a expressão máxima desta típica variedade Argentina.
Leve fresco e jovial.
R$ 79

Notas florais, frutas tropicais e mineralidade.
Na boca limpo e fresco. Balanço, estrutura e
prazer estão em perfeita integração neste vinho.

R$ 75

Paulo Laureano Premium

Catena Chardonnay

2011 • paulo laureano vinus • portugal

2011 • catena zapata • argentina • branco

Aromas profundos e concentrados de ameixa madura e amora,
cacau, compotas e especiarias. Carnudo, glicerinado,
taninos finos e sedosos. Boa acidez e longo final.
R$ 28

Um vinho de grande estrutura que combina notas florais com sabor
de fruta tropical madura, um marcado mineral e excelente acidez.
89 pontos WS.
R$ 83

BR ASIL

Château Kefraya
2007 • château kefraya
De cor rubi púrpura. Um vinho harmonioso com delicioso aroma de
cereja, especiarias, tabaco e cedro. Boa textura, doce, revela um final
encorpado e bastante aveludado.
R$ 189

Maestrale Cabernet Sauvignon
2006 • sanjo • tinto
Excelente buquê de frutas, pimenta negra, especiarias doces,
baunilha e leve tostado. Na boca concentrado, redondo e maduro.
Excelente combinação entre madeira e fruta com taninos maduros.
Final longo e agradável.
R$ 89

Elos Cabernet Malbec
2009 • lidio carraro • tinto

Comte de M
2007 • château kefraya
O vinho TOP do Château Kefraya, assemblage de 60% do Cabernet
Sauvignon, 20% Syrah e 20% de Mourvèdre. Complexo buquê
de ameixas pretas maduras, tabaco, madeira e especiarias. Muito
potente na boca, revela uma deliciosa textura, robusto com taninos
elegantes. Simplesmente magistral! 88 pontos WS(96)
R$ 329

Com aroma floral: de rosas e violetas, evoluem a passas, geléias e um
toque apimentado. De médio corpo e essencialmente frutado, possui
taninos aveludados e muito bem integrados com o álcool.
Sem passagem por madeira, revela-se equilibrado e persistente.
É um brasileiro de estirpe. Melhor pontuação de vinhos brasileiros
realizada por Jancis Robinson: 18/20 pontos.
R$ 98

2004 • château musar
cabernet sauvignon carignan e cinsault.

l í bano

Vinhos de Batroun

Nos iluminados e férteis Vale do Bekaa e sob a proteção de
Bachus, crescem os vinhedos onde os abnegados produtores
libaneses herdeiros de uma tradição de mais de 5 mil anos na
vinicultura elaboram estes esplêndidos vinhos.

Introduzimos três novos vinhos que representam o novo
panorama vitivinícola do Líbano. Produzidos na região de
Batroun, cidade histórica chamada de Adega do Império, na
época do domínio Romano. Trata-se de Coteaux de Botrys
(Edde Winery), vinícola butique que produz somente 40.000
garrafas por ano, provenientes dos seus vinhedos de apenas
17 hectares, nas colinas ao redor desta cidade litorânea.

Massaya Classic

Um dos grandes tintos do mundo. Denso com boa textura, distinto
caráter oxidativo toques de Tawny e Compotas, resinoso,
encorpado e longo.
R$ 279

Coteaux De Botrys • Chateau Des Anges Caberbenet
Sauvignon • Batroun

2009 • massaya
Aroma apimentado e sutil que remete a framboesa e amora.
Generoso e leve ao mesmo tempo, macio, fácil de beber,
final fresco e frutado.

Château Musar Rouge

2007 • edde winery
R$ 68

Elegante, rico e pungente. Taninos bem forjados,
com frutas em destaque e leve toque vegetal.

Ksara Reserva do Couvent

Coteaux De Botrys • Cuveé De L’Ange • Batroun

2010 • château ksara

2008 • edde winery

Rubi intenso; alia finesse e elegância.
Com aromas madeirados e toque de baunilha,
taninos redondos, longo e persistente. delicioso!

