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Os Espumantes têm a peculiaridade de acompanhar um 
menu em toda sua extensão, com isso podemos afirmar que 
os espumantes “flutuam” por ter essa capacidade maior de 
harmonização. Essa indicação é mais indicada para os Brut e 
Demi Sec. Os Moscatos harmonizam com comidas doces 
(sobremesas).

Os Vinhos Brancos, geralmente os mais conhecidos como 
Chardonnay e Sauvignon Blanc, são indicados para pratos 
mais leves, vez que seus aromas e sabores não se 
contrapõem com os pratos.

Já para os Rosés (ou rosados), podemos sugerir para tais 
entradas que têm um pouco mais de acidez e estrutura, a 
exemplo, o Ceviche de salmão e o Carpaccio italiano.

Os Tintos geralmente são servido com pratos mais 
estruturados, como carnes vermelhas, Carnes de caça, 
Massas e Risotos com molhos fortes. Dentre os tintos, 
podemos ter bastante variações de cada tipo, a depender 
das uvas e dos terroirs onde são elaborados.

Em cada item deste cardápio, seguem nossas sugestões de 
harmonização de pratos e vinhos identificado com o 
seguinte ícone:





PONTO NERO CELEBRATION BRUT
Uvas: CHARDONNAY / PINOT NOIR                                         
PRODUTOR: Nero - Vale dos Vinhedos – Brasil
Coloração amarelo palha, translúcido, perlage fino e persistente. 
Aroma elegante com notas de frutas como maçã e pêssego. Nuances 
cítricos aportam um estilo leve e delicado ao seu perfil aromático. 
Excelente equilíbrio, destaca-se pela leveza e frescor em boca.

GARIBALDI MOSCATEL BRANCO SUAVE    
Uvas: MOSCATO                                          
PRODUTOR: Garibaldi -  Serra Gaúcha – Brasil
Coloração clara com reflexos esverdeados e aspecto brilhante com 
ótima formação de perlage. Aromas com notas de melão, maçã verde, 
flores brancas e um toque de mel. Suave e cremoso, com acidez 
equilibrada e refrescante.

GARIBALDI MOSCATEL ROSÉ
Uvas: MOSCATO                                          
PRODUTOR: Garibaldi -  Serra Gaúcha – Brasi
Coloração rosa blush, com aspecto brilhante e ótima formação de 
perlage, Aromas com notas de cereja, framboesa e um toque de maçã 
caramelada, com paladar delicado e cremoso, com acidez equilibrada 
e refrescante.

CASA PERINI
Uvas: MOSCATO BRANCO                               
PRODUTOR: Casa Perini - Vale Trentino – Brasil
Coloração levemente amarelada com reflexos prateados e perlage 
persistente, apresenta aromas de flores e de frutas como pêssego. 
Tem agradável textura devido às borbulhas e doçura que é balanceada 
com o frescor das uvas Moscato.

PONTO NERO LIVE CELEBRATION
Uvas: MOSCATO                                          
PRODUTOR:   .Nero - Vale dos Vinhedos – Brasil
Intenso aroma frutado, característico do varietal, acompanhado por 
notas de flores brancas e uma delicada nuance de erva doce. Sua 
elegante acidez permite um bom equilíbrio com o generoso teor de 
açúcar. O final de boca é delicadamente doce.

CASA VALDUGA BRUT          
Uvas: CHARDONNAY / PINOT NOIR                                 
PRODUTOR: Casa Valduga - Vale dos Vinhedos – Brasil
Apresenta perlage fina e persistente, incomparável aroma de frutas 
frescas e tropicais com delicado toque de pão tostado, unidos a uma 
leve suavidade gustativa, ideal para peixes,frutos do mar e queijos 
cremosos.

R$ 76,00

R$ 82,90

R$ 82,90

R$ 84,00

R$ 86,00

R$ 152,90

ESPUMANTES



THE GRILL MASTER
Uvas: CHARDONNAY / CHENIN BLANC                                                 
PRODUTOR: Santelmo – Mendonça - Argentina
Composto por Chardonnay e Chenin, duas uvas incríveis. Este vinho 
tem cor amarelo brilhante. No nariz aromas de frutas cítricas e notas 
florais. Na boca corpo médio, sem madeira, acidez equilibrada.

