Nesta singela e amorosa carta escolhemos os

melhores

vinicultores Libaneses disponíveis
e uma gostosa seleção
que vai do Mediterrâneo à Patagônia.

Tentamos tornar esta carta o mais potável possível

para

sublimar os nosso mezzés ou desfrutar do simples
prazer de beber um bom vinho

em boa companhia.

Brindemos pois
VINHOS SERVIDOS “AU PICHET” (250 ML)
Morandé Reserva Chardonnay

R$ 45

(Viña Morandé - Casa Blanca - Chile)

Apresenta aromas cítrico e florais que lembram maça e pera. Vinho
fresco, cremoso, equilibrado com também abundantes notas cítricas e
florais.

Romance Côtes de Provence Rosé

R$ 42

(Château de Berne - França)

Cinsault e Grenache
Aromas delicados de frutas vermelhas e pétalas de rosas. Moderada
acidez e leve doçura ao paladar.

Terra Mazzei 2013

R$ 42

(Nero d’Ávola, Sangiovese, Merlot e Alicante)

Aromas intensos de frutas vermelhas e leve toque de ervas secas. Delicioso
com taninos e acidez equilibrada.

Couteaux Bourguignos (Borgonha - França)
Pinot Noir e Gamay
Frutado e equilibrado com aromas de cerejas, frutas
frescas e especiarias. Delicado e saboroso.

*Consulte ao garçom o vinho da semana disponível

R$ 42

BRANCOS E ROSÈ
VF Rosé

R$ 148

(Villa Francione - São Joaquim - Sta Catarina)

Floral e frutado, com toques cítricos. Leve e delicado, com
refrescante acidez, vinho equilibrado e envolvente.

Romance Côtes de Provence Rose

R$ 128

(Château de Berne)

Cinsault e Grenashe
Aromas delicados de frutas vermelhas e pétalas de rosas. Moderada
acidez e leve doçura ao paladar.

Morande Reserva Chardonay

R$ 113

(Viña Morande - Casa Blanca - Chile)

Floral e frutado, com toques cítricos. Leve e delicado, com
refrescante acidez, vinho equilibrado e envolvente.

Falernia (Viña Falernia - Chile)

R$ 104

Pedro Ximenes 100%
Floral e seco, boa mineralidade, acidez e frescor, cativante.

Vivere Chardonay (Vivere Vinun - Região ce Lisboa)

R$ 80

Aroma de frutas cíticas e tropicais. Macio e Fresco

TINTOS DO LÍBANO
Château Kefraya 2010 (Château Kefraya)

R$ 320

Syrah, Cabernet Sauvignon e Mouvèdre
22 hectares de vinhas de mais de 30 anos e colhidas à mão, dão
origem a este vinho de raça e caráter.
O Château Kefraya oferece notas de cereja, especiarias, couro e
baunilha; aliando potência, elegância com taninos sedosos.

“Felicidade eterna?
Confia no vinho e não em promessas”

Ksara Reserve du Couvent

R$ 158

(Château Ksara - Vale do Bekaa) Cabernet-Cabernet e

Syrah
Meio corpo e boa estrutura com aromas de rosas, frutas secas e
baunilha.

Altitudes IXSIR Tinto 2014 (IXSIR - Batroun)

R$ 183

Cabernet Sauvignon, Syrah e Caladoc
O vinho desencadeia aromas entre frutas vermelhas e negras com
toque de carvalho. Este blend propicia um vinho de delicado caráter
onde a groselha e a amora preta se fundem.

Comte de M (Château Kefraya)

R$ 699

Fruto de cuidadosa seleção das castas Cabernet Sauvignon e Syrah de
uma parcela de apenas 9 hectares e a 1100mts de altitude destinados
apenas para este grande vinho. Envelhecidos por 24 meses em tonéis
de carvalho francês, de cor púrpura brilhante, nos brinda com
complexos bouquet de frutas negras e cedro, sutileza e finesse; com
delicados e untuosos taninos.

VINHOS TINTOS
Portillo Malbec 2015 (Bodegas SalenteinMendoza)
R$ 98

Notas de amoras, ameixas e cassis.
Taninos leves e sedosos. Redondo.

Norton Reserva Malbec 2013

R$ 137

(Bodegas Norton - Mendoza)

Aromas de frutas negras maduras, violeta, especiarias e tabaco.
Encorpado, harmonioso, amplo e persistente.

