OS MELHORES RÓTULOS
DOS MELHORES TERROIRS
AOS MELHORES APRECIADORES
2018/2

“A Domno Importadora, fundada em 2008 na cidade de
Garibaldi, dedica-se à importação de vinhos, trazendo com
exclusividade para o Brasil, os rótulos mais consagrados
no mundo. Nosso objetivo é proporcionar ao mercado
brasileiro o que há de melhor em vinhos provenientes
das principais regiões vitivinícolas. Além disso, somos
os responsáveis pela elaboração dos espumantes
Ponto Nero, já reconhecidos internacionalmente por
sua jovialidade e elegância, que conquistaram prêmios
nacionais e internacionais ao longo dos anos. O desafio é
inspirador e nossa maior motivação é compartilhar com
você o resultado de nossa busca constante: os melhores
rótulos dos melhores terroirs aos melhores apreciadores.”
Jones F. Valduga
Diretor
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CLASSIFICAÇÃO | INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
DOC

Denominação de Origem Controlada
Termo ultilizado para atribuir normas de produção em regiões
geograficamente delimitadas. Estabelece métodos de vinificação,
rendimento por hectare, processo de envelhecimento e, muitas vezes, a
graduação alcoólica o que assegura a qualidade do vinho e a genuidade do
processo. Esse protocolo é utilizado pela maioria dos países elaboradores
de vinho, confira:
AOC
DO
DOC
DOCG
DOC
WO

Appellation d’Origine Contrôlée - França
Denominación de Origem - Espanha
Denominação de Origem Controlada - Países de língua portuguesa
Demoninação de Origem Controlada e Garantida - Países de língua
portuguesa e italiana
Denominazione di Origine Controllata - Itália
Wine of Origin - África do Sul

ÁFRICA DO SUL
A África do Sul possui uma longa história vitivinícola, embora
não tão conhecida no Brasil, a primeira safra de uvas no país
remonta ao ano de 1659. Atualmente é um dos dez maiores
produtores de vinho do mundo. O terroir do país é único,
resultado da perfeita interação entre o clima mediterrâneo com
os diferentes tipos de solos locais, tudo isso sob a influência dos
oceanos Atlântico e Pacífico. Essa combinação gera um ambiente
especialmente favorável para cultivo de uvas brancas como
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e Viognier, e tintas
como Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Cinsault e Pinotage.
A variedade de maior destaque, sem dúvidas, é a Pinotage,
uma cepa de origem sul africana, resultado de um cruzamento
realizado em 1925 entre as uvas Pinot Noir e Hermitage, essa
última também conhecida por Cinsault. Os vinhos originados a
partir da Pinotage são muito elegantes, cheios de fruta e com
corpo moderado, apresentando uma textura geralmente macia
e aveludada. Assim como em outros países, os vinhos da África
do Sul também podem ser classificados de acordo com a sua
procedência. Neste caso, quando usado o termo Wine of Origin,
ou simplesmente a abreviação WO, junto do nome da região,
como por exemplo Coastal Region ou Durbanville, significa que
100% da uva usada na elaboração desse vinho é proveniente da
região indicada. Já quando a variedade é indicada no rótulo, ela
deve compor no mínimo 85% daquele vinho, ou então quando
uma safra é descrita, ela deve corresponder ao mínimo de 75%
da bebida. A combinação de terroir, métodos de vinificação e
tradição faz da África do Sul um país de excelência na arte da
elaboração de vinhos.

Fundada no ano de 1947, a vinícola Namaqua tornou-se uma das maiores produtoras
de vinhos da África do Sul, primeiro país do Novo Mundo a elaborar vinhos. Localizada
no coração da região de Matzikama, os vinhos da vinícola Namaqua são o resultado
de uma região climática diversificada. A sede da vinícola está situada na cidade de
Vredendal, às margens do rio Olifants, o responsável pela irrigação da mesma. Com
ênfase nos vinhos tintos, as videiras crescem numa terra árida, com escasso índice
pluviométrico anual de 165mm e controlada micro irrigação para obter o máximo das
videiras. As variedades mais delicadas são cultivadas perto da costa para aproveitar
a brisa gelada do Atlântico Sul. Técnicas de manejo do dossel vegetativo foram
implantadas para proteger as frutas do forte sol e, ao mesmo tempo, atingirem o nível
de maturação desejado. A colheita, manual e mecanizada, é feita de madrugada,
das duas às cinco horas da manhã, iniciando no final de janeiro até o mês de março,
quando a temperatura passa dos 40°C durante o dia e cai para 15°C à noite.
Koos Thiart e Rudi de Wet - Enólogos

NAMAQUA
Namaqua Wines reverencia a tradição vitivinícola da região e abraça a biodiversidade de seus arredores, que é o principal motor na produção
de um portfólio de excelentes vinhos.

Namaqua | vinho tinto
Pinotage

DAS300GF
breve maturação em carvalho

Namaqua | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

DAS301GF
breve maturação em carvalho

Namaqua | vinho branco
Sauvignon Blanc

Namaqua | vinho tinto

DAS302GF
breve maturação em carvalho

DAS303GF

Shiraz

Namaqua | vinho tinto
Merlot

DAS304GF

Localizada na Cidade do Cabo, poucos lugares no mundo oferecem uma paisagem
tão extraordinária. Aninhada no topo do distrito de Tygerberg Hill, a vinícola De Grendel
proporciona ao visitante uma vista única da Table Mountain, da Cidade do Cabo e
da Baía de Table, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Com uma surpreendente
história centenária que passa de geração em geração pela família Graaff, trata-se
de uma das mais antigas fazendas da Cidade do Cabo, com aproxidamente 800
hectares de extensão.
Charles Hopkins - Enólogo

DE GRENDEL
A quinta geração da família Graaff tem como seu lar a Mansão Manor. O legado do primeiro Barão, Sir David Graaff, permanece na histórica
propriedade de Cape Town, com vista para os vinhedos de Table Mountain e a brisa refrescante do Oceano Atlântico.

De Grendel | vinho tinto
Shiraz

DAS320GF
13 meses em carvalho francês e americano.

De Grendel | vinho tinto
Shiraz e Petit Verdot

DAS321GF
breve maturação em carvalho

De Grendel | vinho branco
Viognier

DAS322GF
3 meses em carvalho romeno

Com sede administrativa em Midrand, entre Johannesburgo e Pretoria, as unidades
de produção ficam em Wellington, na província de Western Cape. Atualmente, sua
capacidade de produção de aproximadamente 30 milhões de litros por ano, torna a
Douglas Green a maior produtora privada de vinhos e licores da África do Sul.

Dico du Toit - Enólogo

DOUGLAS GREEN
Como resultado da busca incansável pelos melhores terroirs de toda região vinícola do Cabo, Douglas Green obeteve uma identidade singular
em cada um de seus vinhos.

Douglas Green | vinho tinto
Shiraz

DAS340GF
3 meses em carvalho americano

Douglas Green | vinho tinto
Pinotage
Cinsaut

Douglas Green | vinho branco
Chardonnay
Viognier

DAS341GF
3 meses em carvalho

DAS342GF

ARGENTINA
Terra de combinação única, onde a altitude elevada, clima de
deserto, baixa umidade e irrigação natural proveniente do degelo
glacial proporcionam as condições ideais para o desenvolvimento
das videiras. O baixo índice pluviométrico, a amplitude térmica e a
privilegiada incidência de luz solar resultam em uvas de altíssima
qualidade. Essa combinação natural de fatores proporciona ao
vinho equilíbrio, maciez, aromas e sabores únicos. Os tintos de
maior destaque são aqueles elaborados com Malbec e Cabernet
Sauvignon, contudo, variedades como Bonarda e Syrah, dentre
outras, estão ganhando cada vez mais espaço. Entre os brancos,
destaca-se o Chardonnay, que vem sendo acompanhado pelo
Torrontés, clássico de regiões frias.

Estabelecida na famosa região vitivinícola de Mendoza, onde as condições naturais
proporcionam o melhor equilíbrio entre o terroir e o tipo de casta, a Argento traz em
seus vinhos toda a essência da Argentina. A Argento é intrinsecamente entrelaçada
com o seu país de origem: ao beber dos nossos vinhos, você experimenta a
verdadeira Argentina. Sempre acreditamos que ao utilizar frutas de diferentes
altitudes, perfis de solo e microclimas criaríamos vinhos mais interessantes, com
maior complexidade e equilíbrio. As uvas são provenientes de vinhedos em todas as
principais regiões de Mendoza: Valle de Uco, Região Central e Região Leste. Dentro
destas três regiões existem numerosas sub-regiões, tais como: Metropolitana,
Tupungato, Maipú, Luján de Cuyo e San Carlos, onde o clima, altitude e perfil do solo
diferem consideravelmente. Aproveitamos ao máximo as condições naturais de
Mendoza para encontrarmos o melhor equilíbrio entre terroir, a gestão do parreiral
e o tipo de casta. Cuidamos de nossos vinhedos para que cresçam saudáveis e as
uvas alcancem um amadurecimento perfeito. Colhemos no momento certo em que
o equilíbrio entre o açúcar, a acidez e os polifenóis sejam corretos.
Silvia Corti - Enóloga

ARGENTO RESERVA

O Argento Reserva é uma seleção premium de vinhos mais encorpados, que revelam maior complexidade. As frutas, provenientes apenas
dos melhores vinhedos nas redondezas de Mendoza, são excepcionalmente intensas e expressivas. Estes vinhos foram envelhecidos por 6 a
9 meses em barris de carvalho, proporcionando sabores ricos, sofisticados e uma textura suave em boca.

Reserva | vinho tinto
OURO
AWA

Cabernet Sauvignon

DAR530GF
9 meses
90% carvalho americano e 10% francês

Reserva | vinho tinto
PRATA PRATA
DC
AWA

ARGENTO SELECCIÓN

Malbec

4 meses

DAR531GF
9 meses
75% carvalho americano e 25% francês

4 meses

A linha Argento Selección é proveniente de vinhedos selecionados, especialmente nas redondezas de Mendoza para criar vinhos elegantes.
Os sabores de frutas frescas e textura macia em boca, complementados pelas características suaves do carvalho, dão a estes vinhos um
estilo agradável e refinado.

Selección | vinho branco
PRATA
AWA

Chardonnay

DAR525GF
25% do vinho
6 meses em carvalho francês

Selección | vinho tinto
OURO
SWA

Malbec

DAR526GF
6 meses
60% carvalho francês e 40% americano

Selección | vinho tinto
PRATA
DC

Cabernet Sauvignon

DAR527GF
6 meses
60% carvalho francês e 40% americano

ARGENTO

A linha original Argento foi lançada para oferecer um mix completo de castas que representam os traços distintivos da Argento: a pureza, a
vitalidade e a elegância das frutas.

Varietal | vinho tinto
PRATA
AWA

DAR522GF

Bonarda

4 meses
carvalho americano

Varietal | vinho tinto
OURO
LAIW&SC

DAR523GF
Malbec

4 meses
50% carvalho francês e 50% americano

Varietal | vinho tinto
OURO
IWC

Cabernet Sauvignon

DAR524GF
4 meses
50% carvalho francês e 50% americano

Varietal | vinho tinto
Syrah

DAR528GF
4 meses
100% carvalho americano

Varietal | vinho branco
BRONZE
AWA

Chardonnay

Varietal | vinho branco

DAR520GF
4 meses
15% carvalho francês

DAR521GF

Sauvignon Blanc

Varietal | vinho branco
BRONZE
AWA

Pinot Grigio

DAR529GF

Varietal | vinho rosé

DAR534GF

Malbec

ARTESANO DE ARGENTO

A linha Artesano de Argento é uma homenagem ao trabalho em prata dos artesãos que criam os ornamentos que os gaúchos vestem nas
típicas festas argentinas.

Varietal | vinho tinto
Malbec

DAR532GF
Breve maturação em barricas de carvalho
francês.

Varietal | vinho branco
Chardonnay

ARGENTO RESERVA
ORGÂNICO

DAR533GF
Breve maturação em barricas de carvalho
francês.

Na Bodega Argento elaboram-se vinhos que exaltam as fiéis cracterísticas do estilo argentino - fruta, pureza, elegância e o perfeito balaço
entre a variedade e o terroir. O trabalho inicia-se com o preparo do solo, com respeito aos recursos naturais de água e continua através do
manejo orgânico e natural dos vinhedos.

Varietal | vinho tinto
Malbec Orgânico

ORGÂNICO
6 meses
30% carvalho francês

DAR535GF

Bodega Vistalba: terras únicas aclamadas pela presença de valor incalculável das
Cordilheiras formando naturalmente o autêntico vinho Argentino. Em Luján de Cuyo,
Mendoza, o passado encontra o presente incorporando a mais moderna tecnologia e
rendendo culto à elaboração tradicional. A Bodega está situada ao pé da Cordilheira
dos Andes e as videiras são irrigadas com a água do degelo da montanha que
alimenta este incrível terroir. Neste local é produzido um leque de variedades de fina
qualidade, que se adaptou muito bem às condições climáticas e às ásperas virtudes
da terra. A bodega Vistalba apresenta duas linhas de produtos: a linha Tomero, com
vinhos monovarietais, frutados e muito elegantes; e a linha Vistalba, com vinhos
elaborados a partir de cortes de uvas que representam cada um o seu próprio e
completo universo. Vinhos únicos que falam de suas origens como poucos vinhos
no mundo podem falar. Na personalidade de Carlos Pulenta, fundador da Bodega
Vistalba, destaca-se a paixão e a humildade, que se manifestam nos elogios e nas
indicações de seus vinhos.
Carlos Pulenta - Fundador da Bodega Vistalba

VISTALBA | VINHOS DE CORTE

São três variedades, Corte A , Corte B e Corte C, com terroir próprio, obtidos a partir do melhor de cada colheita, o que proporcional um
grande tempo de guarda. São elaborados com uvas Malbec, Cabernet Sauvignon e Bonarda, provenientes da propriedade localizada em
Lujan de Cuyo. As condições climáticas de cada ano e os trabalhos executados em cada um dos lotes da propriedade definem as estruturas das uvas que serão destinadas a cada um dos cortes.

Corte A | vinho tinto
95
WE

Malbec, Bonarda e
Cabernet Sauvignon

DVT506GF
18 meses
carvalho francês

Corte B | vinho tinto
OURO
VINADINO

Malbec, Bonarda e
Cabernet Sauvignon

DVT505GF
12 meses
carvalho francês

Corte C | vinho tinto
90
WE

TOMERO

Malbec e
Cabernet Sauvignon

12 meses

10 meses

DVT504GF
12 meses
20% carvalho francês

06 meses

É a expressão das diferentes variedades de uvas que provêm dos vinhedos Vistalba, localizados em Tupungato, Valle de Uco. A partir da
seleção das uvas com as melhores características, nascem os vinhos Tomero, 100% varietais, A origem do nome é uma homenagem ao nobre
ofício do homem que tem a chave da torneira do coração de Mendoza, e é responsável por abrir e fechar a entrada de água, proveniente da
Cordilheira dos Andes, que irriga fazendas e vinhedos.

