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 )
Vinea Cartuxa 2019

(Alantejo - Portugal)

R$ 36

Vinho de cor citrina com reflexos esverdeados, possui um aroma de
frutas maduras, com leves toques minerais. Apresenta bom volume e
acidez, terminando com agradável sensação de frescura.

Aldeia das Serras 2020
(Dão - Portugal)

R$ 32

Cor rosada leve possui aroma de frutas do pomar. Na boca é equilibrado,
com bastante frescor.

Portillo Malbec 2020
(Malbec - Argentina)

R$ 56

Rubi médio, de vermelho jovial brilhante. Aromas de frutas negras
maduras e frescor. Textura macia e acidez fresca.

Lutra 2019
(Portugal)

R$ 35

Aroma intenso, com notas frutadas. Na boca é redondo e presistente.

ES P UM ANT ES
Treviso Extra Dry
(Terra Serena - Italia)

R$ 147

Amarelo palha brilhante com perlage fino e persistente. Notas de flores
brancas e frutas douradas. No paladar é fresco, elegante e macio.

Jaume Serra Brut
(Cava - Espanha)

R$ 89

Cava de cor amarela pálida, límpida e cristalina, notas frutadas com ótimo
equilíbrio. Ótima estrutura, vívido e excelente acidez.

V INHOS BR ANCOS
Máscara de Fuego 2020
(Chardonnay - Chile)

R$ 104

Rico, encorpado e complexo. Bom frescor e textura macia.

Vinea Cartuxa 2019
(Alantejo - Portugal)

R$ 91

Vinho de cor citrina com reflexos esverdeados, possui um aroma de frutas
maduras, com leves toques minerais. Apresenta bom volume e acidez,
terminando com agradável sensação de frescura.

Quinta de Balão 2020

(Alvarinho / Vinho Verde - Portugal)

R $ 1 21

Brilhante, cor ligeiramente dourada, possui aromas de frutas tropicais e
pêssego. Na boca é frutado, complexo, fresco e persistente.

Zisola - Azisa 2019
(Sicília/ Itália)

R$ 169

Amarelo palha. Notas aromáticas, frescas, florais e cítricas; agradavelmente
minerais. Na boca é levemente frutado e refrescante.

V INH OS R OSÉ
Estandon brise marine 2020
(Provença - França)

R$ 141

Aroma de cassis e frutas silvestres. Equilibrado, agradável e fácil de beber.

Aldeia das Serras 2020
(Dão - Portugal)

R$ 81

Cor rosada leve possui aroma de frutas do pomar. Na boca é equilibrado,
com bastante frescor.

V INH OS 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:

Comte de M 2015

R$ 972

Fruto de cuidadosa seleção das castas Cabernet Sauvignon e Sirah, de uma
parcela de apenas 9 hectares e a 1.100 metros de altitude, destinados apenas a
esse vinho. Envelhecido 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.

Château Kefraya 2016

R$ 411

22 hectares de vinhas com 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.

Ch. Kefraya - Les Bretèches 2018

R$ 198

Claro e brilhante, com intensa cor rubi. Fresco e com boa intensidade, revela
notas de frutas vermelhas, cereja e especiarias. Delicado e complexo. No
palato, possui boa estrutura, redondo e com um toque de especiarias. Taninos leves.

Ksara Reserve du Couvent 2017

R$ 149

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

V INH OS T I NT OS
Portillo Malbec 2020
(Malbec- Argentina)

R$ 139

Rubi médio, de vermelho jovial brilhante. Aromas de frutas negras maduras e
frescor. Textura macia, acidez fresca.

Escorihuela Gascon 2019
(Cabernte Sauvignon - Argentina)

R$ 153

Vermelho rubi, exibe aromas de geléia de cassis, frutas maduras, especiarias e
um toque de pimenta do reino.Na boca possui taninos redondos, aveludados
e equilibrados.

Pyros 2018

(Sirah - Argentina)

R$ 206

Da Bodega Salentein este Sirah apresenta aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias e notas de madeira. Taninos firmes e elegantes.

Trumpeter Malbec Sirah 2020
(Malbec / Sirah - Argentina)

R$ 147

Cor rubi, com traços violetas. Aromas de frutas do bosque, framboesas e
amoras, toque de pimenta do reino, e notas florais. Na boca corpo médio,
taninos maduros e macios com toques de baunilha.

