ESPUMANTES
Sparkling Wines
R$

TAÇA DE ESPUMANTE
Glass of sparkling wine

25

ESPUMANTES CATARINENSES
Sparkling wines from Santa Catarina
SAN MICHELE BRUT ROSÉ | champenoise | Rodeio

83

Cor rosada clara com reflexos salmão, aromas florais com notas de frutas vermelhas. Perlage intenso e fino. 18
meses de maturação. ♦ Sangiovese, Teroldego e Chardonnay.

VILLAGGIO GRANDO | rosé brut | Água Doce

111

Aroma agradável, levemente floral. Elegância, leveza e frescor. ♦ Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay.

CAVE PERICÓ | brut | São Joaquim

121

Aroma fino e delicado com notas de frutas brancas, abacaxi e pêra. Na boca possui boa acidez, cremosidade e
equilíbrio. ♦Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay.

SAN MICHELE BRUT 48 MESES| champenoise | Rodeio

146

Cor amarelo com reflexos esverdeados, perlage abundante e persistente. Intensos aromas de pão tostado e
em boca bom equilíbrio entre álcool e acidez. ♦ Chardonnay.

AUGURI BLANC DE BLANC| brut | Vinícola Thera | Bom Retiro

151

Coloração amarelo palha, de média intensidade, com perlage fina, delicada e intensa. Aromas de frutas
cristalizadas, damasco, pão fresco e brioches. Acidez se faz presente, salientando a refrescância buscada para
um bom equilíbrio.
♦ Chardonnay.

ESPUMANTES SERRA GAÚCHA
Sparkling wines from Rio Grande do Sul
PRESENCE MOSCATEL | Vinícola Peterlongo | Garibaldi

79

Coloração amarelo palha com reflexos esverdeado, aspecto límpido e brilhante. Em boca harmônico e com bom frescor. ♦
Moscato Bianco, Moscato Giallo.

BOSSA Nº1 | brut | Bento Gonçalves

80

Palha claro e brilhante. O nariz apresenta frutas cítricas e de polpa branca (abacaxi, pêra), florais e leves notas de pão,
(fermento) aportadas pelo contato com as lias. Na boca é fresco, de boa cremosidade e harmonia. Boa persistência. ♦
Chardonnay.

VIAPIANA 192 | brut champenoise | Flores da Cunha

88

Cor amarelo esverdeado, aroma de pão torrado, maçã verde e pêra. Paladar mostra-se fresco, com ótimo volume e belo
equilíbrio entre açúcar e acidez. ♦ Glera, Chardonnay e Viogner.

MIOLO CUVÉE ROSÉ BRUT | champenoise | Bento Gonçalves

118

Aromas elegantes de frutas vermelhas com um leve toque floral. Em boca possui corpo leve, acidez delicada e boa
cremosidade. ♦ Pinot Noir e Chardonnay.

PRIVILEGE EXTRA BRUT | champenoise | Vinícola Peterlongo | Garibaldi

125

Coloração amarelo palha com reflexos dourados, perlage fino e intenso. Possui paladar harmônico com acidez e álcool bem
equilibrados, o que lhe confere boa maciez e cremosidade. ♦ Chardonnay e Pinot Noir.

LÍRICA | brut champenoise |Vinícola Hermann| Pinheiro Machado

128

Palha de média intensidade, brilhante, com bolhas muito finas e persistentes. Os aromas estão focados na fruta cítrica, na pêra
fresca, nas flores brancas delicadas e no leve toque de pão. Ataque gustativo de ótima cremosidade, fresco, com final limpo e
refrescante. ♦ Chardonnay, Verdelho.

VALMARINO BRUT | champenoise |Vinícola Valmarino| Pinto Bandeira

135

Perlage fina e persistente, complexo, com riqueza de aromas e paladar muito agradável. ♦ Chardonnay, Pinot Noir.

CAVE GEISSE | nature tradicional | Pinto Bandeira
Elegância nos aromas tostados. Perlage pequena e abundante, paladar encorpado e persistente. Incrível equilíbrio.
♦ Chardonnay e Pinot Noir.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.
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ESPUMANTES ESPANHÓIS
Sparkling wines from Spain
CAVA CASTELL LLORD | brut | Cataluña

135

Cor amarelo-palha e aromas finos e intensos, com a predominância do sabor de frutas verdes e cítricas. Elaborada pelo
método tradicional e repousa por, no mínimo, 12 meses nas cavas subterrâneas para fermentação na própria garrafa. ♦ Xerello, Macabea e Parelleda.

