CA T Á L O G O

D E

PR O D U TO S

A Galeria dos Vinhos vem consolidando seu
relacionamento com algumas das melhores
vinícolas dos principais países produtores. Entre
eles, na América do Sul: Argentina, Chile e Uruguai
e na Europa: Espanha, França, Itália e Portugal.

Preocupada em apresentar um portfólio que
viabilize e enalteça o comércio do vinho no
Brasil, ou seja, produtos que tragam o melhor
custo benefício em sua faixa de preço, cada qual
se apresentando primordialmente nas cartas
de vinhos dos restaurantes, nos distribuidores,
supermercados e adegas como excelentes opções
aos consumidores.
Tendo como estratégias primordiais a
competitividade, as parcerias nos negócios e as
marcas consolidadas, buscamos a perenidade para
a nossa empresa.

AMÉRICA
DO SUL
Apesar do vinho estar entre nós desde
os anos 1500, pois os padres que
acompanharam as Grandes Navegações
Ibéricas plantaram uvas para vinho desde
sempre, é apenas a partir da década de
1970 que o Chile e 20 anos depois a
Argentina foram vistos no mercado mundial
como produtores de qualidade, o que está
acontecendo agora com o Uruguai e em
alguns pontos com o Brasil.
Para o Brasil, no entanto, estas origens
são responsáveis por 70% do mercado
interno e responde com vinhos de altíssima
qualidade e com os mais acessíveis.
O vinho chileno lidera de longe, mas o
Mercosul projeta nossos vizinhos, facilita
sua entrada e dá ao consumidor excelentes
oportunidades.
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VICENTIN

O grupo Vicentin nasceu em 1929 e
desde então criou muitas empresas
agrícolas, produzindo atualmente vinhos,
farinhas, sucos, óleos e biodiesel, entre
outras tantas atividades.
Vicentin é um dos nossos parceiros
produtores que não medem esforços
para fazer grandes vinhos.
Excepcionalmente bem apresentados,
nasceram para se destacar no mercado.
A vinícola surgiu há poucos anos,
em 2009, mas já faz história.
Citada inclusive por uma das mais
reconhecidas personalidades da
crítica internacional, a inglesa Jancis
Robinson, a reconhece como
produtora de um dos 3 melhores
Malbec da Argentina, destacando
assim a sua determinação em estar
sempre entre os melhores.
Tendo como enólogo consultor o
grande Paul Hobbs, reconhecido
e premiado internacionalmente,
juntamente à enóloga de prestigio
internacional, Carola Amazia Tizo
que possui extenso currículo prático
e teórico, sendo assistente de
vários professores da UC Davis na
Califórnia e passagem por vinícolas de
destaque ( Montmayou e Norton ) são
responsáveis pela equipe de enologia
da vinícola desde o fim de 2009.
Vicentin é sinônimo de vinho bem
feito, moderno, com forte identidade,
desde o seu vinho de entrada, o
Prisionero, até os top de gama,
Maldito e Colosso, passando pelos
impressionantes Blanc de Malbec, um
vinho rosado feito com os cuidados
que os rosados não costumam ter, até
o surpreendente espumante rosado,
um dos melhores espumantes da
América Latina.
Suas coleções: Vicentin Coleção
Malbec 5o elemento e Vicentin Colosso
- Mala de viagem feita com carvalho,
contendo 6 garrafas de Colosso.
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Cód: 2051– EAN: 7798153600019

Prisionero
Malbec

100% Malbec – 13,9% de álcool
Vinho aprisionado pela paixão de se fazer acessível mas
com grande dignidade. Está surpreendendo o mercado pela
sua imbatível relação custo/benefício. Sucesso de vendas!

Cód: 1818 – EAN: 7790843000208

Dorado
Malbec

100% Malbec – 13,9% de álcool
Vinho de colheita seletiva, traz para o nariz e boca o
melhor de um Malbec. Amadurece 6 meses em barricas
americanas. Apresenta aromas onde as frutas vermelhas se
destacam, ao lado de tons de violeta e lilás. Na boca, longa
persistência, com os taninos suaves e agradáveis, com a
delicada presença de baunilha e chocolate.

Cód: 1820 – EAN: 7790843001151

Dorado
Blend

60% Bonarda, 40% Malbec – 13,9% de álcool
No melhor que as duas uvas mais tradicionais da Argentina
podem dar. Notas florais, de framboesa e alcaçuz, com
boca muito intensa, apresenta sabores de frutas vermelhas
e algo de baunilha e anis. Vinho equilibrado, muito
gastronômico, fácil de agradar. Amadurece em barricas
americanas de 2º uso por seis meses. Produção limitada
(30 mil garrafas).

Cód: 1819 – EAN: 7790843000536

Dorado

Cabernet Sauvignon
100% Cabernet Sauvignon – 13,9% de álcool
A mão do Paul Hobbs aparece claro neste vinho onde a uva
se destaca com as características que fizeram o vinho chileno
ser reconhecido mundialmente, muito antes da descoberta da
Carménère. Intenso, com taninos presentes, vinho potente.
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Cód: 2121 – EAN: 7790843000550

Dorado

Chardonnay
100% Chardonnay – 13,9% álcool
Aromas cítricos, fruta e frescura típicos. Vinho que
mescla uvas de várias colheitas, sempre
de clima frio e boa salinidade.

Cód: 1813 – EAN: 877046002004

Vicentin Blanc
Malbec

100% Malbec – 14,5% álcool
Vinificado como vinho branco, obtém uma cor levemente
rosada, totalmente ousado e inovador. Jasmim, violeta, melão,
canela, cravo e especiarias fazem parte de sua complexidade
aromática. Elegância, frescor sem igual, um achado tecnológico
de grande aceitação do público e da crítica. Com álcool acima
dos 14,5%, com seis meses de barrica de carvalho americano,
este Blanc de Malbec chegou para surpreender. Produção limitada
(24 mil garrafas).

Cód: 1816 – EAN: 7790843001083

Vicentin
Espumante Rosado
Malbec Rose

12,6% de álcool
Feito exclusivamente de Malbec a partir do método tradicional,
este é um espumante intenso, de muita força, a partir de seus
12,6% de álcool. Cor de salmão, agrada à vista pela extrema
elegância. Aromas de levedura, acidez equilibrada, uma grande
novidade no mundo dos espumantes, mostrando que também
nos espumantes a uva Malbec pode surpreender com muito
sucesso.