TIERRA ALTA
Uvas: SAUVIGNON BLANC                                                   
PRODUTOR: Valdorella – Valle de Maulle - Chile
Cor amarela pálida com tons brilhantes, na boca sensação de frescor 
com notas de grapefruit crocantes e frutas cítricas.

YALI WILD SWAN
Uvas: CHARDONNAY                                          
PRODUTOR: Ventisquero – Vale Central – Chile
Aroma mesclando notas de frutas tropicais como pêssego, abacaxi e 
lima. Em boca é frutado, leve e refrescante.

ARGENTO
Uvas: PINOT GRIGIO                                      
PRODUTOR: Bodega Argento – Mendoça - Argentina
Coloração amarelo palha com reflexos esverdeados. Aroma elegante 
de perfil frutado, com notas de pêssego branco e damasco. Aromas 
cítricos de lima se mesclam em harmonia com nuances de flores bran-
cas. Em boca é leve, com notas frutadas e um final de boca persisten-
te e refrescante, que remete ao aroma.

YELLOW TAIL DEMI-SECO
Uvas: CHARDONNAY                                                  
PRODUTOR: Yenda - Australia
Vinho branco chardonnay, com aromas de frutas brancas frescas, 
como melão e pêssego, com notas florais e nuance cítrica. Seu 
paladar é agradável, frutado, leve e com deliciosa acidez. Os vinhos 
que compõem a linha Yellow Tail são elaborados pela família Casella.

FRAÇÃO UNICA
Uvas: CHARDONNAY                                                   
PRODUTOR: Casa Perini – Vale Trantino - Brasil
O vinho Fração Única Chardonnay possui cor dourada com reflexos 
amarelados, aromas amanteigados, de chocolate branco e baunilha 
decorrentes das barricas de carvalho. Ao paladar, revela boa estrutura 
e sabores cítricos devido à acidez harmônica.

R$ 70,00

R$ 75,00

R$ 104,00

R$ 110,00

R$ 120,00

R$ 124,00

VINHOS BRANCOS



I HEART  ROSÉ SECO
Uvas: TEMPRANILLO                                         
PRODUTOR: Henkell & CO - Espanha
Fresco e frutado, repleto de sabores de morango e cereja e aromas 
suaves de frutos vermelhos. A cor dos vinhos vem da casca da uva 
Rosé só tem contato com a pele por um curto período para ficar rosa!

ROSÉ D`ANJOU ROSÉ LEVE            
Uvas: CABERNET FLANC / GROLLEAU /GAMMAY                                         
PRODUTOR: Calvet - Loira – França
Elaborado com as frescas e frutadas Gamay e Grolleau, duas castas 
muito plantadas em Anjou, revela notas florais, de morangos frescos, 
além de toques de cerejas e framboesas. Frutado e fresco, este 
famoso rosé do Loire sempre esteve entre os mais populares vinhos 
de Paris.

R$ 94,00

R$ 156,90

VINHOS ROSÉS

CRIOS / SUSANA BALBO
Uvas: TORRONTÉS                                                  
PRODUTOR: Suzana Baldo –  Mendonza - Argentina
Intenso, fresco e com aroma de frutas brancas, este exemplar 
demonstra a ótima adaptação da uva torrontés no terroir mendocino. 
Crios de Susana Balbo Torrontés pertence a linha de entrada da 
vinícola Dominio Del Plata.

CHATEAU STE. MICHELLE
Uvas: RIESLING                                                 
PRODUTOR: Mchelle Wine – Columbia Valley 
Elaborado com uvas Riesling dos vinhedos de Chateau Ste. Michelle 
em Washington State. É o Riesling mais vendido do mundo, passando 
à frente inclusive dos "professores" alemães. Um vinho ligeiramente 
adocicado, fresco, muito agradável e fácil de beber.

R$ 130,00

R$ 158,00





ARGENTINA

MICHEL TORINO COLECCION
Uvas: MALBEC                                                 
PRODUTOR: Michel Torino – Mendoza –Argentina
Um tinto de rubi, com aromas de cereja negra, chocolates e um leve 
toque de especiarias. Um vinho potente, equilibrado, com taninos 
maduros e um final longo.

