
A Arte dos Vinhos

Vinho bom é aquele que você gosta!



PORTUGAL



Rota de Cabral Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De aspecto límpido, apresenta uma tonalidade violeta concentrado. No nariz é 
exuberante e intenso, expressando frutos vermelhos e notas de natas. Na 
boca tem boa entrada, com volume, exibindo harmonia entre uma boa estrutura e 
uma acidez bem presente e refrescante, num todo pleno de elegância

HARMONIZAÇÃO:
Sirva-o à temperatura de 16ºC, com pastas, carnes vermelhas 
assadas, ou pratos bem condimentados, como uma feijoada, ou um cozido à 
portuguesa.

TEMPERATURA DE SERVIÇO:  16ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Castelão(30%), Aragonez(40%) e Trincadeira(30%)

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2011



Rota de Cabral Branco

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
É um vinho de caracter jovem, com uma atractiva cor citrina e aroma floral. Na 
boca é fresco e apresenta um final bem balanceado. Acompanha bem marisco,  
pratos de peixe e comida japonesa.

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha bem marisco,  pratos de peixe e comida japonesa. É um vinho 
agradável, com uma boa acidez.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 12ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS: 
Fernão Pires e Trincadeira das Pratas

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2011



Rota de Cabral Reserva Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:

HARMONIZAÇÃO:
Sirva-o à temperatura de 16ºC, com pastas, carnes vermelhas assadas, ou pratos 
bem condimentados, como uma feijoada, ou um cozido à portuguesa.

TEMPERATURA DE SERVIÇO:  16ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Castelão(30%), Aragonez(40%) e Trincadeira(30%)

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2011

Este vinho fermentou com leveduras selecionadas a 26º C em cubas de inox 
durante 6 dias. Foi efetuada a curtimenta durante 2 semanas com as massas, 
tendo-se realizado a fermentação maloláctica. Estagiou 4 meses em barricas de 
carvalho francês.



Vale de Lobos Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Vinho muito elegante, com taninos suaves e aroma de frutas vermelhas bem
maduras, bem casadas com a baunilha da madeira em que estagiou.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16º C – 18º C

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha pratos bem condimentados, cozinha tradicional portuguesa, pratos
orientais, pastas e carnes vermelhas assadas.

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Castelão Francês, Trincadeira Preta e Tinta Roriz

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2008



Vale de Lobos Branco

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De cor palha, apresenta um intenso bouquet de futas tropicais, predominando o 
abacaxi e a banana. Tem um excelente estrutura, resultado do bom casamento com 
a madeira. De sabor persistente é um vinho elegante e equilibrado.

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha pratos bem condimentados, cozinha tradicional portuguesa, pratos
orientais, pastas e carnes vermelhas assadas.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 10º C 

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Fernão Pires e Trincadeira das Pratas

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2010



Vale de Lobos Tinto Reserva

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De cor rubi, é um vinho com aromas a frutos pretos (bagas) e frutos secos (avelã e 
noz) especiarias, café e algum chocolate. Na boca confirmam-se os aromas 
sentidos no nariz, é equilibrado, com taninos bem presentes e estrutura média. Tem 
retro gosto e um final persistente. 

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha bem pratos de caça muito condimentados, cabrito e queijos fortes, ou 
ainda em conjunto com especiarias como nozes ou amêndoa.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16º C – 18º C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Trincadeira preta, Syrah, Cabernet Sauvignon e Aragonês

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2006



Vale de Lobos Branco Reserva

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De cor citrina com laivos esverdeados, aroma tropical de ananás, manga e lichias, 
ligeira baunilha, corpo médio, macio, redondo, fresco, com retrogosto e alguma
resistência.

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha pratos bem condimentados, cozinha tradicional portuguesa, pratos
orientais, pastas e carnes vermelhas assadas.

TEMPERATURA DE SERVIÇO:  10ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Sauvignon blanc, Verdelho, Chardonnay e Gerwustraminer

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Quinta da Ribeirinha
País: Portugal
Região: Tejo
Safra: 2006



Vale de Lobos Espumante Branco Brut

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Espumante elaborado pelo método clássico. O vinho base foi produzido com controle de 
temperatura. Inoculado com leveduras selecionadas específicas para a produção de 
espumante, fermentou em uma câmara frigorífica por três meses. Estagiou em garrafa 
até ao degorgement, durante pelo menos 9 meses.