Cód: 2066 – EAN: 7790843001298

Vicentin Backbone
Blend

60% Malbec, 30% Syrah, 10% Cabernet Franc – 14,9% álcool
BackBone, talvez o mais instigante de todos os Vicentin por se
tratar - quando as condições de maturação das uvas permite de um vinho feito a partir da co-fermentação das 3 cepas que
o compõem, deixando a liderança do processo para a Malbec.
O vinho adquire um toque típico de Syrah no nariz, frutas do
bosque maduras, pimenta e alcaçuz. A boca é extremamente
elegante, certamente devido ao tempo longo de afinamento - 18
meses em madeira de vários usos - e à presença do Cabernet
Franc. Grande vinho, recebeu alguma das melhores notas em
degustações às cegas.
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Cód: 1812 – EAN: 877046000109

Vicentin Blend
Malbec

96% Malbec, 2% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc – 14,9% de
álcool.
Mix de vinhos de 4 terroirs – La Consulta em San Carlos,
Tupungato, Lujan de Cuyo e Vistaflores em Tunuyan – com sutis
diferenças de elaboração, todos passando por 10 meses de barrica
de carvalho francês. Aqui, a enóloga Carola A. Tizio mostra toda a
sua sensibilidade para com a uva ícone argentina! Grande sucesso
de vendas, é intenso, com aroma e paladar de muita consistência,
agradável na boca e no nariz, com final longo e muita complexidade.

Cód: 1815 – EAN: 7790843001137

Vicentin Colosso
Malbec

94% Malbec, 3% Petit Verdot,
3% Cabernet Franc – 15,4% de álcool.
Feito com o que há de melhor em 4 vinhedos escolhidos a dedo:
Chacras, Las Compuertas, Tupungato e San Carlos de La Consulta.
Com 24 meses de envelhecimento em carvalho francês, possante,
sedutor, complexo, importante, este vinho de guarda está pronto
para beber, assim como pode esperar muitos e muitos anos,
porque foi feito para brilhar nas adegas dos mais exigentes enófilos.

Cód: 2108 – EAN: 7790843001243

Vicentin Maldito
Blend

94% Malbec, 3% Petit Verdot,
3% Cabernet Franc – 14,9% de álcool.
3 safras de Colosso em “maridage” – Todo o cuidado, todo
afinamento, toda a tecnologia de transformar um vinho especial
como é o Colosso, multiplicado por 3 safras, presentes em partes
iguais. Um dos melhores vinhos
da Argentina!
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Cód: 1814 – EAN: 77908430010458

Vicentin Coleção
Malbec 5º Elemento

Apresentado em excelente acabamento clássico, a coleção contendo 6 garrafas
é composta de 2 garrafas do Vicentin Blend de Malbecs, sendo que as outras 4
apresentam, de modo único (não são vendidos fora da Coleção) os vinhos antes
da mistura (blend) entre eles.
O consumidor pode vivenciar a experiência dos enólogos que dividiram em
percentuais diferentes cada um dos componentes – Voraz (Vista Flores, 55%),
Gen (La consulta, 30%), Back Bone (Tupungato, 10%) e Robusto (Vista Flores,
5%). Cada um destes vinhos são elaborados de modo único, sendo que dois
deles foram submetidos à delicada prática da co-fermentação de várias cepas
distintas.

Cód: 1817

Vicentin Colosso
em caixa de carvalho

Caixa feita de parte de velhas barricas de carvalho,
cuidadosamente escovadas e enceradas, com
dobradiças, rodinhas de transporte e alça com
manopla para carregar como se fosse mala de
viagem. Um luxo, incomparável!
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Bodega
genaro
cacace de
mendoza
Suris e Algaborro, são dois de
seus mais queridos produtos. Sua
plantação de malbec e de petit verdot
surpreende as melhores expectativas.

Cód: 2000 – EAN: 7798121020177

Suris

Malbec Petit Verdot
Malbec e Petit Verdot – 14% de álcool
Um vinho onde a estrutura já bastante conhecida
do Malbec, encontra um toque de seriedade
a mais na figura desta enigmática uva de
Bordeaux, a Petit Verdot.

Cód: 2001
EAN: 7798121020320

Algarrobo
Grande
Petit Verdot

14,5% de álcool
Feito da parcela que melhor
amadureceu em cada safra,
expressão máxima de
concentração e tipicidade.
Uma fração considerável ficou
em contato com madeira para
ganhar complexidade dos
fatores terciários, sem esconder
as características da uva.
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Promesa

Este chileno do coração do Vale
do Maipo, propriedade da Família
Aguirre desde 1951, cumpre o que
se espera dele, faz vinhos honestos e
de surpreendente relação qualidade/
preço. Os cuidados com a produção,
com colheita manual em seus 200 ha.
de vinhedos e o respeito ao terroir
privilegiado – onde o solo fértil e
arenoso, a 80 km do Oceano Pacífico
e a 100m. Do nível do mar – fazem
dos vinhos que levam sua marca,
verdadeiras joias da vinicultura.
Cód: 1215 – EAN: 7808765704118

Promesa Reserva
Cabernet Sauvignon

100% Cabernet Sauvignon –
13,5% de álcool
Vinho com longa passagem por madeira,
feito com o melhor cabernet sauvignon do
Valle Central.

Cód: 1280
EAN: 7808765713875

Promesa
Carmenere

100% Carmenere – 13,5%
de álcool
Amora, framboesa, fácil
de beber, agrada desde o
primeiro gole.

Cód: 2090
EAN: 7808765713998

Promesa
Chardonnay

100% Chardonnay – 13,5 %
de álcool
O mundo do vinho mudou
para melhor nos últimos
anos e os Chardonnays
cheios de madeira, pesados
e pouco aromáticos foram
ultrapassados por vinhos
agradáveis, fáceis de beber
como este delicioso Promesa,
com todas as características
que sempre se espera de um
Chardonnay, mas com muito
frescor e jovialidade.

Promesa

Cabernet Sauvignon
100% cabernet sauvignon, 13,5% de álcool
Frutas vermelhas, acidez e taninos redondos, sem
presença de notas terciárias. Jovem, fácil de beber,
um campeão de vendas, envasado em 3 tamanhos:

1281 – 750ml – EAN:7808765713851
1282 – 375ml – EAN:7808765706761
1480 – 187ml – EAN:7808765711093

Cód: 1398 – EAN: 7808765713868

Promesa
Merlot

100% Merlot – 13% de álcool
Vinho cujo frescor vai bem com tudo, até com os
dias mais quentes! Cassis e tutifruti são notas
aromáticas emblemáticas da uva, presentes neste
exemplar de ótima qualidade/preço.

Cód: 1397

EAN: 7808765713981

Promesa
Syrah

100% Syrah
14% de álcool
Frutado, com forte tipicidade, mostra suas especiarias
desde o primeiro gole com prioridade para a pimenta
preta moída. Notas florais de violeta e frutas vermelhas
são fáceis de perceber. Vinho moderno e jovem.

Promesa

Sauvignon Blanc

100% Sauvignon Blanc – 12,5% álcool.

Vinho com a emblemática uva que tanto se deu
bem no Valle Casablanca, com forte acidez cítrica.
Uma leve passagem por madeira dá a este vinho
uma personalidade marcante, sem perder frescor
e jovialidade.

1399 – 750ml - EAN: 7808765713882
1481 – 187ml - EAN:7808765711109
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ALMA DE
CHILE

Dos mais vendidos da família Aguirre,
Alma de Chile está no coração dos
consumidores e é sempre requisitado
em sua faixa de preço. Segue
basicamente os mesmos atributos de
sua linha irmã, o Promesa.