CORDON NEGRO | brut | Freixenet| Catalunha

171

Possui aromas finos e delicados, predominando frutas verdes (maçã, pêra), com ligeiros matizes de fruta tropical madura
(banana, notas de abacaxi) e fundo cítrico, muito bem harmonizado com aromas de seu amadurecimento em garrafas. ♦ Xerello, Macabea e Parelleda.

ESPUMANTES ITALIANOS
Sparkling wines from Spain

ASTI DOCG RICCADONNA | Dolce | Piemonte

179

Apresenta notas florais, de frutas brancas e mel. Em boca, é suave e refrescante, doce na medida certa.
♦ Moscato bianco.

PROSECCO BEDIN VSAQ | extra dry | Vêneto

236

Amarelo-palha muito claro, brilhante, com perlage fino, numeroso e persistente. Delicadamente aromático, com
flores brancas, cítricos e fruta de polpa branca. Cremoso e com ótimo equilíbrio frescor-maciez. ♦ Glera.

FERRARI MAXIMUM | brut tradicional | Trento

549

De paladar complexo e maduro, muito refinado. Grande personalidade na boca, com avelãs e crosta de pão.
"Due bicchieri” em 3 no Gambero Rosso. ♦ Chardonnay.

CHAMPAGNES
Champagnes
DUVAL LEROY | brut | Champagne

464

Perfeitamente equilibrado entre finesse e poder, ele se desenvolve aromas de chocolate preto, canela, figos amarelo torrado e
expressa uma vínica sutil que derrete em boca.♦ Pinot Noir e Cardonnay.

VEUVE CLICQUOT | brut | Champagne

747

Coloração amarelo claro, com borbulhas finas e intensas, aroma de maçã, pêra madura, flores brancas, brioche
e tostado. Em boca apresenta muita elegância, cremosidade e final longo. ♦ Pinot Noir, Pinot Meunier e Cardonnay.

MOET CHANDON IMPERIAL | brut | Champagne

747

Perlage persistente e abundante. Na boca é seco, encorpado, frutado, cremoso e refrescante com muita elegância. ♦ Pinot
Noir, Pinot Meunier e Cardonnay.

MOET CHANDON IMPERIAL ROSÉ | brut | Champagne
Toques acobreados, frutados e vivos. Borbulhantes pérolas rosa revelam aromas expressivos de morango silvestre e groselha.
♦ Pinot Noir.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.

770

VINHOS BRANCOS
White Wines
R$

TAÇA DE VINHO BRANCO
Glass of white wine

25

VINHOS BRANCOS CATARINENSES
White wines from Santa Catarina
SANJO NÚBIO | Sauvignon Blanc | Vinícola Sanjo | São Joaquim

95

Fresco, leve, aromático, ao mesmo tempo sem perder sua potência e elegância ♦ Sauvignon Blanc.

THERA | Sauvignon Blanc | Vinícola Thera | Bom Retiro

151

Coloração amarelo com um discreto esverdeado, fresco com nariz de frutas tropicais e toque mineral bem marcante. Um belo
exemplar de um bom produto da Serra Catarinense. ♦ Sauvignon Blanc.

VILLAGGIO BASSETTI | Sauvignon Blanc | São Joaquim

187

Límpido, de coloração amarelo discreto esverdeado, fresco com nariz de maracujá e leve toque cítrico, lembrando
freqüentemente lima. Potente e mineral em boca com retro gosto persistente. ♦ Sauvignon Blanc.

VINHOS BRANCOS SERRA GAÚCHA
White wines from Rio Grande do Sul
VIAPINA GREEN | Viapiana | Flores da Canha

71

Coloração amarelo esverdeado., aromaa de frutas cítricas, como abacaxi e limão, com toques herbáceo. Em boca é leve,
frutado e com final muito refrescante. ♦ Glera, Viogner, Chardonnay, Sauvignon Gris.