Cobos Felino Cabernet Sauvignon 2014

R$ 150

(Mendoza)

Aroma de frutas pretas, rosas, caramelo e grafite. Frutado, com notas
de earl grey e especiarias. Denso e suculento, taninos redondos e
sedosos e um delicioso final. Nítida presença das mãos do genial Paul
Hobbs.

Saurus Select Pinot Noir 2013

R$ 169

(familia Schroeder - Patagônia)

Aromas de frutas vermelhas especiarias e tostados. Macio,
fresco e final limpo.

Kaiken Terroir Series Corte

(Mendoza)

R$ 142

Aristocráticas notas florais e uma textura cremosa no palato, cheio de
caráter, personalidade e finesse. Bom corpo.

1870 Errazuris Carménère 2014 (Valle de Rapel)

R$ 106

Este sedoso carménère apresenta aromas de frutas vermelhas e
especiarias. Paladar é intenso e suculento.

Caballo Loco Grand Cru (Maipo)

R$ 321

Caberbet-Cabernet
Este vinho reúne as melhores safras, cepas e vales do Chile. Grande
estrutura, taninos firmes, aromas de frutas pretas, cassis e
especiarias.
Único e de excepcional qualidade. Regale-se.

“Bebe vinho, ele te devolverá a mocidade, a divina
estação das rosas, da vida eterna, dos amigos sinceros”

Palo Alto Reserva 2013

R$ 99

(Cabernet S., Carménère e Syrah)

Intenso, harmonioso e bem estruturado.
Com aromas de frutas negras e leve tostado ao final.

Lan Crianza (Bodegas Lan - Rioja)

R$ 170

Tempranillo 100%
Aromas bem integrados entre frutas e madeira. Encorpado,
aromático e encantador.

Tons de Duorum 2014 (Duorum Vinhos - Douro)

R$ 131

Tinta Roriz, Touriga Nacional e Franca
Frutado com toques de madeira, possui taninos suaves e maduros.
Final dominado pelo seu frescor, suavidade e elegância. Bom corpo.

Terra de Lobos 2014 (Quinta do Casal Branco - Tejo)

R$ 98

Castelão e Cabernet Sauvignon
Aromas de frutas vermelhas maduras, toque floral e especiarias.
Delicado sabor frutado, complexo e rico. Final sedoso e persistente.

Rèmole IGT 2014

(Frescobaldi - Toscana)

Cabernet Sauvignon e Sangiovese

R$ 143

Intenso, frutado e suave. Bom corpo com taninos bem integrados.
Delicioso.

Barone Montalto Nero D’ Avola 2015 (Sicília)

R$ 90

Leve toque de alcaçus e frutas vermelhas. Bom corpo, taninos
redondos e final frutado. Delicioso e delicado.

Terra Mazzei 2013

R$ 95

(Nero d’Ávola, Sangiovese, Merlot e Alicante)

Aromas intensos de frutas vermelhas e leve toque de ervas secas.
Delicioso com taninos e acidez equilibrada.

Couteaux Bourguignons (Borhonha- França)

R$ 99

Pinot Noir e Gamay
Frutado e equilibrado com aromas de cerejas, frutas frescas e
especiarias. Delicado e saboroso.

Nederburg Foundation Syrah 2015

R$ 91

(Nederburg Wine - Western Cape - Africa do Sul)

Aroma de frutas maduras, cravo, canela e toques de chocolate amargo.
Encorpado, acidez equilibrada com taninos e final intenso.

Noval Fine Ruby (Quinta do Noval)

R$ 35

Intenso e jovem, cheio de aromas de frutos frescos.
Equilibrado com fruta intensa, delicado com final longo e persistente.

Moscatel de Setúbal 2013 (Horácio Simões)

R$ 25

Delicado e elegante onde sobressaem notas de mel e flor de
laranjeiras. Equilibrado e delicioso.

ARAK
“A primeira dose, é um refrescante aperitivo,
a segunda te faz feliz e com a terceira, você
voa com o vento.”

GANTOUS & ABOU RAAD

R$ 19

Produzido com as melhores uvas e selecionados grãos de anis
Premium, passado por um rigoroso processo de destilação, confere a
este ótimo arak de sutil aroma defumado, sabor único, límpido e
brilhante.