HARMONIZAÇÃO:
Deve ser servidor a acompanhar prato de peixe, mariscos e queijos delicados.

TEMPERATURA DE SERVIÇO:  8ºC a 10ºC

NOTA DE PROVA
De cor citrina, com bolha fina e persistente, apresenta um carácter frutado, onde o 
aroma a citrinos e a frutos secos se casam de forma exemplar, com grande
complexidade a par de uma boa acidez e macieza de boca.

GRADUAÇÃO: 12%  Vol.

TIPO: Espumante Branco
TIPO DE SOLO: Argilo-calcário
CLIMA: Mediterrâneo seco



Vale de Lobos Espumante Rosé Brut

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:

HARMONIZAÇÃO:
Perfeito com queijos suaves, saladas e frutas de verão.

NOTA DE PROVA
De tom rosa vibrante, este elegante espumante rosé revela notas de menta e 
framboesa. Na boca tem mousse delecada e persistente, é fresco e cheio de 
vivacidade.

GRADUAÇÃO: 12%  Vol.

TIPO: Espumante Rosé Bruto
TIPO DE SOLO: Argilo-calcário
CLIMA: Mediterrâneo seco



Audaz Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Vinho de cor rubi concentrada. No nariz revela-se jovem com aroma de frutas vermelhas 
com ligeiras notas de tosta. No palato aparece redondo de forma suave com taninos bem 
integrados, num conjunto muito elegante, culminando num final longo e agradável.

HARMONIZAÇÃO:
Ideal para se juntar á mesa com carnes brancas grelhadas, com atum, salmão ou 
sardinhas.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C  a 18°C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Trincadeira e Aragonez

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2011



Audaz Branco

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De aspecto límpido, apresenta cor citrina brilhante. No nariz apresenta um intenso e 
repleto aroma de fruta fresca, com sugestões de lima. Na boca tem boa entrada e revela 
uma frescura proveniente da sua acidez bem integrada, harmoniosamente conjugada 
com notas de fruta madura que culminam num final longo.

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha muito bem todo o tipo de peixe grelhado e marisco.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 8°C  a 10°C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, Rabo de Ovelha

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2011



Audaz Tinto Reserva

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Vinho de cor rubi concentrada. No nariz revela-se jovem com muita intensidade 
aromática, onde sobressaem frutos vermelhos com ligeiras notas de tosta. No palato 
aparece redondo de forma atraente com taninos presentes de forma equilibrada, num 
conjunto muito elegante, culminando num final longo e persistente.

HARMONIZAÇÃO:
Perfeito para se juntar á mesa com carnes no forno bem condimentadas, combina 
também muito bem com bacalhau no forno ou grelhado, ou simplesmente com queijos 
fortes.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C  a 18°C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Aragonez, Trincadeira e Alicante Bouschet

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2010



Monte das Talhas Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Vinho produzido a partir de uvas colhidas manualmente. A fermentação decorreu em 
cubas de inox de reduzidas dimensões com controlo de temperatura de forma a preservar 
toda a elegância e complexidade aromática.

HARMONIZAÇÃO:
Ideal para se juntar à mesa com carnes brancas grelhadas ou em molho leve.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C  a 18°C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Trincadeira, Aragonez e Alfrocheiro

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2012



Monte das Talhas Branco

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De aspecto límpido, apresenta cor citrina brilhante. No nariz apresenta um intenso e 
repleto aroma de fruta fresca, com sugestões de lima. Na boca tem boa entrada e revela 
uma frescura proveniente da sua acidez bem integrada, harmoniosamente conjugada 
com notas de fruta madura que culminam num final longo.

HARMONIZAÇÃO:
Acompanha muito bem todo o tipo de peixe grelhado e marisco.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 6°C a 10° C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, Rabo de Ovelha

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2011



Herdade Grande Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Visualmente sobressaem de imediato os seus reflexos violáceos bem envolvidos pela sua 
cor rubi profunda e concentrada. No nariz mostra-se repleto de fruta bem madura, com 
sugestivas notas de geleia e compotas de frutos de bosque. Com bom volume na boca, 
boa frescura, distingue-se pelo seu conjunto redondo e equilibrado, com taninos macios 
bem integrados, proporcionando um final longo, onde o carácter frutado volta a surgir no 
aroma retro nasal.

