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BODEGAS LA ROSA

MENDOZA – ARGENTINA

Bodegas La Ro sa fo i fundada em 1 8 9 2 e se
mantém há mais de um século co m sua experiência
e tec nol ogi a em pro duz ir co m excelência um a
diversidade de pro duto s.
A viní col a est á situada em Santa Maria, província
de C at amarc a e capital do s Valles Calchaquíes.
Este l ugar pr i vilegiado está m arcado po r seus
vi nhedos genero so s e um pano ram a de paisagens
sur preendentes, sinuo so s cam inho s e co lo ridas
col i nas, i mpregnado s de m agia e de um a
histór ia mi l enar.
Bodegas La Ro sa é o resultado de m ais de 1 0 0 ano s
de t raj etór ia na qual a qualidade tem sido sem pre
o fator pr inc ipal, e é desta m aneira que ganho u
reconhec i mento co m um a po sição de privilégio e
excel ênc ia de seus vinho s. Ho je a bo dega elabo ra
vi nhos de diversas o rigens da Republica Argentina.

CONDOR PEAK
RED DRY
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
BLENDS - CPK001
Tem visual vermelho rubi intenso. No nariz
mostra buquê com destaque para frutas
vermelhas. O paladar é equilibrado e redondo
com taninos presentes.

Bonarda, Tempranillo e Sangiovese.
Harmonização: carnes vermelha e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091964

Cód. barras DUN 14:
07791540291968

CONDOR PEAK
RED SEMI
DRY 2016
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
BLENDS - CPK002
De visual vermelho rubi com reflexos violáceos.
Apresenta no aroma um generoso bouquet de frutas
vermelhas e negras maduras. Em boca, mostra-se
poderoso e equilibrado, com taninos macios e um
longo final.
Bonarda, Tempranillo e Sangiovese.
Harmonização: carnes vermelhas.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540092008

Cód. barras DUN 14:
07791540292002

CONDOR PEAK RED
SEMI SWEET
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
BLENDS – CPK003
Cor vermelho rubi intenso. Aromas florais frescos com
sabores de frutas vermelhas maduras macias. Na boca,
a fruta combina com uma sensação tânico doce.
Bonarda, Tempranillo e Sangiovese.
Harmonização:
carnes, massas e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091940

Cód. barras DUN 14:
07791540291944

CONDOR PEAK
WHITE SEMI SWEET
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
BLENDS – CPK004
Bouquet perfumado de frutas com bastante maçã
verde, frutas cítricas e pêssego. Possui mineralidade
apetitosa e um final duradouro. Uma experiência nítida
e refrescante.
Chenin e Pedro Ximenez.
Harmonização:
sobremesas e queijos leves.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091957

Cód. barras DUN 14:
07791540291951

CONDOR PEAK
CABERNET
SAUVIGNON
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
VARIETAIS – CPK005
Coloração rubi intenso com tons violáceos.
Sabores típicos da uva Cabernet Sauvignon:
frutas negras e pimentas. Apresenta taninos
doces e bem arredondados.
100% Cabernet Sauvignon.
Harmonização: carnes e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

CONDOR PEAK
MALBEC
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
VARIETAIS – CPK006
De cor vermelho intenso com reflexos rubi.
Aroma de frutas vermelhas e vanilla. De grande
vegetais. Complexidade e com taninos sutis.

Cód. barras EAN:
7791540091711

Cód. barras DUN 14:
07791540291715

100% Malbec.
Harmonização:
Ideal para carnes assadas.100% Cabernet Sauvignon.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091735

Cód. barras DUN 14:
07791540291739

CONDOR PEAK
TORRONTÉS
BODEGAS LA ROSA – ARGENTINA
VARIETAIS – CPK007
Coloração amarela brilhante com reflexos dourados.
Este Torrontés apresenta intenso aroma floral e de
frutas cítricas. Na boca possui final fresco e delicado.

100% Torrontés.
Harmonização:
aperitivos ou acompanhamento de
pescados e vegetais.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540044038

