Esta singela mas cuidadosa seleção
abarca vinhos de vários estilos, desde os
mais concentrados e potentes aos mais
delicados e frescos oriundos de regiões
produtoras tradicionais do novo e do
velho mundo.
Esperamos que desfrutem...

SER V IDOS “AU PICHET” (250 ML )
Le Coste 2020

R$ 36

Típico Trebbiano com aromas de frutas cítricas e maçã verde. Leve,
desce redondo sem arestas, suave toque mineral. Verão total!

Estandon Brise Marine 2020

R$ 45

Cobos Felino Malbec 2020

R$ 55

Real Companhia Tempranillo 2019

R$ 45

(Estandon / Provença - França)

(Viña Cobos – Luján de Cuyo / Mendoza - Argentina)

Este jovial e delicioso Tempranillo, de corpo médio, da região de Castilla
La Mancha, é frutado, fresco, com suave toque de madeira e nuances
florais. Muito equilibrado e fácil de beber.

ES P UM ANT ES
Gran Cuvee Extra Dry
(Terra Serena / Veneto - Italia)

R$ 81

Delicioso frescor, boa acidez, harmônico delicado e persistente.

Chandon Reserve Brut

(Casa Chandon Brasil / Garibaldi - Rio Grande do Sul)

R $ 1 20

V INHOS BR ANCOS
Anakena Chardonnay 2020

R$ 95

Amarelo-palha, com notas de frutas tropicais, como manga e melão, e
delicado toque de mel. Em boca é vivo, fresco e balanceado

Le Coste

R$ 90

Típico Trebbiano com aromas de frutas cítricas e maçã verde. Leve, desce
redondo sem arestas, suave toque mineral. Verão total!

Blandine Le Blanc 2016

(Château du Cèdre / Côtes de Gascogne - França)

R$ 112

60% Colombar e 40% Ugni Blanc
Muito aromático, lembra aromas de frutas brancas e flores do campo.
Presença e densidade com belo final cítrico.

V INHOS R OSÉ
Covela Rosé 2019

(Quinta da Covela / Minho - Portugal)

R $ 1 56

100% touriga nacional

Estandon brise marine 2020
(Estandon / Provença - França)

R$ 115

Garnacha, Syrah
Aroma de Cassis e frutas silvestres. Equilibrado, agradável e fácil de beber.

V I NHOS LI BANESES
Há mais de 4000 anos, videiras já cresciam na terra de Canaã,
onde hoje é o Líbano. Nossos ancestrais Fenícios estão entre os
primeiros a fermentar o suco das uvas, que eram cultivadas
nestes iluminados e férteis vales, onde a natureza permanece
intocada, onde os elementos convivem em perfeita harmonia,
alguns chamam de montanhas mágicas, nossas vinhas o chamam
nosso lar.
Estes vales e montanhas nos dão estes vinhos:

Château Kefraya 2016
(Château Kefraya)

R$ 411

Syrah, Cabernet Sauvignon e Mourvèdre
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.

Ksara Reserve du Couvent 2017
(Château Ksara - Vale do Bekaa)

R$ 168

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

Comte de M 2012
(Château Kefraya)

R$ 880

Fruto de cuidadosa seleção das castas Cabernet Sauvignon e Syrah de uma
parcela de apenas 9 hectares e a 1100 mts 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.

V I NHOS T I NT OS
Vinhos do Brasil, dois deliciosos vinhos da ensolarada Caatinga
nordestina e da Campanha Gaúcha

Miolo Single Wineyard Syrah 2020
(Vale do São Francisco BA - Brasil)

Aroma de frutas vermelhas madura, complexo com nuances defumadas e de
especiarias. Na boca, quente, redondo e de taninos persistentes, baixa acidez.
Estruturado e intenso.

Seival by Miolo Tempranillo 2020
(Campanha Meridional RS - Brasil)

R$ 60

Aroma muito frutado com notas de carvalho, boa estrutura, taninos elegantes
e persistentes.

Finca Las Moras Black Label Syrah 2019
(San Juan de Cuyo - Argentina)

R$ 170

Excelente equilíbrio entre fruta e madeira. Notas de especiarias, frutas
vermelhas e toque de baunilha. Poderoso.