Perfeito e harmonioso de três castas, onde o Syrah aporta
sua força, mourvèdre sua potência e granache suavidade.
Resultando em um vinho leve, frutado e delicioso.

R$ 71

Ksara Cuvée De Printemps

R$ 187

Coteaux De Botrys • Chateau Des Anges Syrah •
Batroun

2011 • château ksara • vale de bekaa
gamay e tempranillo.
Delicioso aromas de violetas, damasco e frutas maduras.
Leve, com ótimo frescor, ideal para acompanhar os mezzes.

R$ 132

2008 • edde winery
R$ 73

Musar Jeune
2008 • château musar
cinsault, syrah e cabernet sauvignon.
Vinho moderno, cheio de frutas e especiarias; maciez e frescor.
muito agradável.
R$ 122

Este Syrah alia potência e doçura, com taninos
equilibrados e doces. Delicioso!

R$ 187

ARGE N TI N A

Cocina Blend

Luca Pinot Noir

2010 • la posta
malbec, bonarda e syrah

2011 • luca (laura catena)

Aromas de cerejas, ameixas, leves notas de violetas, especiaria
e baunilha. Na boca, frutas vermelhas, toques de café, acidez
refrescante, taninos doces e macios. Final macio e suave.
R$ 66

Sedutor aroma de cerejas, morangos e framboesas com leve toque de
incenso e defumado. Envolvente, refinado e complexo.
93 pontos RP, a nota mais alta concedida pelo crítico
a um Pinot Noir argentino!
R$ 125

Norton Malbec Reserva

Luca Malbec

2009 • bodegas norton

2011 • luca (laura catena)

Este vinho apresenta aromas de frutos negros maduros, violeta,
especiarias e tabaco. Na boca é harmônico, amplo, cremoso e
persistente. Vinhasso!!! Entre os Top 100 com 90 pontos da WS.
R$ 90

Delicioso aroma de lavanda, cereja, amora, especiarias e leve
defumado. Textura suave e suculenta. Boa estrutura e longo final.
92 pontos RP; um dos melhores vinhos do mundo, WS-2008.
R$ 150

Catena Cabernet Sauvignon

Angelica Zapata Malbec

2010 • catena zapata

2008 • catena zapata

Encorpado e fino, mostra um buquê exuberante de frutas maduras e
um sofisticado toque de carvalho. 89 pontos WS.
R$ 88

Esta centenária e renomada vinícola é uma das mais importantes
produtoras do mundo. O Malbec, seu grande expoente se apresenta
na cor violeta brilhante, com notas de cerejas ao licor, toques de
caramelo e pimenta preta. No paladar reconhecemos seu sobrenome.
um grande vinho! 92 pontos WS (00)
R$ 175

Alma Negra
2010 • tikal argentina
De buquê exuberante e exótico, no palato mostra-se macio e
intenso com personalidade bastante peculiar; bom corpo.
R$ 99

Altas Cumbres Malbec
2012 • lagarde
Rubi profundo apresenta aroma de frutas vermelhas, chocolate e
baunilha. Na boca é equilibrado e complexo.
1/2 garrafa R$ 30

CH I L E

E SPAN H A

Tarapacá Terroir La Cuesta

Viña Bujanda

2010 • viña tarapacá
cabernet sauvignon e syrah

2011 • viña bujanda

Notas de cereja e cassis, com leve toque herbáceo.
Meio corpo, fruta madura bem integrada com especiarias.
Taninos suaves, final longo e agradável.