Reserva | vinho tinto
Petit Verdot

DVT509GF
15 meses
carvalho francês

Reserva | vinho branco
Sémillon

12 meses

DVT509GF
12 meses
carvalho francês

06 meses

Reserva | vinho tinto
Malbec

DVT514GF
15 meses
carvalho francês

Varietal | vinho tinto
OURO
TACSM

Cabernet Sauvignon

DVT502GF
9 meses
20% carvalho francês

DVT503GF
DVT513GF

Varietal 750ml | vinho tinto
Varietal 375ml | vinho tinto
Malbec

04 meses

9 meses
20% carvalho francês

Varietal | vinho branco

04 meses

DVT511GF

Torrontés

Varietal | vinho branco

DVT515GF

Chardonnay 92% e Sémillon 8%

Varietal | vinho tinto
Cabernet Franc

DVT516GF
8 meses
20% carvalho francês

Vinícola familiar que acredita no potencial da região de Cafayate, em seu povo, sua
história e sua cultura. Sentindo um profundo respeito e amor pelo terroir. Estes
fatores são percebidos nos grandes vinhos da El Porvenir. A família, Romero Marcuzzi,
iniciou seu compromisso com o mundo do vinho quando Roberto Romero ancorou
sua primeira vinícola em Tolombón, há quatro décadas, a poucos quilômetros de
Cafayate.
Foi nas grandes galerias daquela antiga adega onde Lucia, neta de Roberto Romero
e atual diretora de El Porvenir de Cafayate, deu seus primeiros passos. No final dos
anos noventa foi decidido empreender um novo projeto visando um mercado de alta
qualidade, projetando uma adega para elaborar lotes escassos de vinhos de alta
qualidade.
Com este objetivo claro, a família Romero Marcuzzi adquiriu uma vinícola de cem anos
de idade, localizada no centro de Cafayate, para a qual atualizaram em infraestrutura
e tecnologia, restaurando antigos vinhedos de Torrontés, Malbec e Tannat com grande
sucesso. Durante esse tempo plantaram em uma nova propriedade vinhedos de
Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Petit Verdot, entre outras variedades.
Hoje, a vinícola enraizada em Cafayate é dirigida por Lucía Romero Marcuzzi, que
trabalha em conjunto com uma equipe excepcional seguindo o legado de seus
ancestrais com um impulso inovador e marcante. Para mostrar com orgulho em cada
um dos seus vinhos a pegada de Cafayate para a Argentina e para o mundo.

FAMILY ICON

Este exemplar é um corte de pelo menos quatro variedades tintas que podem ser modificadas a cada ano, uma vez que procuram escolher os melhores vinhos de cada safra para integrar o famoso corte argentino. As parcelas de vinhedos que originam a matéria-prima são
cuidadosamente avaliadas para obter um rendimento inferior a 4 toneladas por hectare.

Reserva | vinho tinto
Malbec 60%
Cabernet
Sauvignon 30%
Petit Verdot 3%
Tannat 7%

DAR566GF
18 a 22 meses
carvalho francês e americano

AMAUTA CORTE

Corte I | vinho tinto
Malbec 60%,
Cabernet Sauvignon
30% e Syrah 10%.

DAR572GF
06 a 08 meses
carvalho francês e americano

Corte II | vinho tinto
Cabernet Sauvignon
50% e Merlot 50% .

DAR573GF
06 a 08 meses
carvalho francês e americano

Corte III | vinho tinto
Malbec 60% e
Cabernet Sauvignon
40%

DAR574GF
06 a 08 meses
carvalho francês e americano

Corte IV | vinho tinto
Malbec 50% e
Cabernet Franc 50%

DAR563GF
08 meses
50% carvalho francês e 50% americano

LABORUM TORRONTÉS
OAK FERMENTED
Varietal | vinho branco
Torrontés

DAR565GF
06 meses
carvalho francês

LABORUM DE PARCELA

Varietal | vinho branco

DAR568GF

Torrontés

Varietal | vinho tinto
Bonarda

DAR569GF
12 meses em carvalho

Varietal | vinho tinto
Petit Verdot

DAR570GF
16 meses em carvalho

Reserva | vinho tinto
Malvec

08 meses

08 meses

DAR571GF
12 meses em carvalho

08 meses

LABORUM

Laborum é a expressão genuína de Cafayate. É o reflexo do trabalho, do minucioso cuidado com a vinha e perfeito controle dos processos
enológicos, que resultam em varietais únicos e de grande personalidade. O principal objetivo desta linha é oferecer uma experiência particular dos vinhos que expressam todo o caráter de sua origem.

Varietal | vinho branco

DAR564GF

Torrontés

Varietal | vinho tinto

DAR567GF

Tannat

AMAUTA ABSOLUTO

O Amauta, para os primeiros povos de Cafayate foi o grande mestre, o homem sábio. Respeitado por seu conhecimento referente ao
homem, a natureza, o universo, era ele quem ensinava a viver. As variedades que compõem a linha Amauta Absoluto, surgem da singularidade do terroir de Cafayate, buscando refletir as características legítimas da região e dizer com autenticidade de onde vêm.

Varietal | vinho tinto
Tannat

Varietal | vinho tinto

DAR560GF
Fermentação em
carvalho francês

DAR561GF

Malbec

Reserva | vinho branco
Torrontés

DAR562GF

Otaviano Bodega & Viñedos dedica-se à elaboração de Vinhos de alta qualidade
através de um trabalho cuidadoso desenvolvido com técnicas agrícolas de precisão
para alcançar vinhos que expressam e enfatizam verdadeiramente a sua origem e
a busca permanente de a melhor expressão do nosso vinhedo localizado em Alto
Agrelo no Lujan de Cuyo a 1.050 metros acima do nível do mar, o primeiro Malbec,
uma uva emblemática da Argentina. Euclides Penedo Borges, engenheiro brasileiro
encarregado de iniciar o projeto, através da selecção e localização da vinha. Euclides
teve a oportunidade de conhecer grande parte do mundo, onde iniciou seu contato
com o vinho. Ele começou como consumidor de vinho, era tão apaixonado que o
levou a colecionar rótulos de todo o mundo, sendo seu hobby, então ele começou a
se profissionalizar. Depois de um tempo ele se viu como presidente da Associação de
Sommeliers brasileiros do Rio de Janeiro, professor e membro de júris de degustação.
Para aproveitar a melhor maneira de cada um de vinhos feitos em Otaviano, o adega
estabeleceu uma aliança com o reconhecido Restaurante Dantesco, dirigido pelo
renomado chef local Jesus Cahiza. O design da adega e seus jardins eles foram
projetados para desenvolvimento de turismo de vinhos e também para eventos.

ICONO
Reserva | vinho tinto
Malbec 85%,
Cabernet
Sauvignon 15%
Petit Verdot

DAR592GF
18 a 24 meses
carvalho francês e americano

12 meses

EXPRESIÓN PARCELA E
TERROIR

Parcela | vinho tinto
Malbec

DAR591GF
18 meses
carvalho francês e americano

Gran Reserva | vinho tinto
Malbec

DAR589GF
18 a 24 meses
carvalho francês e americano

Gran Reserva | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

12 meses

DAR588GF
18 a 24 meses
carvalho francês e americano

Gran Reserva | vinho tinto
Malbec 40%, Shiraz
30%, Cabernet Sauvignon 15%, Cabernet
Franc 10% e Petit
Verdot 5%.

12 meses

12 meses

DAR590GF
18 a 24 meses
carvalho francês e americano

12 meses

EXPRESIÓN

Reserva | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

DAR585GF
12 meses em
carvalho francês e americano

Reserva | vinho tinto
Malbec 60% e
Shiraz 40%

DAR584GF
12 meses em
carvalho francês e americano

Reserva | vinho tinto
Malbec

DAR586GF
12 meses em
carvalho francês e americano

Reserva | vinho branco
Chardonnay

DAR583GF
06 meses em
carvalho francês

EXPRESIÓN VARIETAL

Malbec | tinto

DAR582GF

Malbec

06 meses
20% em carvalho

Malbec Rosé | vinho tinto

DAR580GF

Malbec

Cabernet Sauvignon | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

DAR581GF
06 meses
20% em carvalho

JUAN DE LUZ

Gran Blend | vinho tinto
Malbec, Bonarda,
Shiraz e Cabernet
Franc

DAR587GF

BRASIL

O Vale dos vinhedos foi a primeira região vitivinícola do Brasil a
ser reconhecida como uma Indicação Geográfica. A cultura local,
o perfil pedregoso do solo, as temperaturas amenas no decorrer
da maturação das uvas, tornam a região única e colaboram para
a manutenção da acidez e do caráter frutado da uva, culminando
em espumantes elegantes e com incrível frescor.

Há mais de uma década a Ponto Nero é uma marca que traduz em espumantes
toda a tradição e elegância do Grupo Famiglia Valduga. Nossa nova identidade
cria uma conexão genuína entre os consumidores e seus diferentes momentos de
apreciação. Os espumantes Ponto Nero são elaborados exatamente para quem
deseja comemorar pequenas e grandes conquistas e viver cada momento como se
fosse único.
Ponto Nero Live Celebration é a opção ideal para quem procura um espumante mais
leve e festivo. Já os espumantes Ponto Nero Cult são ideais para as pessoas que
buscam um espumante mais sofisticado.
A vida pertence aos que sabem celebrá-la! Ponto Nero, o espumante para todos os
momentos.

ENJOY

Ponto Nero Enjoy é um convite para viver novas experiências, celebrar a vida e sentir o presente. Um espumante para aqueles momentos únicos que
deverm ser aproveitados até o último instante. Coleções exclusivas com 8 mil garrafas!

Sauvignon Blanc

DPN425GF
Sauvignon Blanc

Rose de Noir Conceptual Edition
OURO
CIV

PRATA
EM

Pinot Noir

Rose de Noir
OURO
CIV

PRATA
EM

DPN417GF

DPN418GF
Pinot Noir

PONTO NERO
CULT
Brut Rosé 750 ml
OURO
CM

OURO
EM

OURO
CIV

PRATA
VI

DPN405GF

Chardonnay e Pinot Noir

Brut 750 ml

DPN400GF

Brut Magnun 1.5L

DPN409GF

OURO
CM
OURO
CIV

OURO
EM
OURO
BWC

Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico

PONTO NERO
LIVE CELEBRATION

Brut
OURO
VINUS

DPN414GF
Chardonnay, Riesling Itálico, Pinot Noir e Prosecco

Rosé Brut

DPN422GF
Chardonnay, Merlot, Riesling Itálico e Glera

VOCÊ SABIA QUE
PROSECCO É GLERA?

Prosecco, além de uva, é uma respeitada denominação de origem na Itália. Por lá, a uva com que se elabora o Prosecco é chamada de
Glera. Confiante em sua linha de espumantes premiados, a Ponto Nero tem orgulo de ser a primeira vicícola a utilizar o nome Glera em seu
espumante. Propomos um brinde com Ponto Nero Glera!

Glera
DOBLE OURO
BWC

DPN423GF
Glera

Moscatel
OURO
MDM

DPN415GF
Moscato Branco

CHILE

A combinação do clima e das várias condições geográficas fazem
do Chile um país com inúmeras regiões vitivinícolas. A Cordilheira
dos

Andes, o Oceano Pacífico, o Deserto do Atacama e os

glaciares ao sul atuam como barreiras naturais, protegendo as
videiras da praga Phylloxera e exercem um papel fundamental
nos diversos terroirs chilenos. Nos vales mais frios, influenciados
pela brisa marinha, os vinhos ganham elegância, delicadeza e
frescor, contudo, nas regiões mais quentes, impera a emblemática
Carménère, que junto de outras uvas tintas resulta em vinhos
potentes e intensos.

A família Cúneo, de origem italiana, fundou a vinícola em 1993, no extremo e fresco
ocidente do Vale de Casablanca, onde ainda é responsável pela administração da
empresa.
Hoje, a Casas del Bosque possui um único vinhedo de 235 hectares dedicados exclusivamente à produção de variedades de clima frio: Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Riesling, Pinot Noir e Syrah. As uvas Cabernet Sauvignon e Carménère por sua vez
são originárias de vinhedos cuidadosamente cultivados nas regiões mais quentes do
Maipo, Colchagua e Cachapoal.
Atualmente produz cerca de 1,2 milhões de garrafas de vinho por ano, com um claro
enfoque para as uvas de procedentes de vinhedos próprios. Em torno de 80% da
sua produção é exportada para mais de 50 países e os 20% restante é distribuída
no Chile.
Meinard Jan Bloem | Enólogo

GRAN ESTATE SELECTION

Este delicioso e soberbo vinho é proveniente da combinação das melhores uvas tintas da Vinícola Casas del Bosque. Com 24 meses de
maturação em barricas francesas de primeiro uso, revela caracterísicas únicas e incomparáveis.

DCH613GF

vinho tinto
Pinot Noir 9% e
Syrah 91%

GRAN BOSQUE

24 meses
carvalho francês

Terroir singular, videiras antigas, uvas colhidas a mão, especialmente selecionadas e com ótima maturação. Edição limita de 5.000 garrafas,
com rótulo pintado por Benito Rojo, destacado artista contemporânea chileno. Gran Bosque tem um potencial de guarda de aproximadamente
10 anos, porém pode ser plenamente disfrutado com 2 ou 3 anos de envelhecimento.

DCH612GF

vinho branco
Cabernet Sauvignon

PEQUEÑAS PRODUCCIONES

12 meses

22 meses
carvalho francês

9 meses

Vinho característico na região onde é produzido, sendo premiado em várias ocasiões a nível nacional e internacional. Elegante e gastronômico,
o Pequeñas Producciones é uma versão limitada de 500 caixas, onde colheu-se somente algumas fileiras do vinhedo em período noturno.

DCH610GF

vinho tinto
Syrah

18 meses
carvalho francês

DCH611GF

vinho branco
Sauvignon Blanc

01 meses
90% carvalho francês

GRAN RESERVA

Um tributo à elegância e complexidade, caracterizada por aromas intensos que revelem as maiores riquezas da uva. Vinhos encorpados, de
grande concentração e perfeitamente integrados à madeira, cúmplices indiscutíveis que evoluem de forma harmoniosa na garrafa. Criados
para ocasiões especiais.