Cód. barras DUN 14:
07791540244032

CHILE – VALLE DEL MAIPO
& VALLE CENTRAL

SANTA ALICIA

Sant a Al ic i a foi fundada em 1 9 5 4 po r Maxim o
Val dés, um pro em inente po lítico e em presário
com grande experiência no m undo do vinho , que
começou o pl antio de Cabernet Sauvigno n, Merlot,
Sauvignon Bl anc e Chardo nnay. A viníco la to m o u o
nome de “Santa Alicia” em ho m enagem a to das as
mul heres da fam í lia de Valdés, que carregaram o
nome geraç ão apó s geração . Lo caliz ada na região
de Pirque, no so pé das m ajesto sas m o ntanhas
dos Andes, recebe as puras águas do degelo que
i r r igam o val e do Ma ipo , o berço do vinho chileno .
O sol t raç a um ca m inho delicado pelas vinha s,
espal hando a sua luz so b um terro ir único , criando
um c aráter distinto para to das as variedade s de
uvas. Depoi s de 6 0 ano s na indústria, a viníco la
se consol i dou co m o um a verdadeira pio neira na
“ar te de fazer vinho”. Co m pro duto s prem iado s
i nter nac ional mente e co m presença em m ais de
50 paí ses, a viníco la se to rno u referência no s
pr inc ipais mercado s do m undo .

SANTA ALICIA
CABERNET
SAUVIGNON
SANTA ALICIA – CHILE
VARIETAIS – ALI001
Cor rubi intenso com aroma de frutas
vermelhas e notas de Eucalipto. No paladar
apresenta taninos doces.
100% Cabernet Sauvignon.
Harmonização:
carnes com molhos picantes.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839102429

Cód. barras DUN 14:
07804341007277

SANTA ALICIA
CHARDONNAY
SANTA ALICIA - CHILE
VARIETAIS – ALI003
Cor amarelo claro. Aroma de frutas tropicais, como
abacaxi e banana , com um fundo vegetal. No paladar é
mineral, com ligeiras notas doces e salgadas.
100% Chardonnay.
Harmonização:
massas, salmão e queijos suaves.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839102450

Cód. barras DUN 14:
07804341007314

SANTA ALICIA
MERLOT
SANTA ALICIA - CHILE
VARIETAIS – ALI002
Cor rubi escuro com tons de violeta. Notas de ervas
secas, taninos suaves e persistentes.
100% Merlot.
Harmonização:
massas, carne branca e comida chinesa.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

SANTA ALICIA
CARMÈNÉRE
SANTA ALICIA - CHILE
VARIETAIS – ALI009
Cor violeta intensa. Aroma de frutas vermelhas
maduras, sutis notas de especiarias e pimentas
típicas desta variedade. No paladar é estruturado,
com taninos doces e suaves, fácil de beber.

Cód. barras EAN:
4020839102436

Cód. barras DUN 14:
07804341007291

100% Carmènére.
Harmonização: carnes e frango.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7804341002029

Cód. barras DUN 14:
07804341002036

SANTA ALICIA
RESERVA
CHARDONNAY

100% Chardonnay.

SANTA ALICIA – CHILE
RESERVAS – ALI008

Harmonização: massas, mariscos e queijos suaves.

De coloração amarela clara e tons esverdeados.
Aroma de carvalho defumado com notas de mel
e baunilha. O paladar apresenta estrutura com
textura concentrada, porem suave.

Envelhecido 6 meses em carvalho francês
e 2 meses em garrafa.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839103440

Cód. barras DUN 14:
07804341007215

SANTA ALICIA
RESERVA CABERNET
SAUVIGNON
SANTA ALICIA – CHILE
RESERVAS – ALI005
De cor rubi , apresenta aroma de ameixas maduras,
amora, especiarias, chocolate e baunilha. No
paladar é completo e elegante com taninos
maduros e persistentes.
100% Cabernet Sauvignon.
Envelhecido 8 meses em carvalho americano
e 8 meses em garrafa.
Harmonização:
massas e carnes.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839103426

Cód. barras DUN 14:
07804341007178

SANTA ALICIA
RESERVA CARMÈNÉRE
SANTA ALICIA – CHILE
RESERVAS – ALI014
Vinho de coloração rubi intensa. De caráter distinto ,
remanesce o aroma de ameixas pretas, chocolate
ementa que harmonizam com a baunilha e o tostado
da madeira. Concentrado e saboroso, possui aninos
maduros e excelente retro gosto.
100% Carmènére.
Envelhecido 8 meses em carvalho americano
e 8 meses em garrafa.
Harmonização:
carnes vermelhas, massas e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839103464

Cód. barras DUN 14:
07804341007437

SANTA ALICIA
RESERVA PINOT NOIR
SANTA ALICIA – CHILE
RESERVAS – ALI015
Coloração rubi com reflexos alaranjados. Aroma
complexo de cereja seca, ameixas e morangos com
notas de caramelo e canela. Na boca é expressivo e
complexo. Apresenta bom volume e taninos firmes.
100% Pinot Noir.
Envelhecido 8 meses em carvalho americano
e 8 meses em garrafa.
Harmonização:
carnes magras, frango e massas.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839103426

