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.

PRISIONERO MALBEC

PRISIONERO CABERNET
SAUVIGNON

Cód: 1657
Região: San Rafael.
Composição: 100% Malbec.
Álcool: 13.3%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo intenso brilhante.
Aroma: Frutado com leves notas de especiarias,
lembrando frutas vermelhas (ameixas, cerejas,
etc).
Paladar: Um Vinho agradável de médio corpo
traz taninos aveludados e um final elegante e
persistente.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 - 18º
Harmonização: Carne assada com ou sem
molhos, churrasco e pizza. Carnes vermelhas em
geral. Queijos de meia cura até curas mais longas.
EAN: 7798153600019

Cód: 1658 - W: 2013
Região: San Rafael.
Composição: 100% Cabernet Sauvignon.
Álcool: 13.9%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com aspecto brilhante. Tons
violáceos.
Aroma: Apresenta aromas de frutas escuras
(ameixa preta, cereja, etc).
Paladar: Um vinho com corpo médio, taninos
marcantes e estruturados trazendo boa
persistência e acidez equilibrada.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes grelhadas sem muita
gordura, risotos e massas.
EAN: 7798127631490

VICENTIN BLEND DE MALBECS
Cód: 1504
Região: La Consulta em San Carlos, Tupungato, Lujan de Cuyo e Vistaflores em
Tunuyan.
Composição: 100% Malbec.
Tempo de Guarda: 10 meses em barricas de carvalho francês e americano de 1º
e 2o uso.
Álcool: 14,9%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo intenso, limpo e brilhante.
Aroma: No nariz frutas complexas negras e cassis, grafite e extremamente mineral e
notas de cravo picante.
Paladar: Um vinho com complexo e elegante, traz taninos marcantes e
persistentes além de muito estruturado, de ótimo corpo e com retro-gosto muito
agradável no palato.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, assados, molhos encorpados, queijos curados,
risotos fortes.
Prêmios: 93 pts - Tim Atkins / 92 pts James Suckling
EAN: 7790843001267

VICENTIN DORADO MALBEC

VICENTIN DORADO
CABERNET SAUVIGNON

Cód: 1558
Região: San Rafael.
Composição: 100% Malbec.
Tempo de Guarda: 6 meses em barricas
americanas.
Álcool: 13,7%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo intenso, limpo e brilhante.
Aroma: No nariz apresentam aromas onde as
frutas vermelhas, com notas de baunilha e
chocolate.
Paladar: Na boca tem grande estrutura, bom
volume, um vinho encorpado e de longa
persistência, com taninos presentes e um retrogosto muito agradável no palato.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes, assados, molhos picantes
e queijos maturados.
EAN: 7790843000208

Cód: 1567
Região: San Rafael.
Composição: 100% Cabernet Sauvignon.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Parte de 30% é amadurecida em carvalho
francês por 6 meses.
Álcool: 13,9%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo intenso, limpo e brilhante.
Aroma: No nariz apresentam aromas onde as
frutas vermelhas, com notas de baunilha e
chocolate.
Paladar: Na boca tem grande estrutura, bom
volume, um vinho encorpado e de longa
persistência, com taninos presentes e um retrogosto muito agradável no palato.
Corpo: médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes, assados, molhos picantes
e queijos maturados.
EAN: 7790843000536

Safras sob consulta.
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VICENTIN DORADO BLEND

VICENTIN DORADO CHARDONNAY

Cód: 1576
Região: San Rafael.
Composição: 60% Bonarda / 40% Malbec.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Parte de 15% fermentado barrica com 6
meses de amadurecimento em carvalho francês.
Álcool: 13,9%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo intenso, limpo e brilhante.
Aroma: No nariz apresentam aromas de
framboesas maduras com toques florais e de
alcaçuz.
Paladar: Vinho de médio corpo com acidez
agradável, taninos marcantes e estruturado e boa
persistência.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carne e assados em geral.
Harmoniza muito bem com as massas vermelhas
e queijos amarelos de cura longa.
EAN: 7790843001151

VICENTIN BLANC DE MALBEC

Cód: 1918
Região: San Rafael.
Composição: 100% Chardonnay.
Álcool: 12,9%
Notas de Degustação:
Cor: Amarelos claros tons de palha.
Aroma: No nariz apresenta aromas cítricos como
abacaxi, com notas de pêssego maduro.
Paladar: Na boca se mostra fresco, com uma
acidez acentuada, traz aromas cítricos e um toque
mineral no paladar.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 8 – 12 °C
Harmonização: Peixes e saladas.
EAN: 7790843000550

VICENTIN BACKBONE

Cód: 1513
Região: La Consulta e Vista Flores. (Tunuyán)
Uco Valley.
Composição: 100% Malbec.
Tempo de Guarda: 6 meses em barricas de
carvalho americano de segundo uso.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Levemente rosado tênue.
Aroma: Notas florais como violetas e frutas como
amora, pêssego e morango amalgamados com
madeira canela e cravo.
Paladar: Na boca tem grande estrutura, bom
volume, um vinho encorpado e de longa
persistência, com taninos presentes e um retrogosto muito agradável no palato.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 8 – 12 °C
Harmonização: Queijos de massa mole, podendo ser
usado para sobremesa como um Brie com damasco.
Prêmio: 92 pts - Tim Atkins.
EAN: 7790843000574

Cód: 1666
Região: Vista Flores, Los Chacayes em Tunuyan
- Vale do Uco.
Composição: 50% Malbec - 20% Cabernet Franc
- 30% Syrah.
Tempo de Guarda: 10 meses em barricas - 50%
de primeiro uso e 50% de segundo uso - carvalho
francês.
Álcool: 15,3%
Notas de Degustação:
Cor: vermelho profundo brilhante.
Aroma: notas de violeta, cravo, anis, rapé, café,
pimenta, pimentão, torrado e fumaça.
Paladar: Um vinho com personalidade marcante,
extremamente estruturado e elegante, traz
taninos maduros e um ótimo retro-gosto.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes assadas, risotos, queijos
curados e molhos encorpados.
EAN: 7790843001298

VICENTIN MALDITO
Cód: 1864
Região: San Carlos, Tunuyán e Tupungato.
Composição: 100% Malbec
Tempo de Guarda: 36 messes carvalho Frances
Álcool: 15,1%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho profundo com intensas notas de
violetas.
Aroma: Frutado com amoras, cereja, Blackberries,
cassis, ligeiramente picante com toque tostado e
notas de chocolate.
Paladar: Um vinho elegante e estruturado, seus
taninos são redondos e aveludados com um final
agradável e persistente no Paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, assados,
risotos e molhos encorpados.
EAN: 7790843001243

Safras sob consulta.
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VICENTIN
COLEÇÃO
EL QUINTO
ELEMENTO
Cód: 1522
EAN: 77908430010458

VICENTIN BLEND DE MALBECS – 2 GARRAFAS
Mix de vinhos de 4 terroirs sendo La Consulta em San Carlos, Tupungato, Lujan de Cuyo e Vistaflores em Tunuyan, com sutis diferenças de
laboração, todos passando por 10 meses em barrica de carvalho francês. Aqui a enóloga Carola A. Tizio mostra toda a sua sensibilidade para
com a uva ícone da Argentina! Um grande sucesso de vendas, é um vinho intenso, com aroma e paladar de muita consistência, agradável na
boca e no nariz, com final logo e muita complexidade.

VICENTIN BACKBONE BLEND – 1 GARRAFA
O Backbone é um Blend 50% Malbec - 20%Cabernet Franc - 30% Syrah. Envelhecem 10 meses em barricas de 50% primeiro uso e 50% de
segundo uso - carvalho francês. Talvez o mais instigante de todos os vinhos da Vicentin por se tratar de uma 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 é interminável floral com notas
de violeta destacando uma pitada de cravo, anis, rapé, café, pimenta, pimentão, torrado e fumaça.frutas do bosque maduras, pimenta e alcaçuz.
A boca é extremamente elegante, certamente devido ao tempo longo de afinamento de 10 meses em madeira de vários usos e à presença do
Cabernet Franc. Grande vinho recebeu algumas das melhores notas em degustações às cegas.

