


Três brasileiros apaixonados por vinho, profissionais desta indústria sem 

igual há décadas.

Guilherme Corrêa DipWSET foi duas vezes o “melhor sommelier do Brasil” 

pela ABS/ASI, finalista do primeiro “melhor sommelier das Américas” pela 

APAS/ASI, e graduou-se pela Associazione Italiana Sommeliers, na Toscana.

Igor Beron DipWSET é Master of Wine Business (MBA) pela Universidade 

de Adelaide, na Austrália.

Rômulo Mignoni é Administrador de Empresas e possui o nível 3 da WSET.

Que as duas maiores belezas do vinho são a diversidade e a expressão do 

terroir. Há várias maneiras de lograrmos vinhos que tenham “gosto do 

lugar”: através do cultivo orgânico, biodinâmico ou mesmo convencional. 

Da mesma forma, na adega, alcançamos o “Santo Graal” da tipicidade 

através de formas distintas, desde ânforas milenares à vinificação de alta 

tecnologia. Quando os vinhos falam do terroir, cumprem a dupla missão de 

serem únicos, e de promoverem a fabulosa diversidade que apenas o 

mundo de Baco pode oferecer. Independentemente de serem clássicos, 

modernos, naturais ou extremos.

Permitir que o vinho toque a alma e o coração do maior número de 

pessoas possível.

Através da nossa seleção forjada ao longo de décadas de 

relacionamentos, de estudo nas melhores escolas de vinho do mundo 

e, principalmente, endossada pelo coração - Wines by Heart -, propiciar 

aos nossos clientes uma viagem emocionante com os nossos vinhos de 

terroir, tão diversos quanto únicos.
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MANEJO INTEGRADO

Considerado como uma vertente da viticultura sustentável, 

trata-se de um estágio antes da adoção da viticultura 

orgânica ou biodinâmica.

• Fundamentado pela ciência, visa entender as complexida-

des da natureza para combater suas problemáticas de 

forma inteligente e de modo que o uso de agroquímicos 

seja diminuído ao máximo ou até mesmo não praticado. 

• O controle de pragas, doenças e alterações fisiológicas é 

primeiramente combatido de forma natural (predadores 

naturais, bio-pesticidas, cultivos de cobertura nos solos, 

etc) antes da aplicação de qualquer químico nos vinhedos. 

VINHO BIODINÂMICO

Filosofia que engloba as práticas da agricultura orgânica 

mas adere aos princípios do filósofo austríaco Rudolf 

Steiner (1920). 

• As ideias de Steiner defendem a importância do ciclo da 

vida, em que o solo, a fazenda e cada organismo presente 

no ambiente são vistos como como parte de um sistema 

completo, conectado e em interação com o cosmos.

• É encorajada a prática de biodiversidade, policultura e 

sustentabilidade.

• Qualquer trabalho no vinhedo - e muitas vezes na adega -  

segue o calendário lunar e astrológico.

• A prevenção de doenças é mais importante que a cura e 

acontece via preparações à base de plantas, minerais e 

animais.

• Certificação através da Demeter ou da Biodyvin.

VINHO NATURAL

Não há uma regulamentação, tampouco organizações 

oficiais, mas diversas associações de produtores ao redor 

do mundo - a França e Itália lideram o ranking. 

• Estreitamente associado com pequenos produtores que 

cuidam manualmente de todos os processos de produção 

de seus vinhos (das práticas nas vinhas até o

engarrafamento).

• Majoritariamente apoiam-se no cultivo sustentável,

orgânico ou biodinâmico. 

• Mínima intervenção ou uso de aditivos.

• Uso de leveduras selvagens.

• Adições mínimas ou mesmo nenhuma adição de enxofre 

(SO2).

VINHO ORGÂNICO

O foco está em atingir a maior qualidade possível nas castas 

cultivadas através do respeito ao solo e ao meio em que as 

vinhas vivem. 

• Revogação de químicos como fertilizantes, pesticidas, 

inseticidas, herbicidas - e também modificações genéticas - 

que possam destruir a vida microbiana dos solos. 

• Solos com vida mantém sua estrutura e o húmus torna os 

íons minerais disponíveis para as plantas, além de riqueza 

de nutrientes.

• As vinhas se tornam mais saudáveis e resistentes a 

doenças.

• Certificação em 385 organizações não governamentais 

pelo mundo que compartilham das mesmas práticas e 

filosofias, o processo de certificação dura 3 anos.

PRÁTICAS DE VITIVINICULTURA
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A Ferrari é incontestavelmente a máxima referência da 
Itália em espumantes elaborados pelo método clássico.
O seu prestígio hoje é global, e no mais respeitado e 
rigoroso concurso de espumantes do mundo, o The 
Champagne & Sparkling Wine World Championships 
organizado pela maior autoridade inglesa no assunto 
Tom Stevenson e pela “Master of Wine” especializada em 
champagne Essi Avelan, a Ferrari recebeu o notável 
galardão de “Sparkling Wine Producer of the Year” em 
2015 e em 2017.  
A casa foi fundada por Giulio Ferrari em 1902 com a 
convicção de que o seu Trentino natal reunia as condições 
para se criar um espumante tão grandioso como o 
champagne. A família Lunelli, referência na região no 
mercado de vinhos, assumiu em 1952 a empresa e a 
conduz brilhantemente até os dias de hoje, já em sua 
terceira geração.

RIQUEZA | CREMOSIDADE | HARMONIA

	08(%�ƫđ Trentino | Orgânico certificado 

FERRARI www.ferraritrento.it

“Aproveitem as melhores bolhinhas da Itália, que 
também estão entre as melhores do mundo”
Gambero Rosso

“A Ferrari pode ter estabelecido um recorde que 
nunca mais será alcançado, quanto mais melhorado”
Tom Stevenson, “a divindade máxima do Champagne”  
segundo Anthony Rose do The Independent

Tal como a famosa “scuderia” automobilística homônima, 
a Ferrari é um mito nacional, símbolo máximo da “L'Arte di 
Vivere Italiana”.
Patrocinadora oficial do The World’s 50 Best Restaurants, 
do Emmy Awards, presente no Oscar, em reuniões do G8 
e em tantos outros eventos e celebrações de grande 
relevo, a Ferrari é marca de luxo e também vinho de luxo, 
nascido em vinhedos orgânicos nas montanhas 
protegidas do Trentino, sobre solos calcários pedregosos, 
e sujeito a longuíssimos amadurecimentos sobre as lias. 
Nenhum vinho branco, tinto ou espumante já recebeu na 
Itália mais prêmios do que o Giulio Ferrari Riserva del 
Fondatore, incluindo 21 vezes os cobiçados 3 “bicchieri” 
no Gambero Rosso.

