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O Love Wine surgiu para ser 
sempre uma oportunidade para 
que um brinde se tornasse um 
pretexto para reunir amigos e 

construir novas histórias. Sentimos 

falta do aconchego de nossos 

eventos, mas enquanto não é 

possível realizá-los, existem outras 

formas de celebrar os encontros 

repletos de experiências e sabores 

especiais. BH é o lugar perfeito 

para isso: a cidade mineira é 
conhecida por todo o país pela 
sua vida boêmia e noturna, e 

embora leve o título de capital 

dos botecos, a combinação entre 

pratos criativos e uma boa taça 

de vinho têm ganhado cada 

vez mais o coração - e o gosto 

- dos belo horizontinos. Para te 

ajudar com ideias de passeios, 

Apresentação
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harmonizações e indicações 

inesquecíveis, preparamos um 

time de especialistas com dicas 

que te levarão a degustar a cidade 

por enfoques diferentes. Com 
a expertise do turismólogo 
Thiago Bicalho e a bagagem do 
sommelier Gustavo Giacchero, 

o primeiro Guia Love Wine te 

apresenta novidades e traz 

histórias de antigos conhecidos 

para que suas experiências com   

a cidade sejam incríveis.  

4

have a
grape
time!
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BH cidad
e da gas
tronomi
a criativ
a BH cid 
ade da 
gastron

BH cidade da 
gastronomia 
criativa

Belo Horizonte é uma cidade 

com uma rica vida cultural e 

gastronômica. Há até uma lenda 

de que seria a cidade com o maior 

número de bares por habitantes 

do país.  Seja verdade ou não, 

o fato é que o belo-horizontino 

gosta de beber e comer muito 

bem. E muito além da tradicional 

gastronomia mineira e das 

famosas comidas de boteco, a 

cidade oferece uma rica variedade 

de cozinhas e estilos. Sua cena 

gastronômica mistura, por 

exemplo, a cozinha portuguesa, 

italiana, asiática e mineira e o 

resultado é um cenário autoral e 

sofisticado. 
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BH cidad
e da gas
tronomi
a criativ
a BH cid 
ade da 
gastron

Tudo isso colabora para que o 

vinho ganhe espaço e se expanda 

na cidade. Para acompanhar seus 

pratos, os restaurantes investem 

em uma rigorosa seleção de 

cartas de vinhos. Além disso, 

Belo Horizonte tem também 

uma tradição de eventos 

culturais, como feiras e festivais 

gastronômicos, que também 

contribuem muito para ampliar  

a apreciação do vinho pelos  

belo-horizontinos. Entre estes 

eventos, está o Love Wine, que 

desde 2017 promove na cidade 

o que há de melhor em matéria 

de vinhos pelo mundo. Por 

esses e muitos outros motivos, 

Belo Horizonte recebeu  da 
Unesco o título de cidade da 
gastronomia criativa.
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Mapa 
amável

Este material foi pensado para       

os amantes de vinho e para quem 

busca explorar todo o potencial 

turístico e surpreendente                  

de Belo Horizonte. 

O Guia Love Wine é categorizado                          

por regiões e espaços de                 

interesse turístico da cidade e 

apresenta estabelecimentos 

gastronômicos em seu entorno          

e nos bairros próximos.

Para aproveitar melhor o Guia, 

confira as classificações:

PARA PASSEAR, DEGUSTAR 
E CRIAR NOVAS HISTÓRIAS
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localização

avaliações

REGIONAIS

PAMPULHA
Castelo e Santa Amélia

CENTRO-SUL
Anchieta, Belvedere, Cidade Jardim, 
Cruzeiro, Floresta, Funcionários, Lourdes, 
Santa Lúcia, Santo Agostinho e Savassi.