GEN – 1 GARRAFA
Uva:100% Malbec - País: Argentina/ Região: La Consulta, San Carlos Vale de Uco, Mendoza
Uvas:100% Malbec
Envelhecimento de 10 meses em barricas francesas e americanas. Um vinho vermelho brilhante, tons violeta, macio, elegante, estruturado e
marcante, seus taninos estão presentes com ótimo final de boca. Seus aromas são complexos com notas de violetas, notas de flores e de frutas
preto como cassis, amoras e um leve toque mentolado.

VORAZ – 1 GARRAFA
Uva: 100% Malbec - País: Argentina/ Região: Vistaflores, Los Chacayes em Tunuyan Vale de Uco.
Envelhece 10 meses em barricas francesas 50% de primeiro uso e 50% de segundo uso. Um vinho muito elegante, persistente e macio, com tons
vermelho brilhante e profundo. No nariz rico e complexo em aromas de frutas negras como cassis, traz notas minerais, grafite, cravo picante,
avelã e chocolate.

ROBUSTO – 1 GARRAFA
Uvas: 100% Malbec - País: Argentina/ Região: Vistaflores, Los Chacayes em Tunuyan Vale de Uco.
Um vinho que traz tons vermelhos brilhante e violeta profundo. Muito elegante e de grande estrutura, traz taninos redondos e macios com final
de boca limpo e persistente. Seus aromas são muito complexos com notas de amoras e frutos pretos, como ameixas, e um toque hortelã, cassis,
pimenta preta e cravo picante.

Safras sob consulta.

AMÉRICA DO SUL

|

ARGENTINA

7

VICENTIN EL TRAMPOSO

VICENTIN EL CONTRABANDISTA

Cód: 1514 - W: 2002
Região: Vistaflores, Los Chacayes, Tunuyán, Valle
de Uco
Composição: 100% Cabernet Franc.
Tempo de Guarda: 12 meses em barricas de
carvalho francês tostado.
Álcool: 15%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas, com notas
de eucalipto e hortelã e especiarias picantes e
toque de tabaco..
Paladar: Um vinho rico em aromas, complexo,
estruturado e muito elegante, traz taninos
redondos e intensos, com excelente concentração
e muito persistente no Paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, molhos
encorpados, queijo curados, risotos fortes.
Prêmio: 91 pts - Tim Atkins
EAN: 7790843001403

VICENTIN EL RENEGADO

Cód: 1515 - W: 2003
Região: Vistaflores e Tunuyán.
Composição: 100% Petit Verdot
Tempo de Guarda: 12 meses em barricas de
carvalho francês tostado alto.
Álcool: 15%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho rubi com reflexos violáceos.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas e flores com
notas de alcaçuz.
Paladar: Um vinho muito expressivo além de
elegante e estruturado, delicado e com toque
mineral, traz taninos envolventes que persistem
no Paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes assadas, risotos e massas.
EAN: 7790843001410

VICENTIN ARROGANTE

Cód: 1516 - W: 2004
Região: Vistaflores, Los Chacayes, Tunuyán, Valle
de Uco
Composição: 100% Cabernet Sauvignon
Tempo de Guarda: 12 meses em barricas de
carvalho francês tostado.
Álcool: 14,4%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho escuro, profundo.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas maduras
combinadas com pimentões, pimenta do reino e
toques de grafite
Paladar: Um vinho de personalidade intensa,
muito elegante e delicado, traz uma ótima
estrutura com taninos macios e marcantes com
um leve toque mineral e de boa persistência no
palato.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas assadas,
molhos encorpados, queijo duros, risotos.
EAN: 7790843001397

Cód: 1865 - W: 2011
Região: Lujan de Cuyo e Vale do Uco, 34%
La Consulta, San Carlos, 10% Chackras de
Coria, Lujan de Cuyo, 26% Tupungato, 30% Las
Compuertas.
Composição: 100% Malbec.
Tempo de Guarda: 30 meses carvalho Francês.
Álcool: 15.30%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho profundo intenso.
Aroma: aromas de frutas como cassis, alcaçuz,
frutas negras, violetas, rosas, especiarias e nota
grafite.
Paladar: Um vinho complexo e estruturado traz
taninos marcantes, macios e elegantes, com
ótimo final de boca e persistência no Paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, assados,
risotos, queijos e molhos encorpados.
EAN: 77908430010458

VICENTIN COLOSSO
Cód: 1531
Região: Lujan de Cuyo.
Composição: 100% Malbec.
Tempo de Guarda: 24 meses em carvalho francês.
Álcool: 15,5% Vol.
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho escuro muito intenso com tons violeta.
Aroma: Notas intensas de violetas, amoras, cassis, ligeiramente picante..
Paladar: Um vinho com grande estrutura, elegante e complexo, traz taninos
maduros e marcantes com ótimo retro-gosto persistente no Paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Pratos igualmente complexos e bem elaborados. Para as carnes
vermelhas grelhadas preferidas, em particular a picanha e a fraldinha. Massas
recheadas e com molhos vermelhos. Queijos maduros.
Prêmios: 94 pts Tim Atkins / 92 James Suckling
EAN: 7790843001137

Safras sob consulta.
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SOTTANO RESERVA MALBEC

SOTTANO RESERVA CABERNET
SAUVIGNON

Cód: 1517 - W: 2005
Região: 60% Perdriel, Lujan de Cuyo e 40%
Gualtallary, Tupungato.
Composição: 100% Malbec
Tempo de Guarda: 12 meses em barricas de
carvalho novo (60% Francês, 40% Americano)
Álcool: 14,3%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso e brilhante com reflexos
violeta.
Aroma: Boa concentração, frutas vermelhas e
maduras, especiarias como cravo e pimenta
branca.
Paladar: No paladar é um vinho elegante e
estruturado na boca, taninos maduros, bem
equilibrado com a madeira.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 14 – 16°
Harmonização: Carnes vermelhas assadas e
grelhadas, churrasco, massas condimentadas e
queijos.
EAN: 7798127630134

Cód: 1518 - W: 2006
Região: 80% Perdriel, Lujan de Cuyo e 20% Vista
Flores - Vale do Uco.
Composição: 100 % Cabernet Sauvignon.
Tempo de Guarda: 12 meses em barricas de
carvalho novo (70% Frances 30% Americano).
Álcool: 14,8%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso e profundo.
Aroma: No aroma, boa concentração, com notas
de cassis e cappuccino, com muitas notas de
especiarias que lhe dão grande complexidade.
Paladar: No paladar é um vinho volumoso na
boca, com taninos suaves e maduros, equilibrado
com a madeira.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 14 – 16°
Harmonização: Cordeiro, carnes vermelhas,
massas e queijos maturados.
EAN: 7798127630165

SOTTANO RESERVA DA FAMILIA MALBEC
Cód: 1532 - W: 2007
Região: 60% Perdriel e 40% Gualtallary.
Composição: 100% Cabernet Sauvignon
Tempo de Guarda: 14 meses em barricas de carvalho novo 80% francês e 20%
americano.
Álcool: 14,5%
Notas de Degustação:
Cor: Roxo Profundo.
Aroma: No aroma, boa concentração, com notas de cassis e capucchino, com
muitas notas de especiarias que lhe dão grande complexidade
Paladar: No paladar é um vinho complexo, exuberante e de boa estrutura, seus
taninos são maduros, aveludados e bem integrados com a madeira trazendo um
final de boca persistente no paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16º - 18º
Harmonização: Carne de cordeiro, cabrito ou javali, cortes de carne vermelha
como chorizo ou picanha, massas com molhos estruturados e queijos maturados.
EAN: 7798127630837