Cód. barras DUN 14:
07804341007178

BODEGAS NAVALON – ESPANHA

A produtora foi o riginalm ente fundada no início do
séc ul o XX por Do n Juan Sánchez , um fazendeiro

ANCIANO

que dec i di u construir um a adega para elabo rar seu
própr i o vinho ao invés de vender suas uvas para
out ras pessoas. Lo caliz ada no co ração de
La-Manc ha, a Anciano é um a viníco la que desfruta
do sol o espec ial de Valdepeñas para a pro dução
dos vi nhos.
Val depeñas si gnifica “vale das pedras” devido ao
sol o espec i al fo rm ado po r pequenas e grandes
pedras. Est as pedras não apenas abso rvem o calo r
do sol durante o dia e o libera à no ite, m as tam bém
per mi tem que o calcário do so lo abso rva a água
necessár i a para regar o s vinhedo s durante as altas
temperat uras do verão de La-Mancha. Ou seja,
são as condi ções perfeitas para o nascim ento de
grandes rót ul os.

ANCIANO CRIANZA
2 AÑOS
ANCIANO – ESPANHA
ANC002
De coloração cereja vibrante . Intenso aroma de frutas
vermelhas, com traços de balsâmico e baunilha. Suave
e redondo na boca, com sabores concentrados de
morango, cereja e groselha.
100% Tempranillo.
Harmonização:
carnes grelhadas e queijos maduros.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

ANCIANO CLÁSICO
TEMPRANILLO
ANCIANO – ESPANHA
ANC001
De coloração rubi brilhante , aroma frutado que
também expressa especiarias. Na boca é suave e
aveludado , sabores presentes de cereja e ameixa
com um leve toque de baunilha. Corpo médio e
equilibrado, com taninos suaves ao final.

Cód. barras EAN:
5060108905909

Cód. barras DUN 14:
05060108905886

100% Tempranillo.
Harmonização: comidas mexicanas, massas
e comida vegetariana.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
5060108905916

Cód. barras DUN 14:
05060108905343

CAVE DE LADAC

FRANÇA – LANGUEDOC ROUSSILLON

C ave de Ladac é um í co ne francês que m arca
presenç a no mercado brasileiro há m ais de 2 0
anos. É um produto am plam ente reco nhecido e
consi derado um do s vinho s franceses de m elho r
c usto benef ic io .
A gradável a todo s o s paladares, Cave de Ladac
represent a a excelência em qualidade da
Compagnie Vi nico le de Bo urgogne e trás em sua
ident idade o melho r que a França tem a oferecer.

CAVE DE LADAC
ROUGE
CAVE DE LADAC – FRANÇA
CDL001
Cor rubi com aroma de frutas vermelhas.
No paladar é levemente adocicado,
aveludado e frutado.

60% Grenache e 40% Tempranillo.
Envelhecido 4 a 6 meses em tonéis de inox.
Harmonização: carnes, massas e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3267680009519

Cód. barras DUN 14:
03267686009520

FRANÇA – LANGUEDOC, BORDEAUX,

MAISON CASTEL

PROVENCE E OUTRAS REGIÕES

A Hi stór ia de Maiso n Castel o rigino u-se co m
bons i nst i ntos; um a grande ideia que se firm o u
quando os ir mão s Castel se co nvenceram que
era possível fazer gra ndes vinho s franceses, co m
val or, qual idade e que fo ssem acessíveis a to do s o s
consumidores, tanto na França co m o no exterio r.
Nos dias de hoje a m arca Maiso n Castel m antém o
mesmo pr inc ipio e aco m panha o espirito “Made in
France”. O sl ogan “Um to que da França” é baseado
no est i l o e c aráter do s vinho s Maiso n Castel: um a
var i ada col eç ão de vinho s que vão desde o prazer
absol uto e do bo m go sto à alegria de desco brir
al go novo at ravés de um a bebida co m em o rativa.
Maison C astel,fácil esco lher,fácil beber, divertido
compar t i l har !

