60 meses:
cinco anos de clube

BRASÍLIA, JUNHO DE 2015 • 60 A EDIÇÃO • ANO V

No mês de junho, nosso clube completa cinco anos.
Foram 60 meses passeando com vocês pelo mundo dos vinhos. Queremos agradecer a cada um pela companhia e
homenageá-los com três vinhos especiais, acima da faixa
de preço do nosso clube.

São eles:
Juntamente com a comemoração dessa conquista, temos
que dar uma notícia não tão agradável. O último aumento da mensalidade do clube foi há mais de três anos. De lá
para cá, o dólar subiu cerca de 50%, e o preço dos vinhos
acompanhou, o que significa que a qualidade dos vinhos
do nosso clube acabou perdendo espaço.
Para retomar os vinhos que gostamos de mandar para vocês, vamos promover uma revisão no preço do clube a partir de julho de 2015. No mês de junho, o valor ainda será de
R$ 175,00, mas, a partir de julho, passará a ser de R$ 290,00.
Obviamente, o preço dos vinhos enviados acompanhará os
novos custos da mensalidade. Com isso, poderemos oferecer vinhos melhores e mais complexos, dentro da proposta
original do nosso clube.
Como se trata de uma mudança de preço, vocês precisarão confirmar o interesse em permanecer no clube com a
nova mensalidade. Peço que mandem e-mail informando
essa opção. Enquanto isso, aproveitem o nosso presente de
cinco anos de clube. Tim Tim!
Esperamos que apreciem os vinhos e as sugestões de harmonização das fichas em anexo.
Fernando A. F. Rodrigues

Château Vieux Moulin Vox Dei
França
2012
Corbières
Mazzei Fonterutoli Nº 10
Rosso Toscana IGT
Itália
2012
Toscana
Remhoogte Soaring Eagle
África do Sul
2012
Stellenboch

R$ 89,00

Remhoogte Soaring Eagle Blend 2012
Temperatura de serviço

15º C

Tipo de vinho

Tinto

Quantidade por caixa

1

Um vinho suave, com
aroma rico de amoras
e notas de alecrim,
arredondado, com sabores
de frutas escuras, bem
integrado com taninos
defumados.

Uva

Corte

Produtor

Não

Região produtora

Stellenbosch

Composição

Merlot, Shiraz, Cab. Sauvignon

Método de elaboração

25 meses em barricas
de carvalho

Graduação alcoólica

14%

Potencial de guarda

8 anos

Safra

2012

País

África do Sul

Harmonização sugerida:
combina com carré
de cordeiro assado no
alecrim e arroz negro.

R$ 105,00

Mazzei Fonterutoli Nº 10 Rosso Toscana IGT 2012
O Fonterutoli Nº 10 é o resultado
de décadas de pesquisas para
identificar a melhor combinação
entre terroir e casta nos vinhedos
de Fonterutoli, em Chianti Classico.
Sua produção é de 50 mil garrafas
ao ano. Aromas intensos e
complexos, frutas vermelhas como
amora e framboesa. Na boca, é
elegante, com personalidade forte,
toque de especiarias e levemente
apimentado.

Temperatura de serviço

16º C

Tipo de vinho

Tinto

Quantidade por caixa

6

Uva

Corte

Produtor

Mazzei

Região produtora

Toscana

Composição

90% Merlot e
10% Sangiovese

Método de elaboração

12 meses em barrica
de carvalho

Graduação alcoólica

13%

Potencial de guarda

10 anos

Harmonização sugerida:

Safra

2012

País

Itália

casa com risoto de parmesão e
filé mignon.

Château Vieux Moulin Vox Dei 2012 | 91 RP
Temperatura de serviço
Tipo de vinho
Quantidade por caixa
Uva
Produtor
Moulin
Região produtora
Composição

Método de elaboração
Graduação alcoólica
Potencial de guarda
Safra
País

15°C
Tinto
1
Corte
Château Vieux
Languedoc
França
Syrah,
Carignan,
Grenache,
Mourvèdre
12 meses em
barrica de
carvalho
14,5%
8 anos
2012
França

R$ 105,00

O conjunto de montanhas, vales e mar cria
um terroir diferenciado, que é berço de vinhos
genuínos como esse. Seu rótulo é a primeira dica
do que está por vir. Vox Dei quer dizer voz de
Deus, e foi no poder da natureza que o Château
Vieux Moulin se inspirou ao batizar essa criação,
pois, de certa forma, cada garrafa carrega um
pedacinho de Corbières - área selvagem dentro
do Languedoc, onde suas uvas são cultivadas.
Os doze meses de repouso em barricas de
carvalho novo agregou complexidade à mistura
de Syrah, Grenache, Mourvèdre e Carignan.
Toffee. Groselha, giz, geleia de morango, cassis e
pimenta do reino se desprendem da taça.
Na boca, é suculento, carnudo e fresco. É o tipo
de vinho difícil de resistir para quem aprecia
exemplares poderosos.
Harmonização sugerida:
casa com risoto de cogumelos com queijo,
stinco suíno e costela no bafo

