
C A T Á L O G O  D E

VINHOS



D E S D E  1 8 9 2
M E N D O Z A  –  A R G E N T I N A

Bodegas La Rosa foi  fundada em 1892 e se 

mantém há mais de um século com sua experiência 

e tecnologia em produzir com excelência uma 

diversidade de produtos.

A vinícola está s ituada em Santa Maria ,  província 

de Catamarca e capital  dos Val les Calchaquíes. 

Este lugar pr iv i legiado está marcado por seus 

vinhedos generosos e um panorama de paisagens 

surpreendentes,  s inuosos caminhos e color idas 

col inas,  impregnados de magia e de uma

histór ia mi lenar.

Bodegas La Rosa é o resultado de mais de 100 anos 

de trajetória na qual  a  qual idade tem sido sempre 

o fator pr incipal ,  e  é desta maneira que ganhou 

reconhecimento com uma posição de pr ivi légio e 

excelência de seus vinhos.  Hoje a bodega elabora 

vinhos de diversas or igens da Republ ica Argentina.
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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.

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.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540092008    

Cód. barras DUN 14:
07791540292002    



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.

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    

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091957    

Cód. barras DUN 14:
07791540291951    



Qtd. por caixa:
  12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091735    

Cód. barras DUN 14:
07791540291739   

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7791540091711    

Cód. barras DUN 14:
07791540291715    

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.

100% Malbec.

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

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.



100% Torrontés.

Harmonização:
aperitivos ou acompanhamento de 
pescados e vegetais.

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. Qtd. por caixa:

12 x 750 ml
Cód. barras EAN:
7791540044038   

Cód. barras DUN 14:
07791540244032    



C H I L E  –  V A L L E  D E L  M A I P O
&  V A L L E  C E N T R A L

Santa Al ic ia  foi  fundada em 1954 por Maximo 

Valdés,  um proeminente pol ít ico e empresário 

com grande experiência no mundo do vinho,  que 

começou o plantio de Cabernet Sauvignon,  Merlot , 

Sauvignon Blanc e Chardonnay.  A vinícola tomou o 

nome de “Santa Al ic ia” em homenagem a todas as 

mulheres da famí l ia  de Valdés,  que carregaram o 

nome geração após geração.  Local izada na região 

de Pirque,  no sopé das majestosas montanhas 

dos Andes,  recebe as puras águas do degelo que 

irr igam o vale do Maipo,  o berço do vinho chi leno. 

O sol  traça um caminho del icado pelas vinhas, 

espalhando a sua luz sob um terroir único,  cr iando 

um caráter dist into para todas as var iedades de 

uvas.  Depois de 60 anos na indústr ia ,  a  v inícola 

se consol idou como uma verdadeira pioneira na 

“arte de fazer vinho”.  Com produtos premiados 

internacionalmente e com presença em mais de 

50 países,  a  v inícola se tornou referência nos 

pr incipais  mercados do mundo.
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Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839102429    

Cód. barras DUN 14:
07804341007277    

Qtd. por caixa:
  12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
4020839102450    

Cód. barras DUN 14:
07804341007314   

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.

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.



100% Carmènére.

Harmonização: carnes e frango.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7804341002029

Cód. barras DUN 14:
07804341002036    

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.

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

Cód. barras EAN:
4020839102436   

Cód. barras DUN 14:
07804341007291    



SANTA ALICIA 
RESERVA 
CHARDONNAY
SANTA ALICIA – CHILE
RESERVAS – ALI008

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.

100% Chardonnay.

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

Harmonização: massas, mariscos e queijos suaves.

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   
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B O D E G A S  N A V A L O N  –  E S P A N H A

A produtora foi  or ig inalmente fundada no iníc io do 

século XX por Don Juan Sánchez,  um fazendeiro 

que decidiu construir uma adega para elaborar seu 

próprio vinho ao invés de vender suas uvas para 

outras pessoas.  Local izada no coração de

La-Mancha,  a  Anciano é uma vinícola que desfruta 

do solo especial  de Valdepeñas para a produção

dos vinhos. 

