
 
 
 
 
 
 
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(a) para um lugar específico, um vinho de terroir também pode remete-
lo(a) 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, argentinos e chilenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

 



 
 
Champagne e Espumante 
 
 
Xbulles, Domaine Vincent Caillé – França (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, Traditionnelle – Domaine Delmas, 2009                                       R$ 235 
França (Languedoc) 
 
Este Crémant 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 (Serra Gaúcha)                         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. 
 
Citrus fruits and white flowers, in the aroma. In the mouth, quite bodied, 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. 
                                      
 
Poiré Authentique, Eric Bordelet –  França (Normandia), 2018                                     R$179 
 
As peras são colhidas à mão, em cestos de arame e depois colocadas em paletes.  
De cor amarelo dourado e límpida possui delicadas bolhas, muito finas. Na boca é seca 
com notas de maçãs, chá de camomila (ervas secas) e lúpulo. Final persistente. 



 
 
The pears are picked by hand, in wire baskets and then placed on pallets. It has a  golden 
yellow and clear color, and it has very fine and delicate bubbles. In the mouth it is dry, 
with notes of apples, chamomile tea (dry herbs) and hops. The end is very persistente. 
 

                                                         
 
Vinho Branco 
 
 
Loup Y Es Tu Blanc, Domaine de l'Hortus, 2018                                                                R$ 189 
França (Languedoc) 
 
Vinho intensamente aromático, com notas de  frutas tropicais e flores brancas, fresco na 
boca, com uma bela mineralidade. É redondo, alegre e delicioso de beber! 
 
Intensely aromatic wine, with notes of tropical fruits and white flowers. It is fresh in the 
mouth, with a beautiful minerality. It's round, cheerful and delicious to drink! 
 
 
 
 

Les P’tits Gars – França (Côtes du Rhône)                                                                   R$ 209 
 
Vinho com grande amplitude aromática. E perfumado, com notas de pêssego e 
Madressilva. Boca rica e densa, com muita fruta cítrica, bem untuoso . Tem final 
elegante, com gosto de mel. 
 
Vibrant and fresh with notes of citrus fruits. In the mouth it is round, wide and generous, 
with great minerality and good acidity.  
 
 
 
Je t'aime Mais j'ai Soif, (Domaine Vincent Caillé)                                                            R$ 259    
França (Loire) 
                                                  
Esse vinho tem uma linda cor amarela esverdeada. É vibrante e fresco, com notas de 
maçãs verdes, frutas cítricas e especiarias. Na boca é redondo, amplo e generoso, com 
grande mineralidade e bela acidez. o Je t'aime mais j'ai soif, que se traduz "Eu te amo, 
mas tenho sede", uma brincadeira com o nome do vinho que retrata bem o espírito 
alegre que cada garrafa contém! 
 



 
 
This wine has a beautiful greenish yellow color. It is vibrant and fresh, with notes of 
green apples, citrus fruits and spices. In the mouth it is round, wide and generous, with 
great minerality and beautiful acidity. the Je t'aime plus j'ai soif, which translates to "I 
love you, but I'm thirsty", a joke with the name of the wine that portrays the happy spirit 
that each bottle contains! 
 

                                                                       
 
Vinho Rosé 
 
 
Loup dans la Bergerie Rosé, Domaine de l'Hortus, 2018                                               R$ 189 
 
 
Um vinho fresco que no nariz traz frutas vermelhas frescas e na boca é uma explosão de 
tangerina e framboesa, tudo suportado por muita acidez. Final agradável com uma 
ligeira salinidade. Um vinho gourmet e de excelente custo benefício, cuja versatilidade 
o torna ótimo tanto para um aperitivo como para um prato de verão. 
 
A fresh wine that brings fresh red fruit in the nose and, in the mouth, has an explosion of 
mandarin and raspberry, all supported by a lot of acidity. Pleasant ending with a slight 
salinity. A gourmet wine with excellent cost benefit, whose versatility makes it great for 
both an aperitif and a summer fresh dish. 
 

                                                        
 

 
 Vinho Tinto   
       
 
 

 
Bourgogne Rouge – Domaine Les Temps Perdus, 2016                                            R$ 329 
França (Borgonha)  
 
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 absolutamente 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. 
 
 
Le Loup dans la Bergerie Tinto, Domaine de l'Hortus, 2019                                         R$ 219 
França (Languedoc) 
 
Esse vinho é o reflexo perfeito do que deveria ser um vinho cuja proposta principal seja 
a expressão máxima da fruta: macio, rico de frutas colhidas e taninos aveludados. 
 
This wine is the perfect reflection of what should be a wine whose main purpose is the 
maximum expression of the fruit: soft, rich in harvested fruits and velvety tannins. 
 
 

                                                                       
 
Vinhos Naturais 
          
 
Gutiflower – Pet-Nat Branco, Cacique Maravilla, 2019                                                    R$ 178 
Chile (Yumbel) 

 
Vinho branco, de corpo leve, cor turva (não é filtrado), de acidez intensa e grande 
personalidade. A primeira fermentação é espontânea, e a segunda ocorre na garrafa, 
está bem vivo. E um vinho pra beber bem gelado, de golão. 
 
White wine, with a light-body and a very cloudy orange color (this wine has no 
conservatives and it’s not filtered). With great acidity and intense personality. The first 
fermention is espontaneous, natural, and the second one happens in the bottle. This 
wine is very alive. We like to call it a “Tragolargo wine” (a wine to drink with big sips). 
  