LESTE
Santa Tereza

OESTE
Buritis e Olhos D’água

SEGUNDO O GOOGLE EM 2021

4 4,6 5

estabelecimento

estabelecimento
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lagoa
da 
pampulha

ROTEIRO 1
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A Lagoa da Pampulha possui 

um conjunto arquitetônico 

concebido pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, que 

impressionou desde que 

quando foi criado, na década 

de 1940 e é considerado pela 
UNESCO um Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

Com seu estilo modernista, 

a Lagoa da Pampulha é 

um ótimo local para lazer 

e visitação, já que conta 

com atrações como a Casa 

do Baile, o Museu de Arte 

Moderna e o Iate Clube. Uma 

dica é fazer uma caminhada 

ou um passeio de bicicleta 

em volta da orla da lagoa e 

depois seguir para um almoço 

ou um jantar degustando um 

bom vinho.

Endereço | Av. Otacílio 

Negrão de Lima, s/n - São Luiz.
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Av. Presidente Tancredo 

Neves, 2309 – Castelo

Sugestão de Prato: Costela de 

Cordeiro com risoto de açafrão.

Harmonização: vinho orgânico 

99 ROSAS Cabernet Sauvignon / 

Tempranillo 

Endereço: Av. Altamiro Avelino 

Soares, 486 – Castelo

Sugestão de Prato: Croquete de 

carne seca

Harmonização: vinho 

REGUENGOS ALENTEJO DOC

TABERNA LIVORNO

LA CASTELLE

4,7

?

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/xXHbtWRdMrHLgpTe7
https://goo.gl/maps/fBzCLhH6njdoa2eV7
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Endereço: Av. Min. Guilhermino de 

Oliveira, 325 – Santa Amélia

Sugestão de Prato: Braciola di 

Maiale

Harmonização: Vinho tinto 

CORBELLI NERO D’AVOLA DOC

ANELLA RISOTERIA

4,8

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/LscwNSQ9xtKpZbY96


15

palácio
das
artes

ROTEIRO 2
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O Palácio das Artes foi 
inaugurado em 1971, com 

a abertura do Grande 

Teatro do Palácio das Artes. 

Nos anos seguintes, no 

complexo cultural, foram 

criados mais de dez novos 

espaços e atualmente é o 
maior centro de produção, 
formação e difusão cultural 
do estado,considerado um 
dos maiores da América 
Latina. Pesquise sobre a 

programação na data em que 

pretende visitar: boas opções 

não faltam!

Endereço | Av. Afonso Pena, 

1537 - Centro.

Telefone | (31) 3236-7400.
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Endereço: Rua Sapucaí, 271 – 

Floresta

Sugestão de Prato: Tilápia com 

Limão Siciliano

Harmonização: Vinho branco 

ANTARES SAUVIGNON BLANC 

Endereço: Rua Silvianópolis, 364 – 

Santa Tereza

Sugestão de Prato: Leitão a 

Bairrada

Harmonização: Espumante LUIZ 

PATO BAGA RODADO BRUT 

DORSÉ BAR E 
RESTAURANTE

CAPITÃO LEITÃO

4,5

4,1

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/9WiAtNMkCEpkcYhU8
https://goo.gl/maps/5FyozqTTRi52GCad6
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Endereço: Rua Silvianópolis, 483 – 

Santa Tereza

Sugestão de Prato: A Famosa 

Torta de Camarão

Harmonização: vinho branco 

CASA GERALDO CHARDONNAY

BIROSCA S2

4,4

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/mT6vUrcVgS4LEUue6


19

centro
cultural
banco
do brasil
(CCBB)

ROTEIRO 3



2020

Inaugurado em 2013 em 

um prédio de seis andares 

construído em 1930 para 

sediar a Secretaria de 

Interior e Justiça, o CCBB 

encanta com o estilo 

neoclássico e eclético, e 

possui diversos ambientes de 

lazer, exposições, palestras, 

oficinas, teatro, além de lojas. 

Com frequência, recebe 
exposições com excelentes 
curadorias e também ótimas 

peças de teatro. Vale a pena 
checar a agenda do espaço 
quando for visitá-lo.

Endereço | Praça da 

Liberdade, 450 - Funcionários.