Cód: 2074
EAN: 7808765700646

Alma de Chile
Cabernet Sauvignon

100% Cabernet Sauvignon, 13,5% de álcool.
Frutado, com deliciosa acidez. Jovem, fácil de
beber, um campeão que o consumidor recebe de
braços abertos.

Cód: 2073
EAN: 7808765700684

Alma de Chile
Carménère

100% Carménère – 13,5% álcool.
Vinho com a uva ícone do Chile,
produto de entrada, especial para quem
não está muito familiarizado com vinho,
pois é muito fácil de gostar.

Cód: 2075
EAN: 7808765708291

Alma de Chile
Sauvignon Blanc

100% Sauvignon Blanc – 12,5% álcool.
Tipicidade completa do Valle Casablanca, vinho
extremamente jovem e refrescante.
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CHILCAS

A partir de 1998, Chilcas vem
investindo nos melhores territórios
para plantar suas vinhas selecionadas,
e, em total harmonia com a natureza,
vem fazendo grandes vinhos, sob a
batuta de Camilo Viana, enólogo com
importantes passagens nas grandes
vinícolas do Chile.

Cód: 1602 – EAN: 7804600770973

Red One

38%Malbec, 31%Cabernet Franc, 18%
Cabernet Sauvignon, 7%Merlot, 3%Petit
Verdot, 3%Carménère (estas proporções
mudam a cada safra) 13,8% de álcool.
Vinho inspirado no melhor dos vinhos de
Bordeaux, com presença marcante do
Malbec chileno, pouco conhecido mas de
surpreendente qualidade, capaz de enfrentar
os melhores argentinos. Forte presença de
Cabernet Franc, o que lhe dá ares mais de
St. Emilion do que de Médoc.
A fermentação secundária se completa
naturalmente em barricas de madeira
francesa, onde estagia por ao menos 20
meses. É um dos vinhos ícones da casa,
compete em prestígio e sofisticação com
alguns dos mais importantes e reconhecidos
vinhos do Chile.

Cód: 1663
EAN: 7804600773868

Icon Las Almas

Carmenère 93%, Cabernet
Sauvignon 5%, Petit Verdot 2%
14,2% de álcool.
24 meses de pequenos barris
de madeira francesa, 70% de
primeiro uso. Talvez o vinho
mais importante da vinícola, feito
exclusivamente com a uva ícone
do Chlie, a Carmenère da mais
alta qualidade, vinda do vinhedo
San Rafael, a mais de 135 metros
acima do mar, 40km do Pacífico.
Dele se pode esperar, muito além
de aromas de fruta vermelhas
e pretas em compota, pimenta
preta, defumado de madeira,
muita concentração, complexidade
máxima, elegância e um fim de
gosto longo e agradável.
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Vinhedos
Selecionados
Cód: 1589 – EAN: 7804600771840

Cabernet Sauvignon

100% Cabernet Sauvignon – 13% de álcool.
Com um cuidado extremo desde a colheita, com escolha manual
apenas das uvas que estão perfeitamente maduras e íntegras,
fermenta-se em aço inoxidável a temperatura controlada entre
25ºC e 28ºC pelo tempo necessário para a fermentação alcóolica
completa, algo em torno dos 16 dias. Foram necessários
aproximadamente 7 meses de descanso em barrica francesa para
que atingisse o ponto de engarrafamento, com bastante tipicidade
desde a cor, este é um vinho que se orgulha do seu equilíbrio no
nariz e na boca, seja na presença de frutas maduras - como frutas do
bosque - seja na presença de toques terciários como chocolate, café
e baunilha.

Cód: 1590 – EAN: 7804600772588

Carménère
100% Carménère – 13,5% de álcool.
Para fazer um vinho sofisticado como este, é preciso muita
expertise em todos os passos. Por isso, além do cuidado com os
vinhedos do Vale Central de onde vem, do manejo fortemente
amparado no melhor nível da enologia moderna, este vinho passa
de 15 a 18 dias a uma temperatura que apenas varia de 25ºC a
28ºC, tempo em que se dá a fermentação alcóolica. Por opção
dos responsáveis, para conferir frescor e complexidade ao mesmo
tempo, mais da metade do vinho não tem contato com madeira,
enquanto a outra parte descansa por 8 meses em carvalho francês
e americano. O resultado é único – aromas primários de frutas
maduras, mesclam-se em harmonia completa com traços de
pimenta negra, cacau e cedro. Imperdível!

Cód: 2104 – EAN: 7804600771864

Merlot

100% Merlot – 13,6% de álcool.
Uva responsável por monstros sagrados como os vinhos
impagáveis de Saint Emilion e Pomerol.
Feito com uvas do Vale Central, com uma ficha técnica de fazer
inveja a qualquer outro vinho, baseado em qualquer outra uva!
Como os outros vinhos desta série, foi fermentado em aço inox a
temperatura controlada e resultou num vinho jovem, com aromas
de amora e outras frutas vermelhas.
Na boca, bom equilíbrio, acidez e taninos controlados.
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Cód: 1591 – EAN: 7804600771871

Sauvignon Blanc
100% Sauvignon Blanc – 13,3% de álcool.
Um dos maiores sucessos de venda da vinícola, o Sauvignon Blanc
desta série é um digno representante dos bons brancos chilenos,
do Valle Casablanca, a menos de 20 km do Oceano Pacífico.

Cód: 2106 – EAN: 7804600771857

Chardonnay
100%Chardonnay - 13% de álcool.
Vinho com a cremosidade típica e única desta uva da Borgonha, a
mais famosa e amada branca do mundo. Tudo que se espera de
um Chardonnay você encontra neste – complexo, gastronômico,
agradável, sem perder uma certa nobreza.

Linha
Reserva

Cód: 1592 – EAN: 7804600771710

Cabernet Sauvignon

92% Cabernet Sauvignon – 14% de álcool.
Vinho muito agradável na boca e no nariz, com um aroma presente de
frutas vermelhas, mesclados com elegância e equilíbrio com chocolate,
baunilha e café, por conta de sua passagem por madeira francesa
(14 meses, sendo que 10% em barricas novas).
É persistente na boca e surpreendente na consistência.

Cód: 1593 – EAN: 7804600771734

Syrah

Syrah

93% Syrah, 7% Pinot Noir – 14,5% de álcool.
Um aroma típico do Syrah do Novo Mundo se faz presente logo ao abrir
a garrafa deste vinho que descansa 14 meses em carvalho francês, onde
apenas 10% é de primeiro uso. Amora, pimenta e cravo, são seus sinais
da própria fruta. A boa estrutura e os taninos delicados, dão ao vinho a
complexidade prazeirosa que se espera de um bom Syrah!
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Linha
Reserva
Cód: 1594 – EAN: 7804600771703

Carménère
Carménère

100% Carménère, 13,8% de álcool.
Passagem por madeira francesa (14 meses, sendo que 10% em
barricas novas). Encorpado porém com os taninos macios, presença
de framboesa, pimenta, canela, baunilha, chocolate, café e fumo, sem
perder a elegância e a intensidade

Cód: 1595 – EAN: 7804600771888

Chardonnay

100% Chardonnay - 14% de álcool
Vinhas de Colchagua Costa, este Chardonnay cuja metade (50%) passa
por madeira de segundo uso e passagem sobre borras por 8 meses,
tem a complexidade e gastronomia dos vinhos brancos que completam
a fermentação secundária. Apesar da elegância, faz-se notar com vigor
aroma de pêra e outras frutas brancas, baunilha e canela, com boca
excepcionalmente persistente.