MAISON CASTEL
CABERNET
SAUVIGNON
FRANÇA
MSN001
Visual brilhante e de cor carmim. No nariz, aroma
de frutas pretas e baunilha. O paladar é suave e
intenso com notas de groselha e amoras. Com uvas
provenientes de 4 regiões da França , este cabernet
possui uma ampla variedade de terroirs, cada uma com
diferentes solos e climas, e que quando misturados
criam vinhos com características típicas.
100% Cabernet Sauvignon.
Harmonização:
carnes e queijos.
Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209983460

Cód. barras DUN 14:
03211209983477

MAISON CASTEL
MERLOT
LANGUEDOC – FRANÇA
MSN002
O visual é denso com coloração rubi escuro. Aromas de
frutas vermelhas (cereja e morango selvagem) e notas de
especiarias. O caracter particular deste vinho é derivado
de sua região de origem, o Languedoc, cujo clima é
predominantemente mediterrâneo, com verões muito
quentes e secos e invernos suaves, outonos e primaveras.
100% Merlot.
Harmonização:
churrascos e queijos moles.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209983491

Cód. barras DUN 14:
03211209983507

MAISON CASTEL
SYRAH
LANGUEDOC – FRANÇA
MSN003
Coloração granada com tons de púrpura. Aromas
intensos de groselha, amora e violetas, com notas de
especiarias, torrada e trufas. O paladar é suave, macio,
picante e com final prolongado. A variedade da uva
Syrah é particularmente adequado para este clima e
terroir da região da Languedoc.
100% Syrah.
Harmonização:
queijos, carnes e aperitivos.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209983521

Cód. barras DUN 14:
03211209983538

CUVÉE BLANCHE
BRUT
ESPUMANTE – FRANÇA
MSN010
A cor deste espumante é amarelo pálido com
nuances douradas. Possui uma efervescência
fina que forma bolhas graciosamente radicais
. No olfato é delicado, com aromas de flores
brancas e frutas cítricas. Na boca se desenvolve
suavemente, combinando frutas com uma
estrutura limpa e fresca, culminando com um
acabamento liso.

Este espumante é uma mistura Blanc
de Blancs, delicado e expressivo.
Harmonização: aperitivos e carnes brancas.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209984139

Cód. barras DUN 14:
03211209995791

AOC ROSÉ D’ANJOU
MSN006
Coloração, rosa pálido com tons de coral.
Com aroma explosivo de frutas cítricas e vermelhas.
No paladar, aromático e fresco, com agradável
equilibrio. Vinificação tradicional em que as uvas
frescas são maceradas por algumas horas , a fim de
extrair aromas e cores. A fermentação é realizada
em barril a temperatura baixa para ajudar no
desenvolvimento dos aromas.
Uvas viníferas.
Harmonização:
peixes, queijos e aperitivos.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209217602

Cód. barras DUN 14:
03211209289210

ICE CUVÉE BLANCHE
MEDIUM SWEET
MSN013
Este vinho espumante é uma mistura “blanc de
blancs” de fineza e expressividade. Tonalidade amarela
pálida com tonalidades douradas, animada por uma
efervescência fina que formam bolhas graciosamente
arrebatadoras. Aroma delicado de flores brancas e
frutas cítricas complementado por notas de frutas
brancas, como peras.
Degustação com gelo.
Harmonização:
queijos cremosos e frutos do mar.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ML

Cód. barras EAN:
3211200046584

Cód. barras DUN 14:
03211200046591

ICE CUVÉE ROSÉE
MEDIUM SWEET
MSN012
Este espumante é uma mistura de vinhos da Franca e
Espanha combinando frutas e estrutura.
Elegante, exibindo uma forte tonalidade rosa com
tonalidades arroxeadas, explodindo lindamente um
fluxo constante de bolhas. Bouquet explosivo de
frutas vermelhas picantes, como framboesas, romãs e
groselhas,complementado por nuances florais.
Degustação com gelo.
Harmonização:
aperitivo e sobremesas doces.

Qtd. por caixa:
6 X 750 ML

DEMEURE FRANCOIS
BORDEAUX 2016
EVI011
Vermelho-rubi profundo , possui aromas de
frutas frescas como ameixa, grosela e notas de
especiarias. Em boca possui acidez equilibrada,
taninos macios e bom equilíbrio.

Cód. barras EAN:
0083729008557

Cód. barras DUN 14:
10083729008554

Merlot e Cabernet Sauvignon.
Vinho elaborado em tanque de inox.
Harmonização: carnes magras.
Qtd. por caixa:
6 X 750 ML

Cód. barras EAN:
8372900800007

Cód. barras DUN 14:
03198129287772

CUVÉE ROSÉE BRUT
MSN011
Cuvée Rosée é um vinho espumante com
personalidade e existem várias maneiras de se
divertir! Alimentos agridoces combinados em
particular, trarão à tona seu caráter completo.
Elegante, exibindo uma forte tonalidade rosa com
tonalidades arroxeadas e um fluxo constante de
bolhas. Bouquet explosivo de frutas vermelhas
picantes, como framboesas, romãs e groselhas,

complementado por nuances florais.
Crocante na entrada e depois se
desenvolve com delicadeza, combinando
uma estrutura carnuda com notas
pronunciadas de frutas vermelhas.
Harmonização:
como aperitivo ou apreciado com
sobremesas doces
Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209981398