Cód. 10084

Cód. 10085

Cód. 10086

Cód. 10087

Cód. 10088

Espumante

Espumante

Espumante

Espumante

Espumante

23,90 €

46,90 €

27,90 €

52,10 €

28,70 €

Ferrari Maximum Brut (Gold, Best in Class CSWWC)

Ferrari Maximum Brut (Magnum)

Ferrari Maximum Rosé (Best in Class CSWWC)

Ferrari Maximum Rosé (Magnum)

Ferrari Perlé 2012

750ml

1.500ml

750ml

1.500ml

750ml

Cód. 10084 Cód. 10085 Cód. 10086 Cód. 10087 Cód. 10088
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Vinhedos orgânicos de montanha Longa tradição de excelência Sede da Ferrari em Trento

	08(%�ƫđ Trentino | Orgânico certificado 

FERRARI

Cód. 10089

Cód. 10090

Cód. 10091

Cód. 10092

Espumante

Espumante

Espumante

Espumante

57,20 €

57,20 €

48,90 €

91,70 €

Ferrari Perlé 2010 (Magnum) (RP 93)

Ferrari Perlé Nero Riserva 2009 (RP 94+)

Ferrari Riserva Lunelli 2009 (Super 3 Stelle)

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007

1.500ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10089 Cód. 10090 Cód. 10091 Cód. 10092
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	08(%�ƫđ Friuli Venezia Giulia (Collio) | Biodinâmico não certificado 

AUTÊNTICO | DESAFIADOR | EXTRAORDINÁRIO

GRAVNER www.gravner.it

“Quem busca água pura deve ir na nascente, não na foz de um rio. 
Eu queria fazer um grande vinho verdadeiro, e por isto fui buscar 
inspiração na origem da vitivinicultura, há 5.000 anos” 
Josko Gravner

“Não existe vinho natural ou industrial. 
Existe vinho. Se é vinho, é natural, se 
não é natural, não é vinho” 
Josko Gravner

Cód. 10001

Cód. 10003

Cód. 10002

Cód. 10004

Branco

Branco

Branco

Tinto

67,50 €

149,30 €

67,50 €

137,10 €

Ribolla Anfora 2009 (VIN 93)

Ribolla Anfora 2009 (Magnum) (VIN 93) 

Breg Anfora 2009

Rosso Breg 2005

750ml

1.500ml

750ml

750ml

Cód. 10001 Cód. 10003 Cód. 10002 Cód. 10004

Josko Gravner elaborava os vinhos 
brancos mais premiados e concorridos 
da Itália, na década de 80. A realização 
veio de todas as formas, menos 
espiritualmente. Preocupado com os 
rumos da indústria do vinho moderna, o 
iluminado agricultor tomou a mais 
corajosa decisão que alguém pode 
tomar na altura do sucesso, romper com 
tudo e com todos, e refazer o seu cami- 
nho em direção ao futuro, caminhando 
para o passado. Seguiu o seu instinto de 
trazer ânforas de terracota do berço do 
vinho, a Geórgia no Cáucaso, e elaborar 
brancos macerados por 7 meses com as 

O iluminado Josko Gravner

películas, amadurecidos por até 7 anos 
em madeira, respeitando uma lógica 
ancestral de vinificação.
Este grande homem é Josko Gravner, 
respeitoso do seu terroir espetacular no 
Collio, atento às fases da lua, às forças da 
natureza, e, antes de tudo, seguidor do 
seu sonho de deixar ao mundo uma 
auspiciosa contribuição: um grande 
vinho natural, genuíno e emocionante.

6



	08(%�ƫđ Veneto (Valpolicella) | Orgânico certificado 

REFINAMENTO | VOLUME | EMOÇÃO

CA’ LA BIONDA www.calabionda.it

“Expressa maior complexidade e profundidade do que muitos outros 
Amarones da mesma safra”
Ian d’Agata sobre o Amarone Ravazzol no Vinous.com

Dos vinhedos mais perfeitamente  
posicionados em Marano, sobre solos 
calcários que conferem notável finesse e 
perfume aos seus vinhos, os irmãos 
Alessandro e Nico Castellani, ao lado do 
pai Pietro, são a nova referência 
suprema em Amarones e Valpolicellas 
tradicionais. Para eles a casta Corvina 
nascida no calcário deve ser tratada na 
cantina como um Borgonha, e a 
passificação das uvas nunca deve sobre- 
por à expressão do terroir.
Ca’ La Bionda é o ápice da elegância dos 
vinhos do Veronese, nascidos de 
videiras que podem superar os 70 anos, 
com condução rigorosamente biológica.

Vinhedos orgânicos em Marano

Cód. 10040

Cód. 10039

Cód. 10038

Tinto

Tinto

Tinto

20,00 €

44,70 €

53,20 €

Valpolicella Classico Superiore “Campo Casalvegri” 2015 (GR 3)

Amarone Classico 2012 (VIN 92)

Amarone Classico “Ravazzol” 2012 (VIN 91+)

750ml

750ml

750ml

Cód. 10040 Cód. 10039 Cód. 10038

O incrível Valpolicella Classico 
Superiore “Campo Casalvegri” foi 
coroado com a premiação máxima no 
guia Gambero Rosso, o mais influente 
da Itália: os “tre bicchieri”. Nasce no 
vinhedo Casalvegri, e dele todas as 
melhores uvas são empregadas neste 
vinho, sem pré-seleção para algum 
Amarone.
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Um dos bastiões sagrados da escola tradicional do 
Barolo, a casa Barale foi fundada em 1870, um dos 
primeiros produtores especialistas neste que é um dos 
vinhos mais nobres de Itália e do mundo. Sergio Barale, 
ao lado das filhas Eleonora e Gloria, cultiva suas vinhas 
com seleção massal de velhos clones em excepcionais 
crus na denominação de Barolo - Bussia, Cannubi e 
Castellero - e também na denominação de Barbaresco, 
cru Serraboela. O tratamento é rigorosamente biológico 
no vinhedo, e as suas leveduras indígenas foram 
exaustivamente estudadas por Eleonora, graduada em 
biotecnologia, junto à Università di Torino. Na cantina o 
trabalho é o mais tradicional e meticuloso possível, para 
dignificar a complexidade, finesse e assustadora 
profundidade da casta Nebbiolo.

TRADICIONAL | INEBRIANTE | LONGEVO

	08(%�ƫđ Piemonte (Barolo) | Orgânico certificado 

BARALE FRATELLI www.baralefratelli.it

“Sergio Barale acaba de lançar alguns dos melhores vinhos da sua história.
O Barolo Castellero e o Barolo Bussia são simplesmente extraordinários”
Monica Larner no Robertparker.com

O longo amadurecimento dos vinhos desenrola-se em 
botti de 1500 e 3000 litros de carvalho francês e da 
Eslavônia, sempre avinhados, e em damigiane de vidro, 
outro velho legado das gerações anteriores. Barale 
Fratelli é um clássico, um pequeno artesão que 
transporta-nos com seus vinhos imaculados às colinas 
cobertas de nebbia e perfumes outonais da Langa.

Cód. 10032

Cód. 10024

Cód. 10033

Cód. 10023

Cód. 10031

Cód. 10027

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

11,90 €

12,90 €

16,50 €

33,20 €

31,00 €

66,90 €

Dolcetto d’Alba Le Rose 2017

Barbera d’Alba Castlè Biologico 2017

Nebbiolo Langhe Biologico 2017

Barbaresco Serraboella 2015

Barolo Vendemmia 2014

Barolo Riserva Bussia 2011

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10032 Cód. 10024 Cód. 10033 Cód. 10023 Cód. 10031 Cód. 10027
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BARALE FRATELLI
	08(%�ƫđ Piemonte (Barolo) | Orgânico certificado 

www.baralefratelli.it

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto Aromatizado

114,50 €

154,90 €

70,50 €

98,30 €

45,60 €

Barolo Riserva Bussia 2004 (JR 18)

Barolo Riserva Bussia 2010 (Magnum) (RP 97)

Barolo Cannubi 2013 (JR 17+)

Barolo Riserva Cannubi 2007 (RP 94)

Barolo Chinato

750ml

1.500ml

750ml

750ml

750ml

Vinhedo Castellero A mágica do longo afinamento Sergio Barale

Cód. 10028 Cód. 10029 Cód. 10025 Cód. 10030 Cód. 10026

Cód. 10028

Cód. 10029

Cód. 10025

Cód. 10030

Cód. 10026
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	08(%�ƫđ Veneto (Prosecco di Valdobbiadene) | Orgânico não certificado 

FRAGRÂNCIA | VIVACIDADE | DELEITE

BISOL www.bisol.it

“Bisol produz alguns dos melhores Prosecco 
Superiore hoje no mercado” 
Monica Larner no Robertparker.com

“Como é sempre o caso em todos os anos, a seleção de 
vinhos da Bisol está entre os melhores da denominação”
Ian d’Agata no Vinous.com

Prosecco é um sucesso em todo o 
mundo, com seus apanágios de 
fragrância de peras e flores, sua 
cremosidade na boca, e sua frescura a 
dialogar com um toque de suavidade. 
Todavia, a região expandiu-se muito 
para atender ao crescimento atronô- 
mico nas vendas, e abrange hoje áreas 
de planície pouco vocacionadas não 
somente no Veneto, mas em regiões 
limítrofes. Mas é nas colinas íngremes 
de Valdobbiadene, sujeitas a fortes 
excursões térmicas, assente sobre solos 
calcários, que a casta Glera atinge a sua 
plenitude gusto-olfativa.