DCH603GF

vinho tinto
OURO
IWC

92
DES

Cabernet Sauvignon

14 meses
carvalho francês

DCH606GF

vinho tinto
OURO
DM

92
DES

Syrah

11 meses
carvalho francês

6 meses

DCH605GF

vinho tinto
Carignan

21 meses
carvalho francês

6 meses

DCH615GF

vinho branco
Sauvignon Blanc

Breve passagem com barricas

DCH614GF

vinho branco
93
TA

3 meses

Riesling Renano

03 semanas
carvalho francês

RESERVA

Para aqueles que apreciam com todos os seus sentidos, vinhos onde a fruta se apresenta de forma viva e abundante, atraindo toda a
atenção. Um verdadeiro reflexo da variedade, que de maneira implícita, evoca as suas origens.

DCH607GF

vinho tinto
OURO BRONZE
CMB AWOCA

Pinot Noir

9 meses
carvalho francês

DCH604GF

vinho branco
OURO PRATA
CMB
CIV

Chardonnay

10 meses
carvalho francês

DCH602GF

vinho tinto
OURO
CWA

Cabernet Sauvignon

10 meses
carvalho francês

DCH601GF

vinho tinto
OURO
IWC

OURO
CIV

Carménère

10 meses
carvalho francês

DCH600GF

vinho branco
OURO
IWC

LATE HARVEST

OURO
CMB

Sauvignon Blanc

03 semanas
carvalho francês

Uvas obtidas de vinhedos próprios, situado no centro mais ocidental do Vale de Casablanca. Nas proximidades do oceano entre manhãs
nebulosas e tardes ensolaradas, estas condições climáticas favorecem o desenvolvimento do fungo Botrytis cinerea, fazendo com que as
uvas desitratem de forma lenta e natural. A colheita foi realizada de forma manual entre os dias 23 e 24 de junho de 2015, originado um
rendimento de 2,3 toneladas por hectare, sendo estes transformados em 10.700 garrafas com aromas e sabores únicos.

DCH609GF

vinho de sobremesa
94
TA

Riesling Renano

12 meses
carvalho francês

Uma Vinícola centenária, fundada em 1916 pela Família Hurtado. Construída por Don
Ignacio Hurtado Echeñique, que se dedicou por 23 anos na edificação da imponente
estrutura. Conta com capacidade para produção de um milhão de litros de vinho,
além de apresentar uma arquitetura única. A Maquis sempre esteve vinculada ao
cultivo de nobres cepas, entre as quais se destacam a Cabernet Franc e Carmenérè, fiéis representantes do seu terroir. Atualmente, os vinhos que integram o seu
portfólio são classificados como premium e ultra premium, o que lhes proporciona
prestígio internacional. Seus vinhedos se destacam pela especial posição geográfica,
localizados entre dois grandes rios, os quais permitem o ingresso das brisas costeiras
dos Andes, colaborando com a moderação dos calorosos verões de Colchagua. Essa
característica específica do terroir contribui com a intensidade e caráter frutado do
vinho. Os vinhos Maquis trazem em seus rótulos peças únicas do artesanato e das
joias Mapuches. Uma homenagem à comunidade indígena que habitou o Valle de
Colchagua e outras partes do Chile. Foram reconhecidos por seus trabalhos em prata, com formas simples, porém com um profundo sentido simbólico. A Maquis tem
orgulho em poder ilustrar seus vinhos com estas preciosidades, resgatando a história
de seu povo.
Ricardo Rivadeneira Hurtado - Proprietário | Enólogo

MAQUIS FRANCO

Personalidade e complexidade são duas grandes virtudes desse belo vinho. Um Cabernet Franc de excelência. Seus aromas com notas de
amora, cassis e figo, à medida que evolui, transparece notas terrosas e minerais. No paladar mostra a perfeita combinação entre poder e
finesse. Um vinho austero e elegante.

Franco | vinho tinto
96
DES

MAQUIS VIOLA

Cabernet Franc

DCH584GF
18 meses
carvalho francês

O aroma é intenso, remetendo às características e nuances de seu principal constituinte, o Carménère. Contudo, o assemblage equilibrado
culmina em notas de frutas vermelhas e negras maduras. Em boca o ataque inicial preenche o paladar com taninos macios e aveludados
acompanhados de uma acidez rigorosamente equilibrada. O Cabernet Franc cede finesse e elegância ao potente assemblage.
O final de boca é amplo e macio, com característico dulçor derivado de taninos perfeitamente maduros.

Viola | vinho tinto
PRATA
CMB

MAQUIS GRAN RESERVA

10 meses

94
DES

Carménère,
Cabernet Franc

DCH583GF
14 meses
carvalho francês

10 meses

O aroma é intenso, remetendo às características e nuances de seu principal constituinte, o Carménère. Contudo, o assemblage equilibrado
culmina em notas de frutas vermelhas e negras maduras. Em boca o ataque inicial preenche o paladar com taninos macios e aveludados
acompanhados de uma acidez rigorosamente equilibrada. O Cabernet Franc cede finesse e elegância ao potente assemblage.
O final de boca é amplo e macio, com característico dulçor derivado de taninos perfeitamente maduros.

Gran Reserva | vinho tinto
92
TA

91
DES

Cbernet Sauvignon
88%, Cabernet Franc
5%, Carmenere 4% e
Petit Verdot 3 %

DCH586GF
12 meses
carvalho francês

MAQUIS LIEN

Potente do início ao fim. Esse assemblage possui estrutura marcante, oscilando entre potência e delicadeza. Seus aromas de ameixa e
amora equilibram-se perfeitamente com as nuances de chocolate, tomilho seco e pimenta branca. O final de boca é firme, evidenciando
notas de azeitona preta e tabaco.

Lien | vinho tinto
95
DES

MAQUIS CARMÉNÈRE

Carménère, Syrah,
Cabernet Franc e
Petit Verdot

DCH582GF
14 meses
carvalho francês

Neste vinho a casta Carménère mostra toda a sua força. O aroma é intenso, de grande concentração. Notas de frutas vermelhas e marzipã
permeiam com sutileza a trama formada pelas nuances de cravo, canela e cacau, resultando em um vinho complexo e com equilíbrio entre
fruta e madeira. Em boca as notas aromáticas se repetem, mostrando grande consistência. Os taninos são potentes, resultado de uma boa
extração da fruta. O final de boca revela mais a madeira, deixando aparecer algumas notas tostadas de café e pimenta.

Maquis | vinho tinto
90
DES

MAQUIS CABERNET FRANC

Carménère

DCH580GF
12 meses
50% do vinho carvalho francês

04 meses

Um vinho encorpado, profundo e potente. Aroma intenso e penetrante. Marcantes notas de frutas negras confeitadas antecedem delicadas
nuances de especiarias e um singelo traço vegetal, que agrega complexidade e elegância ao conjunto. No paladar, os taninos são firmes e
dão suporte necessário à acidez, resultando em um final de boca pleno e persistente.

Maquis | vinho tinto
92
DES

MAQUIS ROSE

06 meses

Cabernet Franc

DCH581GF
10 meses
50% do vinho carvalho francês

04 meses

A vinícola Maquis está localizada em um lugar único, no coração do Vale de Colchagua, entre os rios Tinguiririca e Chimbarongo. A proximidade
com os rios reduz as temperaturas máximas do verão, o que permite obter uvas particularmente aromáticas e com uma rica acidez natural.
As uvas Malbec e Cabernet Franc foram especialmente manejadas afim de obter um equilíbrio natural do vinhedo, explorando ao máximo o
potencial aromático, o frescor e a elegância das uvas.

Maquis | vinho rose
95
DES

Cabernet Franc
Malbec

DVT585GF

Os vinhos Yali são elaborados com a filosofia ecofriendly da Viña Ventisquero,
agregando diversidade e modernidade a esta conceituada Vinícola. A extensão da
vida urbana com a silvestre é transferida aos produtos da marca Yali: amigáveis,
frescos, vivos, com aromas e sabores equilibrados que respeitam o meio ambiente. A
preocupação com a preservação do meio ambiente proporciona à Viña Ventisquero
alianças com organizações internacionais que defendem a proteção das aves e do
ecossistema. Com isso, foi a primeira Vinícola Chilena a conquistar a certificação
Climate Care, por compensar voluntariamente as emissões de CO2. Também,
através de um convênio com a The Carbon Reduction Institute (CRI) da Austrália,
que analisou o impacto dos gases de efeito em toda cadeia produtiva e comercial
dos vinhos Yali, concluindo que a empresa neutraliza 100% das emissões de CO2,
conquistando assim a Certificação de Carbono Neutro. A Yali vai mais além do que
simplesmente elaborar grandes vinhos, está comprometida com a redução dos
impactos ambientais gerados por sua atividade, proporcionando ao consumidor
a garantia de estar adquirindo produtos que respeitam e preservam os recursos
naturais.
Sergio Hormazábal - Enólogo

PLUS

Yali Plus expressa o máximo potencial do terroir de Colchagua. Um assemblage que prestigía e contempla o que há de melhor em cada uma
das variedades que o compõe. O resultado é um vinho único, amplo, complexo e envolvente. Um verdadeiro clássico.

Plus | vinho tinto
Merlot 22%, Cabernet
Sauvignon 48%,
Carménère 26% e
Syrah 4%

LIMITED EDITION

DVT564GF
15 meses
carvalho francês 50% novas e 50% de segundo uso

12 meses

Um vinho exclusivo, elaborado a partir dos melhores vinhedos da Yali no Vale do Maipo, apenas em safras especiais. Forte e potente, em boca
é untuoso e estruturado, apresentando taninos macios e final persistente.

Limited Edition Merlot | vinho tinto
Merlot 85%,
Carménère 5% e
Syrah 10%

DVT570GF
18 meses
carvalho francês - 33% de primeiro uso

Limited Edition Carménère | vinho tinto
Carménère

16 meses
carvalho francês

8 meses

DVT561GF
12 meses

THREE LAGOONS
GRAN RESERVA

As três lagoas, que são encontradas na região aquífera de El Yali, se tornaram a inspiração para o desenvolvimento destes rótulos. A combinação
perfeita dos elementos principais que mantêm o equilíbrio destes vinhos: consistência, caráter e personalidade, assim como a natureza, mantém o
balanceamento do ecossistema. Apresentam sabores especiais e diferenciados, ideais para agradar os mais exigentes paladares.

Three Lagoons | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

DCH559GF
1 2 meses
carvalho francês

Three Lagoons | vinho branco
Chardonnay

DCH560GF
1 0 meses
carvalho francês

Three Lagoons | vinho branco
Syrah

WETLAND RESERVA

06 meses

DCH558GF
12 meses
80% carvalho francês e 20% americano

06 meses

Os rótulos trazem elementos da fauna e flora. Estes vinhos possuem notas frutadas e aromas amadeirados devido a sua passagem por
barricas. A acidez é equilibrada devido aos taninos maduros.

Wetland Reserva | vinho tinto
Cabernet Sauvignon

DCH557GF
1 0 meses
70% do vinho carvalho francês e americano

Wetland Reserva | vinho tinto
Carmenèré

DCH555GF
1 0 meses
70% do vinho carvalho francês e americano

Wetland Reserva | vinho tinto
Pinot Noir

06 meses

06 meses

DCH556GF
1 0 meses
50% do vinho carvalho francês

03 meses

Wetland Reserva | vinho branco
OURO
CIVB

WILD SWAN

DHC554GF

Sauvignon Blanc

Elegantes desenhos de cisnes negros selvagens são apresentados nestes rótulos, inspirados na fauna local. Apresentam equilíbrio gustativo,
fruto da delicada manipulação dos vinhedos. E expressam jovialidade e leveza como a natureza.

Wild Swan | vinho tinto

DCH550GF

Cabernet Sauvignon

Wild Swan 375ml | vinho tinto

DCH562GF

Cabernet Sauvignon

Wild Swan | vinho tinto

DCH553GF

Merlot

Wild Swan | vinho branco

DCH552GF

Sauvignon Blanc

Wild Swan | vinho branco

DCH551GF

Chardonnay

Wild Swan 375ml | vinho branco
Chardonnay

DCH563GF

Linha exclusiva Domno desenvolvida pela Yali.

FLAMINGO

Venda exclusiva pelo canal SM.

DCH511GF

Vinho tinto
Merlot

04 meses
carvalho francês e americano
30% do vinho

6 meses

DCH510GF

Vinho tinto
Cabernet Sauvignon

04 meses
carvalho francês e americano
30% do vinho

6 meses

DCH512GF

Vinho tinto
Cabernet Sauvignon 85%
e Syrah 15%

Vinho Branco
Sauvignon Blanc

4 meses

DCH513GF
4 meses

EUA
Amplos investimentos em modernidade e inovação aliados a
um incrível terroir, inseriram os Estados Unidos no painel dos
mais importantes países produtores de vinho. A primeira uva
europeia plantada na Califórnia foi a Mission, assim denominada
em homenagem às primeiras missões franciscanas. Trazida da
Espanha, foi levada para os EUA através do México. Difundiuse também pelo Chile e Argentina, onde ficou conhecida como
Criolla. Na quente região da Califórnia, as uvas mais cultivadas
são Cabernet Sauvignon e Chardonnay, embora excelentes
resultados também sejam obtidos com Merlot, Syrah e,
especialmente, a Zinfandel. Já no Oregon, de temperaturas não
tão altas como na Califórnia, os maiores destaques são sempre
os elegantes Pinot Noir e Chardonnay.

Situada na pitoresca cidade de Amador ao norte da Califórnia, Renwood Winery
está localizada no Vale de Shenandoah, perto da pequena cidade de Plymouth, no
Sierra Foothills. Uma das mais antigas regiões produtoras de uvas na Califórnia, que
remonta as primeiras corridas do ouro e que ainda mantem a charmosa arquitetura
rústica da época. Fundada em 1993, a Renwood Winery atualmente é uma das
produtoras de vinho mais respeitadas do Sierra Foothills, especializada em Zinfandel.
Os vinhos Renwood têm desfrutado consistentemente de altas classificações por
alguns dos principais críticos de vinho mais respeitados do mundo, refletindo a
habilidade dos enólogos e a cultura de devoção ao ofício da vinificação. A Renwood
Winery está plenamente conectada às suas origens e ao seu terroir, e isso se
reflete no compromisso com as técnicas de cultivo e de produção, além de serem
sustentáveis, respeitam profundamente o meio ambiente. Desde o início, a Renwood
tem se envolvido profundamente com a comunidade. Apoia ativamente uma variada
gama de organizações e causas sociais, porque entende que sua missão é muito
mais ampla do que elaborar e comercializar, é preciso ajudar a desenvolver o local
onde está inserida.
Joel Shelb – Enólogo

TIMBERLINE ZINFANDEL

Um vinho amplo e generoso, definitivamente um deleite para os sentidos. A criteriosa seleção de uvas dos melhores vinhedos da Renwood
resulta em um vinho intenso e elegante, revelando notas de frutas negras maduras e confeitos. As abundantes notas frutadas também se
mostram presentes no paladar, entrelaçadas por delicadas notas de pimenta preta e coco.

