
Carta de Vinhos

Churrascaria



Espumantes

Vinhos Brancos

Brasil

Salton Brut 89,00
Brilhante, ótima persistência. 

Terra Nova Brut 91,00
Acidez e frescor agradáveis. 
Equilibrado, frutado e floral. 

Alma M Rosé  149,00
Aromas complexos e delicados.
Agradável e fino, apresenta uma
ótima estrutura.  

Chandon Brut 375 ml  129,00
Aromas complexos e delicados.
Agradável e fino, apresenta uma
ótima estrutura.  

Brasil

Miolo Seleção Branco 78,00
Límpido e brilhante, frutado e agradável.

Chile

Alken Sauvignon Blanc 83,00
Na boca, boa acidez, corpo leve e 
final refrescante.

Portugal

Casal Garcia Branco 98,00

78,00

Aspecto límpido e levemente efervescente,
suave, fresco e equilibrado.

Vinho Rosé
Brasil

Miolo Seleção Rosé 
Aroma frutado, leve e refrescante.

78,00

Vinhos Tintos
Brasil

Miolo Seleção Tinto 
Vinho elaborado com diferentes uvas. 
Boa estrutura, taninos redondos e macios. 

108,00Miolo Reserva 
Cabernet Sauvignon
Vinho estruturado, frutado e com boa intensidade.

83,00

83,00

Chile

Alken Carmenere 
Cor vermelho profundo, aroma intenso de amora.
Médio corpo, taninos equilibrados. 

Vermelho brilhante. No nariz, morango e
framboesa com um toque de cacau. 
Taninos integrados.

Alken Cabernet Sauvignon

83,00
Vermelho escuro, brilhante. 
Taninos suaves e corpo mediano. 

Alken Merlot

78,00

Aromas de frutas vermelhas. 
Taninos harmoniosos, médio corpo. 

Concha y Toro 
Cabernet Sauvignon



Santa Helena
Cabernet Sauvignon

78,00

Taninos suaves, frutado, final persistente. 

Casillero Cabernet
Sauvignon

117,00

Aromas de cerejas maduras, bom corpo, 
taninos aveludados e harmoniosos.

Argentina

Puesto del Marques
Malbec 

99,00

Frutas vermelhas frescas e especiarias
se mostram primeiro no nariz e depois 
no palato. Na boca, amora e um final 
suave, arredondado e suculento. 

Puesto del Marques
Cabernet Sauvignon 

99,00

Cor roxa com toques violetas. Aromas de
média intensidade, frutado. Boca de média
estrutura, jovem e harmônico.

Espanha

Dehesa del
Lenguar Joven  

129,00

Vinho jovem com taninos ainda vivos,
enfatiza a concentração de seus elementos,
com toque de frutas e mel.

Portugal

Cabeço do Mocho
Grande Escolha Tinto

159,00

98,00

Na boca apresenta-se cheio e redondo,
musculoso e com presença de
taninos educados. 

Rapariga da Quinta Select 
Vinho equilibrado, redondo e muito elegante. 
Notas de frutas maduras e de madeira. 
Envolvente e muito agradável.

184,00

Itália

Rapitalá Sire Nero
Cor vermelho rubi com reflexos violáceos, 
notas frutadas de amora e groselha. 
Na boca, equilibrado, limpo e fresco.

187,00Apollonio Elfo Primitivo
Cor vermelho rubi, elegante. 
Na boca, médio corpo, bastante equilibrado
com uma deliciosa nota de tanino no final.

130,00Valpolicella Bolla
Aroma frutado, toques de especiarias, 
corpo médio e harmonioso, taninos suaves.

169,00

FRANÇA

La Veronique Bordeaux 
Cor roxa avermelhada com aromas de
amoras e frutas vermelhas. 
O sabor é macio e fino. com um 
longo final de boca e sabores complexos.

178,00

É um vinho fácil de beber, muito equilibrado, 
frutado na boca, com aromas de frutos
vermelhos maduros. 

Belle Vue d'Arthus
Bordeaux



Vinho 1/2 garrafa

Vinho em taça

Miolo Seleção Tinto 52,00 

52,00 Santa Helena 

Vinho de sobremesa

Vinho do Porto (cálice) 18,00

25,00 Vinho da Madeira
Barbeito 03 anos (cálice)

Vinho da Casa (Nacional) 16,00

31,00 Vinho da Madeira
Barbeito 03 anos (cálice)

Cobramos a taxa de 
serviços de 10%

Aceitamos cartões de 
crédito e débito. 

Favor consultar as 
bandeiras no caixa.

Não aceitamos cheques.



Churrascaria

Av. Pedro I, nº 568 - Itapoã - Via Brasil
@carretaopampulhaoficial

31 99220-0122