SOTTANO JUDAS MALBEC
Cód: 1559 - W: 2008
Região: Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza.
Composição: 100% Malbec (Colheita manual e selecionada - Videiras
com mais de 75 anos e baixíssimo rendimento por planta).
Tempo de Guarda: Passagem de 24 meses em barricas de carvalho de
1o uso (70% francês e 30% americano).
Álcool: 14,8%
Notas de Degustação:
Cor: Cor rubi intensa e brilhante.
Aroma: No nariz exibem suntuosas e pronunciadas notas de frutas
vermelhas, amora e cereja, especiarias, tabaco, pimenta-do-reino
branca, cravo da índia e chocolate.
Paladar: No paladar é um vinho encorpado, muito complexo e intenso,
traz equilíbrio e elegância por se tratar de um vinho aveludado, com
taninos maduros e persistentes. Mesmo com o seu teor alcoólico em
praticamente 15%, não é um caldo bruto, e sim um vinho elegante
e inteiramente lapidado. Por tais características, o Judas Malbec é
considerado um dos melhores Malbec da Argentina.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 16 – 18°
Harmonização: Medalhão de filé mignon com bacon, costelinha ao
molho barbecue, ossobuco com polenta, pappardelle com ragu de pato,
risoto de funghi sec, queijos e embutidos.
Prêmios: 94 Pontos Guia Descorchados – 92 Pontos Decanter –
92 Pontos Wine Enthusiast – 92 Pontos Stephen Tanzer´s
EAN: 7798127630226

Safras sob consulta.
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PROMESA CABERNET SAUVIGNON
Cód: 1018
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Cabernet Sauvignon.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques de inox com amadurecimento
de 6 meses em garrafa.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Cor rubi intensa.
Aroma: Apresenta aromas de cereja, ameixas maduras e um toque de
especiarias.
Paladar: Um vinho equilibrado que apresenta taninos maduros e marcantes
e um ótimo retro gosto.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Muito agradável com carnes vermelhas, massas, pratos
condimentados e queijos maduros.
1018 – PROMESA CABERNET SAUVIGNON 750ml – EAN:7808765713851
1027 – PROMESA CABERNET SAUVIGNON 375ml – EAN:7808765706761
1198 – PROMESA CABERNET SAUVIGNON 187ml – EAN:7808765711093

PROMESA MERLOT

PROMESA CARMÉNÈRE

Cód: 1117
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Merlot
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques
de inox com amadurecimento de 6 meses em
garrafa.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelho rubi intenso.
Aroma: Rico em aromas de furtas vermelhas
como morangos frescos e notas de tutti-fruti.
Paladar: Um vinho redondo com taninos suaves
e macios com um sabor agradável e acidez
equilibrada
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Com empanadas, pizza, galeto
assado, carnes grelhadas, massas leves simples
ou recheadas de carne e queijos de meia-cura.
EAN: 7808765713868

Cód: 1009
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Carménère.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques de
inox com amadurecimento de 6 meses em garrafa
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho rubi com reflexos violáceos,
Aroma: Aromas de frutos vermelhos maduros com
destaque para amora e framboesa.
Paladar: Pizza de bacon e rúcula, esfiha de
escarola e calabresa, espaguete à bolonhesa,
pernil assado, contra filé na manteiga, penne com
almôndegas ao pomodoro, queijos de média cura.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Pizza de bacon e rúcula, esfiha
de escarola e calabresa, espaguete à bolonhesa,
pernil assado, contra filé na manteiga, penne com
almôndegas ao pomodoro, queijos de média cura.
EAN: 7808765713875

PROMESA SYRAH
Cód: 1108
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Syrah
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques de inox com
amadurecimento de 6 meses em garrafa.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo, limpo e brilhante.
Aroma: Aromas frutas vermelhas frescas como morango, cereja,
amora e notas florais.
Paladar: Um vinho jovem, fresco e leve. Acidez equilibrada, com
taninos macios e discretos.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Muito agradável com empanadas ou carnes
vermelhas, pizza de calabresa. Massas recheadas de cordeiro.
Queijos meia cura.
EAN: 7808765713981

Safras sob consulta.
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PROMESA SYRAH ROSÊ
Cód: 1109 - W: 2009
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Syrah
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques de inox com
amadurecimento de 6 meses em garrafa.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rosa Claro.
Aroma: Aromas frutas vermelhas frescas como morango, cereja
e notas florais.
Paladar: Um vinho muito agradável, fresco e leve, traz acidez
equilibrada e aromas de frutas frescas e um toque floral.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 9°C
Harmonização: Aperitivo como rolinho primavera, sushi e
sashimi, camarões gratinados, salmão e pizzas.
EAN: 7808765704101

PROMESA CABERNET
SAUVIGNON RESERVA
Cód: 1000
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Cabernet Sauvignon.
Tempo de Guarda: 8 meses em barrica de carvalho francês.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo, limpo e brilhante
Aroma: Aromas de frutas vermelhas maduras com sutis toques de aromas
balsâmicos e chocolate.
Paladar: Vinho fino e elegante, macio e agradável sensação aveludada. Acidez no
ponto certo com taninos discretos.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Este vinho é indicado para pratos a base de carne vermelha,
desde a empanada de carne aos grelhados. Massas de molhos vermelhos e os
queijos fortes.
EAN: 7808765704118

PROMESA SAUVIGNON BLANC

PROMESA CHARDONNAY

Cód: 1126
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Sauvignon Blanc.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques
de inox com amadurecimento de 6 meses em
garrafa.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Amarelo esverdeado, limpo e brilhante
Aroma: Frutas cítricas como abacaxi, além de
goiaba e lichia.
Paladar: Vinho fresco, acidez agradável e
equilibrada. Os aromas são correspondentes em
boca deixando um gosto frutado e prazeroso.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 12°C.
Harmonização: Este vinho pode ser servido
sozinho, como aperitivo. No que se refere à
harmonização, sugerimos os frutos do mar de
pouco tempero e os queijos leves.
EAN: 7808765711109

Cód: 1747
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Chardonnay.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques
de inox com amadurecimento de 6 meses em
garrafa.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Amarelo palha, limpo e brilhante.
Aroma: Rico em aromas de frutas cítricas com
toques suaves de abacaxi, bananas e creme.
Paladar: Apresenta uma acidez equilibrada e
grande persistência onde voltam a aparecer
intensamente as notas tropicais
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 12°C.
Harmonização: Pratos frescos pouco
condimentados, saladas, massas, pescados e
carnes brancas, e inclusive sobremesas de frutas.
EAN: 7808765713998

1207 – PROMESA SAUVIGNON BLANC 187ml –
EAN: 7808765713882
Safras sob consulta.
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ALMA DE CHILE CARMÉNÈRE
Cód: 1684
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Carménère.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo, limpo e brilhante.
Aroma: Aromas de frutos vermelhos frescos.
Paladar: Um vinho jovem, leve e fresco, apresenta
acidez equilibrada e taninos macios agradáveis
no paladar.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Aperitivos, pratos de média
intensidade e queijos de meia cura.
EAN: 7808765700684

ALMA DE CHILE
CABERNET SAUVIGNON
Cód: 1693
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Cabernet Sauvignon.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo
Aroma: Frutas vermelhas frescas com leves notas
de pimentas.
Paladar: Um vinho jovem apresentando acidez
equilibrada, taninos macios e agradáveis no
paladar.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Carnes grelhadas, massas leves e
queijos de meia cura.
EAN: 7808765700646

ALMA DE CHILE SAUVIGNON BLANC
Cód: 1702
Região: D.O. Vale Central.
Composição: Sauvignon Blanc.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Palha cristalino.
Aroma: Frutas vermelhas cítricas e frescas como abacaxi e pêssego
Paladar: Um vinho jovem e fresco com acidez equilibrada e agradável no paladar.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 12°C
Harmonização: Este vinho pode ser servido sozinho, como aperitivo. Harmoniza
bem com peixes, crustáceos e frutos do mar.
EAN: 7808765708291