Telefone | (31) 3431-9400.
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Endereço: Rua Antônio de 

Albuquerque, 917 – Funcionários

Sugestão de Prato: Seleção de 

Queijos Mineiros

Harmonização: vinho tinto 

ESTEVA CASA FERREIRINHA - 

Douro

Endereço: Rua Levindo Lopes, 22 – 

Funcionários

Sugestão de Prato: Arroz de 

Bacalhau

Harmonização: vinho rosé 

FAUSTO MERLOT - Serra Gaúcha

REX BIBENDI

CABERNET BUTIQUIM

4,5

4,6

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/h3ov2F1hZr9cZaot7
https://goo.gl/maps/3Xh9zj8EZqYke75v9
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Av Getúlio Vargas, 107 – 

Funcionários

Sugestão de Prato: Rigatonni Alla 

Boscaiola

Harmonização: vinho tinto CIRÓ 

ROSSO - Calábria

EST! EST!! EST!!! 
RISTORANTE ITALIANO

Endereço: Rua Cláudio Manoel, 

583 – Savassi

Sugestão de Prato: Stinco 

D’Angelo

Harmonização: vinho tinto 

BRACCALE BIONDI SANTI - 

Toscana

DOMENICO PIZZERIA 
E TRATTORIA

4,6

4,7

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/c6fpaJAxRfhqQboD7
https://goo.gl/maps/B65qjMeupCodeLkY6
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centro
cultural
unimed-bh
minas

ROTEIRO 4
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Desde 2019, o Centro 
Cultural Unimed-BH faz 
parte do Circuito Liberdade. 
O espaço inaugurado em 

2013, possui espaços que 

incentivam e divulgam a arte 

e a cultura de Minas Gerais.  

A moderna infraestrutura 

atrai diversos públicos, seja 

no teatro, na galeria de arte 

ou no café cultural.      

A programação diversificada 
é uma ótima opção para 
todos.

Localização | R. da Bahia, 

2244 - 5º - Lourdes.

Telefone | (31) 3516-1360
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Endereço: Av. Prudente de Morais, 

202 – Cidade Jardim

Sugestão de Prato: Arroz de Pato

Harmonização: vinho tinto 

QUINTA DE SAES ESTÁGIO 

PROLONGADO - Dão

Endereço: Av. Prudente de Morais, 

520 - Cidade Jardim

Sugestão de Prato: Pizza Estrada 

Real

Harmonização: vinho tinto 

MAQUIS GRAN RESERVA 

CABERNET FRANC – Colchagua

CARAVELA

OLEGARIO JARDINS

4,7

4,4

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/7LzePXXGU7JTVWdd8
https://goo.gl/maps/bzCRHVpSAg5ZccUf7
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Av. Cônsul Antônio 

Cadar, 117 – Santa Lúcia

Sugestão de Prato: Steak Tartar 

com Emulsão de Cogumelos e 

Brioche Tostado

Harmonização: vinho rosé 

TOSCANINI RESERVA MARSELAN - 

Paso Cuelo

O JARDIM RESTOBAR

4,6

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/54rPC3i86zc7Dm5h6
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sala 
minas
gerais
orquestra
filarmônica 
de minas 
gerais

ROTEIRO 5
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A Orquestra Filarmônica 

conta com uma rica formação 

de músicos instrumentistas 

e técnicos, que transformam 

o espaço em um grande 

espetáculo. Sede da 
Orquestra Filarmônica, a 
Sala Minas Gerais recebe 
diversos concertos desde 
sua inauguração em 2015. O 

espaço possui áreas de lazer e 

cafeterias.

Endereço: Rua Tenente Brito 

Melo, 1090 - Barro Preto.