HARMONIZAÇÃO:
Ideal para se juntar á mesa com carnes bem condimentadas, no forno ou grelhadas como 
a famosa posta Alentejana. Também combina muito bem com vários tipos de pratos de 
bacalhau ou simplesmente com queijos ou enchidos.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C a 18° C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Aragonez, Touriga Nacional e Touriga Franca

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2010



Herdade Grande Branco

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Vinho produzido a partir de uvas colhidas manualmente às primeiras horas do dia, seguindo 
de imediato para a adega, onde foram cuidadosamente selecionadas num tapete de 
escolha. Foi feita uma prensagem suave, com breve maceração pelicular, de forma a extrair 
mais aromas primários. 

HARMONIZAÇÃO:
Quando em presença de um vinho branco desta natureza a degustação pode ser iniciada 
com uma sapateira requintadamente recheada ou com camarões grelhados. Depois de 
desfrutar deste primeiro momento, prossiga com um delicioso robalo grelhado ou um bife 

de atum acompanhado de uma generosa salada mista. 

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 8º C – 10º C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2011



Herdade Grande Rosé

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
De aspecto límpido e brilhante, apresenta uma bela tonalidade vermelha enérgica 
extraordinariamente penetrante e apelativa. No nariz oferece uma saborosa combinação 
de aromas de morango, cereja e limão. No palato o vinho surge de forma muito macia e 
atraente, revelando aromas de fruta vermelha balanceados com uma refrescante e 
equilibrada acidez combinada com uma elegante doçura melosa. Final aromático longo e 
persistente.

HARMONIZAÇÃO:
Por ter um sabor muito suave, permite uma ótima combinação com pratos de massa, 
peixe, marisco e comida oriental em geral.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C a 18° C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Grossa e Trincadeira

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2010



Herdade Grande Reserva

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Das nossas vinhas mais antigas foram escolhidas as uvas sãs e no melhor estado de 
maturação que deram origem a este grande vinho. Estas uvas foram colhidas e 
selecionadas manualmente com todo rigor. A fermentação com controle de temperatura 
decorreu em lagares de inox, de reduzidas dimensões com controlo de temperatura de 
forma a preservar toda a elegância aromática. Após a fermentação, estagiou 12 meses em 
barricas de carvalho americano e francês.

HARMONIZAÇÃO:
Este gracioso Tinto Regional Alentejano, exuberante e encorpado, é ideial para acompanhar 
pratos que tenham cabrito ou borrego assados no forno ou então uma bela posta 
transmontana assada na brasa. 

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16°C a 18° C

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Aragonez e Cabernet Sauvignon

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: António Manuel Baião Lança
País: Portugal
Região: Alentejo
Safra: 2008
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Albatrello Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Nossa base é um vinho tinto produzido com uvas Sangiovese frescas, com notas de 
vegetação rasteira que logo evolui para notas de frutos vermelhos. Completa e elegante 
sabor, agradavelmente tânico com boa persistência. 

HARMONIZAÇÃO:
Perfeito com aperitivos de carnes e médio-idade queijos, pratos de massa adequados 

para carne e grande com as brasas.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16ºC a 18ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Sangiovese, Alicante

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Montecucco Rosso
País: Italiano
Região: Toscana
Safra:  2008



Chorum Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Recolhido manualmente, fermentação a temperatura controlada e maceração 
Sucessiva em cubas de aço inox. Vermelho intenso com reflexo violeta.  Amplo e 
persistente que faz apreciar as notas de frutas vermelhas. Cheio e harmônico, de ótima 
consistência e sabor, que detecta ao fim ,uma prazerosa nota tânica.

HARMONIZAÇÃO:
E servido com carnes vermelhas ,  assados e caçados

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16ºC a 18ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS:
Sangiovese

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Montecucco Rosso
País: Italiano
Região: Toscana
Safra:  2007



Pieve Del Monaci Tinto

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:
Recolhido manualmente, fermentação a temperatura controlada e maceração 
sucessiva em cubas de aço inox. Amplo, continuo e muito persistente que lembra das  
frutas vermelhas junto a agradáveis  sabores como baunilha e  liquirizia, exaltando no 
mesmo tempo as notas  herbáceas típicas ao tipo de uva. Sabor velutado,  harmônico e 
sápido, que transmite através da complexidade dele a doçura da baunilha e os decisivos 
sabores de geleia e condimentos.