RED ONE
Cód: 1396
Região: Vale del Maule.
Composição: 38% Malbec 31% Cabernet Franc 18% Cabernet Sauvignon 7%
Merlot 3% Petit Verdot 3% Carmenére
Tempo de Guarda: 18 meses em barricas de carvalho francês, 33% novos.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha escura com tons violetas
Aroma: No nariz apresenta caracteres de frutas vermelhas e pretas que recordam
cereja, morango, mirtilo e amora misturada elegantemente com notas picantes
de cravo, preto e pimenta branca, carvalho torrado e algumas notas de ervas de
hortelã e sálvia.
Paladar: Um vinho complexo e estruturado, trazendo taninos marcantes e uma
acidez equilibrada e agradável no paladar.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 14° - 16° C
Harmonização: Ideal para pratos bem temperados, cordeiro assado, pato ou javali.
EAN: 7804600770973

Safras sob consulta.
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TACUABÉ TANNAT
Cód: 1144
Região: Payssandú –Montevideo.
Composição: Tannat
Tempo de Guarda: Vinho elaborado em tanques
de inox com 50% do vinho em estágio de barrica
de carvalho americano.
Álcool: 12,5% Vol
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo, limpo e brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas frescas em particular
as ameixas e cerejas com notas florais e notas
picantes.
Paladar: Um vinho de personalidade e boa
estrutura, traz taninos macios e marcantes com
ótimo final de boca.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Carnes vermelhas mais fortes ou
gordurosas, assados em geral e carne de porco.
EAN: 7730900700467

TACUABÉ TANNAT-CABERNET
FRANC RESERVA

TACUABÉ CABERNET
SAUVIGNON
Cód: 1135
Região: Payssandú –Montevideo.
Composição: Cabernet Sauvingon
Tempo de Guarda: Vinho elaborado em tanques
de inox com amadurecimento de 12 meses em
garrafa.
Álcool: 13% Vol
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo intenso, limpo e brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas frescas e negras como
ameixas e cerejas com notas florais e notas
picantes.
Paladar: Um vinho com bom corpo e ótima
estrutura, seus taninos são marcantes com final
de boca persistente e agradável no paladar.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Ideal para ser servido com
assados em geral, carnes vermelhas de média
potência. Queijos de maior cura, como o
parmesão.
EAN: 7730900700481

TACUABÉ TANNAT RESERVA

Cód: 1153
Região: Payssandú –Montevideo.
Composição: Tannat/Cabernet Franc.
Tempo de Guarda: Vinho elaborado em tanques de
inox com amadurecimento por passagem de 12
meses tonéis de carvalho francês e americano.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com reflexos púrpura, limpo e
brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas maduras com notas de
baunilha, especiarias e tostados
Paladar: Um vinho maduro e marcante
apresentando taninos elegantes e aveludados
com uma acidez agradável e persistência.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Indicado para carnes vermelhas
fortes. Cordeiro, javali e carne de caça em geral.
Ideal para seu churrasco, carnes de porco, como
pernil e lombo condimentado.
EAN: 7730900700818

TACUABÉ MERLOT

Cód: 1162
Região: Payssandú – Montevideo.
Composição: Tannat.
Tempo de Guarda: Vinho elaborado em tanques de
inox com amadurecimento por passagem de 12
meses tonéis de carvalho americano.
Álcool: 14,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com reflexos púrpura, limpo e
brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas frescas em particular as
ameixas e cerejas com notas florais e um toque
picante.
Paladar: Um vinho elegante, untuoso e de
ótima estrutura, seus taninos são marcantes e
persistentes e muito agradável no paladar.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 16º - 18º.
Harmonização: Ideal para servir com assados em
geral, carnes vermelhas e carne de caça.
EAN: 7730900700559

CUATRO GATOS

Cód: 1136
Produto: Tacuabé Merlot
Região: Payssandú –Montevideo.
Composição: Merlot
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo intenso, limpo e brilhante
Aroma: Frutas vermelhas maduras. Notas
minerais e mix de pimentas secas.
Paladar: Um vinho de boa estrutura e agradável
com taninos moderados e doces. As frutas
vermelhas aqui se mostram maduras e sutis.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Harmoniza com assados em geral,
carnes vermelhas de média potência. Massas em
geral e sua pizza preferida. Queijos de média para
longa cura, como o parmesão
EAN: 7730900700498

Cód: 1594
Região: Payssandú –Montevideo
Composição: Tannat/ Cabernet Sauvignon
Tempo de Guarda: Em barricas novas francesas
“Odyssée” e americanas de tostado médio durante
24 meses.
Álcool: 14% Vol
Notas de Degustação:
Cor: De cor vermelho escuro com tons violetas.
Aroma: Aroma complexo e delicado de frutos
vermelhos, como cerejas, ameixas e amoras com
um toque de especiarias.
Paladar: Um vinho extremamente elegante e
estruturado, seus taninos são aveludados e
marcantes com uma acidez agradável e ótima
persistência no paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Indicado para carnes vermelhas
como cordeiro, javali e carne de caça em geral.
EAN: 7730900700436

Safras sob consulta.
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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.

Safras sob consulta.
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VALE DOS AMANTES
Cód: 1099
Região: Alentejo.
Composição: Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca.
Tempo de Guarda: “Estabilizado em tanques de inox e envelhecimento de 6 meses
em garrafa.
Álcool: 12%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha rubi intenso
Aroma: Um vinho com aromas frutados rico em aromas de frutas vermelhas
frescas como morango.
Paladar: Vinho de boa estrutura, fresco e leve. Acidez agradável e taninos
discretos.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 14° e 16°C
Harmonização: Carnes Vermelhas, carnes brancas, queijos ou massas leves.
EAN: 5600787893014

BARRIQUINHA
Cód: 1216
Região: Alentejo.
Composição: Touriga Nacional, Tinta Roriz e
Tinta Barroca.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques
de inox e envelhecimento de 6 meses em
garrafa.
Álcool: 12%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha rubi intenso
Aroma: Um vinho com aromas frutados rico
em aromas de frutas vermelhas frescas.
Paladar: Vinho Jovem, fresco e leve. Acidez
agradável e taninos discretos.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 14° e 16°C
Harmonização: Com carnes vermelhas,
carnes brancas, queijos ou massas leves
EAN: 5600787893076

PERA DOCE

BARRIQUINHA DO
PORTO TAWNY

Cód: 2045
Região: Douro.
Composição: Touriga Franca, Touriga Nacional,
Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz e Tinta
Amarela.
Tempo de Guarda: De 2 a 5 anos em pipas de
madeiras.
Álcool: 19,5%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelha com nuances acastanhadas.
Aroma: Delicado aroma de especiarias e frutos
secos adquiridos durante o envelhecimento em
madeira de carvalho.
Paladar: Vinho elegante, que apresenta um bom
equilibrio entre os taninos maduros e a doçura, o
que lhe dá um final persistente.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 10° e 13°C
Harmonização: Sobremesas com caramelo ou
café, torta de maça ou um tradicional crème
brûlée. Queijos fortes e azuis, como o Roquefort.
Frutos secos.
EAN: 5600787893441

MELODIA

Cód: 1100 - W: 2026
Região: Alentejo.
Composição: Trincadeira, Aragonez e Alicante
Bouschet
Tempo de Guarda: Vinificação durante 10 dias em
cubas de inox, com temperatura controlada, após
desengace total.
Álcool: 13,5% Vol
Notas de Degustação:
Cor: Cor rubi intenso
Aroma: Um vinho com aromas frutados rico em
aromas de frutas maduros.
Paladar: Vinho elegante e estruturado traz
bom corpo com taninos marcantes e acidez
equilibrada.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 14° e 16°C
Harmonização: Ideal para acompanhar pratos de
carne vermelha grelhados, pratos de caça, queijos
macios.
EAN: 5600390410141