PINTO BANDEIRA CHARDONNAY | Vinícola Aurora | Banto Gonçalves

79

Expressa todas as características de um grande chardonnay, frutado, floral, com leve toque de coco e baunilha proporcionado
por uma passagem de três meses em barricas de carvalho.♦ Chardonnay

DUNAMIS SER | Vinícola Dunamis | Dom Pedrito

80

Vinho de cor amarelo claro com reflexos esverdeados. Notas de frutas cítricas e tropicais, aromas amanteigados e de flores
brancas. ♦ Chardonnay, e Sauvignon Blanc.

CASA VALDUGA ORIGEM | Chardonnay | Bento Gonçalves

80

Coloração amarelo palha, límpido e brilhante, aroma ressalta notas de frutas cítricas. Em boca equilibrado e refrescant.
Caracteriza-se pela textura leve e macia. ♦ Chardonnay.

CASA PERINI FRAÇÃO ÚNICA | Chardonnay | Farroupilha

99

Cor dourada com reflexos amarelados, aromas amanteigados, de chocolate branco e baunilha decorrente dos barris de
carvalho francês. Em boca, revela boa estrutura e sabor cítrico e acidez equilibrada. ♦ Chardonnay.

VINHOS BRANCOS ARGENTINOS
White wines from Argentina
INTIS SAUVIGNON BLANC| San Juan

90

Coloração esverdeada e cristalina, aromas cítricos e de pêssego com notas herbáceas. Leve em boca, suculento, com ótimo
equilíbrio. ♦ Sauvignon Blanc.

LAS MORAS | Viogner | San Juan

119

Coloração palha de média intensidade. Expressivo olfato de pêssegos maduros, abacaxis e violetas. De bom volume em
boca, acidez contagiante em conjunto de muito frescor. ♦ Viogner.

FINCA LA LINDA | Chardonnay Unoaked | Luján de Cuyo
Cor dourada delicada e brilhante. Direcionado pela fruta tropical e cítrica, mel e acácia. Bastante amável em boca, acidez
bem postada no conjunto. ♦ Chardonnay.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.
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VINHOS BRANCOS CHILENOS
White wines from Chile

MUCHO MÁS BRANCO| Sauvignon Blanc | Maule

109

Bela expressão varietal no olfato, com frutas cítricas, flor de sabugueiro e grama recém-cortada. Deliciosamente fresco e
limpo na boca, muito vibrante. ♦ Sauvignon Blanc.

VINHOS BRANCOS PORTUGUESES
White wines from Portugal
RISCO BRANCO |Antônio Saramago| Setúbal

89

Aromas cítricos, com notas de mineralidade, sabor fresco e longo. ♦ Arinto e Fernão Pires.

QUINTA DO CORREIO | Quinta dos Roques | Dão

119

Cor palha com tons esverdeados ao nariz é fino com aromas cítricos, de maçã verde e mineral. Excelente e frescor de boca,
leve e muito atrativo. ♦ Bical, Encruzado, Malvasia Fina e Sercial.

MUROS ANTIGOS ESCOLHA |Ancelmo Mendes | Vinho Verde

184

Cor palha, reflexos esverdeados. Muito puro no nariz com citrinos, ervas e mineral. Ótima textura na boca, expansivo nos
aromas de boca, fresco e muito persistente. ♦ Lourero, Avesso e Alvarinho.

VINHOS BRANCOS ESPANHÓIS
White wines from Spain
MARQUES DE TOLEDO | Verdejo | La Mancha

135

Limão pálido, brilhante. Incrível pureza varietal da casta Verdejo, com maracujá azedo, carambola, coração de maçã e
toques florais. Maravilhoso frescor, crespo na textura, com álcool ligeiro e impressões minerais. ♦ Verdejo.

VINHOS BRANCOS ITALIANOS
White wines from Italy
VILLA MURA CHARDONNAY | Vinícola Sartori | Vêneto

85

Acidez equilibrada, notas macias, agradável e harmônico. ♦ Chardonnay.

CORTE VIOLA |Pinot Grigio Delle Venezie IGT | Vinícola Contri | Trentino-Vêneto-Friuli

89

Amarelo palha com reflexos esverdeados. Perfume de flores brancas e acácia Refrescante e fácil de beber.
♦ Pinot Grigio.

ARMANI PINOT GRIGIO | Trentino

257

Revela aromas de pera madura, pomelo e flor do espinheiro. Estrutura macia e harmônica, ancorada em agradável presença
e frescor. ♦ Pinot Grigio.