HARMONIZAÇÃO:
Inimitável  com pratos como caça e queijos envelhecidos.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16ºC a 18ºC

COMPOSIÇÃO DE CASTAS: Syrah

ANÁLISES:
Volume: 750ml
Produtor: Montecucco Rosso
País: Italiano
Região: Toscana
Safra:  2009
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ELABORAÇÃO

VARIEDADE Cabernet Sauvignon (100%)

ORIGEM Tata Valley, Chile

VINHAS Vinhedos próprios localizados no Vale do Itata. Solo arenoso com peças 
graníticas. Verões secos e quentes e uma boa luminosidade garantem uma 
perfeita maturidade da fruta com vento sul predominante, que proporciona uma 
boa ventilação e uvas saudáveis.
Produtividades do vinhedo: 9 ton / ha.
Data de colheita: 15 abril

NOTAS 
TÉCNICAS As uvas foram escolhidas a dedo durante a terceira semana de abril, para obter-

se um equilíbrio perfeito entre açúcar, acidez, aromas e taninos maduros. A uva 
foi cuidadosamente transferida para a adega em bandejas individuais de 14 kg 
para preservar a integridade do fruto. A vinificação foi efetuada entre 
temperaturas de 25 º e os 29 º C, com bombeamento para a obtenção de uma 
adequada extração da cor. O vinho é mantido em tanques de betão epóxica.

NOTAS DE 
PROVA Vermelho rubi cor, tem boa intensidade aromática, enquanto típica da 

variedade, taninos macios e corpo médio.

SERVIR É recomendado o consumo imediato ou ser armazenado por um ano. Servir a 
18ºC  com carne vermelha e queijos.

SAFRA 2012

Alto Andino Reserva
Cabernet Sauvignon Ed.Limited
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ELABORAÇÃO

VARIEDADE Carmenere (100%)

ORIGEM Central Valley, Chile

VINHAS Vinhedos localizados no Vale Central. Solo arenoso com peças graníticas. Verões 
secos e quentes e uma boa luminosidade que garantem uma perfeita maturidade 
da fruta com vento sul predominante que proporciona uma boa ventilação e uvas 
saudáveis.
Produtividades do vinhedo: 9 ton / ha.
Data de colheita: 15 abril

NOTAS 
TÉCNICAS As uvas foram escolhidos a dedo durante a terceira semana de abril, a obtenção de 

um equilíbrio perfeito entre açúcar, acidez, aromas e taninos maduros. A uva foi 
cuidadosamente transferida para a adega em bandejas individuais de 14 kg. para 
preservar a integridade do fruto. A vinificação foi efetuada entre temperaturas de 
25 º e os 29 º C, com bombeamento para a obtenção de um adequado de extração 
da cor. O vinho é mantido em tanques de betão epóxica.

NOTAS DE 
PROVA De cor vermelho rubi, tem boa intensidade aromática, enquanto típica da 

variedade, taninos macios e corpo médio.

SERVIR Recomendado para consumo imediato, ou para ser armazenados por um ano. 
Servir a 18 º C, boa para acompanhar com carne branca.

SAFRA 2012

Alto Andino Reserva
Carmenere Ed. Limited



ELABORAÇÃO

VARIEDADE CABERNET SAUVIGNON (100%)

ORIGEM Maule Valley, Chile

VINHAS Vinhedos localizados no extremo sul do Vale de Maule em solo fino com estrutura 
argilosa. Verões quentes e secos garantem a maturidade perfeita da fruta.
Produtividade do vinhedo: 10 ton / ha.
Data de colheita: 28-30 março

NOTAS 
TÉCNICAS As uvas foram escolhidas a dedo e cuidadosamente transferidas para a adega em 

bandejas individuais. A vinificação ocorre durante 10 a 8 dias em temperaturas 
variando entre 27 ° C e 29 ° C, em busca de expressões de sabores frutados e um 
corpo equilibrado e macio. O vinho é mantido em tanques de aço inoxidável para 
manter os sabores frutados característico da variedade.

NOTAS DE 
PROVA Cor vermelho rubi. Tem boa intensidade aromática, enquanto típica da variedade. 

Muito frutado com notas de ameixas e frutas vermelhas maduras. É um vinho bem 
equilibrado, com taninos macios e aromas atraentes.