Telefone: (31) 3219-9000
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua Curitiba, 2202 – 

Lourdes

Sugestão de Prato: Filet ao Molho 

de Figos Turcos e Aligot

Harmonização: vinho tinto LAURA 

HARTWIG SINGLE VINEYARDS 

CABERNET SAUVIGNON - 

Colchagua

Endereço: Rua São Paulo, 2320 – 

Lourdes

Sugestão de Prato: Tortelli di Vitelo 

con Fonduta di Parmigiano e Roti

Harmonização: vinho tinto 

ARELINE MONTEPUCIANO 

D’ABRUZZO DOC – Abruzzo

OLGA NUR

GERO (FASANO)

4,5

4,3

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/tDxpuaqiGMuKdSPZ7
https://goo.gl/maps/ne6xnACHvqBWPAeD7
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua Curitiba, 2102 – 

Lourdes

Sugestão de Prato: Queijo Brie 

envolto com Massa Folhada e 

Amêndoas Laminadas finalizado 

com Caramelo Salgado

Harmonização: vinho tinto 

QUINTA DOS TERMOS VINHAS 

VELHAS RESERVA - Dão

Endereço: Rua Bárbara Eliodora, 71 

– Lourdes

Sugestão de Prato: Linguini 

Carbonara com Porchetta na Brasa

Harmonização: vinho branco CASA 

DA PASSARELA DESCOBERTA 

COLHEITA - Dão

AA WINE EXPERIENCE

NINITA

4,6

4,3

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/s7g23aTv4pkpbzuU8
https://goo.gl/maps/YS6w3DNN7ivqDHX8A
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua Curitiba, 2105 

Lourdes

Sugestão de Prato: Gigot 

D’Agneau Sept Heurs (pernil de 

cordeiro assado por 7 horas).

Harmonização: vinho tinto CH 

TEAU DALLAU - Bordeaux 

Endereço: Rua Tomás Gonzaga, 593 

Lourdes

Sugestão de Prato: Camarão VG 

ao Gorgonzola “Dolce” com Pêras 

Caramelizadas e Arroz de Amêndoas

Harmonização: vinho branco 

HUNTER’S RIESLING

TASTE VIN

D’ARTAGNAN BISTRÔ

4,8

4,5

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/QbxyPjQPEJsVhBDXA
https://goo.gl/maps/Aerg4h8vb9Np7fZu8
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua Curitiba, 2205 – 

Lourdes

Sugestão de Prato: Picanha Tizé 

(com batatas coradas, pão de alho, 

farofa da casa e alho confit)

Harmonização: vinho tinto 

4ESTACIONES AUTUM MALBEC - 

Mendoza 

Endereço: Rua Marília de Dirceu, 

226 – Lourdes

Sugestão de Prato: Capella Sistina

Harmonização: Espumante Brut 

VILLA FABRIZIA 

TIZÉ

VILLA CELIMONTANA

4,2

4,6

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/Z2DpXhew4cUjgAL67
https://goo.gl/maps/9LJ3Hd8EKbc8qjwu6
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: R. Curitiba, 2060 – 

Lourdes

Sugestão de Prato: Carbonara

Harmonização: vinho tinto FORTE 

AMBRONE ETICHETTA NERA - 

Rosso Toscana 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 

1236 – Santo Agostinho

Sugestão de Prato: Pappardelle 

com ragu de Carne de Sol, 

requeijão e crocante de couve

Harmonização: vinho tinto LUIZ 

PORTO Cabernet Sauvignon – 

Minas Gerais

ANCORA      
UN’ALTRA VOLTA

CANTINA PIACENZA

4,2

4,6

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/mjJCkpc92SZvHoa39
https://goo.gl/maps/P1JrCe8pG7BGLgq86
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praça
da
savassi

ROTEIRO 6
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A praça Diogo de 

Vasconcelos, conhecida 

como Praça da Savassi, é 

um ótimo local para aqueles 

que querem aproveitar a 

região central do sofisticado 

bairro belo-horizontino. 