Valdepeñas s ignif ica “vale das pedras” devido ao 

solo especial  formado por pequenas e grandes 

pedras.  Estas pedras não apenas absorvem o calor 

do sol  durante o dia e o l ibera à noite,  mas também 

permitem que o calcár io do solo absorva a água 

necessár ia para regar os vinhedos durante as a ltas 

temperaturas do verão de La-Mancha.  Ou seja , 

são as condições perfeitas para o nascimento de 

grandes rótulos.



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.

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    

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

Cód. barras EAN:
5060108905909   

Cód. barras DUN 14:
05060108905886    



100% Tempranillo.

Harmonização: perfeito para carnes vermelhas 
e de caça, queijos curados e pratos à base de 
carne de porco.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
5060108906623

Cód. barras DUN 14:
05060108901734

ANCIANO
10 ANOS
ANCIANO – ESPANHA
ANC003

De uma cor vermelho rubi , com notas de café, 
pimenta, chocolate e ervas, possui taninos 
macios e uma ótima acidez.
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AC F R A N Ç A  –  L A N G U E D O C  R O U S S I L L O N

Cave de Ladac é um ícone francês que marca 

presença no mercado brasi le iro há mais  de 20 

anos.  É um produto amplamente reconhecido e 

considerado um dos vinhos franceses de melhor 

custo benefic io.

Agradável  a  todos os paladares,  Cave de Ladac 

representa a excelência em qual idade da 

Compagnie Vinicole de Bourgogne e trás em sua 

identidade o melhor que a França tem a oferecer.



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

CAVE DE LADAC 
ROUGE
CAVE DE LADAC – FRANÇA
CDL001

Cor rubi com aroma de frutas vermelhas.
No paladar é levemente adocicado,
aveludado e frutado.

CAVEDE LADAC 
CABERNET 

SAUVIGNON
CAVE DE LADAC – FRANÇA

CDL002

Este vinho possui uma cor viva e brilhante, com um 
aroma poderoso de almíscar e frutas vermelhas.

100% Cabernet Sauvignon.

Harmonização: carnes silvestres, ou assadas e queijos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3760010295021

Cód. barras DUN 14:
37600102950216    



CAVEDE LADAC 
MERLOT
CAVE DE LADAC – FRANÇA
CDL004

Coloração escura com reflexos em 
vermelho-rubi. Este vinho é redondo 
e encorpado, revela aromas a frutos 
vermelhos como cerejas, morangos
e framboesas.

100% Merlot.

Harmonização: combina com carnes vermelhas
e aves Assadas.

Qtd. por caixa:
6 X 750 ML

Cód. barras EAN:
3760010296974    

Cód. barras DUN 14:
37600102969744

CAVEDE LADAC 
CHARDONNAY

CAVE DE LADAC – FRANÇA
CDL003

Frutado e fresco este vinho é perfeito para ser 
apreciado em qualquer momento do dia.

100% Chardonnay.

Harmonização:
carnes brancas, peixes grelhados e frutos do mar.

Qtd. por caixa:
6 X 750 ML

Cód. barras EAN:
3760010295014   

Cód. barras DUN 14:
37600102950148    



CAVE DE LADAC 
SYRAH
CAVE DE LADAC – FRANÇA
CDL006

Sua cor é luminosa, com toques radiantes de 
rosa. Apresenta aroma de frutos brancos e flores. 
Equilibrado, e de sabor fresco.

Syrah e Grenache.

Harmonização: pizza, macarrão, queijo e sobremesa.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3760010293904

Cód. barras DUN 14:
37600102939044
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F R A N Ç A  –  L A N G U E D O C ,  B O R D E A U X , 
P R O V E N C E  E  O U T R A S  R E G I Õ E S

A História de Maison Castel  or ig inou-se com 

bons inst intos;  uma grande ideia que se f i rmou 

quando os i rmãos Castel  se convenceram que 

era possível  fazer grandes vinhos franceses,  com 

valor,  qual idade e que fossem acessíveis  a  todos os 

consumidores,  tanto na França como no exter ior.

