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TERROIR D’EFFERVERSCENCE BRUT BLANC

região Serra Gaúcha 
composição Chardonnay, Pinot Noir, Riesling itálico
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12,5%
temperatura de serviço 8º a 10º

vinificação Elaborado com método tradicional francês Champenois, de fermentação na própria garrafa. 
Envelhecido por um ano sobre as próprias leveduras da fermentação.

notas de degustação Com uma cor amarelo palha, reflexos brilhantes, tem bolhas finas, delicadas e cons-
tantes. Aromas de frutas brancas, abacaxi, maçã verde e uma nota de panettone. Muito equilibrado, exce-
lente cremosidade. Persistente e extremamente elegante e refrescante.

harmonização Um ótimo aperitivo, que também combina com comidinhas leves, mix de nuts, queijos e até 
algumas sobremesas (principalmente as que levam frutas).



TERROIR D’EFFERVERSCENCE BRUT ROSÉ

região Serra Gaúcha 
composição Chardonnay, Pinot Noir
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12,5%
temperatura de serviço 8º a 10º

vinificação Elaborado com método tradicional francês Champenois, de fermentação na própria garrafa. 
Envelhecido por um ano sobre as próprias leveduras da fermentação.

notas de degustação Com uma cor rosa, reflexos brilhantes, tem bolhas finas e abundantes. Aromas 
frutados e florais. Possui grande frescor. No paladar é persistente e extremamente elegante e refrescante.

harmonização Um ótimo aperitivo, que também combina com comidinhas leves, mix de nuts, queijos e até 
algumas sobremesas (principalmente as que levam frutas).



ESPUMANTE LA BULLE

região Serra Gaúcha 
composição Riesling Italico, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12,5%
temperatura de serviço 8º a 10º

vinificação Elaborado com Método Charmat, para conservar a fruta e o frescor do vinho base. 
Envilhecimento mais curto na borra fina.

notas de degustação Cor dourada clara, reflexo brilhante, perlagem fina e constante. Aroma frutado, com 
nota de frutas cítricas e também de frutas brancas como o pêssego. Sensação de doçura com notas de fru-
tas cristalizadas. Acidez equilibrada, que dá vida, persistência e refrescância ao espumante.

harmonização O vinho mais coringa e versátil da Vinhetica: do aperitivo acompanhado de embutidos até 
uma feijoada, passando por frutas e frutos do mar. É um vinho extremamente fácil de harmonizar, por conta 
do frescor e das notas de frutas frescas.



SAUVIGNON BLANC

região Campos de Cima da Serra 
composição Sauvignon Blanc
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12,5%
temperatura de serviço 10º a 12º

vinificação Estagiou 11 meses em barricas, sendo algumas de carvalho francês e outras de madeiras bra-
sileiras ( Jequitibá Rosa e Grápia).

notas de degustação Cor amarela clara dourada. Tem aromas muito finos, frutados (cítricos, como limão 
siciliano e abacaxi) e notas delicadas de ervas como funcho. Em boca, além das frutas, percebemos um leve
toque amanteigado. Tem ótima acidez e um toque mineral. É um vinho leve, com boa persistência, equili-
brado e muito elegante.

harmonização Queijos macios e semi-duros com alto teor de gordura, aves e molhos à base de leite ou 
manteiga e com um toque de ervas aromáticas.



CHARDONNAY

região Campos de Cima da Serra 
composição Chardonnay
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 11%
temperatura de serviço 10º a 12º

vinificação Estagiou em barricas de carvalho francês por 11 meses.

notas de degustação Cor amarela clara dourada. Apresenta grande complexidade aromática, com aro-
mas frutados (cítricos, como laranja, além de frutas com polpa amarela, como pêssego e damasco), um 
toque de caramelo, amêndoas e notas florais (flor de laranjeira e limão). De acidez viva, apresenta bom 
volume em boca e boa persistência.

harmonização Queijos, aves e molho branco.