Cód: 1596 – EAN: 7804600771727

Sauvignon Blanc

100% Sauvignon Blanc - 13% de álcool.
Com apenas 3g/l de açúcar e com 13% de álcool, este vinho compete
em igualdade com os melhores do Chile, talvez pela sua personalidade
seca e devido à presença de aromas terciários, pois 6% do vinho
estagia em madeira francesa por cinco meses. Mas isso tudo não lhe
tira o frescor, a acidez e a mineralidade. Ao contrário, lhe dá um nariz
aromático, onde se destacam a lima e a grama cortada, além de um final
prolongado e delicioso.
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Single
Vineyard
Cód: 1597 – EAN: 7804600772731

Cabernet Franc
100% Cabernet Franc - 13,6% de álcool.
4 meses de madeira. Um dos mais bem sucedidos projetos da Chilcas, a uva
típica de Saint Emilion (Bordeaux) deu um show de paladar e aroma.
É o preferido de muitos críticos e entendidos!

Cód: 1598 – EAN: 7804600772700

Cabernet Sauvignon

92% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot,
3% Petit Verdot - 14,1% de álcool.
Do Valle de Colchagua, do vinhedo Nilahue, a 40km do Pacífico, este vinho
único foi eleito por nossos enólogos como a expressão ideal desta cepa em
nossos territórios. Com baixo índice de açúcar residual, lembra um tanto os
vinhos europeus, mais austeros que os chilenos. Seus 18 meses de madeira
francesa – 25% de primeiro uso – trazem uma elegância maior, que não apenas
sugere cerejas e frutas maduras no aroma, com traços de grafite e alcaçuz. Na
boca, a elegância, o equilíbrio e a complexidade, caminham em direção a um
final longo, com toques agradáveis de especiarias, couro e café. Um Cabernet
Sauvignon muito especial, bem acima da média.

Cód: 1599 – EAN: 7804600774056

País
100% País, 13,9% de álcool.
A mais autóctone das uvas da América Latina, País foi resgatada pelos
enólogos recentemente, depois de séculos de esquecimento, visto que
veio ao continente junto com os padres espanhóis desde o século XVI.
Com 14 meses de madeira francesa, resulta num vinho equilibrado e
extremamente gastronômico.

Cód: 1600 – EAN: 7804600772717

Pinot Noir

100% Pinot Noir – 13,6% de álcool.
Uva de clima frio, frágil e de pouca produtividade, esta, que é uma das
mais nobres de todas as uvas e reina soberana na Borgonha, deu-se
extremamente bem nas mãos dos profissionais da Chilcas. Sucesso de
venda, sucesso de crítica!

Cód: 1601 – EAN: 7804600772694

Chardonnay

100% Chardonnay - 14,3% de álcool.
Um vinho branco de guarda, muito mais complexo do que costumam ser
os brancos chilenos, um dos mais pretensiosos vinhos brancos da América
Latina. Passa um ano por madeira francesa, ¼ dela de primeiro uso. O tostado
característico dos grandes de Borgonha, mostra os aromas primários mais
elegantes do que normalmente se vê. Pétalas brancas misturam-se com notas
cítricas no ar. Complexo na boca, sem perder o tom cítrico refrescante e mineral.
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ARIANO,
TACUABÉ
Vinícola com vinhas em Paissandu e
Canelones, com um total de 90 ha.,
com tradição e modernidade. São
vinhos viáveis para grandes refeições
e para o dia-a-dia.

Cód: 1898 – EAN: 7730900700436

Cuatro Gatos

Um vinho de autor criado por Carlos
Páes Vilaró para Ariano.
“Sempre tive gatos alegrando minha vida
de pintor, daí dediquei este vinho aos
quatro gatos chamados “Norte , Sur, Este
e Oeste” que acompanham meu trabalho.
São meus leais amigos silenciosos, não
me fazem perguntas me presenteiam com
a musica de seu ronronar e a elegância de
sua serenidade. Ao criar este vinho pensei:
- Vou misturar os sabores da mesma forma
que misturo as cores e dai surgiu este
corte Tannat e Cabernet Sauvignon, do
qual me apaixonei em quanto degustei.”

URUGUAI

Os vinhos do Uruguai se destacam no cenário latino-americano
pela influência do Atlântico, pelo solo e pelo clima, que mais
lembram a região de Bordeaux na França do que seus vizinhos
andinos, Argentina e Chile. Portanto, pense em Uruguai como um
país produtor de vinhos a se descobrir!
AMÉRICA DO SUL

|

URUGUAI
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Cód: 1440 – EAN: 7730900700467

Tacuabé Tannat
Tannat

100% Tannat – 13,5% de álcool
Marcante salinidade confere importante seriedade a este vinho,
acima do que se costuma esperar de um vinho desta gama de
preço. Metade do composto estagia em madeira americana.

Cód: 1439 – EAN: 7730900700481

Tacuabé Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon

100% Cabernet Sauvignon – 13,5% de álcool
Vinho muito aromático, deliciosa presença de frutas vermelhas,
com a tipicidade dos vinhos atlânticos. Estagia 12 meses em
tanques de aço.

Cód: 1442 – EAN: 7730900700818

Tacuabé Reserva Tannat Cabernet Franc
Tannat/Cabernet Franc

60% Tannat 40% Cabernet Franc 13,5% de álcool.
Nada como um enólogo que sabe compensar a forte personalidade
de um Tannat com a delicada maleabilidade de um Cabernet
Franc! Casados após passagem de um ano em tonéis de madeira
francesa e americana! Belo vinho, um produto superior!

Cód: 1443 – EAN: 7730900700559

Tacuabé Reserva Tannat
Tannat

100% Tannat 13,5% álcool.
Vinho cuja característica fundamental é a típica prevalência dos
atributos gastronômicos, pois ele é imbatível na boca, com um final
persistente, com grande complexidade e estrutura, reforçada pela
longa passagem por tonéis de madeira americana (12 meses).
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EUROPA
O mundo do vinho deve à Europa todas
as versões das uvas vitiviníferas, todas
oriundas do velho continente, mesmo os
cruzamentos como a famosa Pinotage
sul-africana. Voltar aos vinhos europeus,
é ir de encontro às origens do vinho e de
quase toda a nossa gastronomia. A Galeria
dos Vinhos traz de lá, produtos viáveis, de
boa qualidade e preço acessível, pinçando
verdadeiras jóias do velho continente.