Cód. barras DUN 14:
00321120998140

I TA L I A – R EG I Õ E S
V I T I V I N Í F E R A S I TA L I A N A S

TAVERNELLO

A ma rc a Tavernello nasceu em abril de 1 9 8 3 e é um
dos mai s i mpo rtantes pro duto res do grupo CAVIRO
– Cooperat iva Agrico la que reúne pro duto res de
vi nho por todo territó rio italiano . Co m sede em
Faenza, na região da Em ilia-Ro m anha, CAVIRO
mantém 32 vi nico las em to da Italia e se to rno u
l íder no cenário nacio nal e internacio nal de vinho s.
Taver nel l o produz vinho genuíno e leve, ideal
para o consum o diário . Co m m o dernas técnicas de
vi ni f i c aç ão oferece um a variedade de vinho s de bo a
qual idade e co m excelente custo be neficio .
O processo é seguido de rigo ro so co ntro le de
qual idade que garante a excelência em to das as
fases com cer tificação ISO 9 0 0 1 : do cultivo de
uvas ao cons um ido r final. É apreciado po r fam í lias
i t al ianas por mais de 3 0 ano s, e sua po pularidade
at inge gl obal mente ao s m ercado s chave, incluindo
a Al emanha, Reino Unido , E UA, China e Japão .

TAVERNELLO VINO
ROSSO AMABILE
TAVERNELLO – ITALIA
BLEND – TVR003
Ligeiramente mais doce porém em grande estilo,
o que o torna mais suave, macio e fácil de beber.
Cheio, com aromas de cereja e outras frutas.

Sangiovese e outras uvas viníferas italianas.
Bem estruturado com taninos macios e final prazeroso.
Harmonização: massas com molho e queijos.
Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8008530026837

Cód. barras DUN 14:
48008530026835

TAVERNELLO
VINO BIANCO
TAVERNELLO – ITALIA
BLEND – TVR002
Fresco e com boa acidez. Aromas florais frescos e
agradavelmente frutado no paladar. Trebbiano e outras
uvas viníferas italianas.
Paladar delicado e fresco.
Harmonização:
peixes e saladas.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8008530046163

Cód. barras DUN 14:
48008530046161

TAVERNELLO
VINO ROSSO
TAVERNELLO – ITALIA
BLEND – TVR001
Coloração forte e intensa. Delicados aromas florais.
No paladar é redondo com aromas de frutas escuras.
Sangiovese e outras uvas viníferas italianas.
Redondo com taninos macios.
Harmonização:
massas com molhos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8008530046170

Cód. barras DUN 14:
48008530046178

FINE WINES OF VERONA
I TA L I A – V E N E TO

Fundada em 19 3 6 po r Gerardo Cesari, a m a rca
Cesar i l ogo no inicio to rno u-se sinô nim o de

CESARI

vi nhos da região de Vero na em to do o m undo .
Loc al izada em Cavaio n Vero nese, a viníco la po ssui
uma l onga hi sto ria e tradição na pro dução de
Amarone, Val po licella e Bardo lino , provenientes
da expl oraç ão de 1 0 0 hectares de vi nhedo s nas
áreas mai s perfeitas da região . Os vin ho s da Cesari
est ão presentes em m ais de 4 4 paises, co m grande
concent raç ão no s E UA e Canada.
O V inhedo Bo san, co m cerca de 1 0 hectares, está
sit uado na parte m ais elevada da Valpo licella, e fo i
escol hi do apó s 9 ano s de te stes para pro duz ir o
vi nho í cone da Vinico la, o Am aro se Bo san.
“Cesar i est á entre as 1 0 0 m elho res viníco las da
It al ia.” - Wine Spectato r, 2 0 1 3 .

RIPASSO MARA
VALPOLICELLA
SUPERIORE DOC
VALPOLICELLA – VÊNETO – PREMIUM
GER029
Cor rubi com reflexos claros e límpidos. No aroma
notas de fruta madura e composta de frutas do
bosque. Apresenta longa persistência e sua estrutura
se equilibra com um caloroso corpo elegante.
75% Corvina, 20% Rondinella e 5% Molinara.
Envelhecido 1 ano em carvalho esloveno (80%)
e carvalho francês (20%) mais 6 meses em garrafa.
Harmonização:
massas com molhos e queijos maduros.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

JÈMA CORVINA
VERONESE IGT
VALPOLICELLA – VÊNETO – PREMIUM
GER026
Cor purpura brilhante. Aroma de frutas vermelhas
e cerejas maceradas com notas de cacau e
café torrados. No paladar é suave, completo,
equilibrado e de excelente persistência.