Impressionantes colinas
de Valdobbiadene

Cód. 10093

Cód. 10094

Espumante

Espumante

9,80 €

14,90 €

Belstar Cult Prosecco Extra Dry

Crede Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut

750ml

750ml

Cód. 10093 Cód. 10094

Profundos conhecedores destas colinas 
desde 1542, nada menos do que 21 
gerações da família Bisol esmeraram-se 
em vinificar as melhores parcelas de 
vinhas da região. Seus Proseccos são 
incomparáveis na intensidade, elegância 
e mesmo na apresentação. 
O “trendy” Belstar Cult Prosecco Extra 
Dry é ligeiramente mais dosado, bem ao 
estilo refrescante e ao mesmo tempo 
suave do Prosecco, com 14g/l.
O fenomenal Crede Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Brut é um DOCG 
apenas de vinhedos colinares de marga 
sobre antigos depósitos marinhos 
calcários: “Crede is one of the best in the 
whole category” Ian d’Agata.
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	08(%�ƫđ Piemonte (Lessona) | Orgânico não certificado 

PROPRIETÀ SPERINO www.proprietasperino.it

“Quem quiser entender quão mágico pode ser a Nebbiolo no 
norte do Piemonte deve começar por aqui”
Antonio Galloni no Robertparker.com

Cód. 10063

Cód. 10064

Tinto

Tinto

25,60 €

56,70 €

Uvaggio 2014

Lessona 2012 (RP 92)

750ml

750ml

Cód. 10063 Cód. 10064

COMPLEXIDADE | MINERALIDADE | FRESCURA DA MONTANHA

Paolo De Marchi deixou o Piemonte na 
década de 70 para assumir e transfor- 
mar a Isole e Olena, propriedade 
familiar na Toscana, em uma das mais 
lendárias vinícolas do Chianti Classico e 
da Itália.  Mas a sua missão não termi- 
nou aí. Ao lado do talentoso filho Luca 
decidem por renovar os vinhedos e a 
adega do Castello di Lessona, 
pertencente à família De Marchi desde o 
início do séc XIX, e referência de 
qualidade na produção de Spanna 
(Nebbiolo) já em meados do séc. XVIII. 
Um projeto passional de pai e filho, um 
retorno às origens, através de vinhos 
únicos carregados de história, terroir e 
mineralidade.

As areias marinhas de Lessona

A nobre casta Nebbiolo é plantada nos 
sopés dos Alpes no norte do Piemonte, 
sobre solos de areias marinhas do 
Plioceno, com pH muito baixo, sobre 
pórfiros (rochas ígneas). Há muita 
assimilação de minerais pelas plantas e 
os vinhos mostram-se com imensa verve 
e finesse.
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	08(%�ƫđ Toscana (Montalcino) | Natural ao seu modo

SOLDERA CASE BASSE www.soldera.it

Cód. 10000 Tinto 498,70 €Sangiovese Toscana 2013 750ml

Cód. 10000

MAJESTOSO | ELOQÜENTE | SUNTUOSO

Gianfranco Soldera ambicionava criar o 
melhor vinho do mundo na década de 
60, na Itália. Chegou em Montalcino 
antes da fama da região explodir, e 
escolheu com o fabuloso enólogo 
“palatista” Giulio Gambelli o mais 
vocacionado terroir para realizar o seu 
sonho, o de produzir um vinho nascido 
no vinhedo, um ecossistema completo e 
sustentável. Sua genialidade, aliada a 
profundas convicções, garantiu um 
séquito de apaixonados seguidores, 
ávidos em disputar no mercado por 
qualquer gole do mais raro, caro, deba- 
tido e venerado vinho de terroir da Itália. 

O insuperável Gianfranco Soldera

O vinho de Soldera nasce nos vinhedos 
Case Basse e Intistieti, que ocupam 9 
dos seus 23 paradisíacos hectares de 
propriedade. Nenhum tratamento quí- 
mico com fertilizante, herbicida ou 
pesticida jamais foi empregado nestas 
vinhas. O longo envelhecimento em 
“botti” da Eslavônia pode durar até 6 
anos. Após o ato de vandalismo sofrido 
em 2012, Gianfranco decidiu abandonar 
a DOCG de Brunello di Montalcino e 
nomear seu vinho apenas como 
Sangiovese Toscana.

“Soldera é único. Insuperável. Inimitável” 
Aldo Santini no livro Brunello, sei grande!

“Um dos mais formidáveis vinhos do mundo”
Antonio Galloni no Robertparker.com
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	08(%�ƫđ Toscana (Montalcino) | Manejo Integrado

CAPRILI www.caprili.it

“Caprili possui algumas das mais belas vinhas em Montalcino, ao lado 
de Soldera (Case Basse) e Pieve di Santa Restituta de Angelo Gaja”
Monica Larner no Robertparker.com

Cód. 10044

Cód. 10043

Cód. 10042

Cód. 10041

Branco

Tinto

Tinto

Tinto

9,20 €

13,30 €

35,70 €

80,00 €

Settimia Vermentino Toscana 2017

Rosso di Montalcino 2016 (WS 92 Best Buy)

Brunello di Montalcino 2013 (VIN 93+)

Brunello di Montalcino Riserva Adalberto 2012 (VIN 95+)

750ml

750ml

750ml

750ml

POTÊNCIA | TERRITORIALIDADE | COMPLEXIDADE

Caprili é um dos poucos produtores da 
escola tradicionalista de Brunello di 
Montalcino, um ferrenho defensor da 
Sangiovese pura, amadurecida por 
longos períodos apenas em botti, os 
tradicionais tonéis de carvalho da 
Eslavônia. A família Bartolommei está 
enraizada neste precioso território há 
séculos, e possui 58 hectares na 
prestigiosa zona de Santa Restituta, 
exatamente ao lado dos vinhedos de 
Gianfranco Soldera. Seus vinhos 
emanam - com complexidade, concen- 
tração de vinhas velhas e elegância - a 
tipicidade castiça desta que é uma das 
mais sublimes denominações de origem 
da Itália. Alfo Bartolommei entende como

ninguém os seus vinhedos

O Brunello di Montalcino 2013 mereceu 
sérios elogios de uma das maiores 
autoridades mundiais em vinhos 
italianos, o jornalista Ian D’Agata, no site 
Vinous.com: “I would not be surprised to 
find myself scoring this 95 or 96 in the 
years ahead”.