DOURO

Quinta da Mieira, Barriquinha, Vale
dos Amantes, e algumas jóias de
pequenos produtores como Quinta do
Isaac, Castelo do Côa, Vale do Nídeo,
Iter, Casa Álvares e Milagre.
É no Douro que a Galeria dos Vinhos
apresenta uma das suas melhores
e mais fortes faces, com vinhos de
grandes e pequenos produtores,
inclusive com participação direta em
algumas produtoras. Vinhos com
expressão máxima da região, mesmo
quando são campeões de baixo preço!
Quem já gosta é fiel, quem não gosta
é porque não conhece!
Cód: 1384 – EAN: 5600284484029

Quinta da Mieira
Tinto

Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Roriz – 14% de álcool
Com muita tipicidade, taninos finos e boa
acidez, este vinho cativa, seja pelos aromas
que revelam o terroir português, seja porque
sua passagem por madeira francesa lhe dá
um tom moderno e revigorado. Fácil de beber,
ótima relação qualidade/preço, compete com
vantagens contra vinhos de patamar superior.

Cód: 1383
EAN: 5600284484012

Quinta da Mieira
Branco

100% Rabigato – 13% de álcool
Um dos mais surpreendentes
vinhos portugueses da atualidade,
com tanta estrutura e exótico
paladar que chegou a ser confundido
por especialistas com alguns
dos melhores vinhos brancos do
mundo. Rabigato mostrou um
esplendor desconhecido, onde se
destacam notas de frutas brancas e
pétalas de rosa branca. Com longo
e muito bem feito processo de
amadurecimento sobre borras finas,
ganha corpo e complexidade na
boca. O extremo cuidado na colheita
e o controle rigoroso da temperatura
durante o tempo de fermentação
garantem ótimo aroma.

Cód: 1484 – EAN: 5600787893076

Barriquinha

Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca

12% de álcool.
Vinho despretensioso que encanta e surpreende pela relação
favorável entre preço e qualidade. Jovial, alegre, fácil de beber
mesmo para quem não tem o vinho como sua bebida favorita, uma
excelente porta de entrada para iniciantes e, ao mesmo tempo, um
patamar superior para quem não suporta gastar muito e faz questão
de ter sempre vinho à mesa!

Cód: 1389 – EAN: 5600787893014

Vale dos Amantes

Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca

12% de álcool.
Vinho jovem sem passagem por madeira, estabiliza em aço e
estagia 6 meses em garrafa. É jovem, leve e fresco, com boa acidez
e frutado.

Cód: 2127 – EAN: 5600305861212

Iter Douro DOC

Predominância da Touriga Nacional +
Tinta Cão, Sousão e Tinta Francisca

14,5% de álcool
Vinha única de baixíssima produção, da margem direita do rio Douro.
Passa 18 meses em barricas de madeira francesa. Frutas vermelhas
de bosque, tostados e especiarias picantes, harmônico, sedutor e
vivo. Equilíbrio entre taninos macios, e acidez, criando complexidade
e potencial de guarda.
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Cód: 2126 – EAN: 5607608551238

Castelo do Côa

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca

13% de álcool.
DOC do Douro, feito por Miguel Abrantes - responsável por alguns dos
melhores vinhos da região. Feito de vinhas novas de Foz do Côa, Douro
Superior, em solo xistoso. Moderno, sem esquecer a tradição, deixa
notar aroma de frutas vermelhas maduras, taninos equilibrados, vinho
de encher a boca! Concentrado, intenso, ideal para quem busca um dia
a dia de muita qualidade.

Cód: 2122 – EAN: 5600305861211

Quinta do Isaac
Douro DOC

Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Roriz e Sousão
13% de álcool
Grande vinho com 18 meses de
passagem em tonel de carvalho
francês de primeiro uso. Desde a
primeira safra, Quinta do Isaac está
pronto para beber, mas deve manterse em ascensão por mais 20 anos!

Cód: 2123 – EAN: 5600280189010

Milagre Colheita

Touriga Franca e Touriga Nacional

15% de álcool.
Apenas 10 mil garrafas deste excelente Douro foram produzidas. Vinho
de taninos firmes, notas florais e aromas de frutos silvestres. Boa
persistência no final.

Cód: 2124 – EAN: 5600280189027

Milagre Reserva

Touriga Franca e Touriga Nacional

15,5% de álcool.
Produzido na Quinta dos Selores, sob calor intenso e solo xistoso,
este vinho trás características singulares, acentuadas por 14 meses
de barrica francesa de 500 litros. Com notas florais frescas e de frutos
silvestres negros ele tem sedutor aroma. Taninos firmes, textura
macia. Final longo e persistente.
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Cód: 2125 – EAN: 5607608010117

Vale do Nídeo Reserva
Touriga Franca e Tinta Roriz

14% de álcool.
Passa 6 meses em barricas de madeiras francesa. Frutas pretas,
cacau e coco tostado, taninos em mescla de uva e madeira,
trazendo notas de baunilha e cedro. Este vinho obteve grandes
notas em concursos de Douro (4 pontos em 5).

Cód: 2134

Casa Álvares Branco

Rabigato, Viozinho e Fernão Pires
12,5% de álcool
Produzido pelo mesmo técnico responsável pelo Quinta da
Mieira, a partir de vinhas que se localizam no ponto mais alto
do Douro Superior, Casa Álvares tem os componentes dos
grandes vinhos brancos – boa estrutura, elegância e final
longo, sem perder tons aromáticos, acidez e notas cítricas.

Cód: 2135

Casa Álvares Rosé
Touriga Nacional

12,5% de álcool
Com o mesmo cuidado de sempre, tendo como matéria prima
as uvas e o solo nobre do Douro superior, apresenta aromas
intensos, típicos dos grandes vinhos portugueses de cor
rosada.
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MINHO
6 séculos de história tem o Vinho

Verde, nome que se dá aos vinhos
produzidos com uvas autóctones
do noroeste de Portugal. Quando
servidos gelados, são reconhecidos
no mundo inteiro por sua juventude
e frescor, preferencialmente os
brancos. Renovados, conseguem
mais extrato de suas castas, cujas
mais nobres são Alvarinho e Loureiro.
Prestam-se até a vinhos longevos,
rivalizando com grandes brancos
franceses e espanhóis.

Cód: 2068 – EAN: 5600302590534

Melodia

Loureiro, Alvarinho e Avesso

11% álcool.
Vinho jovem, com tipicidade garantida a
cada gole. Um vinho especializado em
acompanhar a gastronomia rica como
a de Portugal. Famoso por transformar
almoços sérios, incluindo de negócios,
em bons momentos de prazer, pois sua
baixa graduação alcoólica e sua franca
e agradável acidez se presta melhor a
todas ocasiões!
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QUINTA DOS
TERMOS
Excelente produtor da Beira Interior,

ao sul da Serra da Estrela, quase
fronteira com a Espanha, que vem
conquistando todos os mercados
europeus e fora do velho continente
também. A concentração de seus
vinhos, desde os mais simples, se
deve a um clima único, onde no
verão supera-se temperaturas de
40ºC, enquanto o inverno apresenta
temperaturas bem abaixo de 0ºC.
Vinhos que respeitam a terra e o
consumidor, que valorizam as uvas
autóctones sem ter medo de ousar
com uvas internacionais, tendo ganho
prêmios com a regional e quase
extinta Rufete, assim como com as
conhecidas Sangiovese e Syrah.
Cód: 1295 – EAN: 5608105110133

Quinta dos
Termos DOC
Tinto

13,4% de álcool
Uvas da própria Quinta, 60% mais
concentração, presença das uvas
autóctones Jaen, Touriga Nacional, Tinta
Roriz e Trincadeira, rápida passagem
por madeira e seis meses de garrafa no
mínimo.