SERVIR Servir a 17 ° C. Recomendamos para consumo imediato, ou ser armazenados por 
um par de anos. Bom para emparelhar com cada tarifas dias.

SAFRA 2010
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Alto Andino Reserva
Cabernet Sauvignon



ELABORAÇÃO

VARIEDADE CARMENERE (100%)

ORIGEM Maule Valley, Chile

VINHAS Vinhedos localizados no extremo sul do Vale de Maule em solo fino com estrutura
argilosa. Verões quentes e secos garantem a maturidade perfeita da fruta.
Produtividade do vinhedo: 9 ton / ha.

NOTAS
TÉCNICAS As uvas foram escolhidos a dedo e cuidadosamente transferidas para a adega em

bandejas individuais. A vinificação ocorre durante 8 dias com temperaturas variando
entre 26 °C e 27 °C, em busca de expressões de frutados e picantes sabores e um
corpo macio. O vinho é mantido em tanques de aço inoxidável para manter os
sabores frutados, característicos da variedade.

NOTAS DE
PROVA De cor vermelho rubi. Este vinho tem um aroma intenso típico da variedade, com

amora e notas de especiarias frescas. Na boca apresenta uma estrutura equilibrada
com taninos maduros e suaves.

SERVIR Servir a 17 ° C. Recomendamos para consumo imediato, ou ser armazenados por um
par de anos. É um bom companheiro para carnes vermelhas, massas e pratos de
soft-picantes.

SAFRA 2010
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Alto Andino Reserva
Carmenere



ARGENTINA



ELABORAÇÃO

Localização do vinhedo: A Central, Rivadavia - Mendoza.

Corte: Cabernet Sauvignon 50% - Syrah 50%. Atraente combinação de ambas as 
variedades, os vinhos são interessantes e complexos.

A fermentação e maceração: leveduras indígenas, temperatura 23-25 ° C, 7 dias o 
tempo de maceração.

Overs: 2 por dia, com automático remontador dosagem de oxigênio.

Trasfega: Após 7 dias de maceração.

Prensagem: Prensa pneumática. No selo queda de imprensa.

Maturação e envelhecimento: Vasos revestidos com cimento epoxy.

Estabilização: filtração Natural e final.

Engarrafamento Data: 12 abr 2013

Algarrobo Grande
Cabernet Syrah



ELABORAÇÃO

Localização do vinhedo: A Central, Rivadavia - Mendoza.

Corte: Cabernet Sauvignon 50% - 50% Bonarda. Atraente combinação de ambas as 
variedades, os vinhos muito interessantes e complexos.

A fermentação e maceração: leveduras indígenas, temperatura 23-25 ° C, 7 dias o 
tempo de maceração.

Overs: 2 por dia, com automático remontador dosagem de oxigênio.

Trasfega: Após 7 dias de maceração.

Prensagem: prensa pneumática. No selo queda de imprensa.

Maturação e envelhecimento: vasos revestidos com cimento epoxy.

Estabilização: filtração Natural e final.

Engarrafamento Data: 12 abr 2013

Algarrobo Grande
Cabernet Bonarda 2006



ELABORAÇÃO

Localização do vinhedo: A Central, Rivadavia - Mendoza.

A fermentação e maceração: leveduras indígenas, temperaturas entre 25-27 ° C, 
14 dias o tempo de maceração.

Overs: 2 por dia, com automático remontador dosagem de oxigênio.

Delestages: 1 a cada 2 dias para 2/3 da fermentação alcoólica.

Bastidores: Aos 14 dias de maceração.

Prensagem: prensa pneumática. No selo queda de imprensa.

Maturação e envelhecimento: Contato com torradas de carvalho francês mata 
metade até segunda semana de outubro (6 meses).

Estabilização: filtração Natural e final.

Engarrafamento Data: 05 de dezembro de 2011

Algarrobo Grande
Malbec



ELABORAÇÃO

Localização do vinhedo: A Central, Rivadavia - Mendoza.

A fermentação e maceração: leveduras indígenas, temperaturas entre 25-27 ° C, 
14 dias o tempo de maceração.

Overs: 2 por dia, com automático remontador dosagem de oxigênio.

Delestages: 1 a cada 2 dias para 2/3 da fermentação alcoólica.

Bastidores: Aos 14 dias de maceração.

Prensagem: prensa pneumática. No selo queda de imprensa.