Cód. 10044 Cód. 10043 Cód. 10042 Cód. 10041
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Cód. 10048

Cód. 10049

Cód. 10050

Cód. 10051

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

21,20 €

43,90 €

67,60 €

147,10 €

Chianti Classico 2015 (RP 92)

Chianti Classico 2015 (Magnum) (RP 92)

Cepparello 2015 (CELL 97)

Cepparello 2015 (Magnum) (CELL 97)

750ml

1.500ml

750ml

1.500ml

	08(%�ƫđ Toscana (Chianti Classico) | Manejo Integrado

ISOLE E OLENA www.isoleolena.it

“Estes vinhos mostram por que De Marchi e Isole e Olena 
estão entre as vinícolas de elite do mundo”
Antonio Galloni no Vinous.com

TIPICIDADE | PROFUNDIDADE | NOBREZA
Paolo De Marchi é um dos maiores 
protagonistas do vinho da Velha Bota e 
ajudou a escrever a história da quali- 
dade no Chianti Classico. Sua família 
adquiriu a “fattoria” de Isole e de Olena 
nos anos 1950, e após se formar em 
enologia na sua terra natal do Piemonte 
e colecionar experiências valiosas da 
França à Califórnia, Paolo assumiu a 
vinícola para conduzí-la ao zênite 
enológico da Itália. Seus vinhos perspi- 
ram os sabores da terra Toscana com 
rara precisão, elegância e encantamento. 

Vinhedos fabulosos no
Chianti Classico

O Chianti Classico é um estonteante 
modelo de tipicidade, com suas presta- 
ções de violeta, especiarias e cereja 
ginja, enquanto que o Cepparello é uma 
das mais legítimas e profundas 
expressões da espetacular casta 
Sangiovese.

Cód. 10048 Cód. 10049 Cód. 10050 Cód. 10051
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	08(%�ƫđ Sardegna | Natural

DETTORI www.dettori.it

“Eu não sigo o mercado, elaboro vinhos que 
me encantam, vinhos do meu território, 
vinhos de Sennori. São aquilo que são, e não 
aquilo que quer que sejam” 
Alessandro Dettori

“Alessandro Dettori elabora alguns dos vinhos mais originais e 
atraentes da Sardenha. Minúsculos rendimentos de vinhedos 
velhos, agricultura biodinâmica e uma abordagem não 
intervencionista na adega constituem a espinha dorsal da filosofia 
Dettori. No seu melhor, são vinhos profundos, totalmente naturais” 
Antonio Galloni no Robertparker.com

Cód. 10045

Cód. 10046

Cód. 10047

Branco

Tinto

Tinto

17,30 €

17,30 €

33,70 €

Renosu Bianco

Renosu Rosso (VIN 90)

Tuderi 2014 (VIN 91)

750ml

750ml

750ml

MEDITERRÂNICO | DRAMÁTICO | NATURAL
O impetuoso Alessandro Dettori elabora 
os mais emocionantes vinhos da 
paradisíaca ilha da Sardenha. Obstinado 
e passional, não dá voltas para defender 
sua filosofia, sua terra e suas vinhas 
centenárias posicionadas em encostas 
calcárias debruçadas no mar, beijadas 
pelo forte vento mediterrânico.  
Apenas castas autóctones sardas são 
trabalhadas por Alessandro, com 
destaque para seus brancos de 
Vermentino e seus tintos de Cannonau. 

Adega e vinhas

As uvas colhidas manualmente são 
postas a fermentar espontaneamente 
sem nenhum aditivo enológico, nem 
mesmo enxofre, em pequenos tanques 
tradicionais de cimento. Os vinhos não 
são barricados, clarificados ou filtrados. 
O resultado é estonteante, a imaculada 
paisagem do norte da Sardenha 
engarrafada.

Cód. 10045 Cód. 10046 Cód. 10047
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www.louismicheletfils.com

PUREZA | MINERALIDADE | ENERGIA

Chablis é um dos nomes mais 
prestigiosos no mundo do vinho, e 
magicamente voa das prateleiras sem 
maiores esforços. Ainda mais quando se 
trata de um dos melhores produtores da 
região e ícone da Chardonnay como 
Louis Michel. Seus exemplares são 
fidedignos à origem, e transmitem com 
pureza e precisão as belezas da 
Chardonnay de clima frio. É impossível 
não deslumbrar-se com a sensação de 
tensão e mineralidade que os solos 
calcários kimmeridgianos de milhões de 
anos conferem a estes vinhos. A minera- 
lidade é evidente em toda a linha, e se 
manifesta no palato como impressões 
marinhas de pedras e conchas quebra- 
das, salinidade e até mesmo iodo.

Guillaume Michel perpetua o
espírito da família

Louis Michel acredita que vinificação em 
madeira mascara essas características 
únicas e emprega apenas tanques neu- 
tros de inox na concepção de seus 
vinhos. A tradição é mantida e passada 
de geração para geração na família 
Michel, estabelecida no coração de 
Chablis no século XIX, factor crucial para 
o acesso a vinhas antigas em 
localizações perfeitas nos grand e 
premier crus: Le Clos, Montée de 
Tonnerre, Butteaux, entre outros.
Os vinhos são muito versáteis no âmbito 
da enogastronomia, e podem ser 
apreciados como aperitivo, ao longo de 
diversas refeições e perfeitos também 
para a longa guarda. Entre os brancos da 
Borgonha, Chablis garante imbatível 
relação qualidade/preço.

�.�*`�ƫđ Bourgogne (Chablis) | Orgânico não certificado 

LOUIS MICHEL & FILS

“Os Chablis de Michel demonstram uma precisão e 
pureza absolutamente extraordinárias, eu os admiro”
Robert Parker

“Vinhos realmente belos, e não 
somente a nível Grand Cru”
Allen Meadows no Burghound.com

Cód. 10099

Cód. 10100

Cód. 10101

Cód. 10102

Cód. 10103

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

17,00 €

20,30 €

30,70 €

33,30 €

64,50 €

Petit Chablis 2016

Chablis 2016 

Chablis 1er Cru Vaillons 2015 (VIN 90)

Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2015 (TIM 93)

Chablis Grand Cru Les Clos 2015 (TIM 94)

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10099 Cód. 10100 Cód. 10101 Cód. 10102 Cód. 10103
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�.�*`�ƫđ Loire (Sancerre) | Biodinâmico não certificado

VINCENT PINARD www.domaine-pinard.it

“No topo da sua appellation”
2 estrelas em 3 do principal guia de vinhos de França, 
o Le Guide 2018 des Meilleurs Vins da La Revue du 
Vin de France

“Esse domaine alcançou, em 5 anos, o 
mais impresionante progresso entre todos 
os produtores do Loire Central”
La Revue du Vin de France

PRECISÃO | INTENSIDADE | GOÛT DU TERROIR

Sancerre é a máxima expressão da 
Sauvignon Blanc na França, e com a  
explosão internacional da casta, 
alcançou o estrelato em todo o mundo. A 
família Pinard consolidou seus vinhedos 
ao longo dos séculos, e trabalha na vinha 
e na adega com uma abordagem 
tradicional, de mínima intervenção. Seus 
17 hectares concentram-se nas colinas 
em torno de Bué, em vinhedos 
excepcionais, trabalhados com rendi- 
mentos baixíssimos, ainda menores do 
que os exigidos por lei aos grand crus da 
Borgonha.  Os irmãos Florent e Clément, 
possivelmente a vigésima geração dos 
Pinard, exploram a diversidade de solos 

Clément na adega

à sua disposição de uma forma autêntica 
e precisa, vinificando cada parcela 
separadamente, sempre em busca do 
“goût du terroir”. Comparar as nuances 
dos crus Le Château e Chêne Marchand é 
algo impressionante. No primeiro, os 
solos kimmeridgianos resultam em vinhos 
mais amplos e salinos, enquanto que os 
solos oxfordianos de Chêne Marchand 
resultam em Sauvignons mais diretos e 
precisos. Mestres da Pinot Noir, os 
Pinard mostram porque Sancerre está 
mais próximo da Borgonha do que do 
Loire geograficamente e estilistica- 
mente. 