Cód: 1294 - EAN:
5608105180136

Forja do Ferreiro

13% de álcool
Ele volta para atender a multidão
de consumidores que adoraram
sua estrutura, adoraram seu
preço, surpreenderam-se com
sua tipicidade. É um vinho com
DOC, feito de um mix de 5 uvas
autóctones (Rufete, Jaen, Marufo,
Tinta Roriz e Touriga Nacional),
estagia ao menos 6 meses em
garrafa.
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Cód: 1297 – EAN: 5608105380130

Talhão da Serra

100% Rufete – 14% de álcool
Um dos mais surpreendentes vinhos dos últimos tempos, feito
desta uva regional em vias de extinção, que ganha o melhor de
si depois de 12 meses em barricas novas da melhor madeira
francesa, além de estagiar dois anos em garrafa.

Cód: 1296 – EAN: 5608105180228

Reserva do Patrão
100% Syrah – 14% de álcool
O vinho mais premiado da região, 100% Syrah continental que se
assemelha aos vinhos do Rhône francês. 12 meses de madeira
de primeiro uso, mais 24 meses em garrafa. Uma jóia portuguesa,
com certeza!

Cód: 2092 – EAN: 5608105120132

Vinhas Velhas
Trincadeira, Jaen e Rufete – 13,5% de álcool
Vinho que vai angariando prêmios importantes como a
recomendação da mais prestigiada revista da Inglaterra, a Decanter.
De elegante concentração, de fim longo, com os taninos dominados
e macios, é mais uma ótima prova que a nova enologia é capaz de
rever com vantagens as uvas que estão quase esquecidas, mas que
sempre demonstraram grande potencial.

Cód: 2093 – EAN: 5608105130131

Seleção

Touriga Nacional, Rufete, Jaen e Trincadeira – 13,5% de álcool.
Típico vinho beirão de mesa, sem excessos no corpo ou na
densidade. Com a presença marcante do corte da Touriga com o
Rufete, tem estrutura mas é leve, intenso, mineral e o fruto não
pesa na boca. Ideal para comida.

Cód: 2094 – EAN: 5608105161159

Termos Fonte Cal

100% Fonte cal – 13% de álcool.
Vinho feito de uva original da Beira Interior, está se tornando um grande
orgulho dos portugueses, devido a excelentes resultados como este da
Quinta dos Termos. Aromático, cítrico, refrescante, apresenta um ponto a
mais de mineralidade, sem quase nada de residual de açúcar. Ótimo para
a mesa, se revela um grande vinho diante de um prato típico de sapateira
com brócolos.
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Coleção Corinthians

Coleção Corinthians
Cód: 2118 – EAN: 5600787893441
Cód: 2110 – EAN: 5600787893427
Cód: 2037 – EAN: 5600787893434
Cód: 2109 – EAN: 5600787893458

2118

2110

2037

2109

Cód: 2119 – EAN: 5600284484011

Cód: 2120 – EAN: 5600284484012

VINHO DO PORTO CORINTHIANS - VINHO DO PORTO CORINTHIANS CAMPEÃO MUNDIAL 2000
BICAMPEÃO MUNDIAL 2012

Coleção São Paulo
Coleção São Paulo

Cód: 1992 – EAN: 5600284484017
Cód: 1993 – EAN: 5600284484018
Cód: 1994 – EAN: 5600284484019
1992

2005

1993
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LEALTANZA

A filosofia desta pequena produtora
de Rioja Alta é muito específica,
compatível com a da Galeria dos
Vinhos: fazer vinhos mais vivos do
que os tradicionais, sem perder a
qualidade e a competitividade nos
preços. Para isso, não abre mão das
mais novas tecnologias, com extremo
controle sobre as temperaturas das
fermentações e todos os cuidados
laboratoriais que o vinho deve ter desde
a plantação. Trabalhando exclusivamente
com a única uva tinta permitida na
região, a Tempranillo, respeita-se
rigorosamente sua curva de maturação,
definindo o nível de concentração que se
quer para cada produto. Mas a tradição e
a qualidade não podem se queixar, pois
os vinhos Lealtanza estagiam por seus
7500 barris de madeira francesa do mais
alto nível. Tudo considerado, não parece
ocasional, que muitos dos seus vinhos
tenham obtido mais de 90 pontos do
Robert Parker!
Cód: 1715 – EAN: 8436011560004

Lealtanza

Reserva Tempranillo D.O.C

13,5% de álcool
18 meses em barrica nova francesa.
Complexo, elegante e equilibrado,
apresenta a fina presença de registros
aromáticos, com frutas vermelhas
e negras, com notas balsâmicas. A
madeira nobre permite a presença de
especiarias e outras marcas típicas da
uva e do processo regional. Na boca,
mostra-se poderoso, complexo e longo,
com os taninos finos dando a direção
gastronômica.
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Cód: 1773 - EAN: 8436011560271

Capitoso
Tempranillo

13,5% de álcool
6 meses de madeira francesa de vários usos. Corpo médio, notas de
frutas vermelhas e alcaçuz, acidez gastronômica, final médio.

Cód: 1716 - EAN: 8436011562695

Lealtanza Edición Limitada
Tempranillo

13,5% de álcool
12 meses em madeira em grande tonel de madeira francesa. Um
vinho cujos taninos pedem comida mais untuosa, apresenta todos
os sinalizadores dos vinhos do produtor – frutas vermelhas, alcaçuz,
chocolate, fumo e couro levemente perceptíveis.

Cód: 1714 - EAN: 8436011560172

Crianza

100% Tempranillo - 13,5% de álcool
12 meses de madeira francesa de vários usos. Morango, cereja e
alcaçuz , fumo, pão tostado, balsâmico, um pouco terroso. Frescor,
redondo e longo na boca.
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Cód: 2128

Torero Mendoza
100% Tempranilho

12,5% de álcool
Vinho jovem de Estremadura espanhola, produzido por um dos
maiores produtores da Espanha, conhecido pelas suas Cavas, Riojas,
Ribera del Duero e outros, na região fronteiriça com Portugal. Este
vinho fácil de tomar, ótimo para quem quer um europeu típico do
dia-a-dia.

