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Novidades do portfólio
Grand Cru!
A Grand Cru está sempre pesquisando novas vinícolas nas mais diferentes
regiões produtoras do mundo e, consequentemente, nosso portfólio está sempre atualizado com as novas descobertas. Neste mês, dedicamos a edição do
Clube à apresentação de três novas vinícolas que foram recentemente integradas ao nosso time. Cada uma delas é de uma região diferente do mundo.
A primeira é a Mancura, que tem vinhedos em vários vales do Chile e produz
desde os tradicionais varietais chilenos até cortes pouco utilizados naquele
país. O nome Mancura é uma homenagem ao condor dos Andes, que tem o
mesmo nome, é a maior ave do planeta e nas culturas pré-colombianas era
tido como o guardião dos Andes. O vinho escolhido para o nosso Clube é o
Mancura Leyenda Petit Verdot/Carménère/Cabernet 2010. É um desses
cortes pouco usuais e inclui a Petit Verdot, uva de grande elegância e personalidade.
A segunda vinícola é a Bodegas Volver, com vinhedos em várias regiões espanholas, inclusive na pouco conhecida região de Alicante. A região é composta
de um terroir muito característico, com temperaturas muito altas, clima muito
seco e terreno pedregoso, quase desértico. A uva dominante é a Monastrell,
que na França é chamada de Mourvèdre e uma das estrelas do Rhône. O nosso
vinho escolhido é o Tarima 2011, que recebeu 91 pontos de Robert Parker.
Vinho diferente dos espanhóis tradicionais, mas com muita potência e elegância. Um achado!
A terceira novidade vem da mítica região da Provence, na França, famosa por
seus campos de lavanda e por produzir os melhores rosés do mundo. A vinícola é o Château de Berne e o vinho é o Terres de Berne Rosé 2012, que
vem em uma linda e exótica garrafa quadrada. A apresentação diferenciada e a
qualidade do vinho fazem dele uma estrela em qualquer evento. Excelente para
bebericar à beira de uma piscina com petiscos refinados.
Esperamos que desfrutem dos vinhos e das sugestões de harmonização.

R$ 77,00

Mancura Leyenda Gran R. Petit Verdot, Carménère, Cab.
Souvignon 2010

Uva
Petit Verdot, Carménère, Cab. Souvignon
Produtor
Viña Mancura
Região Produtora
Chile
Composição
Não
Envelhecimento
Não
Avaliações
Não
Grau Alcoólico
14%
Potencial de Guarda
Não
Safra
2010
País
Chile
Vinho muito escuro, o seu vermelho brilhante atraente tem destaque com toques
de cereja. No nariz apresenta especiarias misturadas com frutas vermelhas e notas
de groselha. É complexo e estruturado na boca, muito perceptível,
taninos potentes. O acabamento é muito agradável e persiste durante
um longo período de tempo. Excelente para pratos fortes e acompanha muito bem
um corte de fraldinha assada.

Temperatura
16ºC
Quantidade por caixa
6
Uva
Monastrell
Produtor
Bodegas Volver
Região Produtora
Espanha
Composição
100% Monastrel
Envelhecimento
6 meses em barricas de carvalho americano.
Avaliações
O Tarima 2011 é elaborado exclusivamente com uvas Monastrell.
É um vinho encorpado, com notas de frutas azuis e pretas como mirtilo e amoras.
De pureza impressionante e textura atraente, é um vinho persistente.
Grau Alcoólico
14,5%
Potencial de Guarda
25-30 anos em média
Safra
2011
País
Espanha
Flores surgem nos aromas com notas de alcaçuz e chocolate, com um fundo
sutil de grama. Potente vinho que acentua as qualidades de carnes com molho.
Ótimo para um pernil de cordeiro com ervas.

Temperatura
8
Quantidade por caixa
6
Uva
Corte
Produtor
Chateau de Berne
Região Produtora
Provence
Composição
60% Cinsault, 40% Grenache
Envelhecimento
Tanques de aço Inox
Avaliações
Não
Grau Alcoólico
Não
Potencial de Guarda
5 anos
Safra
2012
País
França
Linda cor de pétala de rosa cor de rosa. Aromas de flores da primavera e de
frutas. Fresco na boca com notas de pêssego e damasco. O paladar é rico e bem
estruturado. Ideal como aperitivo, pratos provençais (anchoïade, mussarela e
tomate) e peixes como pargo grelhado ou salmão.

R$ 87,00

Terres de Bernes Côtes de Provence 2012

R$ 47,00

Tarima Monastrell 2011 | 91 RP