Cód. 10095

Cód. 10096

Cód. 10097

Cód. 10098

Branco

Branco

Tinto

Tinto

43,30 €

43,30 €

30,90 €

42,80 €

Sancerre Le Château 2016

Sancerre Chêne Marchand 2016 

Sancerre Pinot Noir 2016

Sancerre Charlouise 2015

750ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10095 Cód. 10096 Cód. 10097 Cód. 10098
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�.�*`�ƫđ Champagne (Montagne de Reims) | Orgânico certificado

VILMART & CIE www.champagnevilmart.fr

“Vilmart & Cie. é não somente um dos mais fabulosos 

pequenos produtores (grower-estates) na Champagne, mas 

certamente um dos melhores produtores da região no geral” 
Peter Liem no Champagneguide.net 

“O mais fabuloso pequeno produtor (grower-estate) de 

champagne que eu conheço. Grand Cellier d’Or evolui 

para uma mini-Krug” Tom Stevenson no Christie’s 
World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine 

Cód. 10034

Cód. 10035

Cód. 10036

Cód. 10037

Espumante

Espumante Rosé

Espumante

Espumante

39,90 €

56,60 €

59,80 €

103,40 €

Grande Réserve Brut 1er Cru (WS 93)

Cuvée Rubis Brut 1er Cru (VIN 92)

Grand Cellier d’Or 2013 1er Cru

Coeur de Cuvée 2010 Brut 1er Cru

750ml

750ml

750ml

750ml

SEDUÇÃO | FORÇA | FINESSE
Um dos mais desejados e respeitados 
produtores da venerada Montagne de 
Reims, no coração da Champagne. A casa 
Vilmart & Cie estabeleceu suas raízes em 
1890, e orgulhosamente continua nas 
mãos da mesma família. Laurent Champs, 
a quinta geração e amigo próximo de 
Anselme Selosse, faz parte da leva 
pioneira de vignerons a precisar os 
vinhedos específicos dos seus vinhos, 
enaltecendo o conceito de “vinho de 
terroir” até recentemente pouco explora- 
do na Champagne. Membros da Ampelos, 
organização que certifica e promove 
vinhos orgânicos e viticultura sustentável, 
a família atesta que nenhum herbicida, 
inseticida ou químico é empregado em 
seus 11ha de vinhedos espetaculares. 
Laurent alcança resultados estupendos 
também na sua adega.

Laurent Champs

O ambicioso produtor acredita que madeira 
e bâttonage alinham-se perfeitamente no 
tratamento dos seus vinhos, mas inibe a 
malolática. Concebe assim  champagnes 
com um perfil de fruta madura e redonda, 
dotados de sedutora cremosidade na 
textura e imponente vinosidade, mas que 
mantêm a sua compostura, finesse, frescu- 
ra e mineralidade arrebatadora. Perfeitas à 
mesa e absolutamente encantadoras como 
aperitivo. Peter Liem ressalta em seu livro 
“Champagne: The Essential Guide to the 
Wines, Producers, and Terroirs of the Iconic 
Region” que o champagne não-safrado 
Grande Réserve de Vilmart possui maior 
qualidade que a média da categoria, devido 
à sua seleção meticulosa. A topo de gama 
Coeur de Cuvée por sua vez é um 
champagne de culto, colecionado por 
aficionados de todo o mundo.

Cód. 10034 Cód. 10035 Cód. 10036 Cód. 10037
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Cód. 10104

Cód. 10105

Tinto

Tinto

17,30 €

23,10 €

Beaujolais-Villages 2017 (JGOO 93)

Juliénas “Côte de Bessay” 2017

750ml

750ml

�.�*`�ƫđ Beaujolais | Orgânico certificado 

DOMAINE CHAPEL 

“Domaine Chapel é a indicação de Rajat Parr para os amantes 
de Borgonha que não querem pagar preços de Borgonha!”

EXPRESSÃO DA FRUTA | SEDOSIDADE | CHARME

Essa nova promessa da agora florescen- 
te região de Beaujolais foi-nos indicada 
por uma das maiores autoridades 
mundiais no assunto e responsável pela 
sua explosão no mercado norte- 
americano, o sommelier Rajat Parr.
O casal David Chapel e Michele Smith- 
Chapel se conheceu enquanto trabalha- 
vam no consagrado Domaine Lapierre de 
Morgon. Unidos pela Gamay, começa- 
ram a produzir maravilhas nos crus da 
região. O pai de David foi um dos 
primeiros a apostar no movimento de 
vignerons da região que colocavam 
qualidade acima da produção em massa. 
Nos anos 80, Alain Chapel já proporcio- 
nava degustações com Lapierre e outros 
grandes nomes em seu famoso restau- 
rante homônimo 3 estrelas Michelin.

Michele trabalha duro nos crus
de Beaujolais

O lieu-dit “Côte de Bessay” está no cru 
de Juliénas, onde vinhos delicados, 
porém de concentração e caráter, 
provêm das vinhas velhas de 40-65 
anos, plantadas nos solos graníticos 
clássicos da região.
Já o Beaujolais-Villages nasce em 
altitudes no village de Lantignié, divisa 
com Régnié, considerado por muitos de 
qualidade igual ou superior a alguns 
crus da região por sua elevação e bons 
solos (a ascensão a cru já está a 
tramitar). Esses são vinhos absoluta- 
mente deliciosos e sedosos para tomar 
agora enquanto seus Borgonhas 
envelhecem na adega.

Cód. 10104 Cód. 10105
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Jorge Monzón trabalhou por dois anos no Domaine de La 
Romanée Conti e mais um ano na Vega Sicilia. Cada 
gesto, cada pormenor aprendido nesses dois ícones 
mundiais foi incorporado ao primeiro projecto de Jorge e 
sua esposa: o Dominio del Águila.
Desde 2010, seus vinhos têm alcançado gigantesca 
repercussão internacional: no Robert Parker os 14 vinhos 
provados até o momento receberam notas entre 91 e 98 
pontos. Além de ter logrado o emprego no DRC sem 
nenhuma prévia experiência, o afortunado Jorge também 
ganhou a lotaria e passou a investir no mais importante 
patrimônio do Dominio del Águila: vinhas centenárias nos 
melhores crus da notória região. Quem visita La Aguillera, 
onde está a maior parte das vinhas, comove-se com a 
perfeição das vinhas velhas conduzidas em vaso, cada 
uma com a sua beleza, nunca irrigadas ou tratadas com 
produtos químicos.

A Tempranillo é a protagonista, enquanto que as castas 
Blanca del País, Bobal, Garnacha, Albillo e a Tempranillo 
Gris enriquecem o panorama ampelográfico.
Na pequeníssima adega tudo é feito à mão e Jorge nunca 
abandonou a tradição de longos estágios em madeira, 
produzindo Reservas e Gran Reservas de tirarem o fôlego. 
Por outro lado, a vinificação diferencia-se do comum pelo 
uso integral de engaços, pisa a pé, fermentações 
espontâneas e nenhuma filtragem. Os vinhos aliam a 
poderosa fruta da Ribera del Duero e a longa capacidade 
de guarda com a elegância de uma vinificação que almeja 
antes de tudo a finesse e a representação de um terroir 
vivo.