Cód: 1776 - EAN: 8420209020050

Cava Bonaval

90% Macabeo, 10% Parellada - 11,5% de álcool

Uma elegância de vinho espumante elaborado dentro das técnicas
champenoise (tradicional). Aromático e frutado, lembra maça e
frutas cítricas. Possui incrível frescor, equilíbrio e apresenta nota
de tosta (típico). Uma harmonização perfeita para entradas, pratos
mediterrâneos e pescados e petiscos.

Cód: 2133

Castillo de Landa

100% Tempranillo - 12,5% de álcool
Como o Torero, é produzido por Lopez Morenas de Ribera del Duero,
com a uva que fez o nome da Espanha no exterior. Uma excelente
entrada no mundo dos vinhos ibéricos!
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ITÁLIA
Um dos pilares da Galeria dos Vinhos,
produtos que atravessam a Bota de ponta
a ponta, com espumante do Vêneto até
tintos da Sicília, passando pelo noroeste,
pelo centro e pelo sul do país. Vinhos que
expressam as características da terra, o
jeito do italiano fazer seus produtos, o que
sempre justificou o nome de Enotria – Terra
dos Vinhos – como é conhecida desde a
época do Império Grego.

MANDORLA
Um achado! Vinhos de negociante de
muito talento, que escolhe uvas por
toda a Península Itálica e nos oferece
vinhos com frescor e tipicidade,
cada um de acordo com as uvas e a
vinificação típicas de cada parte.

Cód: 1490 – EAN: 8055684020136

Primitivo Puglia
Primitivo

100% Primitivo – 14% de álcool.
Outro vinho que vem da Puglia no
sul do Adriático italiano que vem se
consolidando no mercado mundial.
Muito bem estruturado, aroma frutado,
boca complexa e fim longo.

Cód: 1489 – EAN: 8032610310103

Pinot Grigio

12% de álcool
Vinho do Vêneto, com esta uva que mais e mais ganha
espaço internacional, rivalizando com a Sauvignon Blanc em
frescor e acidez, tendo um fã clube que não para de crescer.
Neste caso, todos os componentes estão equilibradamente
presentes, num vinho fácil em tudo, até em comprar: Pêra,
maçã verde e pêssegos brancos. Coentro e cal.

Cód: 1550 – EAN: 8033765187688

Salice Salentino DOC
Negro Amaro

13% de álcool
Vigoroso, untuoso e picante como se espera de um típico
vinho da Puglia.

Cód: 1551– EAN: 8033765187602

Sangiovese Romagna
12,5% de álcool
A uva Sangiovese é historicamente ligada ao centro da
Itália, sendo responsável por alguns dos seus melhores
vinhos. Este é um exemplar para se beber jovem, sempre
acompanhado de uma refeição farta e calórica, com taninos e
acidez bem presentes.

Cód: 1552 – EAN: 8033765188395

Syrah Sicília
Syrah

13% de álcool
A Syrah invadiu com prazer e muito sucesso os países
mediterrâneos da Europa, com muita expressão e explosão
de aromas típicos, como é o caso deste vinho de corpo
médio, boa textura, rico na boca, frutas vermelhas, pimenta
do reino e violeta.
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Cód: 1491 – EAN: 8033765180344

Vistamonti
Barbera

100% Barbera – 13% de álcool
A MGM é um dos 10 maiores negociantes de vinhos da Itália,
comercializando com os principais países do mundo. Controle
de produção moderno e uvas de qualidade, sempre com um
padrão admirável. E este Barbera reflete tudo isso, qualidade,
características com elegância e sabor marcante.

Cód: 1582 – EAN: 8032692045030

Barbera D’Asti
Castello Di Gabiano
Barbera

100% Barbera – 13,5% de álcool
Castelo Gabiano, um produtor de muitas histórias, quase
sempre em torno desta uva que faz tão positiva no Piemonte.
Primo da grande uva Nebiollo, este piemontês é o grande
vinho do dia-a-dia para boa parte dos italianos!

Cód: 1587 – EAN: 8032692043135

Grignolino
Castelo Gabiano
Grignolino

100% Grignolino – 13% de álcool
O mundo do vinho começa a fazer justiça a esta uva que
tem uma concentração média, um sabor na boca de um
frescor inigualável, um aroma frutado sem exageros. O mais
gastronômico dos vinhos, um produto para se ter na adega!

Cód: 1612 – EAN: 5028267009135

La Piuma
Montepulciano D’Abruzzo

Montepulciano - 13% de álcool
Vinho tradicional do Abruzzo, colhido manualmente,
fermentado com todo o cuidado térmico. La Piuma já é uma
realidade no mercado brasileiro, conquistou o consumidor
com sua excelente relação qualidade/preço.
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Cód: 1990 – EAN: 4388441127521

Villa Pani Bianco

Gredano, Catarratto e Trebbiano

12% de álcool
Rico, frutado e ácido.

Cód: 1708 – EAN: 8033765189880

Villa Pani Toscana Rosso

Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon
13,5% de álcool
Típico vinho toscano, sempre muito gastronômico, pronto para
acompanhar carnes assadas. Um vinho que traz a tradição dos vinhos
à base de Sangiovese, mesclados com modernidade de um vinho de
entrada.

Cód: 1709 – EAN: 8032610311988

Itynera Nero D’Avola
Nero D’Avola

13% de álcool
Nos terrenos argilosos da zona de Marsala na Sicília,
Itynera, nasce um vinho com aroma delicioso de cereja e
especiarias. Imperdível!

Cód: 1293 – EAN: 8005400304446

Prosecco Moinet DOC

100% Glera – 11,5% de álcool Método charmat, um
Prosecco que se consolidou em nosso mercado devido a
tipicidade e o ótimo preço.

EUROPA

|

ITÁLIA

37

Cód: 2087 – EAN: 8034042190759

Prosecco DOC Extra Dry

100% Glera –11% de álcool.
Bifermentado em autoclave. Atinge 5,5 BAR de pressão depois
de um mês de processo. Um digno Prosecco, destes que
fizeram o produto Vêneto famoso e querido no mundo inteiro,
por sua ótima perlagem, sua cor deslumbrante e por sua leveza
e acidez sutil, que tanto agrada mulheres e homens do mundo
inteiro.

Cód: 2089 – EAN: 8034042300752

Butterfly Demi-sec
Blend de uvas brancas

9,5% de álcool, 45g/l
Espumante filtrado depois de
fermentação das uvas e bifermentação
com licor e um mês em autoclave.
Criado para atender um consumidor
que não abre mão da qualidade
superior, mesmo quando sua
preferência é por vinhos delicadamente
adocicados, perfeitos para acompanhar
um brinde de sobremesa!

Cód: 2091 – EAN: 8034042670756

Pink Moscato Dolce

85% Moscato, 15% de outras uvas;
7% de álcool, açúcar residual: 100g/l.
Prensagem suave das uvas e
consequente refrigeração do mosto.
Processo de fermentação, com 5 BAR
de pressão. Fermentação interrompida
por meio de refrigeração e
consequentes filtragens.
Ocupando um posto importante entre
os produtos que seguem o estilo.