Maturação e envelhecimento: Contato com torradas de carvalho francês mata 
metade até segunda semana de outubro (6 meses).

Estabilização: filtração Natural e final.

Engarrafamento Data: 10 mar 2012

Algarrobo Grande
Syrah



ELABORAÇÃO

Localização do vinhedo: A Central, Rivadavia - Mendoza.

Solo: Sandy de profundidade.
Sistema: Parral, cabo de pítons.
Densidade: 2.200 plantas / ha.
Sistema de Irrigação: Para sulcos, frequência cada 10-12 dias.

A fermentação e maceração: com leveduras indígenas, temperaturas entre 25-27 ° C, 
12 dias o tempo de maceração.

Overs: 2 por dia, com automático remontador dosagem de oxigênio.

Delestages: 1 a cada 2 dias, até 2/3 da fermentação alcoólica.

Bastidores: aos 12 dias de maceração.

Prensagem: prensa pneumática. No selo queda de imprensa.

Maturação e envelhecimento: Contato com torradas de carvalho francês mata metade 
até segunda semana de outubro (6 meses).

Estabilização: filtração Natural e final.

Engarrafamento Data: 7 de dezembro de 2011.

Algarrobo Grande
Bonarda



FRANÇA



Château Labarthe

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICA: Com cor rubi profunda,  esse vinho oferece complexo aromas de 
frutas vermelhas,  misturados com notas tostadas e assadas. O final é refrescante 
e aromático.

HARMONIZAÇÃO: Combina com carnes vermelhas ou brancas, queijos soaves e 
uma boa feijoada.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 18º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Chateux en Bordeaux

PAÍS: França

REGIÃO: Bordeaux

SAFRA: 2010



Buzet Roches D´Hillac

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICA: Com coloração vermelha intensa, possui aromas de frutas 
vermelhas que combinam por criar um bouquet intenso e prazeroso.

HARMONIZAÇÃO: Sugerimos acompanhar com carnes, peixes grelhados e sopas
frias.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 16 º a 18º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Les Vignerons de Buzet

PAÍS: França

REGIÃO: Buzet

SAFRA: 2010



J’Adore Cótes de Bordeaux

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS: Com cor rubi profunda, esse vinho oferece complexos aromas 
de frutas vermelhas, misturado com notas tostadas e assadas. O final é 
refrescante e aromático

HARMONIZAÇÃO: Combina com carnes vermelhas ou brancas, queijos suaves e 
uma boa feijoada.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 18º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Châteux en Bordeaux

PAÍS: França

REGIÃO: Cótes de Bordeaux

SAFRA: 2008



Reserve de Pey Lalande 2008 

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICAS: Notas de cassis, framboesa e sousbois com o Cabernet 
Sauvignon. Os taninos são dedosos.

HARMONIZAÇÃO:

Consumir juntamente com carnes de charcutaria e carnes vermelhas grelhadas ou 
na brasa.

TeMPERATURA DE SERVIÇO: 16º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Chatêaux Solidaires

PAÍS: França

REGIÃO: Bordeaux

SAFRA: 2008



Château Puy-Bardens

ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICA: Vinho brilhante e límpido  com intensa  cor rubi e leves  nuances  
violetas.

Apresenta aromas de violetas e alcaçuz, seguidos de notas de frutas negras. O 
palato é elegante envolvendo mais alcaçuz e notas mentoladas.

HARMONIZAÇÃO: Servir com carnes vermelhas grelhadas ou cozidas com molhos
e queijos variados.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 18º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Vignoles Bonfils

PAÍS: França

REGIÃO: Limoux

SAFRA: 2011



ELABORAÇÃO

CARACTERÍSTICA: Espumante composto de Mauzac (90%) com algum Chardonnay 
e Chenin (10%). Profunsão de bolhas graciosas e delicadamente perfumado. 
Notável por sua complexidade aromática e vivacidade.

HARMONIZAÇÃO: Um perfeito aperitivo.

TEMPERATURA DE SERVIÇO: 6º C

VOLUME: 750ml

PRODUTOR: Vignoles Bonfils

PAÍS: França

REGIÃO: Limoux

Joseph Salasar Brut
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Commar Comercio Internacional S/A
Tel.: 21-32142800 – Email: commar@commar.com.br
www.commar.com.br

Rua Rosa Vermelha, 733
Novo Mexico - Vila Velha - ES
CEP 29104-030