Timberline | vinho tinto
OURO
CCIWC

PREMIER OLD VINE
ZINFANDEL

Zinfandel

DUS082GF
18 meses em carvalho francês

Um vinho único, resultado da perfeita harmonia entre vinhedos com idade média de cinquenta anos. Macio e envolvente, carrega consigo o
DNA marcante da Zinfandel, com notas de framboesa e erva doce. O carvalho aparece de forma sutil, acompanhado por nuances de cereja
seca e tomilho. Opulento e complexo.

Premier Old Vine | vinho tinto
91
WE

CALIFORNIA ZINFANDEL

06 meses

Zinfandel

DUS081GF
18 meses em carvalho francês

06 meses

Um clássico exemplar de Zinfandel californiano. O aroma revela notas de frutas vermelhas confeitadas, com notas de framboesa e morango
em compota, resultado da perfeita maturação das uvas. O paladar mostra toda sua personalidade, carregando uma textura macia e sedosa.

California | vinho tinto
OURO
SIWC

Zinfandel

DUS080GF
14 meses em carvalho francês

06 meses

URUGUAI
Uruguai, do guarani: ”rio dos pássaros pintados”. Seu significado
traduz fielmente em um conceito o que se pode encontrar neste
país tão rico. Desde sua natureza abundante, arquitetura repleta
de antigas construções que fazem parte do patrimônio histórico
mundial, até vinícolas boutiques de alta tecnologia que elaboram
vinhos que surpreendem pela sua complexidade e personalidade
forte como é a do povo uruguaio.
Baseados em uma uva que é considerada a grande expressão
da viticultura local, a Tannat é a variedade mais representativa
do Uruguai. Apesar de possuir um grande leque de terroirs, as
uvas tintas são as que melhor se adaptaram, além de representarem 80% de toda plantação atual.
Fortemente influenciado pelo Rio da Prata e Oceânico Atlântico,
o Uruguai tem as suas principais regiões produtoras de vinhos na
costa sul – Maldonado, Canelones e Colônia.

Fundada em 2005, a vinícola familiar está localizada a 8 km de distância do litoral
uruguaio e é conhecida pelos seus já clássicos exemplares de Tannat. Elaborados
minuscionamente pelas famílias Bracco e Bosca, os vinhos Ombú são cultivados em
um micro terroir, na região do Rio Del Plata.
Marcelo Laitano - Enólogo

GRAN OMBÚ

Gran Ombú | vinho tinto
93
DES

Cabernet Franc

DUR007GF
50% do vinho
9 meses em carvalho

Gran Ombú | vinho tinto
Merlot

DUR008GF
9 meses em carvalho

OMBÚ RESERVE
Ombú Reserve | vinho tinto
Syrah

DUR006GF
50% do vinho
5 meses em carvalho

Ombú Reserve | vinho tinto
90
DES

Tannat

DUR005GF
50% do vinho
5 meses em carvalho

Ombú Reserve | vinho tinto
Petit Verdot

DUR004GF
50% do vinho
5 meses em carvalho

OMBÚ

Seu nome é uma homenagem à árvore Ombú, nativa do Uruguai e que também está presente na região da vinícola. Segundo uma história local, os antigos proprietários
das terras da vinícola tinham o costume de guardar suas riquezas sob a árvore Ombú. Com o passar dos anos, a árvore acabou sendo atingida por um raio e perdeu
suas folhas. Com o surgimento da vinícola, a árvore ganhou vida novamente, trazendo um significado para a Bracco Bosca de que seus vinhedos são a sua maior riqueza.

Ombú | vinho tinto
90
DES

DUR001GF

Tannat

Ombú | vinho tinto
Tannat, Syrah e
Petit Verdot

Ombú | vinho branco

DUR002GF
4 meses em carvalho

DUR003GF

Sauvignon Blanc

LA FLOR DEL OMBÚ

Nesta linha ´´sem preconceitos`` resgatou-se as uvas que foram importantes no passado uruguaio. Este exemplar vai contra a corrente dos Moscateis adocicados e efervescentes, sendo elaborado como vinho branco tranquilo e sem a intensa presença do açúcar. E como é o caso da Ugni Blanc, também conhecida como Trebbiano na Itália.

Vinho branco

DUR009GF

Moscato Branco

Vinho branco
Ugni Blanc

DUR010GF

ESPANHA
A Espanha é o país com a maior área cultivada de vinhedos no
mundo, aproximadamente 1,2 milhões de hectares, equivalente
a 15% da área mundial, contudo, é o terceiro maior produtor de
uva, ficando atrás de Itália e França. Massivos investimentos
em melhorias tecnológicas nas vinícolas e vinhedos espanhóis
no final do século XX culminaram em uma incrível evolução na
qualidade dos vinhos, além de terem colaborado para o plantio
de variedades internacionais, como Cabernet Sauvignon, Syrah,
Sauvignon Blanc e Chardonnay. O leque de vinhos espanhóis é
bastante variado, e não poderia ser diferente, afinal a Espanha
conta com mais de 600 variedades autóctones, entre elas
estão Albarinõ e Palomino, além da Garnacha e da prestigiada
Tempranillo, que resultam em vinhos encorpados, ricos e
potentes nas regiões de Rioja, Ribera del Duero e Penedès, além
dos intensos e profundos tintos da região de Toro. Em suma, a
Espanha produz vinhos que vão do estilo clássico ao moderno,
oferecendo ao consumidor uma ampla variedade de aromas,
sabores e sensações.

A empresa Marqués de Valdelacasa, S.L. foi constituída em 1999 com o objetivo
de cultivar e cuidar dos 180 ha. de vinhedos que originam os produtos das marcas:
Bodega del Palacio de los Frontaura Y Victoria e Nexus Bodega. A vinícola do
palácio dos Frontaura y Victoria nasceu em 1574, em um prédio de grande valor
arquitetônico, situado na região de Toro. Desde sua restauração, este palácio
simboliza o espírito de modernidade e inovação que inspira a vinícola a enfatizar a
cultura, harmonizando a tradição com a vanguarda. O resultado é que o processo
de vinificação se transforma em uma manifestação artística. É com este espírito que
em breve, iniciará a construção da nova vinícola, um projeto do prestigiado arquiteto
barcelones Carlos Ferrater. A uva Tinta de Toro, variedade nobre espanhola, por
excelência na vinificação de vinhos, gera uma evolução sem precedentes e de incrível
qualidade e consistência.
Juan Martín-Hinojal – Enólogo

APONTE RESERVA

A estrela de Toro, com produção limitada de 2600 garrafas, é um vinho exuberante. Foi elaborado a partir de vinhas centenárias. Apresenta
um espetáculo de sensações. Destaque para seus aromas frutados e de especiarias, com caráter empireumático, lembrando notas
defumadas de café tostado e tabaco. Em boca é muito persistente e harmonioso.

Aponte Reserva DO Toro | vinho tinto
93
GP

DOMÍNIO DE VALDELACASA

Tempranillo

DES016GF
1 8 meses
carvalho francês

Expressivo e intenso, é um tempranillo muito elegante. Seus taninos macios proporcionam um toque aveludado e um final persistente. Sua
indiscutível qualidade foi reconhecida com 90 pontos pelo Guía Penín.

Domínio de Valdelacasa DO Toro | vinho tinto
PRATA
IWC

FRONTAURA VERDEJO

Tempranillo

DES015GF

06 meses
carvalho francês

Este branco de variedade verdejo, encanta pela combinação de aromas de frutas maduras. No paladar é untuoso e persistente. Um vinho
que combina perfeitamente com o clima tropical brasileiro.

Frontaura Verdejo DO Rueda | vinho branco
Verdejo

VEGA MURILLO

18 meses

DES012GF

08 meses
carvalho francês

Este vinho jovem e alegre, elaborado com uvas procedentes de Toro, uma das regiões mais dinâmicas e excitantes da Velha Castilha,
apresenta excelente equilíbrio e qualidade técnica, proporcionando frescor e persistência.

Vega Murillo DO Toro | vinho tinto
PRATA
WSWA

Tempranillo

DES017GF
03 meses
carvalho francês

A Bodega Nexus está no coração de Ribera del Duero. Sua construção é recente,
porém, conta com toda a tradição e experiência do grupo Marqués de Valdelacasa,
combinando modernidade com técnicas tradicionais na elaboração de seus vinhos.
A Bodega, que conta com 4.700 m2, possui uma capacidade de processamento de
300.000 quilos de uva. A casta Tempranillo é autóctona da região de Ribera del Duero,
onde estão localizados os 40 hectares de vinhedos próprios da variedade tinta fina,
com denominação de origem - D.O. Ribera del Duero. Esta casta proporciona vinhos
elegantes e equilibrados, sejam eles jovens ou de guarda.

Juan Martín-Hinojal – Enólogo

NEXUS CRIANZA

Aromas intensos com notas de baunilha, caramelo e nuances balsâmicas é o que caracteriza este belo produto. Em boca é equilibrado e
macio e surpreende pela harmonia.

Nexus Crianza | vinho tinto
OURO
IWC

92
GP

Tempranillo

OURO
AWC

NEXUS KOSHER

DES020GF
12 meses
carvalho francês

De coloração vermelho violáceo, possui intensidade aromática com notas de frutas vermelhas, que remetem à amoras e framboesas. Um
genuíno tempranillo, fresco, redondo, sedoso e de taninos macios.

Nexus Kosher | vinho tinto

DES022GF

Tempranillo

NEXUS ONE

Jovem e intenso e bem equilibrado, caracterizado por seus taninos macios. Apresenta coloração vermelho rubi com reflexos violáceos. Ideal
para ser apreciado no frescor de sua juventude.

Nexus One | vinho tinto
Tempranillo

TIERRAS GUINDAS

DES019GF
06 meses
carvalho francês

Com aroma de frutos vermelhos frescos, como cereja e framboesa, apresenta notas lácteas e de baunilha, além de um delicado toque de
especiarias e pimenta preta. No paladar é elegante e fresco, confirmando seu caráter frutado. Possui taninos suaves, é sedoso e macio.

Tierras Guindas | vinho tinto
BEST WINE
WE

Tempranillo

DES021GF
04 meses
carvalho francês

Tinedo é a fazenda da família Alvarez-Arenas, que há gerações dedica-se à produção de vinhos. Seus vinhedos estão enraizados desde 1742 nas terras de La Mancha,
um cenário de natureza exuberante e parte de um mundo que inspirou o escritor
Miguel de Cervantes a criar Dom Quixote. Nessa área de 47 hectares a família cultiva
vinhedos de Tempranillo, Syrah e Cabernet Sauvignon. Manuel Esperanza e Amparo
Álvarez-Arenas iniciaram a partir de 2002, a renovação da vinha e reforçaram suas
preocupações sociais e ambientais, incentivando a sustentabilidade como um modelo de desenvolvimento agrícola, rural e social relacionado a cultura do vinho. A propriedade Tinedo pratica uma agricultura sustentável, excluindo o uso de herbicidas e
produtos sintéticos. O objetivo é obter vinhos equilibrados e complexos por meio de
uma vinha que completa o seu ciclo biológico, incluindo técnicas de conservação do
solo e uso do bagaço da uva para produção de adubo natural. O trabalho no campo
e na adega é compartilhado por pessoas completamente envolvidas com os valores
e objetivos da Tinedo, ou seja, conscientes da importância de um trabalho integrado
desde a vinha até o vinho, por isso, 100% das uvas são orgânicas e cultivadas na
propriedade.
Pablo Rubio – Enólogo

CALA N.2

A ousadia do rótulo rende homenagens a Dulcinéia, a grande paixão de Dom Quixote. É um vinho atraente e expressivo, onde a madeira
agrega complexidade ao fascinante aroma frutado. O equilíbrio proporcionado pela maciez de seus taninos resulta em um vinho cativante.

Cala N.2 | vinho tinto
OURO
CMB

CALA N.1

Tempranillo, Graciano
e Roussanne

DES002GF

18 meses
carvalho francês

Seu rótulo moderno, que traz a imagem de cada rosto que contribui no processo de elaboração deste expressivo vinho, apresenta profunda
relação com o objetivo da Tinedo: vinho como cultura. Um tinto bem estruturado, em boca é potente, com taninos vivos e boa persistência.
Nesta garrafa você encontra o resultado do trabalho integrado do homem com a terra, respeitando as características fidedignas de seu
terroir.

Cala N.1 | vinho tinto
Tempranillo, Shiraz e
Cabernet Sauvignon

JA!

ORGÂNICO

ORGÂNICO

DES001GF

breve passagem por carvalho

Intensa coloração vermelho rubi com reflexos violáceos, de boa limpidez e brilho. Aroma de grande expressividade e nitidez. Notas de cereja
confirmam o caráter frutado enquanto nuances de violeta e alcaçuz garantem a tipicidade do varietal e proporcionam maior complexidade
aromática. Vinho de boa estrutura, equilibrado, com ótimo frescor proporcionado pela fruta. Final de boca longo, repetindo as notas frutadas.

Ja! | vinho tinto
Tempranillo

ORGÂNICO

DES003GF

FRANÇA
França e Itália disputam o título de maior produtor de vinho no
mundo, as mais de 450 apelações e indicações de origem francesa garantem uma produção anual próxima de 4 bilhões de litros,
valor semelhante ao atingido pela Itália nos últimos anos. A mais
célebre região francesa provavelmente seja Bordeaux, soberana
na produção de vinhos tintos, geralmente produzidos em castelos
que são símbolos das propriedades, chamados Château. Outra
região de importantes vinhos é a Borgonha, diferentemente dos
potentes vinhos produzidos em Bordeaux, a Borgonha é o berço
dos mais consagrados Pinot Noir e Chardonnay franceses, sendo
que essas duas variedades ocupam mais de 80% da área cultivada da região. Em geral, são vinhos leves, porém complexos e
sofisticados, bem como os produzidos no Loire e na Alsácia, regiões referências para vinhos brancos, que geralmente são mais
aromáticos. Na região do Rhône, o maior destaque é a Syrah.
No sudeste francês, na Provance, os rosés são merecedores de
muita atenção, bem como alguns tintos, tão bons quanto os elaborados a partir da Tannat, no Madiran, sudoeste francês. Por
fim, Champagne, sinônimo de excelentes espumantes, localizada
no nordeste do país, desfruta de temperaturas amenas, ideal
para Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Na França, a cultura
dos vinhos confunde-se com a do próprio país. Os vinhos lá produzidos servem de inspiração para produtores do mundo inteiro.

