
	

	

 
 
 
 
 
    A filosofia para a escolha dos vinhos na Pousada Picinguaba foi 

guiada pela crença na intrínseca relação entre o vinho e a comida, uma relação de 
complemento e inspiração. Essa carta de vinhos foi desenvolvida com a noção de 
terroir e regionalismo - a ideia de que um vinho pode refletir não apenas o caráter 
varietal da uva e o talento dos produtores, mas também as características do solo e 
da região onde as vinhas são plantadas e cultivadas. Da mesma maneira que os 
aromas e sabores de um prato pode transportá-lo para um lugar específico, um 
vinho de terroir também pode remete-lo a um vinhedo distante.  

 
Procuramos trabalhar apenas com pequenos produtores, que cultivam suas 

propriedades de maneira orgânica e biodinâmica. Na agricultura orgânica, os 
vinhedos são cultivados sem o uso de nenhum fertilizante químico, pesticida ou 
herbicida, a fermentação é feita apenas com leveduras nativas e nenhum aditivo 
artificial é utilizado. Os vinhos escolhidos são, na sua maioria, franceses mas 
incluímos alguns outros grandes vinhos brasileiros e chilenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
	



 
 

Nossa L ista  de Vinhos 
 
Champagne e  Espumante 
 
Xbulles, Domaine Vincent Caillé - France (Loire)                  R$230 
 
Elaborado pelo método ancestral em uma única fermentação na garrafa. 
Coloração rosé clara, aroma elegante de framboesa fresca e muito refrescância. 
Um vinho leve e divertido para qualquer momento! 
 
Made by the ancestral method in a single fermentation in the bottle. Light rosé 
coloration, elegant aroma of fresh raspberry and very refreshing. A light and fun 
wine for any moment! 
 
Crémant Cuvée Emotion Rosé 2009, Domaine Antech                            R$215

 França (Languedoc)  
 
Esse rosé mostra uma cor delicada, tem aromas elegantes de cereja, framboesa e 
flores brancas. As bolhas são finas e numerosas. Esse Crémant possui uma longa 
persistência.  
 
This rosé shows a delicate color, has elegant aromas of cherry, raspberry and 
white flowers.  
 
Crémant Cuvée Méthode Traditionnelle 2009, Domaine Delmas               R$235 
França (Languedoc) 
 
Este Crèmant tem a intensidade aromática e a fineza da Chardonnay, o frescor e 
mineralidade da Chenin, a vinosidade da Pinot Noir e os taninos e estrutura da 
Mauzac. Amplos e generosos aromas de frutas amarelas em compota, com um 
final de frutas cristalizadas, amêndoas e avelãs.  
 
Large and generous nose of yellow fruit jam. Candied fruits, almonds and 
hazelnuts palate. 
 
 
 

 

 



 
 

 
Lírica Brut Magnum, Hermann - Brasil                  R$148 
 
No aroma, frutas cítricas e flores brancas. Na boca, bastante corpo, com sabores 
de frutas e excelente frescor. A espuma cremosa mostra um espumante que 
representa com elegância o potencial da região sul do país. 
 
In the aroma, citrus fruits and white flowers. In the mouth, quite body, with fruit 
flavors and excellent freshness. The creamy foam shows a sparkling wine that 
elegantly represents the potential of the southern region of the country. 

 
 
V inho Branco 
 
 
Loup Y Es Tu Blanc 2018, Domaine de l'Hortus - France (Languedoc)             R$ 158 
 
Esse vinho é intensamente aromático, com notas de  frutas tropicais e flores 
brancas, fresco na boca, com uma bela mineralidade. É redondo, alegre e 
delicioso de beber! 
 
This wine is intensely aromatic, with notes of tropical fruits and white flowers, 
fresh in the mouth, with a beautiful minerality. It's round, cheerful and delicious 
to drink! 

 
Je t'aime mais j'ai soif 2018, Domaine Vincent Caillé - France (Loire)             R$ 194 
 
Vibrante e fresco, com notas de maçã verde e frutas cítricas. Na boca é redondo, 
amplo e generoso, com grande mineralidade e boa acidez. 
 
Vibrant and fresh with notes of green apple and citrus fruits. In the mouth it is 
round, wide and generous, with great minerality and good acidity. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Pizzato Reserva Chardonnay, Brasil 750ml                 R$135      
                                   375ml     R$69 
 
De coloração amarelo claro límpida e brilhante, com nuances esverdeadas. No 
olfato apresenta aromas intensos de maçãs, pera, damasco e abacaxi, levemente 
tropical com toque de flores brancas e traços minerais. Equilibrado, com bom 
frescor, elegante e de boa persistência. 
 