�/,�*$�ƫđ Ribera del Duero | Orgânico certificado 

DOMINIO DEL ÁGUILA 

“O Dominio del Águila foi direto para a topo da Ribera del Duero, e seus vinhos melhoram 
a cada ano. O Reserva 2013 é um forte candidato ao vinho da vindima na região”
Luis Gutiérrez no Robertparker.com

PERFUMADO | MULTIFACETADO | EXTREMO NA ELEGÂNCIA

Cód. 10061

Cód. 10057

Cód. 10058

Branco

Rosé

Tinto

68,50 €

27,40 €

27,40 €

Dominio del Águila Blanco 2014

Pícaro del Águila Clarete 2016

Pícaro del Águila Tinto 2016

750ml

750ml

750ml

Cód. 10061 Cód. 10057 Cód. 10058
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�/,�*$�ƫđ Ribera del Duero | Orgânico certificado 

DOMINIO DEL ÁGUILA 

Cód. 10059

Cód. 10060

Cód. 10062

Tinto

Tinto

Tinto

71,70 €

142,60 €

316,80 €

Dominio del Águila Reserva 2014

Dominio del Águila Reserva 2014 (Magnum)

Canta La Perdiz 2014

750ml

1.500ml

750ml

Cód. 10059 Cód. 10060 Cód. 10062

Jorge Monzón e Isabel Um Ribera del Duero bem Borgonha Vinhas preciosas
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CLÁSSICO | MADURO | SEDOSO
La Rioja Alta nasce em 1890, na altura em 
que os negociantes de Bordéus saíram à 
procura de vinho devido a devastação de 
pragas na sua região, e encontraram a 
excelência do outro lado dos Pirineus, na 
Rioja. Níveis altíssimos de qualidade sempre 
foram a norma da bodega, ainda hoje uma 
das mais sólidas referências da denomi- 
nação. Também sinônimo de tradição, a La 
Rioja Alta ainda vinifica seus vinhos como na 
época do seu nascimento, porém com o 
apoio de tecnologias modernas a garantir 
rigorosos padrões de higiene e precisão 
durante os pormenorizados processos de 
elaboração. O estágio prolongado em barri- 
cas de formato bordalês e em garrafa faz 
com que os vinhos sejam lançados ao 
mercado prontos, exuberantes em comple- 
xidade, emanando notas terciárias oriundas 

O enólogo Julio Saenz

de uma evolução perfeita e dotados de uma 
sedutora textura sedosa. É um privilégio 
provar um vinho pronto, perto de seu 
apogeu, mas que com ainda imenso 
potencial de guarda. Esse é um dos motivos 
que a La Rioja Alta faz tanto sucesso nos 
melhores restaurantes do mundo.
Outra particularidade da bodega é o 
descomunal número de hectares que 
possuem, mais de 400ha, o que é 
extremamente valioso em uma região onde 
os produtores majoritariamente compram 
fruta de terceiros. Além disso, todos os 
30.000 barris de carvalho da Bodega são 
produzidos artesanalmente por sua 
equipa. Nos vinhedos, a casta Tempranillo é 
o rei, ladeada pela Garnacha e pela 
Graciano. Todos os rótulos da La Rioja Alta 
são clássicos incontornáveis.

�/,�*$�ƫđ Rioja | Orgânico certificado 

LA RIOJA ALTA

“Um dos mais respeitados produtores da Rioja e um dos meus favoritos desde que seus vinhos se 
destacaram na primeira degustação comparativa que organizei na vida, no início dos anos 80”
Jancis Robinson

Cód. 10056

Cód. 10055

Cód. 10054

Cód. 10052

Cód. 10053

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

15,90 €

21,30 €

26,90 €

49,90 €

99,80 €

Viña Alberdi Reserva 2012 (RP 90+)

Viña Arana Reserva 2009 (PEÑ 94)

Viña Ardanza Reserva 2009 (RP 93+)

Gran Reserva 904 2009 (RP 95+)

Gran Reserva 904 2009 (Magnum) (RP 95+)

750ml

750ml

750ml

750ml

1.500ml

Cód. 10056 Cód. 10055 Cód. 10054 Cód. 10052 Cód. 10053
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Cód. 10017

Cód. 10018

Cód. 10019

Cód. 10020

Cód. 10022

Cód. 10021

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco Doce

9,10 €

14,50 €

14,50 €

24,70 €

72,50 €

37,70 €

100 Hügel Riesling Trocken 2017

Riesling Trocken 2017

Grauer Burgunder Trocken 2017

Westhofener Riesling Trocken 2016

Morstein GG Riesling 2017 (JS 97-98) – disponível em set/2018

Aulerde Riesling Auslese 2015 (RP 91-92)

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

500ml

�(!)�*$�ƫđ Rheinhessen | Biodinâmico não certificado 

WITTMANN

RAÇA | CONCENTRAÇÃO | IMPECÁVEL PRECISÃO

www.weingutwittmann.de

“Até mesmo o simples Riesling de entrada de gama é um vinho a sério 
com preço de barganha. Além disso, os três Rieslings secos de topo de 
gama estão entre os melhores produzidos em toda a Alemanha”
Joel Payne no Vinous.com

“Morstein: o novo Grand Cru do Reno”
Stuart Pigott

O Rheinhessen abriga a família 
Wittmann desde 1663. Região de 
extremos, hoje seus melhores Rieslings 
estão no panteão dos grandes brancos 
do mundo devido ao trabalho de alguns 
poucos produtores obstinados, como 
Wittmann. Nos mais vocacionados 
vinhedos de Westhofen, a casta 
camaleão Riesling, assentada em 
majestosos solos calcários, veste-se com 
um manto de raça e finesse. Desde 1980 
trabalham com cultura orgânica e desde 
2004 são biodinâmicos, convictos de que 
os grandes vinhos nascem no vinhedo. 

O nobre vinhedo Aulerde

Os Rieslings de Philipp Wittmann são 
espantosos em força, níveis de extrato e 
intensidade aromática, munidos de 
todos os atributos para resistirem com 
galhardia a prova do tempo. O grand cru 
Morstein (Grosses Gewächs) é uma das 
pérolas do mundo vínico e não pode 
passar desapercebido por nenhum 
verdadeiro colecionador. James Suckling 
elevou o Morstein GG 2017 ao grau da 
quase-perfeição. 

Cód. 10017 Cód. 10018 Cód. 10019 Cód. 10020 Cód. 10022 Cód. 10021
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�(!)�*$�ƫđ Mosel | Orgânico não certificado 

MARKUS MOLITOR www.markusmolitor.com

“Este é provavelmente o melhor Riesling seco que já provei na minha vida”
Stephan Reinhardt no Robertparker.com, em referência a um Riesling 
Bernkasteler Doctor Auslese do Molitor

Cód. 10075

Cód. 10076

Cód. 10077

Cód. 10078

Cód. 10081

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

11,70 €

19,10 €

21,20 €

39,60 €

15,90 €

Riesling Haus Klosterberg (White Capsule) 2016 (VIN 91)

Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett (White Capsule) 2015 (RP 93)

Riesling Ürziger Würzgarten Spätlese (White Capsule) 2016 (RP 95+)

Riesling Kinheimer Hubertuslay Riesling Auslese** (White Capsule) 2016 (RP 95)

Riesling Ockfener Bockstein Kabinett (Green Capsule) 2015 (RP 93)

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

MINERALIDADE | POTÊNCIA | TEXTURA

Após 8 notas 100 no Parker, de longe o mais condecorado 
produtor de toda a Alemanha, os vinhos emocionantes de 
Markus Molitor tornaram-se cultuados em todos os 
continentes. Desde que assumiu a vinícola familiar de 8 
gerações com apenas 20 anos de idade, o genial Markus 
já sabia exatamente o caminho que iria trilhar: entregar 
vinhos de terroir, inconfundíveis do Mosel, e com imenso 
potencial de guarda. A base do seu trabalho em 15 
diferentes sítios ao longo do rio Mosela está em videiras 
velhas não-enxertadas plantadas nos melhores “crus”, 
com inclinações de até 80%, solos de ardósia, videiras 
tratadas manualmente e individualmente, rendimentos 
mínimos, fermentações longas com leveduras indígenas, 
amadurecimento por vários meses sobre as lias finas.