Cód: 1675
Região: Minho.
Composição: Alvarinho e Loureiro.
Tempo de Guarda: Estabilizado em tanques de inox.
Álcool: 11%
Notas de Degustação:
Cor: Palha cristalina com tons esverdeados.
Aroma: Frutas frescas como abacaxi e pêssego.
Paladar: Um vinho fresco e de boa estrutura, com
acidez agradável e equilibrada.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 8° e 10°C
Harmonização: Peixes assados, assados,
crustáceos e frutos do mar.
EAN: 5600302590534

Safras sob consulta.
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SELORES MILAGRE RESERVA
DOC

SELORES MILAGRE DOC

Cód: 1945
Região: Douro.
Composição: Touriga Franca e Touriga Nacional
Tempo de Guarda: 14 meses de estágio em
Barricas Francesas.
Álcool: 15%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha rubi, intenso profundo
Aroma: Um vinho com notas florais frescas e de
frutos silvestres negros.
Paladar: Vinho estruturado, seus taninos são
marcantes e equilibrados trazendo um ótimo final
de boca e persistência no paladar.
Corpo: intenso
Temperatura (para servir): 14° e 18°C
Harmonização: Com carnes vermelhas queijos em
geral e cozinha mediterrânica.
EAN: 5600280189027

CASTELO DO CÔA DOC

Cód: 1936
Região: Douro.
Composição: Touriga Franca e Touriga Nacional
Tempo de Guarda: Cubas de Inox de 7500 Lts.
Álcool: 15%\
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha rubi brilhante
Aroma: Um vinho rico em aromas de frutos
vermelhos maduros.
Paladar: Vinho intenso e harmonioso apresenta
boa estrutura e taninos marcantes, traz um ótimo
final de boca no paladar.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 14° e 18°C
Harmonização: Com carnes vermelhas, queijos em
geral e cozinha mediterrânica.
EAN: 5600280189010

VALLE DO NIDEO RESERVA DOC

Cód: 1963
Região: Douro.
Composição: Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Barroca
Tempo de Guarda: Estágio em barricas novas de
carvalho americano durante 6 meses.
Álcool: 15%
Notas de Degustação:
Cor: Cor rubi intenso.
Aroma: Um vinho com aroma intenso de frutos
vermelhos maduros.
Paladar: Vinho de médio corpo bem equilibrado e
estrutura, seus taninos marcantes com um final
persistente e agradável.
Corpo: com bom equilibrado e estrutura, seus
taninos marcantes com um final persistente e
agradável no paladar.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 14° e 16°C
Harmonização: Acompanha os pratos da cozinha
contemporânea, carnes vermelhas e queijos
curados.
EAN: 5607608551238

Cód: 1954
Região: Douro.
Composição: Touriga Franca e Tinta Roriz
Tempo de Guarda: Estágio em barricas novas de
carvalho americano durante 6 meses.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha rubi brilhante
Aroma: Um vinho com aroma intenso de frutos
vermelhos, notas florais, violetas, com notas
vegetais de baunilha e especiarias.
Paladar: Vinho de médio corpo muito equilibrado
e de ótima estrutura, seus taninos são firmes e
equilibrados com final de boca muito persistente.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 14° e 18°C
Harmonização: Carnes vermelhas, assados,
queijos de meia cura longa em geral e cozinha
mediterrânea.
Corpo: Médio.
Prêmio: Medalha de Prata - ExpoCoa.
EAN: 5607608010117

QUINTA DO ISAAC DOC
Cód: 1927
Região: Douro.
Composição: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz e Sousão.
Tempo de Guarda: A fermentação ocorreu em cubas
de inox com maceração durante 45 dias e estagiou
durante 18 meses em barricas de 500 litros, de
carvalho francês novo.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Cor rubi intenso límpido e brilhante.
Aroma: Um vinho com aroma intenso de frutos
vermelhos maduros.
Paladar: Um vinho intenso, elegante e de grande
estrutura, apresenta taninos maduros e muito
marcantes com acidez equilibrada com final de boca
persistente, seus aromas se destacam os frutos
pretos maduros em conjunto com aromas balsâmicos
e notas de especiarias provenientes do seu estágio
em barrica.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Com rosbife, arroz de pato, pratos
de bacalhau, Magret de canard, com queijos tipo
Camembert, Sainte Albré e Brie.
EAN: 5600305861211
Safras sob consulta.
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Cód: 1972
Região: Douro.
Composição: Touriga Franca, Tinto Cão, Sousão,
Tinta Francisca e Touriga Nacional.
Tempo de Guarda: A fermentação 15 dias,
concluído com 8 dias de maceração. Seguiu-se a
fermentação maloláctica e estágio em barricas de
Carvalho Françês ao longo de 18 meses.
Álcool: 14,5%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha púrpura intensa
Aroma: Um vinho rico em aromas a frutas
vermelhas maduras com notas de especiarias.
Paladar: Um vinho elegante e estruturado
apresenta taninos macios e marcantes com
acidez equilibrada e ótimo frescor trazendo um
final de boca persistente
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 16° e 18°C
Harmonização: Carnes vermelhas, arroz de pato,
pratos de bacalhau, Magret de canard, com
queijos tipo Camembert, SainteAlbré e Brie.
EAN: 5600305861212

CASA ALVARES BRANCO
RESERVA DOC

CASA ALVARES TINTO
RESERVA DOC

Cód: 1542 - W: 2029
Região: Douro Superior
Composição: Rabigato
Tempo de Guarda:
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi claro.
Aroma: Aromas de frutas brancas, pétalas de
rosas brancas e pêssegos.
Paladar: Um vinho marcante, elegante e fresco, de
estrutura complexa, untuoso, macio e volumoso
em boca. Traz um toque mineral e uma acidez
moderada e equilibrada.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 8 °C
Harmonização: Carnes brancas, saladas e queijos
suaves.
EAN: 5600668584611

QUINTA DA MIEIRA TINTO
RESERVA DOC

Cód: 1541 - W: 2028
Região: Douro Superior
Composição: Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Barroca e Tinta Roriz.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo com reflexos violáceos.
Aroma: Aromas intensos e expressivos no olfato,
como ameixas pretas, violeta, tabaco e chocolate
amargo.
Paladar: Um vinho muito elegante, envolvente que
traz taninos marcantes e estruturados com final
de boca longo e harmonioso.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Bacalhau no forno com cebola,
batata, brócolis e azeitona preta; Fricassé de pato
com canela; Perdiz estufada com cogumelos.
Prêmio: Medalha de Ouro - Wine Weekend.
EAN: 5600668584635

QUINTA DA MIEIRA
BRANCO DOC

Cód: 1090
Região: Douro - Baixo Corgo.
Composição: Tinta Roriz, Touriga Nacional e
Tinto Cão.
Tempo de Guarda: Inox e 12 meses em barrica de
carvalho francês.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo com nuances violáceo.
Aroma: Ameixas pretas, violeta, tabaco e
chocolate amargo
Paladar: Um vinho com taninos marcantes e
envolventes em boca, estruturado, com final
longo e harmonioso.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 8° e 10°C.
Harmonização: Bacalhau no forno com cebola,
batata, brócolis e azeitona preta, fricassé de pato
com canela e perdiz estufada com cogumelos.
Prêmios: Medalha de Ouro - C.V.D.S • Medalha
de Ouro - ExpoCôa • Medalha de Ouro Wine
Weekend • Bronze - Decanter
EAN: 5600284484029

Cód: 1081
Região: Douro- Vila Real
Composição: Rabigato
Tempo de Guarda: Prensa pneumática leve,
fermentação em aço inoxidável, sem passagem
por madeira. Maceração pelicular. Estabilizado em
tanques de inox por 6 meses.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Vinho branco, amarelo de reflexos dourado.
Aroma: Frutas cítricas, notas florais e minerais
Paladar: Um vinho de estrutura complexa,
untuoso, macio e volumoso em boca traz uma
acidez moderada e calorosa em boca.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 10° e 13°C
Harmonização: Perfeito para o seu bacalhau
preferido. Ótimo para o bacalhau com natas,
lagareiro, peixes grelhados ou com molhos
brancos. Camarões (como o na moranga).
EAN: 5600284484012