Cobos Felino 2020

(Malbec - Argentina)

R$ 163

Malbec argentino que combina estrutura, densidade e equilíbrio. Além de
tudo, foi feito pelas mãos de um dos enólogos mais respeitados da atualidade:
Paul Hobbs. Esse tinto nasceu com aromas florais, cereja negra, baunilha e
chocolate. Na boca é suculento, fresco, estruturado e gastronômico.

Saurus 2020

(Pinot Noir - Argentina)

R$ 133

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

Errazuriz Carménère 2019
(Carmenere - Chile)

R$ 141

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

Leyda 2020

(Pinot Noir- Chile)

R$ 141

Vermelho rubi. Notas de cerejas, framboesa, amoras, com toques de ervas. Na
boca é fresco, textura sedosa e taninos redondos.

Tradition Réserve - Chateau Los Boldos 2020
(Cabernet Sauvignon/ Chile)

R$ 129

De coloração vermelho rubi, este vinho apresenta aromas intensos de cassis.
Na boca destacam-se os sabores de frutas, com predominância de cassis,
amoras e baunilha.

Solar de Carrión Cosecha Tinto 2018
(Tempranillo / Rioja - Espanha)

R$ 97

De cor rubi intenso, possui um aroma limpo e intenso, com frutos vermelhos
silvestres e notas florais. Possui uma ótima persistência na boca e um final
marcante.

Castillo de Jumilla 2019
(Espanha)

R$ 127

Notas de frutas frescas. Elegante, equilibrado e saboroso.

EA TN 2019
(Portugal)

R$ 114

Este vinho possui um aroma de fruto jovem e fresco, com boa densidade e
notas de vegetal seco. Na boca é macio, levemente adstringente, característica
da juventude. Bons taninos, prontos para se deliciar.

Chaminé TN 2019
(Portugal)

R$ 159

Vinho de cor granada, possui aroma atraente e perfumado, com frutas
vermelhas e cereja.Na boca é macio e equilibrado com frutas intensas e toques
de especiarias. Tem corpo e boa estrutura de taninos.

Mar de Lisboa 2016
(Portugal)

R$ 128

De cor violeta intensa, possui um aroma fresco e bem concentrado, com
notas de frutas vermelhas maduras, franboesa e cereja. Na boca excelente
equilíbrio, frutos maduros e taninos leves.

Lutra 2019
(Portugal)

R$ 87

Aroma intenso, com notas frutadas. Na boca é redondo e presistente.

Delas Freres Syrah 2019
(Syrah / Rhone - França)

R$ 153

Vermelho rubi. Aromas frutados, característicos da uva Syrah. Na
boca, sabores encorpados, toques de frutas e maciez.

Château Puycarpin 2015
(Bordeaux - França)

R$ 205

Bom equilíbrio entre a fruta madura e madeira, Discretos, porém presentes
taninos refinados. Acidez na medida correta.

Solis Rosso 2017

(Sangiovese / Toscana - Itália)

R$ 138

Um puro Sangiovese. Leve, acidez fresca e muito sabor de cereja.

Barone Montalto 2019
(Sicília - Itália)

R$ 141

Vermelho violeta. Aromas que vão do alcaçuz a frutas silvestres. Na boca um
tanino redondo e doce.

Uggiano Prestige Chianti DOCG 2018
(Chianti- Itália)

Um toque de couro, casca de árvore e notas de especiarias.
Um clássico Chianti!

R$ 141

Erath

(Pinot Noir / Oregon - EUA)

R$ 265

Intenso rubi. Aromas clássicos de cereja preta, ameixa e groselha se misturam
com aromas de anis e sândalo.No paladar as mesmas sensações do olfato.
Intenso e persistente, taninos macios, um vinho bem equilibrado.

Durbanville Hills Pinotage 2017
(Pinotage / Durbanville - África do Sul)

R$ 147

Pinotage, uva símbolo da Africa do Sul. Aromas de couro, fruta negra
madura e azeitonas pretas. Vinho redondo e bem estruturado.

“Para encerrar a refeição docemente”.

Moscatel de Setúbal 2017 - taça de 100mL

R$ 25

(Horácio Simões)

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

R$ 35

(Quinta do Noval)

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

CEREMONY- taça de 100mL
Branco Extra Dry

R$ 30

(Vinho do Porto / Douro - Portugal)

Vinho de cor cítrico dourado possui aroma levemente frutado, untuoso e
fresco, com toques de mel e frutos secos. Na boca é seco e macio, com ligeiro
sabor de frutas e frutos secos. Possui um final de prova prolongado e muito
elegante.

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$ 35

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.