O resultado são vinhos de gigantesca textura, 
mineralidade e ao mesmo tempo pureza e precisão. A 
quase totalidade da produção é de Rieslings nas três 
categorias de doçura identificadas inteligentemente por 
Markus: secos (White Capsule), off-dry (Green Capsule), 
doçura natural perceptível com possível Botrytis (Golden 
Capsule). Seus Pinot Noirs vinificados como Borgonha 
são igualmente divinais.

Cód. 10075 Cód. 10076 Cód. 10077 Cód. 10078 Cód. 10081
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Cód. 10082

Cód. 10083

Cód. 10079

Cód. 10080

Branco Doce

Branco Doce

Tinto

Tinto

17,10 €

57,00 €

53,20 €

106,30 €

Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett (Golden Capsule) 2015 (RP 93)

Riesling Ockfener Bockstein Beerenauslese (Golden Capsule) 2015 (RP 97)

Pinot Noir Brauneberger Klostergarten** 2006 (bottled in 2018)

Pinot Noir Graacher Himmelreich*** 2014 (RP 97)

750ml

375ml

750ml

750ml

�(!)�*$�ƫđ Mosel | Orgânico não certificado 

MARKUS MOLITOR www.markusmolitor.com

Zeltinger Sonnenuhr Markus Molitor Haus Klosterberg, uma casa de
grandes vinhos

Cód. 10082 Cód. 10083 Cód. 10079 Cód. 10080
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Cód. 10073

Cód. 10072

Branco

Tinto

61,50 €

47,80 €

Chardonnay Seven Springs Estate 2014 (JR 17)

Pinot Noir Seven Springs Estate 2014 (JGOO 94)

750ml

750ml

�/0� +/ƫ�*% +/ƫđ Oregon | Biodinâmico certificado 

EVENING LAND 

“Seus brancos estão entre os melhores que eu provei no Oregon, repletos 
de nervosité e mineralité que não estariam fora de lugar na Borgonha”
Neal Martin no Roberparker.com

VELHO & NOVO MUNDO | RIQUEZA | NERVO

Dominique Lafon (Domaine Comtes 
Lafon em Meursault) fez o mundo do 
vinho voltar sua atenção para Oregon 
quando começou a gerenciar o projeto 
Evening Land, que teve inicio em 1984. 
Rajat Parr e Sashi Moorman assumiram 
a vinícola em 2014, imbuídos da 
insaciável procura pela harmonia que 
move a dupla, logrando elevar os já 
incríveis vinhos à uma nova liga. Seven 
Springs é um vinhedo histórico na AVA 
de Eola-Amity Hills em Oregon, que 
conta com condições ideais para a 
produção de vinhos de elegância e 
mineralidade. O clima frio, influenciado 
pelos ventos gélidos canalizados do 

Sashi entre vinhas

Pacífico através de uma abertura na 
longa cadeia montanhosa Coast Ranges, 
impõe-se sobre as vinhas antigas e 
traduz-se em longos períodos de 
amadurecimento, concentrando a 
complexidade sem perda da acidez 
vibrante. Os solos vulcânicos adicionam 
tensão e enaltecem o caráter savoury e 
levemente salino dos vinhos.
Os brancos e tintos de Evening Land 
entrelaçam a riqueza da fruta do Novo 
Mundo e a elegância e firmeza do Velho 
Mundo de forma impecável. Ambos 
revelam uma nova faceta dos Estados 
Unidos, vinhos biodinâmicos de clima 
frio dotados de classe e complexidade.

Cód. 10073 Cód. 10072

www.eveninglandvineyards.com
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Cód. 10074 Tinto 34,30 €The Hermit Syrah 2014 (VIN 90-92) 750ml

�/0� +/ƫ�*% +/ƫđ California | Orgânico certificado 

PAX

“A referência atual para a Syrah na Califórnia. Não perca”
Antonio Galloni no Vinous.com

ASSERTIVO | PROFUNDO | SAVOURY

O Syrah topo de gama da PAX recebeu a 
sua primeira nota 100 do respeitado 
crítico Antonio Galloni no início de 2018, 
atestando que Pax Mahle deve ser um 
nome monitorado com atenção.
A carreira do produtor teve início como 
sommelier, o que garantiu imensa 
exposição aos clássicos europeus e aos 
grandes rótulos americanos, e assim ele 
afinou seu paladar. Na North Coast AVA 
encontrou vinhedos que aliavam a suas 
expectativas de criar Syrahs que 
traduzissem suas origens com persona- 
dade e singularidade.

Pax nas vinhas

Durante a vinificação, Pax procura 
enaltecer a pureza do terroir através de 
leveduras indígenas, madeira nobre 
mas sempre neutra, sem filtragens ou 
mesmo clarificações. Com influência da 
escola tradicional do Ródano (Clape e 
Allemand) trabalha a Syrah com 100% 
dos engaços em busca de frescura, 
especiarias e estrutura. O nome ‘The 
Hermit’ saúda a mítica colina de 
Hermitage, fonte dos Syrahs mais sérios 
e longevos do mundo.

Cód. 10074

www.paxwine.com
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VOLÚPIA | DELICADEZA | TERROIR
O topo da nova cara da Austrália. Esqueça a 
bomba de fruta e madeira, do álcool em 
excesso. Ochota Barrels é total elegância, 
delicadeza e expressão do terroir. Neste 
caso “Barrels” logo ao lado do apelido 
Ochota não refere-se a barris de carvalho e 
sim a “tubos”. Tubos do mar. Taras Ochota é 
surfista apaixonado, e durante uma viagem 
à caça de ondas pela costa do México e da 
Califórnia com sua esposa Amber, teve a 
ideia de criar uma vinícola artesã, que 
explora vinhedos antigos e produz somente 
vinhos de altíssima gama no sul da Austrália. 
O casal mora na própria vinícola em 
Adelaide Hills, onde também operam uma 
pizzaria com uma das cartas de vinho das 
mais exóticas e intrigantes. A região pode 
não evocar familiaridade, mas é um dos 
destinos mais procurados do país. Situada a 
40 minutos de Adelaide, as colinas de 
Adelaide Hills usufruem de complexa 
variação de mesoclimas.

Taras é um mestre da extração

São diversos solos, exposições e castas 
plantadas. O que Taras alcançou com as 
suas vinhas (incluindo parcelas muito 
velhas) é impressionante. É inigualável. É 
sublime. Nunca alguém de fora imaginaria 
que a Austrália pudesse entregar vinhos 
com tamanha frescura, elegância, perfume 
inebriante e textura ímpar. Até mesmo 
porque alguns dos vinhos que oferecemos 
aqui são produzidos em minúsculas 
quantidades (300 garrafas, compare com o 
minúsculo vinhedo do Romanée Conti, que 
produz em média 5 mil). Taras é mestre em 
vinificar seus tintos com engaços e longas 
macerações, numa constante e delicada 
infusão que retira da fruta somente o que 
ela tem de melhor a oferecer. Nada é 
adicionado ou retirado dos vinhos de Taras, 
exceto doses minúsculas de enxofre para 
preservar a limpeza e clareza dos vinhos. 