Típico tempranillo da Rioja. Aromas de frutas negras e vermelhas.
Suave, envolvente e longo.
R$ 72
R$ 66

Sabor Real
2008 • viña campiña • toro
tempranillo

Casa Lapostolle Carménère
2011 • casa lapostolle
Expressivo e cativante com deliciosas camadas de frutas maduras.
Elaborados com uvas provenientes de vinhedos de cultivo orgânico.
R$ 85

Gran Reserva Série Ribeiras Carménère

Produzido com videiras de mais de 70 anos. Aroma intenso de
cereja, lavanda, especiarias e leve toque mineral. Encorpado com
boa fruta, apimentado e super concentrado.
Longo, potente e de caráter. vinhão!
R$ 71

2011 • concha e toro

Lan Rioja Crianza

Intensos aromas de frutas escuras, chocolate e pimenta branca.
Paladar concentrado, com taninos suaves e doces.
Boa estrutura e densidade.
R$ 96

2009 • bodegas lan
100% tempranillo

Tabali Reserva • Syrah
2009 • tabali • valle del limari
Nos umbrais do deserto de Atacama, nasce este vinho com intenso
aroma de frutas negras, especiarias e toque floral.
Saborosos taninos sedosos e corpo pleno.
Este Syrah foi considerado simplesmente o melhor do Chile.
R$ 97

Marques de Casa Concha • Cabernet Sauvignon •
Puente Alto
2011 • concha y toro • valle del maipo
Aromas de compota de amoras, cerejas, cedro e um leve defumado.
Textura suave sedosa, sabor marcante com taninos firme e longo
final. É o Carbernert Sauvignon do Chile. 91 pontos WS (07)
R$ 116

Montes Alpha Pinot Noir
2010 • viña montes chile
Elegância, tipicidade e frescor com final macio e profundo.

R$ 123

Don Melchor
2006 • concha y toro
Complexo e elegante, muito expressivo marcado por frutas
vermelhas, suaves toques de chocolate e especiaria. Grande
equilíbrio, taninos maduros e amáveis. Vinho profundo de boa
estrutura e persistência. Um ícone do Chile! 94 pontos WS.
R$ 506

Com notas de frutas negras e compotas. Resinoso, elegante, potente,
ótima acidez e taninos redondos. Maravilhoso!
Entre os Tops 100 de 2010 da WS.
R$ 95

ITÁLIA

PORTUGAL

Forte Canto Primitivo Salento IGT

Ciconia • Alentejo

2011 • apollonio

2011 • casa agrícola alexandre relvas
touriga nacional, aragonês e syrah

Complexo, com aromas frutados e notas de madeira.
No paladar é equilibrado, com taninos finos e boas persistências.

R$ 65

Aromas complexos que sugerem especiarias e frutos vermelhos
com notas de tostado, bons taninos, redondo e equilibrado.

R$ 59
1/2 garrafa R$ 36

Brancaia Tre • Toscana
2010 • la brancaia
80% sangiovese, merlot, carbernet sauvignon
Aromas de frutas vermelhas, boa mineralidade e frescor.
Corpo médio, elegante, equilibrado e persistente.

Paulo Laureano Premium
2011 • paulo laureano vinus
R$ 96

MASI Bardolino Classico Frescaripa
2010 • agrícola masi
Aromas de cereja, ameixa e toques de pimenta.
No paladar fresco, delicado e muito agradável.
Boa acidez e fácil de beber.

Aromas profundos e concentrados de ameixas maduras e
amora, cacau, compotas e especiarias. Carnudo, glicerinado,
taninos finos e sedosos. Boa acidez e longo final.
R$ 77

Quinta Crasto Douro
R$ 99

Frescobaldi Chianti Rufina Castello de Nipozzano Riserva
2008 • marchese d’frescobaldi
Bela cor, aroma de frutas negras e bem especial.
Fino, equilibrado, com boa persistência.
Um clássico Chianti entre os TOP 100 com 91 pontos da WS.
R$ 144

2011 • quinta do crasto
tinta roriz, tinta barroca, touriga franca e touriga nacional.
Intensas frutas silvestres e notas de especiarias.
Elegante e fresco com estrutura sólida, taninos suaves e aveludados.
R$ 76
Final frutado e boa persistência. Não passa por madeira.

Luis Pato Baga
2010 • luis pato • bairrada
Muito aromático.
Equilibrado e macio, saboroso, corpo médio com
taninos marcante e mais redondo.

R$ 82

Conversa • Douro
2009 • niepoort
castas do douro
Frutado e especiado, taninos suaves, excelente acidez.
Apetecível e vibrante.