PINOT NOIR

região Campos de Cima da Serra 
composição Pinot Noir
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12%
temperatura de serviço 10º a 12º

vinificação Parte das uvas foi fermentada em barrica com leveduras indígenas e o vinho estagiou 12 me-
ses na barrica; outra parte, foi fermentada em tanque de aço inox.

notas de degustação Cor rubi clara, bem transparente. Apresenta notas de frutas vermelhas (framboesa, 
cranberries, groselha, romã, cereja e morango). Também tem aromas de especiarias, como cravo, canela e 
alcaçuz, além de notas de resina de pinho. Corpo leve e ótima acidez.

harmonização Pratos vegetarianos (cogumelos), massas ao molho de tomate e carnes não muito suculentas.



TERROIR DE ROSÉ

região Campanha Gaúcha 
composição Cabernet Framc, Merlot
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 13%
temperatura de serviço 12º a 14º

vinificação As uvas são prensadas. A fermentação ocorre em tanques de aço inoxidável sob rigoroso con-
trole de temperatura.

notas de degustação Com uma cor flamingo luminosa e um belo brilho, esse rosé é muito atraente. Na 
coloração há um rosa-framboesa com reflexos de lichia e é exatamente o que encontramos no nariz e na 
boca: frutado, fresco e elegante. No nariz nos dá aromas de violetas, flores do campo e frutos secos combi-
nados aos aromas delicados de amoreas e framboesas. Esses aromas são somados à notas cítricas de limão 
siciliano.

harmonização Ideal para aperitivos, frutos do mar, saladas, pratos leves mediterrâneos, sabores asiáticos.



TERROIR DE ROUGE

região Campanha Gaúcha 
composição Cabernet Franc, Arinarnoa
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 12,7%
temperatura de serviço 16º a 18º

vinificação Fermentação semicarbônica, com rigoroso controle de temperatura. Um curto processo de 
amadurecimento sobre borras finas para seleção dos taninos sedosos.

notas de degustação Com as cores das pedras preciosas granada e rubi, esse vinho tem tons violetas e 
reflexo brilhante claro, o que comprova sua elegância e frescor. No nariz encontram-se aromas frescos de 
frutas vermelhas. Na boca tem bom equilíbrio e no paladar encontram-se taninos suaves, com uma pitada 
de pimenta-do-reino.

harmonização Ideal para carnes vermelhas, aves e queijos de sabores fortes e combina também com pra-
tos como pizzas, massas, risotos.



TERROIR D’ÉLÉGANCE

região Campanha Gaúcha 
composição Marselan, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tannat
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 13%
temperatura de serviço 16º a 18º

vinificação Barricas de carvalho francês por 12 meses.

notas de degustação Cor rubi intensa com reflexos púrpura. Apresenta aromas de frutas pretas (ameixa, 
amora, mirtilo), especiarias (baunilha, alcaçuz e canela) e chocolate. A presença da madeira é marcante, 
sem perder a elegância. Um vinho bastante encorpado.

harmonização Acompanha bem pratos substanciosos e de carne vermelha.



TERROIR D’EXCELLENCE

região Campanha Gaúcha 
composição Tannat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marselan, Petit Verdot, Syrah, 
Ancellotta e Cabernet Franc
tipo de rolha Rolha
graduação alcoólica 13%
temperatura de serviço 16º a 18º

vinificação Assemblage de três safras, cada uma contendo cinco cepas diferentes. Estágio de 12 a 36 
meses em barricas de carvalho francês, além de algumas de madeiras brasileiras (Cedrinho, Castanha de 
Portugal, Amburana e Bálsamo). Vinho não filtrado, ou seja, pode conter sedimentos.

notas de degustação Cor rubi. Apresenta complexidade no nariz, trazendo aromas frutados (ameixa pre-
ta, cassis e amora), de especiarias (pimenta do reino), notas florais e aromas que indicam evolução (animal,
couro). É um vinho encorpado, mas que não é pesado na boca, pois apresenta também uma boa acidez. Tem 
boa persistência. Por ser um vinho de guarda, tem grande potencial de evolução e melhora em termos de 
complexidade e maciez nos próximos anos.

harmonização Carnes vermelhas e pratos substanciosos.
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