Cód. barras EAN:
8000834312005

Cód. barras DUN 14:
08000834311015

100% Corvina Veronese.
Envelhecido 18 meses em barris de carvalho francês,
6 meses em barris eslovenos, com posterior
afinamento na garrafa por 1 ano.
Harmonização: queijos apimentados e grelhados.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8000834394001

Cód. barras DUN 14:
-

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG
VALPOLICELLA – VÊNETO – PREMIUM
GER005
Rubi intenso. Aroma de frutas maduras e cereja.
Paladar Intenso, aveludado e com taninos
persistentes. Vinho encorpado e elegante.
Taninos presentes.

75% Corvina Veronese, 20% Rondinella e 5% Molinara
Envelhecido 3 anos em carvalho esloveno e francês
e 8 meses em garrafa.
Harmonização: risotos e queijos azuis.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8000834341005

Cód. barras DUN 14:
08000834340015

MAESTRI DI VIGNA DAL 1903
I TA L I A – TO S C A N A

C astel l ani Spa é um a das adegas italianas lideres de
propr i edade privada. A Co m panhia po ssui m ais de
300 hec t ares de terreno situado s no s territó rio s do
C hiant i C l assi co e na prestigiada área da Co sta da
Tosc ana: Col l i ne Pisane, o nde as vinhas são po dadas
e c ui dadas de fo rm a a assegurar a pro dução de

CASTELLANI

uvas da mel ho r qualidade , principalm ente a no bre
var i et al da Toscana, a uva Sangiovese. Além de seus
ter r itór i os próprio s, Castellani co ntro la m ais de 1 0 0 0
hec t ares nas melho res áreas pro duto ras de vinho no
cent ro da It al ia , através de parcerias co m o utro s
produtores. Em cada vinhedo há um a adega, de m o do
que as uvas podem ser im ediatam ente vinificadas e
ref inadas da m elho r m aneira.
O processo de pro dução é certificado po r tres o rgão s
i nter nac ionais oficiais: ISSO 9 0 0 1 – 2 0 0 0 , IFS Nivel
Super i or e BRC nível superio r. Apenas 2 0 em presas
i t al ianas, de diferentes seto res, são capazes de
vangl or iar-se a integração de to do s o s três padrõ es
ao mai s al to nível. Em 2 0 1 3 a fam í lia Castellani
cel ebrou o 110 ° aniversario da viníco la desde o
i ni c i o de suas atividades de expo rtação .
A famí l ia C astellani fo i m em bro pro em inente da
comuni dade d e vinho to scano po r quase um século .
Hoje expor t a v inho s de qualidade para 4 5 paises e
est a sob a or ientação da ultim a geração Castellani
: Sr. Pi ergiorgio . A viníco la disputa a po sição de um
dos pr i nc ipais pro duto res da Italia e esta entre as
500 mel hores em presas italianas, segundo o s Jo rnais
“Fi nanc i al Ti m e” e “The Wall Street”.

MATURO
PRIMITIVO IGT
CASTELLANI SPA – PUGLIA – ITALIA
CAS002
Rubi escuro e intenso. No nariz revela alcatrão,
alcaçuz e bagas vermelhas . Na boca é encorpado,
quente, frutado e com taninos fortes.
100% Primitivo.
Para se beber jovem, não requer envelhecimento.
Harmonização:
carnes vermelhas, massas e queijos maturados.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8002153220405

Cód. barras DUN 14:
08002153220542

CAMPOBELLO
CHIANTI DOCG
CASTELLANI SPA – TOSCANA – ITALIA
CAS003
Rubi intenso tendendo a granada com o
envelhecimento. No nariz é intenso e frutado, com
fragrância de violeta e um ligeiro toque de cereja. Na
boca é seco, equilibrado e ligeiramente tânico, que
confere ao vinho suavidade e uma sensação aveludada.
85% Sangiovese, 10% Canaiolo e 5% Ciliegiolo.
Harmonização:
queijos curados e carnes.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
8002153211168

Cód. barras DUN 14:
08002153211175

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
COLLEGIATA DOC
CASTELLANI SPA – ABRUZIO – ITALIA
CAS001
Rubi intenso . Aromas de fruta vermelha madura,
violeta rosa com alcaçuz e notas picantes de frutas e
flores delicadas. No paladar, notas calorosas de fruta
negra com um toque de fumaça de madeira e alcatrão.
100% Montepulciano.
Harmonização:
espaguete com molho forte e queijos maduros.