Cód: 2088 – EAN: 8003360170750

Asti DOCG

Moscato bianco Caneli

7% de álcool, açúcar residual: 100g/l.
Método Asti de congelamento do
processo de fermentação, com 5 BAR
de pressão. Tosti é uma das marcas
mais tradicionais da produção do
método. Seu prestígio em vários países
importadores de Asti, tendo a Alemanha
como o mais conhecido, faz da marca
sinônimo de espumante Asti.
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CA’MAIOL

Sua história no maravilhoso Lago di
Garda, na Lombardia, entre Milão e
Veneza, começa em 1710 e continua
até hoje, sempre tradicional e, ao
mesmo tempo, sempre inovadora,
pois incorpora tudo que há de atual
na enologia e nos equipamentos, o
que permite vinhos sempre melhores
no paladar, sempre mais respeitosos
à saúde dos consumidores e do
meio ambiente. São quatro núcleos
produtivos, onde se encontra o melhor
do vinho, da grappa e do azeite de oliva.

Cód: 2102 – EAN:
8016729801004

Lugana DOC

Selezione Fabio Contato

100% Trebbiano di Lugana –
13,5% de álcool.
O grande vinho branco da região,
entre os melhores da Itália,
estagia 6 meses em madeira
francesa (Allier tosta média) de
primeiro uso, mesmo tempo em
que fica em contato com suas
leveduras indígenas.
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Cód: 2096 – EAN: 8016729351004

“Sebastian Brut Rosato”
Espumante Rosé método Charmat
70% Gropello, 30% Marzemino – 12,5% de álcool e 9g/l de
residual de açúcar.
Ótimo espumante brut feito pelo método Charmat. Um rosado
clássico, com borbulhas firmes, longevas e constantes,
surpreende pela ótima acidez e paladar agradável. Especial para
aperitivos de quem faz questão de agradar à boca e aos olhos dos
convidados!

Cód: 2097 – EAN: 8016729701007

“Sebastian Brut”
Espumante método Charmat
Blend de uvas brancas

12,5% de álcool.
Método Charmat – 9g/l de residual de açúcar. Conta com todos os
quesitos culturais adquiridos pelas regiões vizinhas – Franciacorta
e Valdobiadene – para criar um exemplar que agrada a todos!

Cód: 2098 – EAN: 8016729201002

Lugana Maiolo D.O.P.

100% Trebbiano di Lugano – 12,5% de álcool.
Espera-se deste vinho, frescor, com tênues notas de amêndoa
e maçã, identitários da uva Trebbiano di Lugano. Rivaliza em
frescor e gastronomia com os vinhos feitos a partir de uvas como
Sauvignon Blanc, e Pinot Gris.

Cód: 2099 – EAN: 8016729601000

Chiaretto Rose

Gropello, Marzemino, Sangiovese e Barbera

12,5% de álcool.
Vinho rosé tradicional da região, com baixo residual de açúcar
(4g/l), fresco, ácido, extremamente gastronômico.
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Cód: 2100 – EAN: 8016729131002

Gropello Maiolo
Garda D.O.P. Classico
100% Groppelo

13% de álcool.
Vinho jovem, fresco, com as características organolépticas
típicas. Olfato vinoso, presença de frutas do bosque mesclado
com pétalas de rosa vermelha, limpo na boca, acidez e
equilíbrio.

Cód: 2101 – EAN: 8016729191006

Garda DOC Classico Rosso
Selezione Fabio Contato

Groppelo, Marzemino, Sangiovese, Barbera

13,5% de álcool
Mais um grande da região. Vinho que ganha concentração
com o mosto usado para o Chiaretto. Passa 24 meses em
madeira francesa de primeiro uso.

Cód: 2103 – EAN: 8016729401006

Negresco Garda Classico Rosso
D.O.P.
Groppelo, Marzemino, Sangiovese e Barbera

13,5% de álcool.
As frutas maduras, o tabaco e as especiarias, sugerem desde
o aroma forte concentração, típica de vinhos bem feitos,
com ótima passagem por madeira e outros fatores terciários.
Moderno e tradicional ao mesmo tempo, passa por madeira
francesa por 12 meses. É vinho de primeira grandeza que
chama a atenção para o potencial nem sempre notado pelos
críticos e consumidores dos vinho italiano.
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ONDINES

Charmoso produtor biológico da
região provençal, em Avignon, ao
lado de Chateauneuf du Pape. Produz
pequenas quantidades de vinhos
de muita qualidade, tanto que seus
vinhos receberam ótimas notas do
Robert Parker.

Cód: 1456
EAN: 376012858 1214

Cód: 2076
EAN: 3760128587315

Vacqueyras

Vaucluse
IGP Côtes du
Rhône

Grenache/Syrah/
Cinsault

13,5% de álcool
Vinho de grandes resultados,
premiado por todos os
críticos, incluindo Robert
Parker. Colheita sempre
manual, fermentação
completa com temperatura
controlada em 20 dias. Segue
processo AOC com muito
frescor e tipicidade. Vinho que
rivaliza com os grandes da
região, presente nos melhores
restaurantes da França.

Grenache, Cinsault
e Syrah

13,5% de álcool
Fruta é o nome deste
delicioso vinho rose
de degustação fácil
para todas as idades
e gêneros. Ótimo
sozinho, melhor ainda na
gastronomia.

Cód: 1454
EAN: 3760128583218

Cód: 1455
EAN: 3760128585113

Côtes du
Rhône

Plan
de Dieu

Grenache noir

Côtes du Rhône Village
Grenache/Syrah

13% de álcool.
Vinho de colheita
manual, com vinificação
tradicional da região,
com remontagem
diária. Vinho com notas
presentes de especiarias
e taninos destacados na
boca.
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Vinho de co-fermentação
natural, frutado, denso, fácil,
gastronômico, com ótima
qualidade/preço segundo o
Guide Hachette dos vinhos
franceses.
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FRANÇA

SUCOS
INTEGRAIS

Monte Vêneto
Suco de Uva

100% Integral
Suco de uva integral sem adição
de conservantes.
1257 - EAN: 7898994046233
1278 - EAN: 7898994046219
1256 - EAN: 7898994046226
1447 - EAN: 7898994046240

Cód: 1257 Cód: 1278
300ml
500ml

Cód: 1256
1000ml

Cód: 1447
1500ml

Sanjito

Suco de maçã

100% Integral
Suco de maçã sem adição de conservantes.
1435 - EAN: 7898901614265
1434 - EAN: 7898901614289

Cód: 1435
300ml

Cód: 1434
1000ml

Cód: 1433
300ml

Cód: 1432
1000ml

Sanjo

Suco de maçã

100% Integral
Suco de maçã feito especialmente com
a fruta, sem adição de conservantes.
1433 - EAN: 7898901614432
1432 - EAN: 7898901614449

Sanjito

Suco de maçã

100% Integral
Suco de maçã feito especialmente com
a fruta, sem adição de conservantes.
1821 - EAN: 7898901614448
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AMÉRICA DO SUL
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Cód: 1821
200ml

BRASIL

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

55 11 3345.1950

www.galeriadosvinhos.com.br