MICHEL TORINO COLECCION
Uvas: PINOT NOIR                                               
PRODUTOR: Michel Torino – Mendoza –Argentina
De cor vermelho rubi. Aromas frutados de cerejas, morangos e nozes. 
Vinho com aromas finos e estrutura delicada. Presença sutil de carva-
lho. Taninos suaves, doces e redondos. Percepção harmônica de 
sabores frutais com conjugados de carvalho. Redondo e agradável.

ARGENTO SELECCION
Uvas: MALBEC                                                                                             
PRODUTOR: Argento – Mendoza –Argentina
Proveniente de vinhedos selecionados, especialmente nas redonde-
zas de Mendoza, para criar vinhos elegantes. Os sabores de frutas 
frescas e textura macia em boca, complementados pelas caracterís-
ticas suaves do carvalho, dão a estes vinhos um estilo agradável e 
refinado.

TOMERO
Uvas: MALBEC                                               
PRODUTOR: Vistalba – Mendoza –Argentina
É a expressão das diferentes variedades de uvas que proveem dos 
vinhedos Vistalba, localizados no Valle de Uco. Coloração vermelho 
violáceo. Aroma intenso lembrando amora, canela e chocolate com 
notas de madeira tostada. Em boca é frutado, com ataque inicial doce 
e bom corpo.

DV CATENA
Uvas:  MALBEC / MALBEC                                                           
PRODUTOR: Catena Zapata - Mendoza – Argentina
DV Catena Malbec-Malbec mostra grande complexidade, resultado 
de dois excelentes vinhedos utilizados na produção. Seus aromas 
frutados são intensos e, no palato, é longo e saboroso, mostrando 
porque desde o lançamento já é considerado um dos melhores 
Malbec da Argentina.

ANGÉLICA ZAPATA
Uvas:  CABERNET SAUVIGNON                                                           
PRODUTOR: Catena Zapata - Mendoza – Argentina
Elegante e complexo. De cor vermelho rubi, seus aromas lembram 
cerejas vermelhas e ameixas, groselha e notas picantes de cravo e 
tomilho. No paladar, é um vinho complexo, intenso e bem estruturado, 
com taninos suaves, macios e longos. Seu final é longo e com delicado 
sabor de baunilha.

R$ 105,00

R$ 105,00

R$ 124,00

R$ 182,00

R$ 350,90

R$ 370,00

VINHOS TINTOS



CHILE

YALI WILD SWAN
Uvas: CABERNET SAUVIGNON                                                  
PRODUTOR: Ventisquero – Vale Central – Chile
Caracterizam-se pelo equilíbrio gustativo, fruto da manipulação 
delicada desde os tratos com os vinhedos, resultando em vinhos que 
expressam um espírito jovem, simples e belo como a natureza. Aroma 
de frutas vermelhas maduras como framboesa e notas de ameixa 
preta.

YALI WETLAND RESERVA
Uvas: CARMÉNÈRE                                                  
PRODUTOR: Ventisquero – Vale do Maipo – Chile
As notas frutadas harmonizam com as nuances da passagem por 
barricas francesas e americanas. Os vinhos são equilibrados, com 
taninos maduros e acidez equilibrada, características que os elevam a 
uma categoria que poucos podem demonstrar.

VENTISQUERO RESERVA
Uvas:   PINOT NOIR                                                                             
PRODUTOR: Ventisquero – Casablanca – Chile
Este autêntico vinho tinto Pinot Noir traz aromas intensos de frutas 
vermelhas, baunilha e um tanto de madeira. Na boca é um vinho fruta-
do com a madeira em segundo plano. De corpo médio, equilibrado e 
carga tânica pequena é um vinho muito versátil.

SAN JOSE DE APALTA RESERVA
Uvas:   CARMÉNÈRE                                                                             
PRODUTOR: San José de Apalta – Colchagua – Chile
Aroma muito intenso, com toque de frutas vermelhas, ameixas, 
chocolate, moca e alcaçuz, além de notas de especiarias. Paladar 
concentrado, macio, com taninos bem arredondados e aveludados.