�1/0.8(%�ƫđ South Australia (Adelaide Hills) | Biodinâmico não certificado 

OCHOTA BARRELS

“Vinhos notáveis de Taras Ochota na Austrália”
Dr. Jamie Goode no Wineanorak.com

Capa da edição dos top 100 de 2016 da 
revista Wine & Spirits

Cód. 10065

Cód. 10066

Cód. 10069

Cód. 10068

Cód. 10070

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

39,90 €

70,90 €

34,80 €

39,90 €

45,90 €

The Fugazi Grenache McLaren Vale 2017

186 Grenache McLaren Vale 2015 (TWF 93)

Texture Like Sun Adelaide Hills 2017 (TWF 94)

I Am The Owl Syrah Adelaide Hills 2017

The Price Of Silence Gamay 2017 (TWF 92)

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10065 Cód. 10066 Cód. 10069 Cód. 10068 Cód. 10070
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Cód. 10071 Tinto 67,40 €Doktor Mayer Pinot Noir 2017 750ml

�1/0.8(%�ƫđ Victoria (Yarra Valley) | Orgânico certificado 

TIMO MAYER

“Timo tem um entusiasmo contagiante, e os vinhos que ele produz são 
simplesmente fabulosos”
Dr. Jamie Goode

ELEGÂNCIA | FASCÍNIO | ENIGMA
Timo Mayer é alemão, mas faz vinhos de 
terroir em uma das indicações 
geográficas mais frias da Austrália, o 
Yarra Valley, perto da cosmopolita 
cidade de Melbourne. A arte da 
vinificação corre nas veias da família 
Mayer por mais de 4 séculos, na região 
de Württemberg, respeitada por seus 
Pinot Noirs. Ao visitar a Austrália com a 
sua esposa, Timo encantou-se com a 
beleza de Yarra Valley. Quando sentiu o 
gélido frio que descia das montanhas 
repletas de neve, deslumbrou-se com o 
potencial da região e decidiu mudar-se. 
Todavia, seu paladar europeu fatigou-se 
com os vinhos amadeirados, alcoólicos e 
sem alma que a o Yarra estava a 
produzir naquela altura.

Bloody Hill em Yarra

Sua personalidade forte e mente criativa 
instigaram o produtor a procurar 
terroirs extremos, que produziriam 
vinhos de caráter, mas sem comprome- 
ter a elegância que Timo tanto almejava. 
Hoje todos seus vinhos nascem na 
colina batizada de “Bloody Hill”, devido à 
sua dramática inclinação e dificuldade 
de ser trabalhada. A combinação de 
terroir frio, pedregoso e inclinado, com 
uma vinificação de baixa intervenção, 
eleva os vinhos do produtor ao patamar 
máximo e colocam-nos entre os melho- 
res do país – e consequentemente tam- 
bém do Novo Mundo. Tudo isso aliado a 
minúsculas quantidades faz com que 
estes novos ícones desapareçam assim 
que lançados no mercado.

Cód. 10071

www.timomayer.com.au
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De Martino está a reinventar o Chile, uma autêntica 
revolução foi deflagrada pela terceira geração da família, 
ao lado de um dos 30 enólogos mais influentes do mundo 
segundo a revista inglesa Decanter, o genial Marcelo 
Retamal. Imbuídos da apaixonante missão de redesenhar 
o panorama vinícola chileno, foram os pioneiros a 
elaborar e exportar um varietal Carménere em 1996; a 
buscar novos vales para maximizar o potencial de cada 
casta em seu projeto “single vineyards” de 2000, a plantar 
os vinhedos calcários de Limarí, na montanha de Choapa 
e a propor os vinhos naturais de Itata.

CARÁTER INTENSO | CONTAGIANTE | VERTICAL

�$%(!ƫđ Maipo | Orgânico certificado 

DE MARTINO www.demartino.cl

“Fiquei impressionado com a linha Single Vineyard, todos 
vinhos diferentes, revelando personalidades fortes”
Luis Gutiérrez no Robertparker.com

"De Martino, uma das empresas experimentais mais 
dinâmicas e empreendedoras do Chile”
Jancis Robinson

Não bastasse, foram os precursores em vinhedos 
orgânicos no Maipo em 1998 e também a primeira 
vinícola do mundo a gerar bônus de carbono.
Pioneiros na colheita antecipada em 1 mês, na abolição 
de aditivos enológicos, na fermentação em ânforas 
centenárias, no uso de “foudres” substituindo barricas, 
entre tantas outras veneráveis loucuras...
Qual será a próxima?   

Cód. 10016

Cód. 10014

Cód. 10010

Cód. 10009

Cód. 10015

Cód. 10012

Branco

Branco

Branco

Branco

Tinto

Tinto

10,90 €

12,90 €

24,80 €

28,80 €

10,90 €

12,90 €

Sauvignon Blanc Reserva 347 Vineyards 2017

Chardonnay Reserva Legado 2017 (DESC 92)

Muscat Viejas Tinajas 2016 (DESC 95)

Sauvignon Blanc Parcela 5 Single Vineyard 2017

Carménère Reserva 347 Vineyards 2016

Cabernet Sauvignon Reserva Legado 2016

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

Cód. 10016 Cód. 10014 Cód. 10010 Cód. 10009 Cód. 10015 Cód. 10012

30



DE MARTINO
�$%(!ƫđ Maipo | Orgânico certificado 

www.demartino.cl

Vinhedos em vaso no Vale de Itata Vinhedo em Elqui O enólogo Marcelo Retamal e seus
foudres de carvalho

Cód. 10013 Cód. 10011 Cód. 10008 Cód. 10007 Cód. 10006 Cód. 10005

Cód. 10013

Cód. 10011

Cód. 10008

Cód. 10007

Cód. 10006

Cód. 10005

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

Tinto

14,80 €

24,80 €

28,80 €

28,80 €

28,80 €

75,40 €

Pinot Noir Reserva Legado 2016 (DESC 90)

Cinsault Viejas Tinajas 2016 (W&S 95)

VIGNO Carignan 2015 (DESC 96)

Syrah Alto Los Toros Single Vineyard 2011 (DESC 95)

Carménère Alto de Piedras Single Vineyard 2015 (DESC 94)

Armida Carménère 2009 (FALS 95)

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml
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MANI
FES
TO
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TODA PESSOA TEM UMA ORIGEM. UM CAMINHO 

PERCORRIDO QUE REVELA MUITO SOBRE ELA.

TODO MUNDO TEM UMA PERSONALIDADE.

UMA ASSINATURA QUE DEIXA AO CONHECER 

ALGUÉM. TODA PESSOA É ÚNICA. SEJA PELOS 

VALORES QUE POSSUI OU PELAS REAÇÕES QUE

É CAPAZ DE DESPERTAR. TODO MUNDO GUARDA 

UM QUE OUTRO SEGREDO. PEQUENOS MISTÉRIOS 

QUE AS TORNAM MAIS INTERESSANTES.

TODA PESSOA TEM UMA PAIXÃO.

ALGO INTANGÍVEL QUE FAZ O CORAÇÃO

BATER MAIS FORTE AO LONGO DA VIDA.

TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA.

TODA GARRAFA DE VINHO, TAMBÉM. QUANDO 

ESSAS HISTÓRIAS SE ENCONTRAM, A MÁGICA 

ACONTECE.



+351 213 540 772 | Lisboa, Portugal
Av. da Liberdade, 203 - Loja 9

wbyh@winesbyheart.com
www.winesbyheart.com