R$ 91

Duas Quintas Douro Doc
2010 • adriano ramos pinto
Esta safra se caracteriza pelo aroma de frutas vermelhas maduras,
ameixas e especiarias. No palato, os taninos são suaves devido ao
envelhecimento em barris de carvalhos franceses.
R$ 92
É um vinho redondo e aveludado.

Quinta do Crasto Reserva
2010 • quinta do crasto
Boa projeção aromática entre flores, frutas silvestres e
baunilha que conferem profundidade e excelente complexidade.
Em boca: elegante e estrutura compacta com taninos muito finos.
R$ 233

F R A NÇ A

vinho de sobre m esa

Delas Côtes Du Ventoux

Para acompanhar nossas perfumadas e deliciosas
sobremesas. O chef patissier Samih Abou Ali sugere:

2012 • delas frérès
grenache e syrah
Aromas de frutas silvestres.
Frutado, ótima acidez, delicado, elegante e leve.

Mavrodaphine Of Patras Ope
campás • grécia
R$ 68
1/2 garrafa R$ 37

L de Laffitte Laujac
2006 • château laffitte laujac
Frutado e sutil toque de madeira.
Leve, taninos redondos, muito bom.

R$ 86

Intenso com notas de compota de frutas vermelhas e negras.
Encorpado e robusto, textura aveludada, redondo
e com final complexo e frutado.

p: château vannières • provence
Delicioso corte das castas. grenache, cinsault, mouvèdre.

em taça de 100 ml R$ 19

R$ 88

Rhône Paradox Rouge
2010 • château mas neuf • rhône
Delicioso com abundancia de frutas maduras e especiarias.
Equilibrado, consistente e fácil de beber.

R$ 88

Bourgogne Pinot Noir Joseph Faiveley
2009 • faiveley
Leve e muito delicioso, frutado exuberante com
notas minerais e ótima presença em boca.

Graham´S Late Bottled Vintage
symington family estates • porto e douro portugal

Héritage Vannières Rouge
Equilíbrio perfeito entre fruta exuberante e taninos macios.
Vinho elegante e fácil de beber.

Este marcante tinto doce de sobremesa é uma especialidade do norte
do Peloponeso. Elaborado com a uva mavrodaphne e envelhecido
em barricas de carvalho, naturalmente doce, não fortificado, com
estilo surpreendente.
em taça de 100 ml R$ 15

R$ 119

O utras latitudes
Sonoma County Zinfandel
2010 • seghesio • eua
Frutas maduras e bem estruturadas, com toque de ameixas e
especiarias. Taninos aveludados, encorpados, longo e delicioso.
Este laureado vinho foi considerado como um dos TOP 100
pela revista Wine Spectator por várias safras consecutivas. R$ 175

Mondavi Private Selection Pinot Noir
2011 • robert mondavi
Notas de amêndoas tostadas, menta e madeira. Vibrante aroma
de cerejas e morangos. Aveludado, redondo e complexo.
Encorpado e longo. Um Pinot Noir californiano dos bons.
R$ 92

A R A K , o sabor do líbano
Destilado de uvas e anis, excelente como aperitivo e ótimo
para acompanhar os mezzés. Para melhor apreciá-lo deve
ser servido misturado com água e gelo. O efeito da turvação
ao misturá-lo com a água é produzido pela oleosidade dos
grãos de anis.

Gantous & Abou Raad
Produzido com as melhores uvas e selecionados grãos de anis
Premium, passando por um rigoroso processo de destilação, confere
a este ótimo arak de sutil aroma defumado, sabor único,
límpido e brilhante.
R$ 15,80

Arak de Muzar
De intenso perfume, sabor delicado, untuoso e refrescante.
Produzido com o destilado de uvas envelhecido de 5 a 10 anos antes
de ser re-destilado com a presença dos grãos de anis. Finalmente
é amadurecido em ânforas de terracota, tradição mantida desde a
antiga Roma. Um arak sublime.
R$ 24,20