SAN JOSE DE APALTA RESERVA
Uvas:   CABERNET SAUVIGNON                                                                             
PRODUTOR: San José de Apalta – Vale do Maipo – Chile
70% do vinho é envelhecido em barris de carvalho francês onde 
ocorre a fermentação malolática e 30% em tanques de aço inoxidável 
para manter o sabor frutado. Pelo período de 12 meses, o vinho passa 
pelo processo de maturação e posteriormente engarrafado no 
escuro. Rubi com reflexos violáceos. Aroma intenso, com toques de 
cassis e moca. Paladar balanceado, boa concentração, fim longo e 
persistente.

R$ 98,90

R$ 124,00

R$ 124,00

R$ 178,00

R$ 178,00



PORTUGAL

TERRA DOS CANIÇOS
Uvas: TOURIGA NACIONAL / TRINCADEIRA / CASTELÃO
PRODUTOR: Enoport – Tejo – Portugal
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.

QUINTA DOS BONS VENTOS
Uvas: TOURIGA NACIONAL / TRINCADEIRA / CASTELÃO
PRODUTOR: Casa Santos Lima – Lisboa – Portugal
Cor granada definido. Aromas complexos de frutos silvestres madu-
ros e notas distintas de canela e chocolate. Na prova de boca, é um 
vinho de médio corpo, com fruta vermelha madura, notas de madeira 
bem integradas e elegantes, acidez e mineralidade equilibradas, gosto 
persistente que evolui para compotas.

CARTUXA  E. A. 
Uvas: TINTA ROIZ / AFROCHEIRA / TOURIGA NACIONAL
PRODUTOR: Cartuxa – Alentejo – Portugal
Um vinho jovem, fresco e com bom tanino. O Vinho Cartuxa EA Tinto 
é produzido a partir das castas Aragonez, Trincadeira, Alicante Bous-
chet, Syrrah e Castelão. Fruto jovem e fresco, boa densidade, notas 
de vegetal seco. Macio e com uma ligeira adstringência, característica 
da juventude. 

POUCA TERRA 
Uvas: TOURIGA FRANCA/ TOURIGA NACIONAL/ TINTA RORIZ                                           
PRODUTOR: Quanta terra - Douro - Portugal
“Pouca Terra” é o termo usado pela população local em alusão ao 
barulho que faziam as tradicionais locomotivas a vapor que nos anos 
1880 trouxeram nova vida à região e estabeleceram a ligação entre o 
Vale do Douro e a Costa. Um vinho maduro e vibrante, mas elegante 
ao mesmo tempo. Apresenta um frescor persistente que se estende 
até o final da prova. Na boca os sabores de cereja madura, chocolate e 
amora se fazem presentes.

R$ 96,00

R$ 124,00

R$ 126,00

R$ 198,00



URUGUAI

LACERTILHA
Uvas: TANNAT
PRODUTOR: Bracco Bosca  – Canelones  –  Uruguai
Vermelho rubi intenso com nuance violáceos. De essência frutada, 
onde as notas de morangos e cerejas protagonizam com nitidez o 
caráter desse vinho. Os aromas característicos do Tannat são perce-
bidos através das notas terrosasm além da delicada presença de 
couro. De taninos firmes, porém harmônicos. Corpo médio e acidez 
agradável. No paladar as notas de frutadas são refinadas.

OMBU
Uvas: TANNAT/ PETIT VERDOT / SYRAH
PRODUTOR: Brancco Bosca  – Canelones  –  Uruguai
Rubi escuro, límpido e brilhante. O aroma mostra grande personalida-
de e intensidade, onde a madeira aparece de forma muito bem 
integrada. Notas de framboesa se mesclam às nuances de trufas 
negras e cogumelos, abrindo caminho para um delicado aroma de 
chocolate. Corpo pleno, potente e vivaz. No paladar, prevalecem as 
marcantes características da Tannat, com taninos firmes, mas muito 
bem polidos.

EUA

SUTTER HOME  SEMI-SECO
Uvas: ZINFANDEL
PRODUTOR: Family Owned - California - EUA
A cor é delicada em um tom rosa blush. Este vinho apresenta um 
animado frescor. Em seu paladar, oferece cremosidade, rende-se um 
acabamento crisp refrescante de morango e melão. 