Safras sob consulta.
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QUINTA DOS TERMOS DOC
Cód: 1054
Região: Beira Interior DOC.
Composição: Jaen, Touriga Nacional, Tinta Roriz
e Trincadeira.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques
de inox e estágio de 6 meses em barricas de
carvalho e 6 meses em garrafa.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi profundo brilhante
Aroma: Aromas de frutas vermelhas maduras e
notas aromas florais.
Paladar: Um vinho orgânico maduro com
boa estrutura, taninos equilibrados e boa
persistência.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Ideal para as carnes assadas
ou grelhadas pode ser servido com o cordeiro
e o cabrito, ensopados portugueses e queijos
maduros.
Prêmio: Prata - Wine Masters.
EAN: 5608105110133

QUINTA DOS TERMOS RESERVA DO PATRÃO

QUINTA DOS TERMOS FORJA DO FERREIRO DOC

Cód: 1045
Região: Beira Interior DOC.
Composição: Rufete, Jaen, Marufa, Tinta Roriz e
Touriga Nacional.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio em tonéis Allier para a malolática e
após mais 6 meses em garrafa.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi limpo e brilhante
Aroma: Aromas de frutas vermelhas frescas
Paladar: Um vinho orgânico, jovem, fresco com
taninos equilibrados, acidez equilibrada e boa
persistência
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Vinho ideal para o seu aperitivo
com os petiscos de buteco. Pratos principais
como os diferentes tipos de bacalhau. Queijos
maduros.
EAN: 5608105180136

QUINTA DOS TERMOS TALHÃO DA SERRA
Cód: 1072
Região: Beira Interior
Composição: Rufete
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques
de inox e estágio de 12 meses em barricas de
carvalho Frances.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso.
Aroma: Aroma intenso, complexo de tosta, frutas
pretos como ameixa em passa, notas balsâmicas
e de grafite.
Paladar: Um vinho orgânico, em boca se mostra
muito elegante e estrutura, seus taninos são
equilibrados com boa acidez e ótima persistência
no paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Ideal para as carnes assadas ou
grelhadas pode ser servido com o ensopados
portugueses e queijos maduros.
Prêmios: Medalha de Ouro - Wine Masters •
Bronze - Decanter.
EAN: 5608105380130

Cód: 1063
Região: Beira Interior DOC
Composição: Syrah
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox e estágio de 18 meses em carvalho francês e
mais 24 em garrafa.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi grená profundo, limpo e brilhante
Aroma: Rico em aromas de frutas vermelhas em
compota, aromas florais e notas Tostadas
Paladar: Um vinho orgânico muito elegante e
complexo com taninos equilibrados e de estrutura
longeva. Em boca se destaca sabores de geléia de
frutas e ótima persistência no paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Ideal para servir com carne
de caça como cordeiro e javali, ensopados
portugueses e queijos maduros.
EAN: 5608105180228

QUINTA DOS TERMOS
VINHAS VELHAS RESERVA

QUINTA DOS TERMOS SELECÇÃO
Cód: 1774
Região: Beira Interior
Composição: Touriga Nacional, Rufete, Jaen e
Trincadeira
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio em tonéis Allier para a malolática e
após mais 6 meses em garrafa.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso granada.
Aroma: Os aromas são de frutas vermelhas
frescas com notas minerais e de especiarias.
Paladar: Um vinho orgânico, com taninos
equilibrados e elegantes, ótima estrutura com boa
acidez e persistência no paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Vinho ideal para carnes vermelhas,
enchidos e pratos típicos portugueses.
Prêmio: Ouro - Wine Masters.
EAN: 5608105130131

Cód: 1765
Região: Beira Interior.
Composição: Shiraz/Syrah, Jaen, Trincadeira,
Rufete e Marufo.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio em tonéis Allier para a malolática e
após mais 6 meses em garrafa.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi limpo e brilhante
Aroma: Os aromas são complexos de frutas frescas
como ameixas e frutas em compota.
Paladar: Um vinho orgânico, elegante e estruturado
com taninos equilibrados, acidez equilibrada e boa
persistência.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Vinho ideal para carnes como pernil
de cordeiro assado, enchidos portugueses e pratos
típicos portugueses.
Prêmios: Melhores de 2016 - Revista de Vinhos
(Portugal) • Medalha de Prata - Decanter, Concurso
Internacional de Bruxelhas e Wine Masters • Bronze
- Wine Challenge.
EAN: 5608105120132
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PORTUGAL

LEALTANZA CAPITOSO
Cód: 1486
Região: Rioja.
Composição: 100% Tempranillo
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio de 6 meses em carvalho francês.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi violáceo, com reflexo grená.
Aroma: Frutas vermelhas maduras, em particular
morango, cerejas. Notas de amêndoas.
Paladar: Vinho de corpo médio, taninos
aveludados com suave toque em boca. As
propriedades olfativas se confirmam em boca,
proporcionando ao vinho um final delicado,
agradável e de boa persistência.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Um vinho que pode ser servido
para seu aperitivo preferido. Pode ser servido com
sua carne ou pizza preferida. Queijos de meia cura
até os de curas mais longas.
EAN: 8420209012840

LEALTANZA EDICÍON LIMITADA

LEALTANZA CRIANZA
Cód: 1459
Região: Rioja.
Composição: 100% Tempranillo.
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio de 12 meses em carvalho francês,
mais 12 meses em garrafa
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi grená profundo e brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas maduras, em particular
ameixa e cerejas. Notas balsâmicas, amêndoas,
tostados e de pimentas secas.
Paladar: Vinho de estrutura complexa, taninos
marcantes, longo e persistente no paladar.
As frutas dão volume em boca com toques
agradáveis de pimentas secas.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Um vinho que pode ser servido
para algumas entradas como o tradicional pão
com alho e tomate. Ótimo com tortilha ou o
presunto serrano, com sua carne preferida (os
assados em particular o cordeiro). Queijos de
meia cura até os de curas mais longas.
EAN: 8436011560172

Safras sob consulta.
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Cód: 1477
Região: Rioja.
Composição: 100% Tempranillo
Tempo de Guarda: Fermentação em tanques de
inox. Estágio de 6 meses em carvalho francês.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi entre o violáceo e o grená.
Aroma: Apresenta aromas de frutas vermelhas
maduras, em particular ameixa e cerejas.
Paladar: Vinho estruturado de corpo médio,
taninos agradáveis, longo e persistente no paladar
e rico em notas de frutas vermelhas maduras
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Um vinho que pode ser servido
para algumas entradas como o tradicional pão
com alho e tomate. Ótimo com tortilha ou o
presunto serrano, com sua carne preferida (os
assados em particular o cordeiro). Queijos de
meia cura até os de curas mais longas.
EAN: 8436011562695

LEALTANZA RESERVA
Cód: 1468
Região: Rioja.
Composição: 100% Tempranillo
Tempo de Guarda: Estágio de 2 meses em tonéis
carvalho francês, mais 18 meses em barrica de
carvalho francês.
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi grená profundo. Limpo e brilhante.
Aroma: Frutas vermelhas entre maduras e
compotas. Em particular destacam-se a ameixa,
a groselha e a amora, além do alcaçuz. Notas
balsâmicas de madeira bem integrada.
Paladar: Vinho de alta complexidade, longo e
persistente. As notas frutadas retomam aqui
com sabores em compota. Taninos estruturados
e aveludados. Vinho com longa persistência no
paladar.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 16° 18°C.
Harmonização: Vinho ideal para as carnes mais
encorpadas como o cordeiro, cabrito e o javali.
Indicado para seu presunto serrano ou ibérico.
Queijos maduros como o manchego.
EAN: 8436011560004
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DOMINE LES ONDINES
CÔTES DU RHONE
Cód: 1171
Região: Rhône.
Composição: Grenache, Syrah.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas e cereja e
amora.
Paladar: Um vinho de taninos sedosos com
aromas frutados, elegantes e estruturados, com
acidez equilibrada.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 14 – 16 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, carnes
grelhadas com ervas aromáticas.
EAN: 3760128583218