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

PINOT GRIGIO
TERRE SICILIANE
IGT
CAS004
De cor amarelo dourado com reflexos
esverdeados. Aromas frutados frescos e ricos de
maçã e pêra com um toque de frutas cítricas que
desaparecem no buquê floral. Fresco e frutado,
muito limpo e fresco.

Cód. barras EAN:
8002153201978

Cód. barras DUN 14:
08002153066805

100% Pinot Grigio.
A fragrância distintiva de frutas exóticas se desenvolve
em aromas poderosos e ricos, graças ao clima
mediterrâneo especial e ao solo único do sul da Itália.
Harmonização: peixe e aperitivos.

Qtd. por caixa:
6 X 750 ML

Cód. barras EAN:
8002153230565

Cód. barras DUN 14:
8002153230725

TENUTE SILVIO NARDI

I TA L I A

NO S SA HI S TÓRIA E PE SSOAS
Tenute Sil vi o Nardi: co ragem , espírito e criatividade
No iní c i o do século XX, Mo ntalcino não era m ais
do que uma t ranquila vila do interio r da To scana:
al gumas c asas, lo jas e vinhedo s.
Os ter renos do Tenute Silvio Nardi co m partilharam
na hi stór ia desta área.

MONTALCINO
ITALIA
BRUNELLO DI
MONTALCINO
DOCG SELVA DEL
CAVALIERE
BRU001
Várias vinhas localizadas no município de
Montalcino com exposição noroeste /
sudeste a aproximadamente 350 m.s.l. Cor
rubi intensa com reflexos granados. Aroma
limpo, sofisticado, intenso e complexo, rico em
nuances elaborados, com notas de anis, frutos
silvestres maduros e um leve toque de baunilha.
Quente com taninos macios, ótima estrutura,
bom comprimento e considerável capacidade
de envelhecimento.

100% Sangiovese.
Fermentação e maceração por pelo menos 23 dias,
de acordo com as parcelas, a uma temperatura
controlada de <28 ° C.
Maturação por 12 meses em carvalho francês
usado tonneaux (Allier), seguidos de 18 meses em
grandes barris de carvalho (eslavônia), após passou
por mais 12 meses envelhecendo na garrafa.
Harmonização: queijos e grelhados.
Qtd. por caixa:
12 x 750ml

Cód. barras EAN:
8003165010466

Cód. barras DUN 14:
18003165010463

DFJ VINHOS

Produzido na região de Lisbo a, em vinhedo s que
cobrem suaves co linas, a experiência e sabedo ria
da DFJ deram o rigem ao Po rtada. A viníco la, que
col ec ionou ma is de 2 6 0 prêm io s no s últim o s 1 0
anos, foi el ei ta a m elho r de Po rtugal em 2 0 1 7 pelo
Ber l i ner Wine Tho phy, um do s m ais respeitado s
conc ursos internacio nais. Assinado po r Jo sé Neiva
Cor reia, reconhecido enó logo do país, Po rtada se
dest ac a por seu equilí brio e versatili dade - e pela
enor me col eç ão de m edalhas.

PORTADA
VINHO REGIONAL LISBOA – RED 2018
POR001
Esse é o seu vinho de todos os dias.
Corpo médio, volume leve de álcool, cor rubi
brilhante, com aroma de frutas vermelhas
maduras. Depois da fermentação alcóolica, a
tampa é mergulhada por 30 dias e, durante
esse período, é realizada a extração dos taninos
suaves, juntamente com a fermentação malolática
e a estabilização natural do vinho.

Variedade de uvas: Castelão 30%, Tinta Roriz 25%,
Caladoc 25%, Touriga Nacional 15% e Pinot Noir 5%.
Harmonização: gastronomia vegetariana, portuguesa,
mediterrânea e pratos com queijos.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
5600312192599

Cód. barras DUN 14:
25600312192593

AURA WINES

CHILE

A regi ão de Villa Alegre, no Chile, po ssui um clim a
de est il o mediterrâneo . As chuvas de inverno são
abundantes e o s verõ es são seco s, co m variaçõ es de
temperat ura entre dia no ite, perm itindo assim que
as uvas obtenham um excelente desenvo lvim ento
de t aninos, bem co m o excelentes aro m as e
concent raç ão de co res.

NEVADO
EL PLOMO

controlados para produzir vinhos concentrados e
elegantes. Nosso vinho tinto tem uma cor ruby ligth.
Aroma de frutas frescas e ameixas. Elegante com bom
equilíbrio. Seus taninos são macios e maduros.

NEV001

Mosto de uvas vitis viníferas fermentadas.