MOTTO
Uvas:  ZINFANDEL
PRODUTOR:  Cellared & Bottled BY - California - EUA
Motto é uma nova proposta de vinho californiano, com intenso aroma 
frutado, um leve toque vegetal e uma pitada de chocolate amargo. O 
amadureceu parte em barricas de carvalho para adicionar textura e 
complexidade, e parte em tanques de aço inoxidável para manter o 
frescor e o caráter frutado. 

R$ 128,00

R$ 178,00

R$ 136,00

R$ 280,00



ITÁLIA

SOGNO ITALIANO ROSSO SEMI-SECO
Uvas: BLEND DE UVAS 
PRODUTOR: MGM - Forli – Itália
Muito sutil, tem a coloração rubi clarinho, aroma frutado, acidez 
fresca, taninos leves e sabor suave. Oferece um fundo leve de couro e 
ervas.

CHIANTI VALDORELLA 
Uvas: SANGIOVESE
PRODUTOR: Valdorella - Toscana – Itália
Vinho jovem, com características de fruta madura. Meio corpo, 
vinhoso, ligeiramente tânico.

I PUPI SANGIOVESE
Uvas: SANGIOVESE
PRODUTOR: I Pupi - Toscana – Itália
Apresenta uma coloração vermelho rubi com reflexos de granada. 
Delicado e ligeiramente floral, notas de violeta e gosto sapido, fresco, 
ligeiramente tânico, persistente, macio aveludado.

PRIMITIVO DI PÚGLIA MÓI
Uvas: PRIMITIVO 
PRODUTOR: Varvaglione – Púglia – Itália
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.

ESPANHA

MIÚRA
Uvas: TEMPRANILLO
PRODUTOR: Miúra CEXVI - Espanha
Aromas de frutas vermelhas e negras, com um toque de violeta. Ideal 
para acompanhar pratos de carnes e de caça, assim como patê e 
queijos de sabor forte.

I HEART TINTO SECO
Uvas: CABERNET SAUVIGNON
PRODUTOR: Henkell & CO - Espanha
Vinho jovem não passa por barricas de carvalho. Rubi. Corpo médio, 
tanino e acidez notáveis. Frutado e chocolate.

R$ 70,00

R$ 98,90

R$ 98,00

R$ 144,00

R$ 92,00

R$ 98,00



BRASIL

MACAW SEMI-SECO
Uvas: CABERNET SAUVIGNON
PRODUTOR: Casa Perini – Vale Trentino – Brasil
É equilibrado, com boa acidez e marcante presença em boca. De 
sabor leve e fácil de se apreciar, é uma bebida jovem e irreverente. 

ORIGEM ELEGANCE DEMI-SEC
Uvas: CABERNET SAUVIGNON
PRODUTOR: Casa Valduga – Vale dos Vinhedos – Brasil
É macio e sedoso, revelando seu exuberante caráter frutado. O equilí-
brio perfeito entre taninos e acidez proporciona uma textura aveluda-
da, com um suave final de boca.

ORIGEM
Uvas: MERLOT
PRODUTOR: Casa Valduga – Vale dos Vinhedos – Brasil
Coloração vermelho violáceo, de aspecto límpido e brilhante. Mostra-
-se vivo ao olfato, com predominância de frutas vermelhas e negras 
como framboesa e ameixa. Um aroma fino e elegante. A suavidade 
dos taninos torna o vinho macio e proporciona um bom equilíbrio com 
a acidez e o moderado teor alcoólico.

AUSTRÁLIA

YELLOW TAIL
Uvas: SYRAH
PRODUTOR: Casella Family – South Eastern – Austrália
Coloração rubi intenso. Aromas de especiarias, alcaçuz e geleia de 
frutas vermelhas. Na boca uma explosão de frutas pretas seguidas 
pelo suave sabor da baunilha

YELLOW TAIL
Uvas: CABERNET SAUVIGNON
PRODUTOR: Casella – South Eastern – Austrália
Tinto com aromas de frutas negras, notas de cassis, chocolate, viole-
ta, e nuance de ervas e baunilha. Em boca é frutado, fácil de beber, 
macio, equilibrado e fresco. 