 

 
Chacoli – Pet-Nat Rosé, Cacique Maravilla,  2019                                                             R$ 178 
Chile (Yumbel)  



 
 
Espumante Natural Rosé de cor rosa, e bem turva. Tem aromas de frutas vermelhas 
frescas. Corpo leve de pouca acidez, refrescante, cítrico com toques de melancia, goiaba 
e maçã. Vai muito bem com aperitivos e sobremesas leves. 
 
Natural rosé sparkling wine with a very pink color, and very cloudy. It has aromas of fresh 
red fruits. Light-bodied with little acidity, refreshing, citric, with hints of guava, 
watermelon and apple. It goes really well with appetizers and light desserts. 
 

 
 
Pipeño, Cacique Maravilla – Chile (Yumbel), 2019                                        R$ 156  
 
Vinho tinto natural sem sulfito ou qualquer outro conservante encontra a sua maxima 
expressão na variedade da uva Pais. De cor escura, alto teor de Tanino, remete a 
minerais ferrosos. Tem um belo aroma de frutas vermelhas. Vinho para quem quer ser 
iniciado nos vinhos naturais.  
 
Natural wine with no intervention – no sulfite nor conservatives. It finds its best 
expression in the great variety Paysan. With an intense color, remind us of iron minerals. 
It has a very unique red fruits flavor, it is the perfect wine to be introduced in the natural 
wines world. 
 
 
Casa Viccas, Chardonnay – Brasil (Serafina Corrêa), 2020                                              R$ 190 
 
Vinho Laranja com 7 dias de maceração peculiar. Feito com uvas chardonnay, 
provenientes de Monte Belo do Sul, no Rio Grande do Sul. A fermentação é feita com 
leveduras nativas, sem adição de nenhum tipo de produto enológico e sem filtragem – 
características que trazem muita personalidade e acidez à essa uva que é conhecida 
como “a rainha das uvas brancas”. De linda coloração dourada, é um vinho com taninos 
bastante marcantes, ainda assim é um vinho leve, cítrico e alegre. 
 
Orange wine with 7 days of peculiar maceration. Made with chardonnay grapes, from 
Monte Belo do Sul, in Rio Grande do Sul. Fermentation is done with native yeasts, 
without adding any type of oenological product and without filtration - characteristics 
that bring a lot of personality and acidity to this grape that is known as “the queen of 
white grapes”. The tannins are quite striking, yet it is a light, citrusy and cheerful wine. 
 
 
Casa Viccas, Lorena – Brasil (Serafina Corrêa), 2020                                                        R$ 190 
 
Vinho Laranja com 2 dias de maceração peculiar. Com uva híbrida criada no Brasil, à 
partir do cruzamento das uvas Malvasia Bianca e Seyval. A fermentação é feita com  



 
 
leveduras nativas, sem adição de nenhum tipo de produto químico e sem filtragem. 
Com boa acidez e grande persistência, é um vinho equilibrado, aromático e delicioso 
de beber! 
 

Orange wine with 2 days of peculiar maceration. With hybrid grapes created in Brazil, 
from the crossing of Malvasia Bianca and Seyval grapes. Fermentation is done with 
native yeasts, without adding any type of chemical and without filtration. With good 
acidity and great persistence, it is a balanced, aromatic and delicious wine to drink! 
 
 
Casa Viccas, Pinot Noir – Brasil (Serafina Corrêa), 2020                                                  R$ 190 
 
Esse tinto de coloração vermelho rubi clara oferece um nariz complexo, com notas de 
frutas vermelhas e ervas frescas. Na boca é delicado, com taninos finos, presença de 
especiarias e fruta fresca, com bela acidez. Um vinho totalmente natural, com zero 
sulfito, leve e fácil de beber! 
 

This light ruby red color offers a complex nose, with notes of red fruits and fresh herbs. In 
the mouth it is delicate, with fine tannins, the presence of spices and fresh fruit, with 
beautiful acidity. A natural wine, with zero sulfite, light and easy to drink! 

 
 
Casa Viccas, Merlot – Brasil (Serafina Corrêa), 2020                                                         R$ 190 
 
Vinho tinto com ótimo corpo e estrutura, com notas de frutas escuras em compota, 
como groselha e ameixas, taninos firmes mas muito elegantes, aveludado e sedoso na 
boca, com uma ótima persistência. 
 

Wine with great body and structure, with notes of dark fruits in jam, such as blackcurrant 
and plums, firm but very elegant tannins, velvety and silky in the mouth, with great 
persistence. 
 

 
Casa Viccas, Pet-Nat Chardonnay – Brasil (Serafina Corrêa), 2020                               R$ 190 
 
Espumante natural, feito somente com leveduras selvagens, elaborado pela método 
ancestral de uma única fermentação finalizada dentro da garrafa. Ainda que leve, é um 
vinho com personalidade. Com bolhas finas e delicadas, tem belíssima cor de ouro 
branco. Os aromas florais, cítricos e minerais são elegantes e equilibrados. Perfeito para 
um fim de tarde na piscina! 
 
Natural sparkling wine, made only with wild yeasts, elaborated by the ancestral method 
of a single fermentation finished inside the bottle. Although it is light, it is a wine with  



 
 
personality. With fine and delicate bubbles, it has a beautiful white gold color. The floral, 
citrus and mineral aromas are elegant and balanced. Perfect for a late afternoon by the 
pool! 
     
 

                                                              