VINHOS BRANCOS FRANCÊSES
White wines from France
DOMAINE D’AVRILLÉ SAUVIGNON | Domaine d’Avrillé | Nantes

145

Aromático e frutado, com aroma de flores brancas e pêssegos. Paladar persistente e longo. Macio e amplo, com um
delicado frescor.♦ Sauvignon Blanc.

PETIT CHABLIS | Alain Geoffroy | Chablis

420

Cor verdeal brilhante, reflexos palha. Traz cítricos maduros e maçã no nariz com maior intensidade que demonstra o grande
ano na região. Na boca um vinho de bom peso, fresco e mineral.♦ Chardonnay.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.

VINHOS ROSÉS
Rose Wines
R$

VINHOS ROSÉS CATARINENSES
Rose wines from Santa Catarina
TAIPA ROSÉ | Vinícola Pericó | São Joaquim

160

Aroma fino e delicado com notas de frutas vermelhas, onde se percebe goiaba, amora e rosas, com leve toque de baunilha
originada da breve passagem em carvalho novo, francês. ♦ Cabernet Sauvignon e Merlot.

THERA ROSÉ | Merlot e Pinot Noir | Bom Retiro

165

Delicada coloração demonstra toda sutileza e elegância de aromas e sabores que estão por vir. Para preservar a expressão
da fruta, com notas de pequenos frutos vermelhos, como a pitanga. ♦ Merlot e Pinot Noir.

VILLAGIO BASSETTI ROSÉ | Merlot e Pinot Noir | São Joaquim

167

Límpido, de coloração pêssego à salmão, macio em boca e retrogosto agradável e persistência mediana.♦ Syrah, Sangiovese
e Merlot

VINHOS ROSÉS ARGENTINOS
Rose wines from Argentina
FINCA LA LINDA ROSÉ | Luigi Bosca | Luján de Cuyo

159

Cor cereja intensa. Focado na pureza da fruta vermelha (morango, cereja), também floral. Harmônico, ligeira doçura, fluido
e fresco. ♦ Malbec.

VINHOS ROSÉS ESPANHÓIS
Rose wines from Spain
PRADOREY CLASSIC ROSADO | Rueda

183

Muito atrativo e puro no olfato, com morangos frescos, pêssegos e frutos secos. Estruturado, sápido, com notável
persistência. ♦ Tempranillo.

VINHOS ROSÉS ITALIANOS
Rose wines from Italy
VILLA MURA ROSÉ | Vinícola Sartori |Vêneto

85

Aromas florais e um toque delicado fruta vermelha como framboesa e morangos. Fresco em sabor e bem aveludado.♦
Corvina Veronese, Rondinella e Molinara.

VINHOS ROSÉS FRANCÊSES
Rose wines from France

CLAUDE VAL ROSÉ | Domaine Paul Mas | Languedoc-Roussillon
Coloração rosada sedutora e brilhante. Delicados aromas de cítricos, pêssego e flores do campo. Leve de corpo, de charme
incontornável, um vinho para beber com enorme prazer. ♦ Cinsault e Grenache.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.
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VINHOS TINTOS
Red Wines
R$
25

TAÇA DE VINHO TINTO

Glass of red wine

VINHOS TINTOS CATARINENSES
Red wines from Santa Catarina
PERICÓ EQUAÇÃO | Cabernet Sauvignon | São Joaquim

108

Cor vermelho granada, aroma complexo e intenso de frutas maduras. Em boca frutado, elegante e persistente notas
marcadas de carvalho. ♦ Cabernet Sauvignon

SAN MICHELE RISERVA | Cabernet Sauvignon | Rodeio

92

Paladar marcante com notas de ameixa, uvas passas, baunilha, caramelo, bem equilibrado quanto ao teor de acidez, vinho
maduro e redondo. ♦ Cabernet Sauvignon

INNOMINABILE BLEND | Villaggio Grando | Água Doce

139

Cor rubi e de bordas vermelhas, o aroma apresenta especiarias, menta e frutas negras. O paladar é encorpado com taninos
presente e final de boca prolongado. . ♦ Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot e
Marselan.