As uvas são provenientes das vinhas de nossa
propriedade em Villa Alegre, 285km ao sul
de Santiago no vale do Maule. Os solos são
derivados de cinzas vulcânicas e consistem em
terra arenosa em terra arenosa. As vinhas são
planas e recebem uma excelente exposição
à luz solar. As colheitas são cuidadosamente

Harmonização:
carnes macias vermelhas, espaguete e queijos suaves.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765743483

Cód. barras DUN 14:
17808765743480

CABERNET
SAUVIGNON
VAL001
Nosso Cabernet Sauvignon possui uma cor rica e
concentrada de violeta-rubi. O cheiro tem groselha
e cerejas pretas. Elegante com bom equilíbrio. Seus
taninos são macios e maduros.
100% Cabernet Sauvignon.
Harmonização:
carnes e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7828765742929

Cód. barras DUN 14:
17828765742926

MERLOT
VAL002
Nosso Merlot tem uma cor rubi-violeta brilhante.
O vinho tem intensidade com notas abundantes
de frutos vermelhos maduros, traços de ameixa
e pimenta. Seus taninos são doces e aveludados.
Tem um final longo e prolongado.
100% Merlot.
Harmonização:
carnes preparada com molho de frutas.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765742936

Cód. barras DUN 14:
17808765742933

CARMENERE
VAL004
Nosso Carménère tem uma cor violeta escura
intensa. O vinho apresenta aroma de frutas
vermelhas frescas, notas de ameixas, geléia e
especiarias. São taninos doces e aveludados.
100% Carmenere.
Harmonização:
carnes assadas.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765742950

Cód. barras DUN 14:
17808765742957

CHARDONNAY
VAL003
Nosso Chardonnay tem uma cor amarela
brilhante. São aromas proeminentes de
banana, pêssego maduro e frutas tropicais.
Na boca é equilibrado com predominância
de frutas tropicais. Tem uma grande
persistência e uma nova harmonia.

100% Chardonnay.
Harmonização: molhos ricos de sabor
e alimentos gordurosos.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765742943

Cód. barras DUN 14:
17808765742940

WEINKELLEREI

ALEMANHA

A regi ão de Nahe recebeu o no m e do rio que
at ravessa os vales das co linas flo restais de
Hunsr üc k, enquanto flui suavem ente em direção
a Bingen, no Reno . É um a paisagem pacífica de
vi nhedos, pomares e prado s intercalado s co m
fal ésia s e i mpressio nantes fo rm açõ es geo lógicas.

2018 REBGARTEN
NAHE RIESLING
QUALITÄTSWEIN
MOS002
Rebgarten Riesling tem um bouquet perfumado de
frutas com bastante maçã verde, frutas cítricas e
pêssego. Possui mineralidade apetitosa e um final
duradouro. Uma experiência nítida e refrescante.
100% Riesling.
Prensado imediatamente após a trituração, fermentado
com leveduras selecionadas em tanques de aço
inoxidável com temperatura controlada.
Harmonização:
saladas e pratos asiáticos picantes.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

GUSTAV
RHEINHESSEN
RIESLING
QUALITÄTSWEIN
TROCKEN
MOS003
Cor amarela pálida. Aromas intensos de maçã
verde, pêssego e damasco. Deliciosamente fresco
e elegante, com mineralidade refrescante e um
final seco e persistente.

Cód. barras EAN:
4006975161834

Cód. barras DUN 14:
04006975161841

Após prensagem suave, purificação rigorosa de
mostos e adição de leveduras selecionadas, este
vinho foi fermentado lentamente sob condições
de temperatura controlada em tanques de aço
inoxidável para preservar a frutificação
100% Riesling.
Harmonização: carnes grelhadas e peixes.
Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4006975176289

Cód. barras DUN 14:
00400975176296

ARAPURU
LONDON DRY GIN
INFUSED WITH BRAZIL
GIN001
O primeiro London Dry Gin da América Latina.
Nosso método de produção one-shot é
tradicional, artesanal e 100% feito no Brasil.
Maceramos ingredientes frescos e locais antes
da destilação, para obter um resultado único.
Nossa receita foi elaborada por um dos
maiores destiladores de gin do mundo, inglês
Rob Dorsett, que tem no currículo mais de 250
marcas de gin. O Arapuru, traz versatilidade para

todos os drinks feitos a base de GIN tradicional.
Nós temos Caju! Zimbro, Coentro, Imbiriba,
Puxuri, Pacová, Bergamota, Limão Cravo, Aroeira,
Angélica e Louro.
Harmonização: servir com tonica, caju e uma casca
de limão tahiti.
Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7898994619512

Cód. barras DUN 14:
78989946195418