A grande variedade de 
bares, restaurantes, lojas 
e boutiques no entorno, 
transforma a praça em um 
espaço especial de BH.
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua Pium-í, 784 – 

Cruzeiro

Sugestão de Prato: Maremma

Harmonização: vinho DON 

GIOVANNI - Chianti Clássico

Endereço: Rua Pium-i, 1122 – 

Cruzeiro

Sugestão de Prato: Vieiras com 

Shitake, Flor de Sal e Azeite 

Trufado

Harmonização: vinho branco 

GOUTTE D’ARGENT CHARDONNAY 

- Maule

LA VERA 
PIZZA GOURMET

KANPAI

4,6

4,7

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/WW5KSzM6RFrFaLey6
https://goo.gl/maps/9Gg6iEnBN9EdMVHQ9
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: R. Francisco Deslandes, 

1038 – Anchieta

Sugestão de Prato: Bife Ancho 

Angus

Harmonização: vinho tinto 

CATENA MALBEC - Mendoza

LA MACELLERIA

4,6

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/w7w1TytDJ87KsDVx9
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chegadas
e saídas

ROTEIRO 7
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O encontro dos bairros 

Belvedere, Olhos D’Água 

e Buritis marca o limite de 

Belo Horizonte com outros 

municípios, simbolizando 

assim um local de chegadas e 

saídas da cidade. 

É uma região com muitos 
bons bares e restaurantes, 
além de possuir opções de 
hospedagem na região.
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Endereço: BH Shopping

Sugestão de Prato: Beef Ancho

Harmonização: vinho NIETO 

SENETINER STATE BOTTLED 

MALBEC 

Endereço: Rua Henrique Badaró 

Portugal, 145 – Buritis

Sugestão de Prato: Parrillada 

Rib’s (Ancho Premium, Chorizo 

Uruguaio, Linguiça de Costela 

Angus, Legumes e na Parrilla)

Harmonização: vinho tinto SOL FA 

SOUL MALBEC - Mendoza

POBRE JUAN

RIB’S BRASSERIE

4,4

4,8

ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

abrir
no maps

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/HqtxmMVgBVaXWbHA7
https://goo.gl/maps/NwehwXKTbvHhcjPv7
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ESTABELECIMENTOS 
GASTRONÔMICOS

Endereço: Rua São Vicente, 155 – 

Olhos D’Água

Sugestão de Prato: Brasato

Harmonização: vinho LUCCARELLI 

- Primitivo Pluglia

O ITALIANO

4,4

abrir
no maps

https://goo.gl/maps/BKi17uXpKs8BTjFj6
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curiosid
ades pa
ra sabor
ear: na s
ua taça 
tem hist
ória love

Curiosidades 
para saborear: 
na sua 
taça tem 
história 
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Minas tem 
vinho, uai! 
Você sabia que aqui em Minas, 

logo ali no município Andradas, 

se produz vinho em grande 

escala há mais de 30 anos?   

O começo desta história era uma 

produção simples, apenas de 

vinho de garrafão, cultura que 

eles mantêm até hoje, e com 

muito orgulho! Mas de alguns 

anos pra cá, com muita dedicação 

e investimento, a Casa Geraldo 

começou a produzir vinhos finos 

de alta qualidade, investindo no 

terroir da Serra da Mantiqueira, e 

sendo adeptos à poda invertida, 

ou Colheita de Inverno,    

que garante a colheita das uvas 

em uma época mais propensa 

para sua maturação. Com isso, 

colocando o terroir mineiro entre 

https://www.casageraldo.com/
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os principais do nosso país na 

produção de vinhos finos. Vale a 

pena conferir os vinhos da vinícola: 

as possibilidades são várias, como 

este Arte Chardonnay, um Branco 

de muita elegância e frescor, que 

você encontra na carta de vinhos 

do Birosca S2, no cantinho do 

Santa Tereza. 
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Referência 
nacional
Pizzato é uma das vinícolas 

brasileiras que  nos deixam 

orgulhosos do que anda sendo 

feito no nosso país. Produzindo 

vinhos finos no sul do Brasil 

desde o final da década de 1990, 

Pizzato sempre foi referência de 

qualidade, e uma das responsáveis 

em apresentar para o mundo a 

real identidade do vinho fino do 

nosso país. Fausto Merlot Rosé, é 

um vinho muito equilibrado, que 

entrega muito frescor. Um vinho 

dinâmico e festivo, a cara do povo 

brasileiro! Vale a pena conhecer 

toda linha da Pizzato, classificada 

como os vinhos mais interessantes 

e criativos do Brasil. O Rosé de 

Merlot, você encontra no Cabernet 

Butiquim, bem alí na Savassi.