O design da garrafa é sem dúvidas um destaque nesse champagne. Nos anos 90
uma marca de alta costura francesa chamada André Courrèges utilizava as garrafas cromadas, a Armand de Brignac surge então como uma releitura deste produto
áureo. Cada cor corresponde a um tipo específico de cuvée. A marca em si foi criada
por Nelly Cattier nos anos 50 para essa pequena boutique parisiense. Inspirada em
um livro que ela havia lido onde o personagem principal se chamava Mr. De Brignac,
Jean Jaque ressuscita a marca e presta homenagem a sua mãe Nelly que se doou
por toda vida ao crescimento e desenvolvimento da vinícola. 2010 foi o ano de consagração da enologia, e a garrafa dourada de Armand de Brignac foi considerada o
melhor champagne do mundo na degustação organizada para a revista internacional Fine Champagne, onde competiram grandes cuvées prestigiados sob a análise
e avaliação de um júri composto de masters of wine, além de experts e enólogos.
Jean-Jacques Cattier – Enólogo

BLANC DE BLANCS

O Armand de Brignac Blanc de Blancs revela o terroir único de Champanhe. O cuvée 100% Chardonnay é elaborado a partir de uvas provenientes de um tradicional terroir, o Côte des Blancs. No entanto, quase metade da composição é proveniente de Montagne de Reims, que
fornece maciez e leveza, colaborando para um grande potencial de envelhecimento. O Blanc de Blancs resultante deste assemblage tem um
caráter singular, com delicada característica frutada em perfeita harmonia com a intensidade e estrutura.

Blanc de Blancs
94
TP

ROSE

91
DM

DFR003GF
Chardonnay

Armand de Brignac Rose foi lançado logo após a versão Gold, criado como uma expressão única e para mostrar um vinho de distinta qualidade. O Armand de Brignac Rose é elaborado a partir da adição de 15% de vinho tinto ao assemblage final. Este Pinot Noir é colhido de
vinhas velhas que produzem frutos com grande intensidade de sabor. Isso proporciona uma textura mais profunda para o champanhe e ricas
nuances de frutas vermelhas, tornando-se um vinho perfeito para desfrutar do início ao fim da noite.

Rose
92
WS

BRUT GOLD

DFR002GF
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Armand de Brignac Gold Brut foi o primeiro cuvée do portfólio. A ambição da família Cattier, foi criar o melhor cuvée de prestígio para o século
XXI, ainda refletindo as ricas tradições da vinificação de Champagne. É assim que o domínio do assemblage - safras, terroirs e variedades
de uvas - torna-se a essência da filosofia de Armand de Brignac.

Brut Gold
95
DM

DFR001GF
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Desde de 1625 a família cultiva vinhas em Chigny Les Roses, uma pequena aldeia
encantadora no coração da Montagne de Reims, conhecida pela excelência das
suas uvas, porém, foi somente no início do século XX que as primeiras garrafas de
Champagne Cattier foram comercializadas. Empresa 100% familiar, por muitos anos
elaborou champagnes para consumo local, começando as exportações na década
em 1970. O estilo Cattier se mantém ao longo das gerações, sempre atentos ao
desenvolvimento de suas vinhas em um terroir especial, originando equilíbrio perfeito
entre fruta e processo de elaboração. Atualmente são 33 hectares em plena produção, cultivados de forma eco-responsável por mais de 20 anos, tornando-se um dos
precursores da viticultura sustentável em Champagne. A colheita das uvas é feita
de maneira selecionada e manual e os vinhos-base são elaborados em separado
de acordo com as safras, variedades e parcelas de vinhedos. Para que um excelente Champagne seja elaborado, o local onde ocorrerá sua evolução é de extrema
importância. Cattier detêm uma das adegas mais profundas de toda a região de
Champagne, situada a 27 metros abaixo do solo calcário, permitindo uma perfeita
evolução longe da luz e das oscilações climáticas.

PREMIER CRU
Brut Rosé | Champagne
VAE

Chardonnay 10%, Pinot Noir 50% e
Pinot Meunier 40%

Brut Antique| Champagne
VAE

DFR013GF

DFR012GF

Chardonnay 25%, Pinot Noir 35% e
Pinot Meunier 40%

VAE

QUARTZ
Brut | Champagne

DFR011GF

Chardonnay 20%, Pinot Noir 30%
e Pinot Meunier 50%

ICÔNE

Brut | Champagne
Chardonnay 20%, Pinot Noir 30%
e Pinot Meunier 50%

DFR010GF

Desde que foi criada em 1883, em Bordeaux, Maison Sichel permaneceu em primeiro
lugar, como um negócio familiar. No começo era um simples escritório de aquisições
que se transformou em uma empresa de comércio internacional, e gradualmente se
envolveu cada vez mais na elaboração de vinhos. Maison Sichel aproveitou todas as
oportunidades para expandir seu campo de competência e ação. A empresa sofreu
uma transformação dramática nos últimos 50 anos, com a compra de uma unidade de vinificação, construção de uma linha de engarrafamento, aquisição de duas
propriedades, bem como a contratação de um enólogo e a construção de uma cave
para Grands Crus. Nossos longos anos de experiência e um estreito envolvimento no
processo de vinificação real significam que nossos clientes podem ter certeza de que
sabemos exatamente o que elaborar e como envelhecer o vinho. Desde 1967, conseguimos oferecer aos nossos clientes reservas especiais. Graças à nossa adega Cave
Bel-Air, nossos 5 vinicultores aplicam os melhores métodos para obter exatamente
o estilo de vinho que o cliente solicita. Prestamos atenção às necessidades específicas de todos e cada um dos nossos clientes, realizando inspeções de produtos em
todas as etapas do processo, de modo a garantir a elaboração de vinhos com as
características desejadas.

Fleur de Fonplegade Saint-Émilion Gran Cru | Vinho tinto
Cabernet Franc 5%, Merlot 85%
e Cabernet Sauvignon 10%

ARGADENS BORDEAUX

DFR024GF

12 meses
carvalho francês

O nome original desta propriedade, que remonta aos séculos XII e XVI, foi La Salle d\’Argadens. Tornou-se Château Argadens em 2002,
quando foi comprado pela Maison Sichel com o objetivo de expressar todo o potencial de seu maravilhoso terroir e tornar-se uma das propriedades de referência na categoria Bordeaux Supérieur. Para conseguir isso, a empresa investiu muito em termos de finanças, tempo e
tecnologia. A primeira vindima de Sichel na propriedade foi 2002.

Château Argadens Bordeaux AOC | Vinho branco
Sauvignon Blanc 65% e
Sémillon 35%

03 meses
carvalho francês

Château Argadens Bordeaux Supérieur AOC | Vinho tinto
Cabernet Franc 5%,
Merlot 63% e
Cabernet Sauvignon 32%

DFR022GF
03 meses
carvalho francês

SIRUS Bordeaux | Vinho tinto
Merlot 60% e
Cabernet Sauvignon 40%

Château Lauduc Bordeaux AOC | Vinho tinto
Merlot 75% e
Cabernet Sauvignon 25%

DFR021GF

12 meses
carvalho francês

SIRUS Bordeaux | Vinho branco
Sauvignon Blanc 50% e
Sémillon 50%

DFR020GF

DFR023GF
12 meses
carvalho francês

DFR025GF

ITÁLIA
Batizada pelos gregos como “Enotria”, Terra dos Vinhos, na
Itália todas as regiões possuem vinhedos, tradições e diversas
denominações de origem. Os inúmeros investimentos em busca
de qualidade resultaram em vinícolas com equipamentos
modernos, com tanques de aço inox, esteiras para seleção de
uva entre outros, que somados ao trabalho desenvolvido em
melhorias nos vinhedos, como identificação de clones varietais,
introdução de novas variedades, busca por produções mais
equilibradas, com menor produtividade, resultaram em vinhos
únicos, que mantiveram o estilo clássico e tradicional, mas
ganharam em finesse e delicadeza. De norte a sul os vinhos
italianos são bastante diferentes. Enquanto a Sicília é renomada
pelo Nero D’Avola, o Vêneto é conhecido mundialmente
pelo clássico Amarone, que é elaborado com uso de uvas
naturalmente desidratadas. No Piemonte a estrela é a uva
Nebbiolo, que reina solitária nos robustos e profundos Barolos,
assim como nos potentes e elegantes Barbarescos. A Toscana é
o maior reduto para a Sangiovese, onde seus diferentes clones
são transformados em verdadeiras obras de arte, os tradicionais
Chiantis e Brunellos. Também conhecida como o “Calcanhar da
Bota”, a região da Puglia é o berço da uva Primitivo, ganhando
muito prestígio especialmente na comuna de Manduria. Uma
garrafa de vinho italiano não carrega consigo apenas um volume
de vinho, ela representa toda tradição e cultura de um povo que
ama sua história.

Fundada no ano de 2006, Tenuta Ulisse é hoje o marco simbólico do renascimento
enológico de Abruzzo, na Itália. É a expressão moderna de uma tradição secular de
amor e dedicação à terra, tornando-se uma das principais propriedades vitivinícolas
na região. A vinícola apropriou-se do enorme potencial do terroir da região e das
antigas variedades lá cultivadas, trazendo para o mundo contemporâneo uvas
autóctones, como Montepulciano D’Abruzzo, Trebbiano D’Abruzzo, Pecorino, Passerina
e Cococciola. Os rótulos da Tenuta Ulisse são o resultado da paixão e da experiência
de Antonio e Luigi Ulisse, irmãos dedicados a expressar o potencial e o caráter da
região, traduzindo os mais significativos e exclusivos vinhos finos da respeitável região
de Abruzzo. Qualidade e paixão: estes são os princípios desta empresa familiar, que
leva para todas as frentes de negócio, o compromisso em redescobrir variedades de
uvas nativas e reinventá-las internacionalmente. Ela apresenta-se como uma vinícola
moderna e dinâmica, incorporando modernas tecnologias de vinificação com o estilo
enérgico da vida contemporânea, expressando o potencial e caráter das variedades
de Abruzzo.
Antonio Ulisse - Enólogo

10 VENDEMMIE

Dez safras de Montepulciano em uma única garrafa, fundidas e lançadas como uma só! O 10 Vendemmie Limited Edition da conceituada e
moderna Tenuta Ulisse é um resultado de um longo trabalho, buscando personificar a verdadeira essência dos grandes vinhos da região de
Abruzzo.

Limited Edition | vinho tinto
99
LM

AMARANTA

Montepulciano

DIT089GF
12 meses
carvalho francês

Um excelente vinho comporta em seu entorno uma grande vinícola com condições únicas de solo e clima. Assim, todas as propriedades
de Tenuta Ulisse têm características especiais em termos de exposição, microclima, composição de solo e ventilação. Cada característica
expressa sua própria identidade, um bem protegido e aprimorado a cada nova garrafa.

Amaranta 750ml | vinho tinto

DIT085GF

Amaranta 1,5L | vinho tinto

DIT086GF

PRATA OURO
IWC
MV

Montepulciano d’Abruzzo

12 meses
carvalho francês

SOGNO DI ULISSE

Sogno Di Ulisse | vinho branco

DIT080GF

Chardonnay e Malvasia

Sogno Di Ulisse | vinho tinto
Montepulciano D’Abruzzo

DIT081GF

TENUTA ULISSE

Tenuta Ulisse | vinho tinto
OURO BRONZE
MV
IWC

Montepulciano D’Abruzzo DOP

Tenuta Ulisse | vinho branco
BRONZE
DC

DIT083GF

Passerina

Tenuta Ulisse | vinho branco
DUPLO OURO
CW&SA
OURO
IWC

DIT084GF

DIT082GF

Pecorino

Tenuta Ulisse | vinho rosé
Montepulciano

DIT088GF

Fundada em 1986, a vinícola pertence à família Capaldo e produz 3,5 milhões de
garrafas por ano em um total de 600 hectares de vinhedos, no território de Irpínia.
A adega está localizada em Sorbo Serpico, na província de Avellino. Uma das visões
mais importantes de Feudi di San Gregorio é acreditar que o nascimento de um vinho
tem o mesmo processo criativo de uma obra de arte. O amor e paixão no cuidado
das plantas, o compromisso na colheita da uva e a paciência enquanto se espera
para o vinho amadurecer, significa que cada garrafa expressa sua personalidade e
se torna uma obra de arte. Ao longo dos anos, a missão da Feudi di San Gregorio,
foi a de adquirir terras que abrigam vinhas seculares. Estamos particularmente orgulhosos com nosso vinhedo Serpico - uma terra que produz há mais de duzentos
anos, vinhas que sobreviveram à filoxera e que hoje oferecem uvas de caráter único
e verdadeiro. É como se essas grandes videiras “ancestrais” fossem como pais cuidadosos encorajando seus descendentes a tomar o caminho certo na vida.
Pierpaolo Sirch - Enólogo

TAURASI

Um vinho de sabor cheio e equilibrado, com taninos doces e macios que conferem ótima persistência aromática. O vermelho rubi
brilhante e as notas de cereja, canela, noz-moscada, baunilha e anis fazem do TAURASI um vinho singular.

Taurasi DOCG | vinho tinto
Aglianico

FALANGHINA

DIT093GF
18 meses
carvalho francês

09 meses

O perfume intenso e persistente, combinado às notas delicadas de flores e frutas brancas fazem do FALANGHINA um vinho equilibrado e
fresco. Em boca apresenta um acabamento limpo.

Falanghina Del Sannio DOCG | vinho branco

DIT091GF

Falanghina

RUBRATO

O vermelho rubi intenso e as notas de frutas silvestres pretas, alcaçuz e mato tornam o RUBRATO um vinho especial. Em boca, apresenta
um sabor equilibrado com uma delicada nota balsâmica.

Rubrato Irpinia Aglianico DOC | vinho branco

DIT092GF

Aglianico

FIANO DI AVELLINO

Fiano di Avellino representa a riqueza dos vinhedos da região sul da Itália. Apresenta coloração amarelo dourado com reflexos esverdeados,
com aroma intenso e marcante, revelando delicadas nuances do mediterrâneo. As notas oscilam entre tons de camomila fresca e vibrantes
notas de pêssego amarelo e doce de laranja. Um vinho de grande complexidade e elegância, com notas típicas frutadas, que são complementadas pelo frescor e mineralidade.

Fiano Di Avellino DOCG | vinho branco
Fiano

DIT090GF

No ano de 1984, Rita Tua e Virgílio Bisti, realizaram o sonho de comprar uma pequena
propriedade de terras que se tornaria nos anos consequentes, a conceituada vinícola
Tua Rita.
Localizada em Suvereto, vilarejo medieval da Toscana, o cenário é emoldurado por
uma paisagem montanhosa com antigas oliveiras e preciosos vinhedos.
Os dois hectares iniciais de vinhedos cultivados com muito cuidado e paixão, levaram
a Tua Rita ao pioneirismo em experimentos de produção no modelo “vin de garage”
– conceito de vinhos de pequena produção, feitos com cuidados extremos e técnicas
exclusivas.