Nos dias de hoje a marca Maison Castel  mantém o 

mesmo principio e acompanha o espir ito “Made in 

France”.  O s logan “Um toque da França” é baseado 

no est i lo e caráter dos vinhos Maison Castel :  uma 

variada coleção de vinhos que vão desde o prazer 

absoluto e do bom gosto à a legr ia de descobrir 

a lgo novo através de uma bebida comemorativa. 

Maison Castel , fáci l  escolher,fáci l  beber,  divert ido 

compart i lhar!



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   

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    



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.

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    

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

Cód. barras EAN:
0083729008557   

Cód. barras DUN 14:
10083729008554    



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

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, 

Qtd. por caixa:
6 x 750 ml

Cód. barras EAN:
3211209981398   

Cód. barras DUN 14:
00321120998140    

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

A marca Tavernel lo nasceu em abri l  de 1983 e é um 

dos mais importantes produtores do grupo CAVIRO 

– Cooperat iva Agricola que reúne produtores de 

vinho por todo terr itór io i ta l iano.  Com sede em 

Faenza,  na região da Emil ia-Romanha,  CAVIRO 

mantém 32 vinicolas em toda Ita l ia  e se tornou 

l íder no cenário nacional  e internacional  de vinhos.

Tavernel lo produz vinho genuíno e leve,  ideal 

para o consumo diár io.  Com modernas técnicas de 

vinif icação oferece uma variedade de vinhos de boa 

qual idade e com excelente custobenefic io.

O processo é seguido de r igoroso controle de 

qual idade que garante a excelência em todas as 

fases com cert if icação ISO 9001:  do cult ivo de 

uvas ao consumidor f inal .  É apreciado por famí l ias 

i ta l ianas por mais  de 30 anos,  e sua popular idade 

at inge globalmente aos mercados chave,  incluindo 

a Alemanha,  Reino Unido,  EUA, 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    
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F I N E  W I N E S  O F  V E R O N A
I T A L I A  –  V E N E T O

Fundada em 1936 por Gerardo Cesari ,  a  marca 

Cesari  logo no inic io tornou-se s inônimo de 

vinhos da região de Verona em todo o mundo. 

Local izada em Cavaion Veronese,  a  v inícola possui 

uma longa histor ia e tradição na produção de 

Amarone,  Valpol icel la  e Bardol ino,  provenientes 

da exploração de 100 hectares de vinhedos nas 

áreas mais  perfeitas da região.  Os vinhos da Cesari 

estão presentes em mais de 44 paises,  com grande 

concentração nos EUA e Canada.

O Vinhedo Bosan,  com cerca de 10 hectares,  está 

s ituado na parte mais  elevada da Valpol icel la ,  e  foi 

escolhido após 9 anos de testes para produzir o 

vinho ícone da Vinicola ,  o Amarose Bosan.

“Cesari  está entre as 100 melhores vinícolas da 

Ita l ia .”  -  Wine Spectator,  2013.



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
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M A E S T R I  D I  V I G N A  D A L  1 9 0 3
I T A L I A  –  T O S C A N A

Castel lani  Spa é uma das adegas i ta l ianas l ideres de 

propriedade pr ivada.  A Companhia possui  mais  de 

300 hectares de terreno s ituados nos terr itór ios do 

Chianti  Classico e na prest ig iada área da Costa da 

Toscana:  Col l ine Pisane,  onde as vinhas são podadas 

e cuidadas de forma a assegurar a produção de 

uvas da melhor qual idade ,  pr incipalmente a nobre 

var ietal  da Toscana,  a  uva Sangiovese.  Além de seus 

terr itór ios próprios,  Castel lani  controla mais  de 1000 

hectares nas melhores áreas produtoras de vinho no 

centro da Ita l ia  ,  através de parcerias com outros 

produtores.  Em cada vinhedo há uma adega,  de modo 

que as uvas podem ser imediatamente vinif icadas e 

ref inadas da melhor maneira.