Clear and bright light yellow color with greenish nuances. On the nose it has 
intense aromas of apples, pear, apricot and pineapple, slightly tropical with a 
touch of white flowers and mineral traces. Balanced, with good freshness, elegant 
and of good persistence. 

 
Alvarinho Contacto 2010, Anselmo Mendes                R$192 
Portugal (Minho) 
 
Bastante sério no olfato com citrinos, pêssegos e pedras. Bem proporcionado, 
sápido, com longo final. 
 
Quite seriously the smell of citrus, peaches and stones. Well proportioned, sapid, 
with a long finish. 

 
Chablis 2017, Domaine Gautheron  - France (Bourgogne)             R$ 290 
 
Este vinho tem coloração dourada, aroma floral e fresco. Notas florais e frutas de 
caroço, como pêssego e damasco, e finalmente do limão. O paladar é rico, fresco 
e elegante com um toque mineral no final que equilibra todo o conjunto. 
 
This wine has golden coloration, floral and fresh aroma. Floral notes and stone 
fruits such as peach and apricot, and finally lemon. The palate is rich, fresh and 
elegant with a mineral touch at the end that balances the whole. 
 
 
 

 
 

 



 
 
Saint Bris 2017, Domaine Les Temps Perdus - France (Bourgogne)                 R$294 

 
O vinho é frutado, elegante e fresco, com notas de frutas cítricas, frutas exóticas e 
ao mesmo tempo elegante mineralidade. Um vinho com uma fantástica 
amplitude, um vinho verdadeiramente gourmet. 
 
Fruity, elegant and fresh, with notes of citrus, exotic fruits and at the same time 
elegant minerality. A truly gourmet wine. 

 
 
V inho Rosè 

 
Rosé de l’Hortus 2012, Domaine de l’Hortus                 R$165 
França (Languedoc)  
 
Um pink interessante, com aromas intensos de morango, framboesa e flores. 
Fresco e delicado na boca, intenso, porém macio ao mesmo tempo, uma longa 
persistência com elegantes notas de frutas vermelhas e pimentas.  
 
An interesting pink with intense aromas of strawberry, raspberry and flowers. 
Fresh and delicate in the mouth, intense but soft at the same time, a long finish 
with elegant notes of red fruits and peppers. 
 
V inho Tinto 
 
 
Expression Rouge 2016, Château Beaubois      $ 158 
France  (Vale du Rhône)            
 
Uma linda cor púrpura, com nariz de groselhas, blackberries e alcaçuz. Taninos 
finos e boa presença de frutas, um vinho de prazer e muito versátil para 
harmonizações. 
 
A beautiful purple color with notes of currants, blackberries and licorice. Fine 
tannins and good fruit presence, a pleasure wine and very versatile for 
harmonization. 

 

 



 
 
 
Pizzato Reserva Merlot, Brasil, 750ml                  R$135 

375ml                    R$69 
 
Vermelho rubi intenso, com reflexos de grená. No aroma, nota-se frutas 
vermelhas e negras, toque sutil de couro, tostado, trufas e caramelo. Seus taninos 
são envolventes, ressaltando a boa estrutura e leve doçura. Equilibrado e 
concentrado, final longo. 
 
Intense ruby red, with reflections of grená. In the aroma, there is red and black 
fruits, subtle touch of leather, toast, truffles and caramel. Its tannins are 
engaging, emphasizing the good structure and mild sweetness. Balanced and 
concentrated, long finish. 
 
Caliterra Tributo Malbec Single Vineyard 2016, Chile               R$190 
 
Com uma cor vermelha rubi profunda e atraente, seus aromas lembram frutos 
vermelhos e ameixas secas, notas florais e toques picantes dão um toque muito 
sedutor ao buque. No paladar se confirma um vinho fresco, rico e de boa 
concentração, mas com grande vivacidade. Sabores frutados e minerais. 
 
With a deep and attractive ruby red color, its aromas resemble red fruits and 
prunes, floral notes and spicy touches give the bouquet a very seductive touch. 
On the palate is confirmed a fresh wine, rich and of good concentration, but with 
great liveliness. Fruity and mineral flavors. 