DOMINE LES ONDINES
VAUCLUSE IGP
Cód: 1711
Região: Rhône.
Composição: Grenache Noir.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Cor Salmão claro.
Aroma: Aromas frutados com notas de pêssego e
um fundo floral.
Paladar: Um vinho elegante, estruturado e
extremamente gastronômico e fresco, traz uma
acidez equilibrada e ótimo frescor.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 8° - 10°C.
Harmonização: Aperitivos e peixes gordos como
salmão.
EAN: 3760128587315

DOMINE LES ONDINES
PLAN DE DIEU
Cód: 1180
Região: Rhône.
Composição: Grenache, Syrah.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas, cereja e
amora.
Paladar: Um vinho de co-fermentação natural,
taninos sedosos e aromas frutados, denso e
gastronômico trazem um ótimo retro gosto.
Corpo: Intenso
Temperatura (para servir): 14 – 16 °C
Harmonização: Carnes vermelhas e cordeiro.
EAN: 3760128585113

DOMINE LES ONDINES
VACQUEYRAS
Cód: 1189
Região: Rhône.
Composição: 60% Grenache, 30% Syrah e 10%
Cinsault
Tempo de Guarda: Apenas o Syrah envelhece em
carvalho neutro.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Cor vermelha profunda e reflexos roxos.
Aroma: Aromas de mirtilos e framboesas maduras
com notas de ervas provençais, especiarias e
pimenta.
Paladar: Um vinho fresco, elegante e estruturado,
seus taninos sedosos e seus aromas são frutados
com notas de especiarias picantes e um toque
mineral.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 14 – 16 °C
Harmonização: Carnes vermelhas, carnes
grelhadas com ervas aromáticas.
EAN: 3760128581214
Safras sob consulta.
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FRANÇA

CHIARI ROSSO

CHIARI INZOLIA PINOT GRIGIO I.G.T.
Cód: 1229 - W: 2027
Região: Sicília.
Composição: Inzolia e Pinot Grigio.
Álcool: 12%
Notas de Degustação:
Cor: Cor amarela palha.
Aroma: Agradável aroma cítrico e de pêssego.
Paladar: Um vinho leve e delicado, trazendo
aromas de limão e frutas brancas muito
agradáveis.
Corpo: Leve.
Temperatura (para servir): 10 – 12 °C
Harmonização: Perfeito com frutos do mar,
massas e pratos leves.
EAN: 8005890802743

Cód: 1999
Região: IGT Emilia Romagna (Rubicone).
Composição: 100% Sangiovese.
Álcool: 11,5%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho rubi vibrante com violáceas.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas e frutas
frescas com notas de tabaco.
Paladar: Um vinho agradável para se beber jovem,
com ótima acidez e estrutura.
Corpo: Médio
Temperatura (para servir): 14 – 18 °C
Harmonização: Excelente com tagliatelle, massas
e carnes vermelhas grelhadas.
EAN: 8005890802736

MANDORLA PRIMITIVO PUGLIA

MANDORLA NERO D’AVOLA
Cód: 1227 - W: 1226
Região: Sicilia.
Composição: 100% Nero D’Avola.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho intenso.
Aroma: Aromas de frutas vermelhas com notas de
baunilha e especiarias.
Paladar: Um vinho estruturado e equilibrado,
acidez acentuada, taninos marcantes e boa
persistência no paladar.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C.
Harmonização: Queijos, pizzas e massas a base
de molhos vermelhos.
EAN: 8055684025971

MANDORLA SANGIOVESE
ROMAGNA

Cód: 1225
Região: Sul Itália – Puglia.
Composição: 100% Primitivo.
Álcool: 13,5% de álcool
Notas de Degustação:
Cor: Vermelha profunda
Aroma: Notas de cereja madura, amora e frutos
silvestres
Paladar: No palato tem corpo médio e um
equilíbrio entre a acidez e os taninos que são
extremamente agradáveis.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes grelhadas e queijos
maduros.
EAN: 8055684020136

MANDORLA SYRAH SICILIA

Cód: 1261
Região: Romagna.
Composição: 100% Sangiovese.
Álcool: 12,5%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com tons violáceos
Aroma: Notas de violeta, tabaco, cereja, tomate,
ervas e chá
Paladar: Um vinho de médio corpo, rico em
aromas e muito agradável, traz uma acidez
equilibrada e taninos macios no paladar.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C.
Harmonização: Carnes vermelhas e massas com
molho vermelho.
EAN: 8033765187602

Cód: 1270
Região: Sicilia.
Composição: Syrah.
Álcool: 13,5% Vol.
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho violáceo intenso
Aroma: Aromas de frutas negras, notas de violeta
e groselha enriquecidas por notas de alcaçuz e
pimenta preta.
Paladar: Na boca mostra boa textura, médio corpo,
taninos macios, meio de boca muito rico, notas
tostadas e um final levemente apimentado e boa
persistência no paladar.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Pastas ao funghi, queijos
maturados, carnes vermelhas, ensopados,
cogumelos e massas.
EAN: 8033765188395

Safras sob consulta.
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MANDORLA SALENTINO
Cód: 1252
Região: Sul Itália – Puglia.
Composição: 100% Negroamaro.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho púrpuro brilhante e reflexos
violáceos
Aroma: Frutas maduras, e notas adocicadas e
florais (violetas).
Paladar: Um vinho elegante, leve, frutado e
harmonioso, acidez e taninos equilibrados.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Ótimo com aves, e pratos
temperados com especiarias.
EAN: 8033765187688

VISTAMONTI PIEMONTE
BARBERA

MANDORLA PINOT
GRIGIO VENETO
Cód: 1226 - W: 2000
Região: Norte de Itália - Veneto.
Composição: 100% Pinot Grigio.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Cor amarela palha.
Aroma: Agradável aroma cítrico como limão e
notas florais.
Paladar: Um vinho leve e delicado, trazendo
aromas de limão e flores muito agradáveis, no
Paladar: Harmonioso e elegante com acidez
equilibrada.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 10 – 12 °C.
Harmonização: Perfeito emparelhado com frutos
do mar, massas e pratos com frango.
EAN: 8032610310103

LA PIUMA MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

Cód: 1234
Região: Piemonte.
Composição: Barbera.
Tempo de Guarda:
Álcool: 13,5%
Notas de Degustação:
Cor: Vermelho rubi intenso com reflexo violáceo.
Aroma: Aberto nos aromas com notas de frutas
vermelhas (cereja principalmente) sobre um fundo
levemente herbáceo.
Paladar: Na boca a sua entrada revelou um tinto
leve, de taninos de boa qualidade, ótima acidez,
boa concentração de sabor e de final harmonioso,
com destaque para seu bom frescor.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Queijos, pizzas e massas a base
de molhos vermelhos.
EAN: ####

VILLA PANI BIANCO

Cód: 1414
Região: Abruzzo
Composição: Montepulciano.
Álcool: 13%
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com nuances violetas
Aroma: Apresenta aromas de frutas vermelhas
maduras e frutas frescas.
Paladar: Um vinho agradável, elegante e
equilibrado com taninos macios e um bom
retro-gosto.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 14 – 18 °C
Harmonização: Carnes Vermelhas e Queijos
Envelhecidos.
EAN: 5028267009135