R$ 64,00

R$ 100,00

R$ 116,00

R$  122,00

R$ 122,00



FRANÇA

LES PETIT JAMELLES
Uvas:  GRENACHE  
PRODUTOR: Jamelles - Pays – França
Elaborado a partir de vinhas velhas de Grenache do Sul da França. 
Possui aroma fresco e agradável de sutileza floral e delicadeza france-
sa em conjunto com frutas vermelhas, além de toque de açúcar 
queimado. No paladar, tem médio corpo com taninos finos e acidez 
refrescante, que lembra cereja preta madura. Vinho muito bem feito, 
mostrando belo equilíbrio em final agradável. 

CALVET VARIETALS
Uvas:  PINOT NOIR
PRODUTOR:  Calvet - Bordeaux -  França
Um Varietal da uva Pinot Noir com 12,5% de teor alcoólico. Taninos, 
Acidez e Álcool equilibrados. No visual rubí, no olfativo ameixa, no 
gustativo frutas frutas negras.

CHATEAU LAUDUC
Uvas:  CABERNET SAUVIGNON / MERLOT  
PRODUTOR: Landuc – Bordeaux - França
Um moderno e audacioso Bordeaux. Este exemplar tem por objetivo 
levar a todos os consumidores de vinhos a oportunidade de conhecer 
um terroir único e inigualável. Aromático e com longa persistência, 
demonstra que algumas tradições podem ser reinventadas. Intenso 
aroma de frutas vermelhas, tais como morangos e cerejas, com nuan-
ces de especiarias.

R$ 144,00

R$ 150,00

R$238,90





ORIGEM BABY 187ml TINTO SECO
Uvas: CABERNET SAUVIGNON
PRODUTOR: Casa Valduga – Vale dos Vinhedos – Brasil
Mostra-se intenso e vivaz, com predominância de frutas vermelhas 
como framboesa e cereja, acompanhadas por delicadas nuances de 
especiarias.

MONTGRAS 375 ML TINTO SECO
Uvas: CABERNET SAUVIGNON                                                  
PRODUTOR: Montgras – Vale Central – Chile
Corpo médio. Na boca é suculento e rico, com ameixas vermelhas 
maduras e notas torradas e de cereja.

CHIANTE VALDORELLA 375 ML TINTO SECO
Uvas: SANGIOVESE                                                  
PRODUTOR: Valdorella – Toscana - Italia
Vermelho rubi brilhante. Jovem, com características de fruta madura. 
Meio corpo, vinhoso, ligeiramente tânico.

YALI WILD SWAN 375 ML TINTO SECO
Uvas: CABERNET SAUVIGNON                                                  
PRODUTOR: Ventisquero – Vale Central – Chile
Caracterizam-se pelo equilíbrio gustativo, fruto da manipulação 
delicada desde os tratos com os vinhedos, resultando em vinhos que 
expressam um espírito jovem, simples e belo como a natureza. Aroma 
de frutas vermelhas maduras como framboesa e notas de ameixa 
preta.

NORTON BARREL SELECT 375 ML
Uvas:  MALBEC
PRODUTOR:  Norton - Mendonza - Argentina
Profundamente vermelho com tons violetas. Aromas de frutos 
vermelhos maduros, cassis e pimenta. Doce no paladar, taninos 
amigáveis com sabores picantes.

YALI WILD SWAN 375 ML BRANCO SUAVE
Uvas:   CHARDONNAY                                          
PRODUTOR: Ventisquero – Vale Central – Chile
Aroma mesclando notas de frutas tropicais como pêssego, abacaxi e 
lima. Em boca é frutado, leve e refrescante.

R$ 34,00

R$ 52,00

R$ 56,00

R$  58,00

R$ 58,00

R$ 64,90

VINHOS MEIA GARRAFA





GOSTOU DA
EXPERIÊNCIA?
AVALIE-NOS NO
TRIPADVISOR.
AGUARDAMOS
SEUS COMENTÁRIOS.



(66) 9 8411 2853 @restaurantearuana @ucayalihotel

Deixe sua avaliação nowww.ucayali.com.br/restaurante-aruana