Stefano Frascolla - Enólogo

REDIGAFFI

Redigaffi é um Merlot in purezza, que deve seu nome a um pequeno riacho que corre junto à propriedade. Em 1994, quando Rita e Virgil reservaram duas barricas da produção Merlot, talvez não imaginavam que haviam criado o que se tornaria um vinho de prestígio internacional.
A partir das vinhas plantadas em 1988, no coração da empresa, nasceu um vinho excepcional. A localização do vinhedo, a composição do solo
e o microclima único, resultaram em um vinho único. O primeiro vinho italiano a receber 100 pontos de Robert Parker.

Redigaffi | vinho tinto
95
WS

PER SEMPRE

98
JS

Merlot

DIT078GF
18 - 20 meses
carvalho francês

Quando perguntaram a Virgilio, fundador da vinícola junto de sua esposa Rita, qual era a uva de sua preferência, respondeu sem hesitação:
”La Syrah, per sempre”.

Per Sempre | vinho tinto
93
WS

95
WA

Syrah

DIT078GF
22 meses
carvalho francês

04 meses

98
JS

GIUSTO DI NOTRI

Seu nome é uma homenagem a um dos mais belos edifícios religiosos de Suvereto, a igreja de San Giusto e também ao primeiro vinhedo da
empresa, plantado na localidade de Notri. Produzido pela primeira vez em 1992, Giusto di Notri é um vinho elaborado predominantemente
com Cabernet Sauvignon. Este rótulo acompanha a vinícola desde seu início, sendo testemunho da sua essência e filosofia: inovação, experimentação, respeito aos ritmos naturais e amor a terra.

Giusto Di Notri | vinho tinto
94
RP

97
JS

Cabernet Franc, Merlot e
Cabernet Sauvignon

DIT077GF
18 meses
carvalho francês

PERLATO DEL BOSCO

Perlato Del Bosco Rosso é o Sangiovese in purezza da Tua Rita. Quando a fazenda foi comprada, Sangiovese era a variedade predominante,
juntamente com Trebbiano. Depois de várias vinificações, buscando exaltar o máximo potencial da maior videira Toscana, outro caminho foi seguido. Em 2003 um novo clone de Sangiovese foi selecionado, com melhor adaptação ao clima mais seco e as altas temperaturas dos quentes
verões da costa da Toscana. Em 2011, tem-se a primeira safra de uvas cultivadas exclusivamente deste vinhedo. A espera foi longa, mas o clone,
o solo e as condições climáticas particulares demonstram hoje todo o poder da Sangiovese, em uma expressão de grande beleza.

Perlato Del Bosco | vinho tinto
93
RP

ROSSO DEI NOTRI

92
JS

Sangiovese

DIT076GF
12 meses
carvalho francês

Representa muito bem o estilo de vinhos Tua Rita, com diferentes graus de complexidade. As características únicas de cada variedade e de
cada parcela específica dos vinhedos, expressa um elemento comum: a capacidade de cada rótulo em transmitir o caráter e a personalizadade do terroir de Colline Metallifere.

Rosso Dei Notri | vinho tinto
91
WS

92
JS

Merlot 16,6%,
Cabernet Sauvignon 16,7%,
Sangiovese 50,0%
e Syrah 16,7%

DIT075GF
Carvalho francês

Dievole é uma das mais antigas vinícolas na Toscana. Sua primeira safra remonta a
1090, quando dois agricultores, Vinizio del Fu Sichelmi e Rodolfino del Fu Ardimanno,
adquiriram os direitos de uma terra rica e exuberante, conhecida como “Dieulele” ou
“Vale Divino”, para começar a fazer vinho. O contrato original, que foi estipulado pelo
Notário Bellundo, foi oficializado em 10 de maio de 1090, ainda hoje existe e pode ser
encontrado nos arquivos da cidade de Siena. Dieulele foi chamado o Vale Divino por
uma simples razão: o seu terroir foi e ainda é perfeito para o cultivo de castas nativas
da Toscana, a mais importante é a Sangiovese. Ao longo dos anos o nome Dieulele
evoluiu para Dievole, porém a tradição de fazer vinho de alta qualidade manteve-se
inalterada. Uma parte de Dievole tem mais de 900 anos de idade. Outra ainda está
para nascer. Atualmente, a propriedade Dievole está situada no coração de Chianti
Clássico. Os 370 hectares são todos englobados dentro de uma única propriedade
perto da vila etrusca de Vagliagli. Dezesseis vinhedos únicos de Dievole cobrem 54
hectares e estão situados a 300-420 metros (900-1400 pés) acima do nível do mar.
Reúne as condições perfeitas para elaborar o melhor dos clássicos nas variedades
de uvas da Toscana. Na Dievole é cultivada principalmente a casta Sangiovese 80%
do total da produção.
Alberto Antonini – Enólogo

NOVECENTO

Destaca-se por sua complexidade e amplitude aromática. Notas de fruta e madeira oscilam como em uma harmônica dança. Aromas de
ameixa e cereja negra mostram a excelente maturação das uvas, enquanto nuances de baunilha e alcaçuz revelam sua bela evolução. Em
boca a madeira aparece de forma muito integrada à fruta, assim como no aroma. Os taninos são abundantes, porém incrivelmente aveludados, resultando em uma textura macia e sedosa. A acidez equilibrada abre caminho para um longo final de boca, que evidencia a exuberância
das frutas negras maduras, exaltando a qualidade de matéria-prima.

Novecento Chianti Classico Riserva DOCG | vinho tinto
Sangiovese, Uvas Autóctones

BROCATTO

12 meses
carvalho francês

12 meses

Os aromas de café e especiarias, cedidos pelo carvalho, não escondem as vibrantes notas de frutas vermelhas como cereja e framboesa,
e tampouco roubam o encanto das delicadas nuances de flores como lavanda e violeta. No paladar é potente. Os taninos macios mostram
grande desenvoltura ao balancear com precisão a acidez firme deste IGT. As notas de café, especiarias e baunilha são confirmadas, abrindo
caminho para um final de boca muito persistente.

Brocatto Chianti Toscana IGT | vinho tinto
Sangiovese, Merlot, Petit Verdot

VENDEMIA

DIT071GF

DIT073GF
8 meses
carvalho francês

06 meses

O primeiro plano aromático é dominado por intensas notas de frutas vermelhas e negras. No paladar mostra bom corpo e volume. A acidez
aparece de forma suculenta, enaltecendo as características frutadas do vinho e dando mais vida ao conjunto. O final de boca é cheio, com
notas de frutas vermelhas e alcaçuz.

Vendemia Chianti Classico DOGC | vinho tinto
Sangiovese, Uvas Autóctones

DIT072GF
12 meses
80% do vinho carvalho esloveno e
20% carvalho francês

06 meses

Monte del Frá está localizada no vilarejo de Custoza, apenas 15 Km de Verona. Os
primeiros registros de Monte del Frá, que podem ser encontrados na biblioteca histórica de Verona, datam de 1492, quando a propriedade foi tomada por monges da
ordem de Santa Maria della Scala e somente em 1806, através de um documento
escrito por Napoleão Bonaparte, as terras foram colocadas a leilão. Atualmente a
vinícola pertence à família Bonomo, que possui mais de 140 hectares de vinhedos
no coração de Custoza. Ao selecionar cuidadosamente a terra para plantar vinhas e
através da implementação de práticas agronômicas, Monte del Frá tornou-se uma
das vinícolas mais vanguardistas para a produção de uvas de alta qualidade. As vinhas são cultivadas no sistema Guyot nas áreas de Lugana e com o sistema clássico
”pergola” no Valpolicella Classico. Estas vinhas produzem apenas 2-3 Kg de uvas por
planta e são a base para altos padrões de qualidade da vinícola. Estas técnicas garantem a capacidade da Monte del Frá para produzir vinhos de prestígio.
Claudio Bonomo – Enólogo

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Um tinto intenso e poderoso, de aromas frutados e nuances de pimenta e canela. É um verdadeiro convite a uma degustação sem pressa,
saboreando a robustez, o equilíbrio e a persistência deste incomparável produto. É pura inspiração!

Amarone Della Valpolicella DOC | vinho tinto
93
WS

94
WE

Corvina, Corvinone e Rondinella

DIT043GF
24 meses
carvalho francês

08 meses

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | Ripasso
Um tinto com estilo elegante e convidativo. Complexo e estruturado, garantindo longa persistência e equilíbrio. Um produto marcante.

Valpolicella Classico Superiore - Ripasso | vinho tinto
91
WS

Corvina, Corvinone e Rondinella

DIT042GF

18 meses
carvalho francês

VALPOLICELLA CLASSICO
Extremamente elegante, impressiona pela finesse e concentração. Um produto bem equilibrado e tradicional. Surpreenda-se!

Valpolicella DOC Classico | vinho tinto
Corvina, Corvinone e Rondinella

DIT041GF

CUSTOZA DOC SUPERIORE | Ca del Magro
O aroma é intenso, complexo e envolvente. O início é frutado e floral, porém, a característica cítrica gradativamente dá espaço para diferentes camadas aromáticas, que evoluem para notas de baunilha, mel, avelã, pimenta branca e um delicado toque mineral. Em boca revela
textura sedosa e macia. Os aromas tornam a aparecer, sustentados por uma grande estrutura. A acidez, em perfeito equilíbrio, proporciona
vivacidade e frescor.

Custoza DOC Superiore | Ca del Magro | vinho branco
Garganega, Trebiano Toscano,
Tocaí Friulano, Cortese, Chardonnay
Riesling Itálico-Malvasia, Icrocio Manzoni

4 meses
carvalho

DIT044GF
06 meses

LUGANA
Um branco equilibrado, jovem e refrescante. Combina boa cremosidade com notas de flores brancas, damascos, amêndoas e nuances
herbáceas.

Lugana DOC | vinho branco
Trebbiano de Lugana

DIT040GF

Uma das mais antigas e prestigiadas famílias nobres italianas. Seus primeiros registros datam do ano 1.000 e incluem um Papa e um Santo. Foram nomeados com o
título de Príncipe em 1730 pelo Papa Clemente XII. A origem da família está intimamente ligada à história da charmosa e inspiradora região da Toscana, onde estão
enraizadas suas tradições e localizados seus vinhedos – uma referência no universo
dos vinhos italianos. Em 1992, Duccio Corsini decidiu, ao lado do enólogo Carlo Ferrini,
investir na elaboração de vinhos de uvas cultivadas na esplêndida propriedade da
família na cidade de San Casciano Val di Pesa, nordeste de Chianti Classico. As terras pertencentes aos Corsini desde o século XV são, hoje, a base de belos vinhedos
plantados em colinas, que integram um terroir perfeito para o engrandecimento da
alma dos vinhos Príncipe Corsini.
Carlo Ferrini – Enólogo

ZAC

Homenagem a Zia Anna Corsini, irmã do Príncipe Don Tommaso Corsini, uma senhora de grande caráter e personalidade. Esse poderoso
e exclusivo “IGT” Super Toscano, da região de San Casciano in Val di Pesa – Florence, com produção limitada de 1800 garrafas, representa
com fidelidade a expressão de seu terroir e de safra. Sua exuberante estrutura e persistência proporcionam uma degustação repleta de
descobertas em aromas e sabores.

Zac Toscana IGT | vinho tinto
91
WA

93
JS

DON TOMMASO

Sangiovese

DIT005GF
18 meses
carvalho francês

Este vinho é dedicado a Tommaso Corsini, grande inovador. Ele que era especialista em agricultura e pecuária. Produto de muita personalidade, classe e elegância. Seu aroma de ameixa com um toque elegante de madeira combina perfeitamente com a estrutura apresentada
em boca.

Don Tommaso Chianti Classico DOCG | vinho tinto
92
WA

CORTEVECCHIA

08 meses

95
JS

Sangiovese e Merlot

18 meses
carvalho

DIT004GF
12 meses

Um Chianti Clássico que mostra toda a essência de seu terroir. Aroma intenso de compota de frutas vermelhas, toques de pimenta preta
e nuances de nozes e alcaçuz. Em boca é rico em estrutura tendo bom frescor, fruta e especiarias provenientes da madeira. Apresenta um
final persistente com toques de morango cozido.

Cortevecchia Chianti Classico Riserva | vinho tinto
93
JS

RECOMENDADO
DC

Sangiovese,
Colorino e Canaiolo

20 meses
carvalho francês

DIT003GF
06 meses

LE CORTI

Um verdadeiro achado. Este tinto com aromas mesclados de groselha, cereja e geleia de framboesa, com toques florais que lembram violeta,
além de nuances de nozes, apresenta um agradável frescor. Um vinho convidativo que em boca mostra-se equilibrado e com um final bem
frutado.

Le Corti Chianti Classico DOCG | vinho tinto
93
JS

CAMPORSINO

Sangiovese, Colorino e Canaiolo

DIT002GF
12 meses
carvalho francês

Chianti clássico macio. Seu aroma é frutado, lembrando cereja com toques florais de violeta. Em boca apresenta boa persistência e corpo.

Camporsino Chianti DOCG | vinho tinto
Sangiovese

DIT001GF

Montalcino é uma linda Vila da Toscana, situada numa colina perto de “Val d’Orcia”.
Caracteriza-se por um centro histórico que ainda mantém o charme da antiga vila
medieval, com as suas paredes, becos e prédios antigos. É a famosa Terra dos
Brunellos. Dentro deste território, que sempre se dedicou a produção de vinhos
de qualidade, encontramos a Podere Brizio. Sua história remonta ao final dos anos
setenta, com uma extensão territorial de cerca de 27 hectares, dos quais 9 são
vinhas e 2 são olivais. Por estar situada ao sudeste de Montalcino, perto do Monte
Amiata, o clima específico desta área faz com que a Sangiovese expresse todo o
seu potencial.
Alberto Antonini – Enólogo

ROSSO DI MONTALCINO

Seu aroma é muito expressivo. Notas de cereja negra e framboesa são envolvidas por traços florais e uma delicada nuance mentolada. A
madeira, não excessiva, aparece apenas no final, mostrando-se elegante e bem integrada ao vinho.
Em boca impressiona pelo equilíbrio geral, é rico e generoso. Os taninos aparecem de forma marcante, mas sem exageros. A acidez
torna-o suculento, abrindo caminho para o delicioso frutado que aparece no final da boca.