http://pizzato.net/
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Ousadia 
que rendeu 
bons frutos
Luiz Porto foi audacioso quando 

plantou, há alguns anos atrás, 

seus primeiros vinhedos em terras 

de Cordislândia, no sul de Minas, 

onde na época só se via criação 

de gado e plantação de café.  

Mas, nos últimos anos, nas mãos 

do carismático e apaixonado pelos 

vinhos,Júnior Porto, adepto à poda 

invertida (Colheita de Inverno), 

a região revelou um grande 

potencial para produção de 

vinhos finos, que tem encantado 

a todos que se dão o direito de 

conhecer! Mais um produtor que 

mostra o real potencial das terras 

mineiras para produção de vinhos 

de qualidade. E novidades desta 

https://www.instagram.com/luizportovinhosfinos/ 
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vinícola vem por aí: o incansável 

Júnior Porto vai surpreender o 

consumidor mineiro com novos 

empreendimentos. O Cabernet 

Sauvignon mineirinho, faz parte 

da carta da tradicional Cantina 

Piacenza, no bairro de Lourdes.
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Harmonização 
musical 
Sempre que pensamos numa 

boa carne harmonizada com 

um bom vinho, vem em mente 

um belo Malbec argentino, não 

é mesmo!? Não é pra menos: 

a suculência da carne com a 

estrutura do Malbec parecem que 

nasceram um para o outro. E se 

tem alguém que está fazendo um 

belíssimo trabalho em terras dos 

nossos hermanos, e chamando 

a atenção do mundo inteiro,   

é o enólogo Marcelo Pelleriti, que 

à frente da Bodegas Monte Viejo, 

tem encantado a todos. Um dos 

seus vinhos é o Sol Fa Soul Malbec, 

um vinho que equilibra estrutura 

e elegância como poucos, e com 

uma excelente relação de preço e 

qualidade. Curiosidade a parte: o 

 https://www.instagram.com/marcelopelleritiwines/ 
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rótulo do Sol Fa Soul é um disco 

de vinil, que mostra a paixão do 

Pelleriti também pela música, 

especificamente pelo rock, pois 

além de um craque da enologia, 

também toca guitarra das horas 

vagas e produz um Festival de 

Rock no meio da sua vinícola, 

o evento Wine Rock. Este belo 

exemplar de Malbec pode ser 

encontrado na carta do Rib’s 

Brasserie, no bairro Buritis,  e vai 

harmonizar perfeitamente com 

os belos cortes de carne que eles 

oferecem!
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Produção
sustentável
Já ouviu falar em Montepulciano 

D’Abruzzo!? Já antecipamos que 

o Montepulciano em questão em 

nada tem a ver com o famoso 

Vino Nobile de Montepulciano 

da Toscana. O Montepulciano 

de lá se refere a uma pequena 

comunidade, próximo de Siena, 

que faz vinhos super tradicionais 

com a base na uva Sangiovese. 

Mas em Abruzzo, a Montepulciano 

é o nome de uma uva que produz 

vinhos interessantíssimos, de 

médio corpo, macio e acidez no 

ponto certo, e que na maioria 

das vezes entrega muita cereja 

madura no seu aroma e paladar. 

Abruzzo é uma das regiões mais 

preservadas ambientalmente na 

Itália, e os produtores que ali estão 
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geralmente são muito ligados à 

sustentabilidade como um todo. 