 
Mas au Schiste 2010, Domaine Rimbert                 R$230 
França (Languedoc)  
 
Esse vinho tem uma cor vermelho rubi. No nariz diversos perfumes selvagens e 
sabores de frutas escuras, licor de cereja e pot pourri de rosas secas. Na boca 
mistura de frutas escuras, ameixa seca, coco e caramelo, e notas minerais. Muito 
macio e taninos elegantes.  
 
Ruby red color. Nose with various scents of dark fruit, cherry liqueur and pot-
pourri of dried roses. In the mouth, a mix of dark fruit, prune, coconut and 
caramel with mineral notes. 

 

 



 
 

 
Bourgogne Rouge 2016,                     R$284 
Domaine Les Temps Perdus - France (Bourgogne)  
 
Um sedutor Borgonha tinto, o Clotilde Davenne Bourgogne Rouge tem bela 
coloração rubi, notas de frutas levemente apimentadas, com um pequeno traço 
de grapefruit que  nos lembra de um Ruchottes-Chambertin. Este vinho tem uma 
incrível mineralidade.  É um raro e fascinante vinho. 
 
A seductive burgundy red, the Clotilde Davenne Bourgogne Rouge has a 
beautiful ruby color, slightly spicy fruit notes, with a small grapefruit trace that 
reminds us of a Ruchottes-Chambertin. This wine has an incredible minerality. It 
is a rare and fascinating wine. 

 
 

V inhos Naturais  
 

Torrontés Brutal                   R$ 220 
Mendoza, Argentina            
 
Vinho feito com método laranja de vinificação, de maceração prolongada. Vinho 
de cor amarelo dourado. No nariz explodem notas de limão, grapefruit, tangerina 
e tomilho. Na boca intenso, refrescante e saboroso. Um vinho incrível de 
baixa produção. 

 
Made with orange winemaking method. Wine of golden yellow color. On the 
nose explode notes of lemon, grapefruit, tangerine and thyme. In the mouth 
intense, refreshing and tasty. An amazing low production wine. 

 
 
 Pipeño Mauricio, Mauricio Gonzalez Carreño, Tinto               R$190 

Bio-Bio Valley, Chile 
 

O vinho é fermentado e envelhecido por seis meses em uma mistura de pipas 
(barris feitos com madeira Raulí local) e tiñejas (ânforas). De cor muito pálida, 
existem aromas frescos e carbônicos de rosas, morango, framboesa e especiarias 
doces, com uma textura emocionante e granulada. 

 
This red wine is 40% whole-cluster open-top fermented and aged for six months 
in a mixture of pipas (barrels made from the local Raulí wood) and tiñejas 
(amphorae). Very pale in color, there are fresh, carbonic aromas of roses, 
strawberry, raspberry, and sweet spices, with a gripping, grainy texture. 



 
 
 

Tinaja Moscatel Natural, Laranja                     R$190 
Bio-Bio Valley, Chile 

 
 

Vinho de cor amarelo-palha, com reflexo esverdeado. Aromas de flores como 
jasmim e frutas como pêssego. Na boca exibe bom equilíbrio entre acidez e 
álcool, corpo leve, com final longo e fresco.   
 
Wine of straw yellow color, with greenish reflection. Flower aromas like jasmine 
and fruit like peach. In the mouth it shows good balance between acidity and 
alcohol, light body with long and fresh finish. 
 

 
Carasucia, Tinto de Rivadavia, Cereza                     R$170 
Mendoza, Argentina 

 
Muito fácil e agradável, feito de vinhas velhas de Cereza, outro parente da uva 
Criolla. Cor fina e um nariz de chá fino com cereja vermelha, cereja escura fina e 
notas de morango e rosa mosqueta. Corpo fino a médio, acidez fresca, taninos 
finos maduros com textura mineral. Na boca, cereja vermelha fina com sabores, 
como descrito acima. Morango suavemente açucarado aparece. Acabamento 
médio de minerais cinzas e cereja fina. 
 
A very easy & pleasant wine, made of old Cereza vines, another relative of the 
Criolla grape. Thin color and a nose of thin tea with red cherry, thin dark cherry & 
hints of strawberry & rose hip. Thin to mid body, fresh acidity, mature thin tannins 
with a mineral texture. On the palate, thin red cherry with flavors as described 
above. Softly sugared strawberry pops up. Mid finish of grey minerals and thin 
cherry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