QUINTA DA NEVE | Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Merlot | São Joaquim

156

Rubi intenso e luminoso. Nariz intenso em notas de groselha negra, típico herbáceo sobre notas especiarias. Ótimo
equilíbrio em boca, com acidez impressionante, macio e de longa persistência madura. Ouro no Mundial de Bruxelas 2012. ♦
Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Merlot

SAN MICHELE BARONE | Nebbiolo | Rodeio

196

Paladar robusto, estruturado, elegante, harmônico, com taninos marcantes. Vinho imponente com aromas de rosas, violeta,
framboesa, cerejas, chocolate e tabaco. ♦ Nebbiolo.

VINHOS TINTOS DA SERRA GAÚCHA
Red wines from Rio Grande do Sul
PINTO BANDEIRA PINOT NOIR | Vinícola Aurora | Bento Gonçalves

79

Com taninos muito delicados, é um vinho com boa acidez e corpo elegante.♦ Pinot Noir.

CASA VALDUGA ORIGEM | Cabernet Sauvignon | Bento Gonçalves

80

Frutado no paladar com suavidade dos taninos torna o vinho macio e proporciona um bom equilíbrio com a acidez e o
moderado teor alcoólico.♦ Cabernet Sauvignon.

ARMANDO MERLOT | Vinícola Peterlongo | Garibalde

98

Aromas de ameixas e amoras seguidas de notas florais e de especiarias doces, que se confirmam na boca. Suculento e
estruturado, tem acidez refrescante, taninos de textura lembrando giz e final agradável ♦ Merlot.

CASA PERINI FRAÇÃO ÚNICA | Merlot | Farroupilha

98

Tons de cor violácea, aromas e sabores que remetem a frutas vermelhas e geléia de frutas como amora. Macio e bem
estrturado. ♦ Merlot.

VALMARINO TANNAT | Vinícola Valmarino | Pinto Bandeira

154

De cor rubi intensa, profunda e limpidez. Aroma complexo e elegante com notas de frutas maduras como jabuticaba, cassis
e mirtilo, geléia, compota, leve tostado e café. Em boca é macio, encorpado, equilibrado, persistente e potente. ♦ Tannat.

LOTE 43 | Vinícola Miolo | Bento Gonçalves

297

Cor vermelho púrpura, com tonalidades que vão do rubi ao ocre. Boa intensidade, ressaltando bem os aromas terciários. Em
boca possui elevada extrutura, taninos redonsdos e aveludados. ♦ Merlot e Cabernet Sauvignon.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.

VINHOS TINTOS ARGENTINOS
Red wines from Argentina
LAS MORAS RESERVA | Tempranillo | San Juan

155

Cor rubi concentrada, borda purpúrea luminosa. Nariz maduro de frutas vermelhas, chocolate e especiarias doces. Os
taninos estão muito finos, o conjunto fácil de gostar, encorpado e muito persistente.♦ Tempranillo

FINCA LA LINDA MALBEC |Luigi Bosca | Luján de Cuyo

159

Apresenta uma intensa cor vermelho púrpura escuro com aromas de frutas vermelhas e especiarias doces. Na boca, boa
estrutura, taninos macios e acidez refrescante. Premiado com 87 Pontos Wine Spectator. ♦ Malbec.

VINHOS TINTOS CHILENOS
Red wines from Chile
TERRANOBLE | Carménère | Maule

80

Púrpura intenso. Revela frutas vermelhas, tabaco e chocolate, leves notas herbáceas. Excelente equilíbrio entre taninos
doces e acidez graciosa. ♦ Carménère.

APALTAGUA GRAN RESERVA ENVERO | Carménère | Vale de Conchaga

145

Envero se caracteriza por ser complexo, robusto e bem balanceado. Nele se destacam suas suculentas notas de framboesa e
arando com um fino toque de tabaco. Possui uma notável combinação de frutas vermelhas maduras integradas pelas
barricas de carvalho. Em boca, seu sabor final é longo e persistente. ♦ Carménère.

DE MARTINO ESTATE RESERVA | Cabernet Sauvignon | Maipo

155

Coloração rubi com borda violácea. Direcionado pela fruta que aponta madura e sedutora, com cassis, especiarias e fundo
balsâmico. Em boca é amável, muito correto, com taninos finos e bom comprimento. ♦ Cabernet Sauvignon.

VINHOS TINTOS PORTUGUÊS
Red wines from Portugal
PORTA 6 | Vidigal Wines | Lisboa

121

Vermelho rubi profundo, aromas de frutos vermelhos e silvestres com notas de frutos secos. Em boca frutado e macio com
final médio. ♦ Tinta Roriz, Castelão e Touriga Nacional.