Intis Malbec 2021

(Finca las Moras / Valle de Tulun, SanJuan - Argentina)

R$ 87

Aromas de frutas maduras levemente especiado. Macio, fresco, com balanço e
corpo. Simples e delicioso !!

Cobos Felino Malbec 2020

(Viña Cobos-Luján de Cuyo / Mendoza - Argentina)

R $ 1 50

Malbec argentino que combina estrutura, densidade e equilíbrio. Além de
tudo, foi feito pelas mãos do enólogo mais respeitado da atualidade: Paul
Hobbs. Este tinto nasceu com aromas florais, cereja negra, baunilha e
chocolate. Em boca é suculento, fresco, estruturado e gastronômico.

Família Schoeder Saurus Pinot Noir 2020
(Patagônia - Argentina)

R$ 95

Aroma de framboesas, rosas e especiarias doces. Taninos finos e amistosos,
fresco, final fino e perfumado.

1870 Errazuriz Carménère 2019
(Valle de Rapel / Chile)

Este sedoso carménère apresenta aromas de frutas vermelhas e especiarias.
No paladar é intenso e suculento.

Caballo Loco Grand Cru 2017
(Maipo / Chile)

R$ 450

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

Real Companhia Tempranillo 2018

R$ 110

Este jovial e delicioso Tempranillo, de corpo médio, da região de Castilla La
Mancha, é frutado, fresco, com suave toque de madeira e nuances florais.
Muito equilibrado e fácil de beber.

Castillo de Jumilla 2019

R$ 96

(Bodegas Bleda / Jumilla – Espanha)

Monastrel e Tempranillo
Notas de frutas frescas. Elegante, equilibrado e saboroso.

Menguante Garnacha 2018

R$ 98

(Bodegas Pablo / Cariñena - Espanha)

Aromas florais, cerejas frescas, especiarias e menta. Na boca fruta intensa,
taninos acentuados, final longo e persistente.

Casa Alvares Reserva Douro DOC 2014
(Castas do Douro - Portugal)

R$ 185

Notas de frutas vermelhas, tons de chocolate e especiarias. Encorpado.
Redondo com taninos agradáveis e final persistente.

Viña do Mouro 2015

(Quinta do Mouro / Estremoz - Portugal)

Trincadeira. Aragonez, Alicante e Cabernet Sauvignon
Complexidade aromática e boa estrutura. Notas vegetais e frutas negras
frescas. Elegante com taninos vigorosos, acidez equilibrada e final persisitente.

Churchill’s State Douro 2018

R$ 179

(Churchill Graham / Portugal)

Touriga nacional, touriga franca e tinta Roriz
Floral intenso de alfazemas, cerejas negras, amoras e café. Toques de cacau,
ameixa e figo. Encorpado, potente e com taninos marcantes.

Aldeias das Serras DOC 2017
(Adega de Silgueiros / Dão - Portugal)

R$ 74

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Afrocheiro e Jaen
Aromas de fruta madura de pomar. Na boca apresenta-se equilibrado, longo e
extruturado.

Barone Montalto Passivento Rosso
Terre Siciliane IGT 2019

R$ 167

(Sicilia - Itália)

Nero d´Avola
Opulento evidenciando figos secos e fruta madura. No palato notas de
torrefação, ameixa, amora e cassis.

Marcel Malbec 2018

(Château du Cèdre / Cahors - França)

R$ 173

Aroma de muitas frutas negras e flores. Na boca levemente amadeirado,
taninos sedosos e macios com um toque frutado muito agradável, fresco.
Simples e bem gastronômico.

“Para encerrar a refeição docemente”.

Moscatel de Setúbal 2017 - taça de 100mL
(Horácio Simões)

R$ 20

Delicado e elegante onde sobressaem notas de mel e flor de laranjeiras.
Equilibrado e delicioso.
Ótimo para acompanhar os doces libaneses.

Porto Noval Fine Ruby - taça de 100mL
(Quinta do Noval)

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

R$ 29

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$ 25

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.