Rosso di Montalcino DOC | vinho tinto
Sangiovese

DIT070GF
16 meses
carvalho francês

06 meses

Desde 1921, a Varvaglione Vigne e Vini elabora vinhos na região da Puglia, conhecidos como primitivos unindo a mais nova tecnologia às tradições de pelo menos três
gerações. Aos cuidados de Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, a vinícola orgulha-se
de sua equipe de dedicados e apaixonados colaboradores, inspirados em uma reminiscência proveniente de três gerações. A terra em que se estabelece é favorecida
pelas condições climáticas, sendo esse um dos fatores que faz a Varvaglione Vigne
& Vini ter uma assinatura consolidada no mundo do vinho. Cada fase de elaboração recebe a devida atenção: a criteriosa seleção das uvas, o meticuloso controle
no processo de vinificação e a constante busca no aperfeiçoamento das técnicas
criam o diferencial destes emblemáticos rótulos. Trata-se de um processo lento e
constante que necessita da dedicação do viticultor e o sentido apurado do enólogo.
Para garantir a evolução constante de seus vinhedos e vinhos, a Varvaglione mantém
uma parceria com a Universidade de Udine e de Bolonha, que monitoram sistematicamente suas atividades. Atualmente, almeja dentro de um ambicioso plano, trazer
em suas garrafas o charme da cultura única, que longe do habitual, se concentra
principalmente em variedades de uvas indígenas como uma expressão moderna de
uma história antiga. A prova do sucesso é a longa e prestigiosa lista de premiações e
elogios recebidos ao longo dos anos. Além disso, obteve também os Certificados de
Qualidade, auditados pela BRC Certification body: IFS – International Food Standard,
ISO 22000, ISO 22005, ISO 9001 e ISO 14001.
Dott. Cosimo Varvaglione – Enólogo

1921
Primitivo Di Manduria

Vermelho rubi intenso com reflexo grená. Apresenta-se grandioso no paladar, com muito volume e amplitude. A generosidade alcoólica
somada à acidez equilibrada e aos taninos em perfeita maturação resulta em um vinho potente, macio e sedoso. O final de boca é longo,
revelando suaves notas de especiarias.

1921 Primitivo Di Manduria Riserva DOP | vinho tinto
Primitivo

PAPALE LINEA ORO
Primitivo Di Manduria

DIT057GF

15 meses
em grandes barris de carvalho

Este rico encorpado vinho é 100% maturado em barricas de carvalho francês e americano durante 10 meses, em seu bouquet se destaca o
aroma intenso com notas de ameixa preta, folhas de louro, nozes e figo. Em boca é estruturado com notas amadeiradas e nuances balsâmicas. Um belo convite a uma degustação sem pressa, apenas com o desejo de saborear o verdadeiro terroir da região de Puglia.

Papale Linea Oro Primitivo Di Manduria DOP 750ml | vinho tinto

DIT053GF

Papale Linea Oro Primitivo Di Manduria DOP 1,5l | vinho tinto

DIT059GF

Papale Linea Oro Primitivo Di Manduria DOP 3l | vinho tinto

DIT055GF

MELHOR VINHO
TINTO ITALIANO
LUCA MARONI

Primitivo

10 meses
carvalho francês e americano

06 meses

OURO
MV

PAPALE
Primitivo Di Manduria

Em uma versão macia e fácil de ser apreciado, este primitivo, apresenta aroma intenso com notas de ameixa, alcaçuz e nuances de especiarias. Em boca é equilibrado, um verdadeiro achado.

Papale Primitivo Di Manduria DOP | vinho tinto

DIT052GF

Papale Primitivo Di Manduria DOP 1,5L | vinho tinto

DIT058GF

OURO PRATA
BWT CMB

Primitivo

8 meses
carvalho francês

06 meses

12 E MEZZO | Primitivo Del Salento
Sua apresentação high style e design jovem são um convite para apreciá-lo em sua juventude. Saboroso e elegante, muito fácil de degustar.
Permita-se essa experiência, você vai se surpreender com a qualidade dos aromas de cereja, chocolate e com a sua boa persistência.

12 e Mezzo - Primitivo Del Salento IGP | vinho tinto
OURO
CMB

12 E MEZZO | Negroamaro
Del Salento

OURO
MV

Primitivo

DIT051GF

12 meses
carvalho americano

Vinho de exuberante intensidade aromática. Notas de frutas vermelhas e negras mesclam-se às delicadas nuances de baunilha, revelando a
perfeita integração do carvalho. Um vinho de grande elegância e sofisticação. Os taninos, perfeitamente maduros, envolvem o paladar com
uma textura macia e aveludada.

12 e Mezzo Negroamaro Del Salento IGP | vinho tinto
PRATA
AWC

Negroamaro

DIT049GF

3 meses de maturação em
barricas de carvalho francês

12 E MEZZO | Malvasia Del Salento
De grande intensidade aromática, apresenta notas de frutas tropicais que expressam todo o caráter varietal, enquanto nuances de mel e
baunilha aportam elegância e complexidade ao olfato. No paladar é bastante frutado. O aroma adocicado é balanceado por uma acidez viva
e refrescante que garante boa persistência.

12 e Mezzo Malvasia Del Salento IGP | vinho branco
OURO
SMV

Malvasia Branca

DIT056GF

MOI - Primitivo Puglia

Incorpora o conceito da linha jovem, em seu bouquet mostra aromas com nuances de especiarias, cassis e violeta. Em boca é equilibrado
com taninos macios, persistente e com notas de frutos secos, tâmara e ameixa.

MOI - Primitivo Puglia IGP | vinho tinto
BRONZE
IWC

MARFI
Chardonnay Di Puglia

DIT050GF

Primitivo

Este vinho é uma singela homenagem à filha mais velha da família Varvaglione, Marzia Filomena. Elegantemente elaborado, apresenta uma
coloração amarelo dourado. No olfato se destacam os aromas com notas de abacaxi, melão e nuances de baunilha.

MARFI - Chardonnay Di Puglia IGP | vinho branco
Chardonnay

DIT054GF

Fundada em 1997, na Região da Sicília na Itália, pelo Conde Paolo Marzotto que tinha
como objetivo criar um vinho que representasse a singularidade do terroir da Sicília
inspirado nas tradições do Châteaux, grande vinho francês. Atualmente, a segunda
e terceira gerações trabalham unidas. Determinação, paixão e tradição são os valores que levaram a Baglio di Pianetto a ser uma referência no mercado de vinhos
italianos.
O processo de produção e elaboração dos vinhos é expresso diariamente no delicado equilíbrio entre o homem e a natureza, perceptível na delicadeza de cada taça
degustada.

BAGLIO DI PIANETTO

Nero D´Avola IGT | vinho tinto
Nero D´Avola

DIT061GF
18 meses
carvalho francês

Ramione IGT | vinho tinto
Merlot 50% e
Nero D´Avola 50%

DIT062GF
12 meses
carvalho francês
50% de segundo uso

Cembali IGT | vinho tinto
90
WS

Nero D´Avola

Petit Verdot

18 meses
carvalho francês

12 meses

DIT064GF
18 meses
carvalho francês

Ra´Is IGT | vinho de sobremesa
Moscato branco

12 meses

DIT063GF

Carduni | vinho tinto
90
AD

12 meses

12 meses

DIT065GF
14 meses
carvalho francês

No coração da terra do Brunello, em Castelnuovo dell´Abate, na província de Siena,
estão localizadas, desde 1975, as terras de Mastrojanni. A área é um patrimônio
universal, devido à evidência artística e arquitetônica deixada ao longo da história e
suas encantadoras paisagens naturais. É uma terra com forte tradição vitivinícola:
a pátria dos Brunellos.
O território que abriga a propriedade de Mastrojanni é um terroir único. O clima é
influenciado pelo Monte Amiata, um velho vulcão extinto que se destaca no horizonte
com sua imponente altura de 1700 metros.
A propriedade tem mais de 90 hectares sendo a maioria dos vinhedos com mais de
35 anos de idade. A uma altitude que varia de 420 a 1500 metros, resultando em um
ótimo aproveitamento da exposição solar a todos os pontos cardeais, com algumas
encostas íngremes. A densidade média de 5.700 vinhas por hectare resulta numa
produção inferior a 5 toneladas por hectare, ideais para o Brunello D.O.C.G. (Denominação de Origem Controlada e Garantida).

MASTROJANNI
Safra 08- DIT024GF
Safra 09- DIT028GF
Vigna Loreto Brunello di Montalcino DOCG | vinho tinto
Sangiovese

36 meses
carvalho francês

Safra 10- DIT031GF
Mínimo
08 meses

Safras disponíveis 2008, 2009 e 2010.

Safra 07- DIT022GF
Safra 08- DIT023GF
Safra 09- DIT027GF
Safra 10- DIT030GF

Brunello di Montalcino DOCG | vinho tinto
Sangiovese

36 meses
carvalho francês

Mínimo
06 meses

Safra 07- DIT025GF
Vigna Schiena d’Asino Brunello di Montalcino DOCG | vinho tinto
Sangiovese

42 meses
carvalho francês

Rosso di Montalcino DOC | vinho tinto
Sangiovese

Safra 08-DIT029GF
12 meses

DIT021GF
07 meses
carvalho francês

Mínimo
03 meses

Os vinhedos originais estão localizados em Bellavista Hill, assim são chamados por
sua esplêndida posição sobre o Iseo e Vale do Rio Po, todo o caminho desde Foothills
até os Alpes. Olhando para o futuro, Vittorio Moretti devotou atenção especial na
aquisição de novos vinhedos, atualmente cultivando 198 hectares na região vinícola
de Franciacorta. Em 1981, Vittorio Moretti conheceu o enólogo Mattia Vezzola, que
neste mesmo ano ingressou na companhia. Sua presença teve papel fundamental
na definição do Estilo Bellavista. Em 2007, Mattia Vezzola contribuiu com o guia italiano de vinhos e foi agraciado como Enólogo do ano.
Respeitando as tradições, a Vinícola Bellavista pretende ser reconhecida no mundo como uma rara expressão de refinamento, equilíbrio e elegância. Utilizando uma
prensagem tradicional e de maneira sutil, separa-se o mosto das uvas que resultarão em belos vinhos. Na primavera, quando os cortes são criados, a Bellavista dispõe
de aproximadamente noventa vinhos base, onde parte destes são fermentados em
pequenas barricas de carvalho. A excelência é o objetivo diário, a Bellavista busca
aplicar na elaboração dos seus vinhos os seguintes parâmetros:
Naturalidade: Desde os vinhedos até os vinhos, todos os processos ocorrem com naturalidade. Todas as decisões são feitas considerando o ritmo ditato pela natureza.
Qualidade consistente: toda a atenção e pensamentos são destinados a elaborar
vinhos com qualidade, sendo reconhecido em cada colheita e a cada taça.
Reconhecimento único: a Bellavista propõe um eterno estilo e classe, com uma simples abordagem e de forma artesanal detém atenção aos menores detalhes.

VENDEMMIA

A verdadeira essência do Pinot Noir origina cor e estabilidade, bem como o sabor indescritível e delicado do varietal Chardonnay. Este Cuvée,
elaborado com o máximo cuidado, é um belo exemplar revelando a qualidade de uma safra e todo seu potencial de envelhecimento.

Brut Rosé | Espumante
Chardonnay 62% e
Pinot Noir 38%

ALMA GRAN CUVÉE

DIT101GF
60 meses

O Gran Cuvée Bellavista é o ponto de excelência para entendermos Franciacorta. Atualmente simboliza a tradição de quem esforça-se, em
termos de qualidade e tipicidade, de maneira misteriosa à verdadeira alma da terra de Franciacorta, e do saber fazer da Bellavista. O resultado é alcançado ao utilizar métodos clássicos e cuidadosos em cada fase de elaboração, considerando a escolha da biodiversidade como
ponto de referência do produto. Este nome, Alma, é uma homenagem à região de Franciacorta e deriva do latim `almus`, significando nutrir,
alimentar, dar a vida, como uma extensão de nobre e magnífico.

Brut | Espumante
Chardonnay 78% e
Pinot Noir 22%

DIT100GF
40 meses

Aldo Vaira foi pioneiro na agricultura orgânica em 1971, tornando a GD Vajra a primeira vinícola a adotá-lo no Piemonte. O engajamento por uma abordagem harmoniosa
e holística continuou e nos orgulhamos de nutrir, entre as nossas vinhas, uma das
cobertura mais antigas de toda a região. Nossa agricultura não faz uso de herbicidas
ou pesticidas sistêmicos e depende de cobre e enxofre, que usamos de maneira limitada. A colheita é realizada exclusivamente à mão, utilizando-se pequenos arados de
capacidade de vinte quilos, muitas vezes cheios apenas por dois terços. A fruta chega
da vinha ao porão em menos de duas horas. Durante esse período, ela é classificado
manualmente três vezes: na videira, no conjunto inteiro e em bagas únicas, depois de
desengaçar. Fermentação indígena, às vezes com o uso de um pied de cuve natural
para garantir que podemos elevar nossos vinhos em um estilo de pureza e energia. O
enxofre é adicionado em pequenas quantidades, acreditamos que suas virtudes superam seus limites em baixa dosagem. Bactérias e enzimas maloláticas são banidas.
Todos os vinhos secos são engarrafados sob a lua minguante, enquanto Moscato e
Claré JC são engarrafados em lua crescente. A fruta é certificada sustentavelmente
desde 2015 (UN 11233: 2009), enquanto o protocolo de certificação orgânica foi reiniciado em 2016. Toda a água usada na adega se reciclada, filtrada, drenada em um
lago ao pé de Bricco delle Viole e depois utilizada para jardinagem.

Albe® é uma homenagem aos mestres dos anos 50 e 60, àqueles vinicultores que tinham a visão e o gosto de misturar alguns dos mais
incríveis crus, a fim de alcançar um Barolo de equilíbrio e charme. ‘‘Esta é uma mistura de vinhas de grande qualidade. A verdadeira beleza
de Albe é a carícia do sol que levanta-se três vezes a cada manhã sobre as nossas vinhas. É a excepcional simplicidade da natureza que faz
o despertar da vida um milagre cotidiano’’. Milena Vaira

Barolo DOCG Albe | Vinho tinto
Nebbiolo

DIT125GF
36 meses
carvalho eslavo

Um excelente exemplo de Barbera de vinhas por volta de 1949. Plantas profundamente enraizadas produzem as bagas mais saborosas.
Vajra Barbera Superiore é um vinho de aromático intenso, estrutura longevidade. ‘‘Um Barbera que se comporta como um Barolo, é a expressão usado por antigos agricultores para descrever um Barbera com envelhecimento adequado. É isso que pedimos ao nosso Superiore:
expressar suas emoções profundas’’. Aldo Vaira

Barbera D’alba Superiore DOC | Vinho tinto
Barbera

28 meses
carvalho eslavo

Nebbiolo Langhe DOC | Vinho tinto
Nebbiolo

DIT123GF
14 meses

Barbera D’alba DOC | Vinho tinto
Barbera

DIT122GF

DIT121GF
05 a 10% em carvalho francês

Dolcetto D’alba DOC | Vinho Tinto

DIT120GF

Dolcetto

Langhe DOC Rosso | Vinho Tinto
Barbera, Dolcetto, Nebbiolo,
Freisa, Albarossa, Pinot Noir.