O processo de produção é cert if icado por tres orgãos 

internacionais  of ic ia is :  ISSO 9001 – 2000,  IFS Nivel 

Superior e BRC nível  superior.  Apenas 20 empresas 

i ta l ianas,  de diferentes setores,  são capazes de 

vanglor iar-se a integração de todos os três padrões 

ao mais a lto nível .  Em 2013 a famí l ia  Castel lani 

celebrou o 110° aniversar io da vinícola desde o 

inic io de suas at iv idades de exportação.

A famí l ia  Castel lani  foi  membro proeminente da 

comunidade de vinho toscano por quase um século. 

Hoje exporta vinhos de qual idade para 45 paises e 

esta sob a or ientação da ult ima geração Castel lani 

:  Sr.  Piergiorgio.  A vinícola disputa a posição de um 

dos pr incipais  produtores da Ita l ia  e esta entre as 

500 melhores empresas i ta l ianas,  segundo os Jornais 

“Financial  Time” e “The Wal l  Street”.



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

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    



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.

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    

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

Cód. barras EAN:
8002153201978   

Cód. barras DUN 14:
08002153066805    



D
FJ

  V
IN

H
O

S Produzido na região de Lisboa,  em vinhedos que 

cobrem suaves col inas,  a  experiência e sabedoria 

da DFJ deram origem ao Portada.  A vinícola ,  que 

colecionou mais de 260 prêmios nos últ imos 10 

anos,  foi  e leita a melhor de Portugal  em 2017 pelo 

Berl iner Wine Thophy,  um dos mais respeitados 

concursos internacionais .  Assinado por José Neiva 

Correia ,  reconhecido enólogo do país ,  Portada se 

destaca por seu equi l íbr io e versat i l idade -  e pela 

enorme coleção de medalhas.



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

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.

PORTADA ROSÉ
PORTADA - PORTUGAL

POR002

De uma cor brilhante rosa claro e com um aroma 
de frutos vermelhas maduras. Muito saboroso, 

refrescante, elegante e macio, ótimo para o 
consumo diário.

Caladoc, Tinta Roriz, Castelão, Shiraz, Alfrocheiro

Harmonização: Excelente como aperitivo, ótimo 
complemento de saladas, pratos marinados,

sopas, massas, sushi, e toda a cozinha vegetariana, 
com especiarias e picante como a mexicana,

indiana, chinesa e tailandesa..

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
XXXXXXXX    

Cód. barras DUN 14:
XXXXXXXX    



80% Fernão Pires, 10% Arinto, 10% Marsanne.

Harmonização: Excelente aperitivo, também é um 
delicioso complemento de frutos do mar, peixes, 
carnes brancas, vegetarianos, Sushi, cozinha indiana e 
tailandesa e também pratos com sabores mais leves e 
queijos frescos.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
XXXXXX

Cód. barras DUN 14:
XXXXXXX

PORTADA BRANCO
PORTADA – PORTUGAL
POR003

Cor pérola clara brilhante e muito frutado, 
podemos sentir maçãs e citrinos no aroma. 
Na degustação é muito saboroso, refrescante, 
agradável, macio e fácil de beber.
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A região de Vi l la  Alegre,  no Chi le ,  possui  um cl ima 

de est i lo mediterrâneo.  As chuvas de inverno são 

abundantes e os verões são secos,  com variações de 

temperatura entre dia noite,  permit indo assim que 

as uvas obtenham um excelente desenvolvimento 

de taninos,  bem como excelentes aromas e 

concentração de cores.



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.

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.

Mosto de uvas vitis viníferas fermentadas.

Harmonização:
carnes macias vermelhas, espaguete e queijos suaves.

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765743483

Cód. barras DUN 14:
17808765743480

NEVADO
EL PLOMO
NEV001

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 

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.

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   

Qtd. por caixa:
12 x 750 ml

Cód. barras EAN:
7808765742936   

Cód. barras DUN 14:
17808765742933    



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    



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

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 