SANTOS DA CASA COLHEITA | Alentejo

134

Cor granada com notas de frutos fresco, com sugestões de cereja. Na prova, é complementado por uma maciez que no final
revela vigor graãs a sua acidez equilibrada. ♦Touriga Nacional, Touriga Franca, Souzão .

CUME DO PEREIRO DOURO |Domingos Alves de Souza| Douro

164

Cor rubi. Notas de morangos maduros e pimenta preta, formando um nariz bastante apelativo. Encorpado, mas
harmonioso, cheio de fruta e um grande equilíbrio. Final com boa intensidade. ♦Tinta barroca e tinta Roriz.

VINHOS TINTOS ESPANHÓIS
Red wines from Spain
REY DE COPAS TEMPRANILLO| Bodega Lozano | La Mancha

78

Púrpura médio. Belíssima expressão de fruta da Tempranillo, com morango e framboesa. Muito macio devido aos taninos
sutis e aveludados, e ótimo frescor para contrabalancear. ♦ Tempranillo.

ORO DEL TORO | Tempranillo | La Mancha

78

Vermelho cereja intenso, aroma refinado e complexo, com elegantes notas de especiarias. ♦ Tempranillo.

LUIS CAÑAS TINTO DE AÑO | Luis Cañas | Rioja

181

Coloração purpúrea muito luminosa. Voluptuosa expressão no olfato, com frutas vermelhas e negras maduras, notas
balsâmicas, ervas aromáticas e especiarias doces. Macio, com delicioso frescor, equilibrado, com notável persistência e
delicioso final de boca.♦ Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo.

PAGO DE CIRSUS AOK AGED NAVARRA | Pago de Cirsus | Navarra
Elegante e envolvente, com aromas de frutas vermelhas maduras e especiarias. Estruturado, taninos muito sedosos. Guia
Peñin: 87 pts. ♦ Tempranillo e Grenache.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.

205

VINHOS TINTOS ITALINANOS
Red wines from Italy
CHIANTI DOCG TERRA DEL GIGLIO | Toscana

89

Vermelho rubi vivaz e brilhante com aromas fino de frutas frescas e extremamente elegante em boca. ♦ Sangiovese e
Canaiolo.

MONTEPULCIANO D ABRUZZO | Montecchio| Piemonte

90

Rubi claro, e aromas florais e de frutas, como ameixa e cereja madura . Em boca, corpo leve e equilibrado. ♦ Montepulciano.

CHIANTI VERNAIOLO | Rocca Delle Macìe | Toscana

206

Deliciosa expressão frutada sobre aportes florais. Macio, sápido e com ótima definição frutada. ♦Sangiovese e Merlot.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CORTE BRÁ | Sartori | Vêneto

425

Cheio de aromas e sabor. Concentrado e inebriante, revela camadas de frutas vermelhas e pretas, além de frutas secas. Na
boca é macio, volumoso, com bom equilíbrio e um final muito atraente, embalado em notas conferidas pelo
envelhecimento em carvalho. ♦ Corvinone, Cabernet Sauvignon, Corvina Rondinella.

TUDERI DETTORI | Cannonau | Sardegna

495

Coloração rubi de média intensidade, luminosa, com maravilhosa transparência. O olfato de imenso caráter traz ameixas
secas, alcaçuz, ervas mediterrâneas e tons animais (carne). Colossal estrutura gustativa, amplo, quente, balanço impecável.
Longo final a especiarias picantes. ♦ Cannonau.

VINHOS TINTOS FRANCÊSES
Red wines from France
CLAUDE VAL ROUGE | Domaine Paul Mas | Languedoc-Roussillon

138

Coloração rubi de média intensidade, com halo violáceo muito luminoso. Aromas marcados por ameixa e frutas vermelhas
maduras, violeta e especiarias. Ataca o palato com maciez frutada, taninos polidos, fresco e com recordo final a alcaçuz. ♦
Grenache, Carignan, Syrah, Merlot.

L’ÎLE DE BEAUTÉ | Domaine Pierre Labet | Córsega

238

Rubi intenso e luminoso. No nariz traz frutado vermelho (cereja e framboesa), sobre toques de ervas e flores. Muito macio,
direcionado ao prazer imediato. ♦ Pinot Noir.

Onde o Atlântico encontra-se com o Mediterrâneo.