DIT124GF
05% em carvalho francês

PORTUGAL
Berço do famoso Vinho do Porto, produzido na região do Douro,
onde curiosamente se estabeleceu a primeira Denominação de
Origem para um vinho no mundo, e do irreverente Vinho Verde,
Portugal é um dos países de maior tradição vitivinícola no mundo.
Embora seja geograficamente pequeno, o país coleciona de norte a sul uma série de regiões com climas e solos distintos, proporcionando a elaboração de vinhos com os mais variados estilos.
Existem mais de 280 variedades autóctones no país, como Trincadeira, Alfrocheiro e a mundialmente renomada Touriga Nacional, contudo, as terras portuguesas também oferecem condições favoráveis para o cultivo de variedades como Cabernet
Sauvignon, Syrah, Alicante Buschet dentre outras. O resultado
varia entre vinhos leves, exuberantemente frutados e até vinhos
de grande concentração, densos e complexos. Em resumo, Portugal oferece muito mais do que apenas o Vinho do Porto, é um
país riquíssimo, onde vinhos produzidos podem agradar aos mais
diversos paladares.

O Grupo Enoport United Wines reuniu algumas das mais antigas e prestigiadas vinícolas portuguesas com reconhecimento nacional e internacional para formar um
conceito orientado para o futuro. A história do Grupo é indissociável da história das
suas marcas. Dentre as vinícolas do Grupo Enoport destacamos a “Caves Velhas”,
com vinhedos em excelente clima e solos de qualidade que contribuem para a produção de vinhos de grande tipicidade e riqueza harmônica. O núcleo principal de
propriedades agrícolas do Grupo é composto pela Quinta da Devesa, na Região dos
Vinhos Verdes, Quinta Beirã no Dão, Quinta de São João Batista no Ribatejo, Quinta
do Boição em Bucelas e Herdade de Machede no Alentejo. Sob a supervisão de qualificados enólogos, a equipe transforma diariamente todo o trabalho em uma mistura
de aromas, sabores e prazeres. Comprovando que a qualidade se impõe como prioridade no Grupo Enoport, várias regiões onde são produzidas as castas possuem
a certificação D.O.C, denominação de origem controlada. É uma história construída
por homens visionários que já sabiam que o caminho do sucesso passa por construir
marcas fortes com vinhos de exuberante presença. Seus produtos são elaborados
e regidos pelo método HACCP e é certificado pela norma ISO 9001:2001, auditado
pela BRC Global Standard.
Carlos Eduardo - Enólogo
*HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle)

ALMAGRANDE

Intenso em compota de frutas vermelhas, cereja bem madura, manteiga e nuances de chocolate e de baunilha. De sabor complexo, bem
estruturado, harmônico e persistente, os taninos sedosos conferem-lhe elegância e longevidade. É vinho de classe superior, perfeito para
acompanhar momentos especiais.

Almagrande Douro Reserva DOC | vinho tinto
OURO PRATA
MV
IWC

Touriga Nacional, Touriga
Franca e Tinta Roriz

90
WE

SOLO

12 meses
carvalho francês

OURO
MV

PRATA
IWC

DEN611GF
Touriga Nacional

91
WE

6 meses
carvalho francês

02 meses

Ideal para acompanhar sobremesas. Um verdadeiro achado. O vinho apresenta tons alaranjados. Aroma intenso com notas de laranja, frutos secos, mel e nuances de baunilha. Em boca é frutado, macio, com bom frescor e persistência.

Thasos - Moscatel de Setúbal | vinho branco suave
OURO
MV

ROMEIRA

06 meses

Coloração vermelho grená. Aroma intenso de frutas vermelhas maduras com nuances florais e notas de grãos tostados. Em boca apresenta
um bom volume, equilíbrio e final persistente.

Solo | vinho tinto

THASOS Moscatel de Setúbal

DEN600GF

PRATA
IWC

100% Moscatel

DEN609GF

24 meses
carvalho francês

A linha Romeira expressa o legítimo terroir Alentejano: é carnudo, equilibrado, harmônico, mas com sotaque cosmopolita.

Romeira Reserva | vinho tinto
OURO
MV

OURO
CMB

Aragonês, Trincadeira e
Alicante Bouschet

DEN610GF
8 meses
carvalho francês

06 meses

VILALVA

Intensa coloração vermelho rubi, límpido e brilhante. Mostra-se equilibrado no paladar, com bom volume e perfeita harmonia entre fruta e
madeira.

Vilalva Reserva Douro DOC | vinho tinto
OURO
MV

CATEDRAL

Tinta Roriz, Touriga Nacional e
Touriga Franca

9 meses
carvalho francês

06 meses

Intenso em frutas vermelhas bem maduras, nuances de especiarias, frutas silvestres e grãos tostados. Sabor frutado, macio, equilibrado,
harmonioso e persistente. Escolha segura, seja para todos os dias, seja para um momento mais festivo.

Catedral Reserva Dão DOC 750ml | vinho tinto

DEN604GF

Catedral Reserva Dão DOC 375ml | vinho tinto

DEN613GF

OURO
CIV
90
WE

TERRA DE CANIÇOS

PRATA
IWSC

DEN615GF

OURO
IWC

Tinta Roriz, Alfrocheiro e
Touriga Nacional

6 meses
carvalho francês

02 meses

Límpido e translúcido rubi, vivo e brilhante, o Terra de Caniços revela com elegância o incrível caráter frutado dos vinhos do Tejo. Leves, frutados
e macios, são a escolha perfeita para diversas ocasiões. No paladar mostra-se macio e aveludado, com ótimo equilíbrio e persistência.

Terra de Caniços Tinto | vinho tinto

DEN618GF

Castelão, Trincadeira e
Touriga Nacional

Terra de Caniços Branco | vinho branco
Arinto e Fernão-Pires

DEN619GF

CALAMARES

Os vinhos Calamares propõe uma experiência única, onde a cada gole sorvido a sua delicadeza estará presente. Embalagem com design
marcante, aromas intensos e acidez vibrante, garantindo aos degustares ávidos por novidades novos sabores e momentos inesquecíveis.

Vinho Verde DOC | vinho branco

DEN621GF

Arinto 40%, Loureiro 30% e
Trajadura 30%

Vinho Verde DOC | vinho rosé
Uvas Tintas Autóctones

DEN622GF

CABEÇA DE TOIRO
GRANDE RESERVA

Este vinho tinto é a prova da modernização e constante busca pelo aperfeiçoamento dos vinhos lusitanos. Elaborado com a emblemática Touriga Nacional, além da inconfundível Cabernet Sauvignon e a concentrada Syrah.

DEN626GF

Vinho tinto
93
WE

CABEÇA DE TOIRO
RESERVA

Cabernet Sauvignon 30%,
Touriga Nacional 40,0%
e Syrah 30%

12 meses
carvalho francês

É fato que Portugal é um dos países vitivinícolas mais curiosos e singulares, onde com maestria produz suas incomparáveis uvas autóctones,
e com esta matéria-prima consegue elaborar grandes e inesquecíveis vinhos. Contudo, nas últimas décadas a globalização quebrou barreiras, fazendo com que novos desafios intigassem o mundo enológico.

DEN623GF

Vinho tinto
OURO
VP

Touriga Nacional 50%
e Castelão 50%

9 meses
carvalho francês

DEN624GF

Vinho branco
Arinto 50%,
Chardonnay 25% e
Sauvignon Blanc 25%

DEN625GF

Vinho tinto
Syrah

Conhecida como a marca mais antiga de Vinho do Porto, a C.N. Kopke foi fundada
em 1638, pela família alemã com o mesmo nome. Somando 4 séculos de sucesso
no mundo dos vinhos, a marca Kopke, adquirida em 2006 pelo grupo Sogevinus, é
hoje uma referência de prestígio no setor. Soma a sua história, uma extensa lista de
prêmios que distinguem a qualidade de seus Vinhos do Porto. A Quinta São Luiz fica
situada na margem esquerda do Rio Douro, perto do Pinhão. Considerada uma das
mais representativas Quintas da região do Douro, é fundamental para a produção
dos Vinhos do Porto Kopke. Com 125 hectares de área total, a Quinta conta com 90
hectares de vinhas plantadas. As castas dominantes são Touriga Nacional, Touriga
Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão. Além destas, existem pequenos talhões de Tinta Barroca e Souzão. Em setembro o centenário ritual das vindimas repete-se. A diversidade das condições climáticas e as excelentes técnicas utilizadas fazem do Vinho do
Porto Kopke um vinho de exceção.

OLD TAWNY

O tempo é, com certeza, um dos principais amigos dos grandes vinhos. Este exímio Vinho do Porto foi elaborado para superar o tempo e se
complexar, apresentado sabores e aromas que transcendem o prazer da degustação. Profundo, denso e vivo, sua elevada qualidade é obtida pelo corte de vinhos elaborados em distintas safras, de forma a adquirir-se uma complementaridade de características organolépticas
típicas deste estilo de tawny. Estagia em madeira durante períodos de tempo variáveis, nos quais a idade mencionada no rótulo corresponde
à média aproximada das idades dos diferentes vinhos participantes no lote, expressando o carácter do vinho e respeitando a designação
do rótulo.

20 Years Old Tawny | Vinho de Sobremesa
Tinta Roriz 25%, Touriga
Nacional 25%, Touriga Franca
20% e Tinta Barroca 30%

DPT007GF
20 anos

10 Years Old Tawny | Vinho de Sobremesa
Tinta Roriz 25%, Touriga
Nacional 25%, Touriga Franca
25% e Tinta Barroca 25%

COLHEITA 2003

DPT006GF
10 anos

Cada vinho conta uma história. No caso dos Colheita Kopke, essa história é única. Saborear um vinho é saborear história e no caso deste Colheita é recordar acontecimentos marcantes como a sequenciação de 99% do genoma humano, com uma precisão de 99.99%. Este projeto
representou um enorme avanço científico com repercussões na medicina mas levantando também importantes questões éticas.

Colheita 2003 | Vinho de Sobremesa
Tinta Roriz 25%, Touriga Nacional 25%, Touriga Franca
25% e Tinta Barroca 25%

DPT008GF
07 anos

KOPKE RESERVE

Reserve Ruby | Vinho de Sobremesa

DPT003GF

Tinta Roriz 35%, Touriga Nacional 15%, Trincadeira 5%,
Touriga Franca 30% e Tinta
Barroca 15%

Reserve Tawny | Vinho de Sobremesa

DPT004GF

Tinta Roriz 25%, Touriga
Franca 30%, Tinta
Barroca 20% e Tinto Cão 25%

KOPKE FINE

Vinhos do Porto possuem um potencial de envelhecimento surpreendente. O elevado teor alcoólico atua como conservante natural, fazendo
com que o produto perdure por vários anos, demonstrando que em cada garrafa há uma surpresa cativante.

Fine Ruby | Vinho de Sobremesa
Tinta Roriz 30%, Tinto
Cão 20%, Touriga Franca 20%
e Tinta Barroca 30%

DPT001GF
03 anos

Fine Tawny | Vinho de Sobremesa
Tinta Roriz 30%, Touriga Franca 20%, Tinta Barroca 30% e
Tinto Cão 20%

DPT002GF
03 anos

NOVA ZELÂNDIA
Surpreendente e pouco explorada, a Nova Zelândia é o país ideal
para os amantes de belas paisagens, contato com a natureza, e
também grandes vinhos. A história vitivinícola deste país remonta
a meados do século XIX, onde as primeiras videiras foram cultivadas, porém com pouco sucesso. Diversos fatores interferiram na
adaptação e cultivo das vinhas neste território distante e inóspito,
salientado que a Nova Zelândia é a região produtora mais isolada
do planeta, sendo um conjunto de ilhas a cerca de 1600 km da já
distante Austrália. Sendo assim, somente no início da década de
1970 o setor vitícola começou a investir no verdadeiro potencial do
país. Atualmente, são 10 regiões produtoras de uvas, distribuídas de
norte a sul do conjunto de ilhas, onde cada região possui peculiaridades que ainda são estudadas com afinco, fazendo com que os
vinhos resultantes sejam desafiadores até para os degustadores
mais experientes. Percebe-se que as longínquas terras neozelandesas possuem singularidades e como tudo no mundo do vinho, as
características edafoclimáticas assumem papel fundamental na
produção das uvas, onde o clima ameno e a forte interferência do
Oceano Pacífico, auxiliam na adaptação de castas mais delicadas e
de maturação precoce.
Com toda a certeza, a maior expressão neozelandesa é indiscutivelmente a casta Sauvignon Blanc, proporcionando vinhos frescos, jovens e intensamente aromáticos. Contudo, não podemos esquecer-nos da sofisticada Pinot Noir, onde encontrou condições ideais para
seu pleno cultivo, muitas vezes originando vinhos mais concentrados
e complexos. Em regiões com menor interferência marítima, é possível elaborar elegantes Chardonnays e também exímios exemplares
de Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, entre outras cepas.

Fundada em 08.08.08, o Yealands Wine Group tornou-se rapidamente um líder
mundial na elaboração sustentável de vinhos. Reconhecida no cenário internacional
pela autêntica qualidade, incluindo a elaboração do Melhor Sauvignon Blanc do mundo, o grupo Yealands está localizado em uma das principais regiões de crescimento
da Nova Zelândia.

THE CROSSINGS

Há um lugar em Marlborough, Nova Zelândia, onde os primeiros colonizadores atravessavam o rio Awatere. É neste lugar que cultivamos as
uvas para os vinhos The Crossings: vinhos excepcionalmente vibrantes, que exploram o lado aventureiro da região. Com elegância diferenciada, os premiados The Crossings expressam aromas frutados e minerais, características que tornam os vinhos do Vale Awatere singulares.

DNZ002GF

Vinho Tinto
Pinot Noir

07 meses
carvalho francês

DNZ001GF

Vinho Branco
Sauvignon Blanc

CLEARWATER COVE

07 meses
carvalho francês

Entre a ilha do Norte e a do Sul, as águas frias e cristalinas do Oceano Pacífico formam lindas e profundas enseadas naturais na paisagem.
Intrigante por sua tranquilidade, a espetacular costa oriental da Nova Zelândia também é conhecida pelos seus vinhos excepcionais. Inseridas
nessas condições, bonitas porém severas, as videiras lutam pela sobrevivência e o resultado é apresentado na forma de uvas de qualidade
excelente, com grande concentração aromática.

DNZ004GF

Vinho Tinto
Pinot Noir

Maturação com carvalho francês
durante a fermentação malolática

DNZ003GF

Vinho Branco
Sauvignon Blanc
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