Ficou curioso com o vinho? Você 

encontra este Montepulciano na 

carta do restaurante Gero, dentro 

do hotel Fasano, no Lourdes.
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Tradição
Portuguesa
Casa da Passarela é um clássico 

de terras portuguesas. Fundada 

em 1892, bem antes da própria 

demarcação da região do Dão, 

que só aconteceu quando a 

produção já tinha seus 16 anos, 

a vinícola sempre foi uma das 

referências da região. Hoje, 

quem está à frente da operação 

é o enólogo Paulo Nunes, um 

dos melhores profissionais da 

enologia portuguesa nos últimos 

anos. Não temos muito a dizer 

sobre o Dão sem mencionar 

que é uma das regiões vinícolas 

do velho mundo que mais 

encanta os consumidores por 

todos os cantos, principalmente 

pela longevidade e elegância 

dos seus vinhos. O Descoberta 
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Colheita da Casa Passarela é um 

branco encantador, com cortes 

das uva Malvasia Fina, Verdelho 

e Encruzado que vale a pena 

conferir. Você encontra na carta  

do Ninita, no Lourdes.
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Variedade 
para todos 
gostos e 
bolsos
Os vinhos do Alentejo estão 

entre os mais democráticos do 

mundo, atendendo uma enorme 

variedade de perfil e preços, de 

contemporâneos à tradicionais 

sendo produzidos lado a lado com 

muito respeito ao consumidor 

e ao terroir local. Outro tema 

que merece destaque, é o seu 

projeto de sustentabilidade, o 

PSVA (Projeto de Sustentabilidade 

dos Vinhos do Alentejo) que 

articula toda a fileira dos vinhos 

ali produzidos, numa filosofia de 

bem-estar social, ambiental e 

econômico que hoje é referência 

para outras regiões produtoras de 
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vinhos mundo afora. Reguengos é 

produzido pela Carmim, e sempre 

usa como base uvas típicas da 

região, como Alicante Bouschet e 

Trincadeira. E este você encontra 

no La Castelle, no bairro Castelo.
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Harmonização 
clássica
Já pensou em harmonizar um belo 

espumante português da região da 

Bairrada, com o Leitão que também 

leva o nome da região!? Então não 

sabe o que está perdendo! É uma 

das harmonizações mais clássicas 

e mais inusitadas que temos na 

gastronomia. Vale muito a pena, 

ainda mais quando produzido por 

uma das maiores referências da 

região, o mestre Luiz Pato, que foi 

um dos responsáveis por recolocar a 

Bairrada entre as principais regiões 

produtoras da nossa “terrinha”.  

Esta harmonização pode ser 

conferida no Capitão Leitão, que é 

uma das referências da gastronomia 

portuguesa na nossa capital,   

e fica ali no bairro boêmio Santa 

Tereza. Vale a pena conferir! 
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Fermentação 
surpreendente 
Já imaginou provar um vinho  

que é fermentado com leveduras 

de Sake? Difícil de imaginar né?!  

Mas existe e é raro! Este vinho 

foi feito pelo aclamado enólogo 

francês Pascal Marty, que radicado 

em terras chilenas, virou uma das 

grandes referências da enologia 

chilena. Este Chardonnay de 

muita elegância e delicadeza 

está disponível na carta de vinhos 

do Kanpai, um dos grandes 

restaurantes japoneses que  

temos na nossa capital. 
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Encanto
chileno
Sempre que falamos de vinhos tintos 

chilenos, talvez a primeira uva que 

vem à nossa mente é a Carménère, 

assim como associamos a produção 

do país à região do Maipo, não é? Não 

é para menos: são grandes referências 

dos vinhos chilenos. Mas nem só de 

Carménère e de vinhos do Maipo vive 

o Chile. Bem ali perto tem a região de 

Colchagua, que é o recinto de grandes 

produtores de vinhos, e entre as uvas 

que mais se destacam está também 

a Cabernet Sauvignon. E é bem dali 

que saem os vinhos da Laura Hartwig. 

Uma vinícola boutique, que expressa 

como poucos o terroir de Colchagua. 

Seus vinhos são encantadores, que 

entregam muita elegância, e você 

encontra na carta de vinhos do Olga 

Nour, no Lourdes.
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