VILLA PANI TOSCANA ROSSO

Cód: 1648
Região: Sicilia.
Composição: Viognier, Chardonnay, Moscato.
Álcool: 12% Vol.
Notas de Degustação:
Cor: Cor amarela palha intensa
Aroma: Notas de frutas tropicais e pêssego,
damasco e baunilha.
Paladar: Um vinho jovem, leve e frescor, trazem
elegância e uma acidez equilibrada muito
agradável.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 10 – 14 °C
Harmonização: Carnes brancas, frango, peixe,
frutos do mar e queijos frescos
EAN: 4388441127507

Cód: 1450
Região: Toscana.
Composição: Sangiovese, Merlot e Cabernet
Sauvignon.
Álcool: 13% Vol
Notas de Degustação:
Cor: Rubi intenso com tons violáceos
Aroma: Notas de violeta, ameixa, tabaco, e frutas
vermelhas.
Paladar: Um vinho elegante e muito aromático e
gastronômico, traz um perfeito equilíbrio entre a
acidez equilibrada e seus taninos que são macios
e muito agradável, mantendo a tradição dos
vinhos à base de Sangiovese, mesclados com
modernidade um vinho de entrada.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 16 – 18 °C
Harmonização: Carnes vermelhas assadas e
massas com molho vermelho.
EAN: 8033765189880

Safras sob consulta.
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VALPOLICELLA RIPASSO
COSTA MEDIANA

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
COSTA MEDIANA DOCG

Cód: 2044 - W: 1228
Região: Veneto.
Composição: Corvina, Rondinella, Molinara.
Tempo de Guarda: Envelhecimento ocorre durante
12 meses em barricas de carvalho roble Francês.
Álcool: 14%
Notas de Degustação:
Cor: Coloração rubi púrpura intenso.
Aroma: Rico em aromas de frutas vermelhas
maduras e notas de especiarias.
Paladar: Um vinho de médio corpo, elegante e
estruturado, seus taninos marcantes com acidez
equilibrada no paladar.
Corpo: Médio.
Temperatura (para servir): 14 – 16°C
Harmonização: Carnes vermelhas assadas,
marinadas e queijos de meia cura.
EAN: 8033765186602

Cód: 2043 - W: 1227
Região: Veneto.
Composição: Corvina, Rondinella, Molinara.
Tempo de Guarda: Envelhecimento ocorre durante
24 meses em barricas de carvalho Francês.
Álcool: 15%
Notas de Degustação:
Cor: Coloração rubi púrpura.
Aroma: Aromas frutados com notas de cereja,
ameixa toques de alcaçuz e notas tostadas de
especiarias.
Paladar: Um vinho de ótimo corpo, elegante e
de grande estrutura, traz taninos integrados e
marcantes com acidez equilibrada e um retro
gosto agradável no paladar.
Corpo: Intenso.
Temperatura (para servir): 14 – 15 °C
Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas e
queijos maduros.
EAN: 8033765186596

ESPUMANTE TOSTI GRAN CUVÉE BRUT

Cód: 1731 - W: 2015
Região: Veneto.
Composição: Blend de uvas- Principais Chardonnay e Pinot Noir.
Álcool: 11%
Notas de Degustação:
Cor: Amarela clara com reflexos brilhantes.
Aroma: Notas frescas e frutadas, florais combinam bem com notas de crosta
de pão.
Paladar: Um espumante de perlage fina, um vinho elegante com aromas de
frutas cítricas e ótimo frescor com acidez equilibrada e agradável no paladar.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 6-8 °C
Harmonização: Excelente para aperitivos e pratos à peixe e marisco.
EAN: 8003360710758

TOSTI BUTTERFLY DEMISEC

ASTI TOSTI SECCO - DRY DOCG

Cód: 1738
Região: Veneto
Composição: Moscato e Trebbiano.
Álcool: 9,5%
Notas de Degustação:
Cor: Amarela palha clara e brilhante.
Aroma: Notas de frutas doces, notas de pêssego
e notas florais.
Paladar: Um espumante levemente adocicado,
muito agradável de perlage fina e persistente
trazendo intensidade e ótimo frescor, com aromas
de frutas e flores perfeitamente equilibrados.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 6 – 8 °C
Harmonização: Sobremesas, doces, peixes e
mariscos.
EAN: 8034042300752

Cód: 1732 - W: 2016
Região: Veneto.
Composição: Moscato 100% branco de Canelli.
Álcool: 11%
Notas de Degustação:
Cor: Dourado brilhante.
Aroma: Um espumante elegante com aromas
de frutas citricas e ótimo frescor, traz acidez
equilibrada e boa persistência.
Paladar: +Um vinho aromático, fresco e elegante
com notas cítricas.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 4-8 °C
Harmonização: Excelente para aperitivos e
sobremesas.
Prêmios: Bronze - Decanter • Bronze Los Angeles
Int Wine Competition.
EAN: 8003360640758

Safras sob consulta.
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ESPUMANTE TOSTI PINK
MOSCATO
Cód: 1756
Região: Asti, Alessandria e Provincias de Cuneo.
Composição: 85% Moscato, 15% uvas vermelhas
aromáticas
Álcool: 7%
Notas de Degustação:
Cor: Rosa brilhante com reflexos púrpuros.
Aroma: Aromas de framboesas, frutas vermelhas
e notas de cereja preta.
Paladar: Um espumante elegantemente doce
e intenso de perlage fina e persistente traz
ótimo frescor, rico em aromas de frutas frescas
vermelhas como morangos, o teor de alcoólico a
doçura e a nitidez são perfeitamente equilibrados.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 6 – 8 °C
Harmonização: Sobremesas
EAN: 8034042670756

PROSECCO TOSTI EXTRA DRY
Cód: 1720
Região: Veneto.
Composição: Glera.
Álcool: 11%
Notas de Degustação:
Cor: Amarela palha clara e brilhante
Aroma: Notas de pêra, notas de maça e notas de
frutas de polpas brancas
Paladar: Um espumante leve, elegante de perlage
fina, boa complexidade, com aromas de frutas
brancas muito agradáveis e ótimo frescor,
trazendo uma acidez equilibrada e persistente no
paladar.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 6-8 °C
Harmonização: Aperitivos e sobremesas
EAN: 8034042190759

PROSECCO TOSTI I LIKE
BRUT DOC

Cód: 1730 - W: 2014
Região: Veneto.
Composição: Glera.
Álcool: 7%
Notas de Degustação:
Cor: Amarela clara com reflexos brilhante
Aroma: Extremamente refrescante com notas de
pêra e frutas cítricas.
Paladar: Um espumante elegante de perlage fina,
boa complexidade, com aromas de frutas cítricas
e ótimo frescor, apresenta uma acidez equilibrada
e agradável no paladar.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 4-8 °C
Harmonização: Excelente para aperitivo e com
todos os pratos com massas, carne branca, peixe
e marisco.
EAN: 8034042150753

ASTI TOSTI DOCG
Cód: 1729
Região: 53 cidades em Asti, Alessandria e
Provincias de Cuneo.
Composição: Moscato Bianco diCanelli
Álcool: 7%
Notas de Degustação:
Cor: Amarela palha com reflexos brilhantes
Aroma: Notas de frutas maduras, mel, pêssego,
damasco e um suave floral.
Paladar: Um espumante aromático de perlage
fina, firme e persistente. Traz doçura e acidez em
perfeito equilíbrio e uma ótima persistência no
paladar.
Corpo: Leve
Temperatura (para servir): 6 – 8 °C
Harmonização: Bolos, tortas de frutas e sorvete.
Prêmios: Prata - Fifty Best • Commended - Wine
Challenge.
EAN: 8003360170750
Safras sob consulta.
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SUCO DE UVA MONTE VÊNETO
Suco de Uva
100% Integral Suco de uva integral sem adição de conservantes.
Cód: 2001 - EAN 7898994046233
Cód: 2000 - EAN 7898994046226
Cód: 2006 - EAN 7898994046240

Cód: 2001
300ml

Cód: 2000
1000ml

Cód: 2006
1500ml

Safras sob consulta.
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CASA ALVARES TINTO
RESERVA DOC

55 11 3995.9550
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