
 
 

 
 
 
 

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. Todos os 
nossos vinhos são orgânicos, biodinâmicos e/ou naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Espumante 
 
 
Xbulles,  Domaine Vincent  Cai l lé                     R$ 335 
França (Loire)                   
 
Elaborado pelo método ancestral em uma única fermentação na garrafa.  
A uva Melon de Bourgogne traz para esse espumante bolhas finas e delicadas. Já 
a Côt aporta os aromas de frutas vermelhas como framboesas. A combinação 
dessas duas uvas forma uma equilíbrio perfeito de fruta e frescor 

 
The Melon de Bourgogne grape brings fine and delicate bubbles to this sparkling 

wine. Côt, on the other hand, brings the aromas of red fruits like raspberries. The 

combination of these two grapes forms a perfect balance of fruit and freshness 

 
Crémant Cuvée,  Tradit ionnelle  2009                                      R$ 340 
Domaine Delmas,  França (Languedoc)  
 
Fruto do casamento das uvas Chardonnay, Chenin, Mauzac e Pinot Noir, este 
Crémant de Limoux oferece uma cor rosada brilhante com reflexos brilhantes ou 
perlage fina. O aroma revela notas de cereja, framboesa e flores brancas da 
primavera. 

 
Product of the marriage of Chardonnay, Chenin, Mauzac and Pinot Noir grapes, 
this Crémant de Limoux offers a bright pink color with bright highlights or fine 
perlage. The aroma reveals notes of cherry, raspberry and white spring flowers. 
 
 
Vivente,  Pét -nat  Moscato/Chardonnay 2020         R$ 220    
Brasi l  (  Col ina,  RS)  
 
Espumante natural leve, refrescante, com destaque para as notas florais, frutadas, 
agradável acidez e mineralidade. Ficou um ano e maio em contato com as borras, 
o que trouxe ao vinho complexidade e elegância. 
 
Light, refreshing natural sparkling wine, with an emphasis on floral, fruity notes, 
pleasant acidity and minerality. It stayed in contact with the lees for a year and 
may, which brought complexity and elegance to the wine. 
 
 

 



 
 
 
V inho Branco 
 
Loup,  y  es- tu? 2019                                                                 R$ 255 
Domaine de L ’Hortus,  França (Languedoc)  
 
Um vinho leve e prazeroso de beber, que equilibra gordura e frescor. O nariz 
explode em frutas cítricas, frutas exóticas e flores brancas com acidez final 
refrescante. Tem 60% de Sauvignon Blanc, e 40% de Muscat Petit Grain. 
 
A light and pleasurable wine that balances fat and freshness. The nose explodes 
in citrus fruits, exotic fruits and white flowers with refreshing final acidity. It has 
60% Sauvignon Blanc, and 40% Muscat Petit Grain. 
 
 

 

Bergerie  de L ’Hortus Blanc,             R$ 279 
Domaine de L ’Hortus,  França (Languedoc)  
 
Nariz de flores brancas e cítricas. Um ataque fresco carregado de aromas de frutas 
amarelas. Uma textura leve e um final longo e salino. Bom equilíbrio entre acidez 
e complexidade aromática. 
 
Nose of white and citrus flowers. A fresh attack full of yellow fruit aromas. A light 
texture and a long and salty finish. Good balance between acidity and aromatic 
complexity. 

 
Mouton Noir                      R$ 289    
Domaine Vincent  Cai l lé,  2019 
França (Loire)  
                                                  
Esse vinho tem uma linda cor amarela esverdeada. É um muscadet jovem e 
frutado que apresenta aromas cítricos e amplitude de boca, com cremosidade 
envolta em muita mineralizada. Um vinho deliciosamente diferente! 

 
This wine has a beautiful greenish yellow color. It is a young and fruity muscadet 
that presents citrus aromas and breadth of mouth, with creaminess wrapped in a 
lot of mineralized. A deliciously different wine! 

 

 



 
 
 
Sossego Branco 2021                                  R$ 180 
Brasi l  (Uruguaiana -  RS)  

 
Vinho seco Chardonnay (95%) e Moscato (5%), de corpo leve. O olfato mescla 
jovialidade e frescor, com frutas de polpa branca e notas florais, com grande 
exuberância de aromas. No paladar encontramos equilíbrio, leveza e boa acidez. 
 
Dry wine Chardonnay (95%) and Moscato (5%), with a light body. The nose mixes 
youthfulness and freshness, with white pulp fruits and floral notes, with great 
exuberance of aromas. On the palate we find balance, lightness and good acidity. 
 
 
V inho Rosé 

 
 

Bergerie  de L ’Hortus Rosé,  Domaine de L ’Hortus                  R$ 286 
França (Languedoc)  
 
Vermelho escuro com reflexos castanhos, aroma complexo e expressivo de frutas 
vermelhas maduras, baunilha, alcaçuz e especiarias adocicadas. Equilibrado na 
boca com um potente começo, mas com taninos aveludados, longa persistência. 
 
Dark red with brown reflections, complex and expressive aroma of ripe red fruits, 
vanilla, licorice and sweet spices. Balanced in the mouth with a powerful start, but 
with velvety tannins, long persistence. 
 
Expression Rosé,  Chateau dee Beaubois          R$ 215 
França 
 
Vinho com nariz de anis, groselhas e framboesas. Na boca tem generosas notasde 
frutas vermelhas, Otima acidez e frescor. 
 
Wine with a nose of anise, red currants and raspberries. On the palate generous 
Notes of red fruit, good acidity and freshness. 
 
 

 

 



 
 
 

V inho Laranja  
 
Vino Naranja,  2021                R$  215 
Cacique Maravi l la  –  Chile  (Yumbel)  
 
Safra extremamente aromática, destacando toda a tipicidade da Moscato de 
Alexandria. Seus aromas são complexos e intrigantes, com toques florais, cítricos 
e um fundo de mel e levedura. O sabor é acentuado por notas cítricas com taninos 
agradáveis e uma textura quase frisante, super fresco! É um vinho natural seco e 
cítrico. 
 
Extremely aromatic harvest, highlighting all the typicality of the Moscato de 
Alexandria. Its aromas are complex and intriguing, with floral, citrus notes and a 
little honey and yeast. The flavor is accentuated by citrus notes with pleasant 
tannins and an almost sparkling texture, super fresh! It is a dry, natural, and citrus 
wine. 

 
Casa Viccas,  Chardonnay 2020                                    R$ 195 
Brasi l  (Seraf ina Corrêa,  RS)  

 
Vinho natural 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 natural 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 2020                                                       R$ 195 
Brasi l  (Seraf ina Corrêa -  RS)  

 
Vinho natural 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 natural 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! 

 
 
 V inho Tinto   
       
Bourgogne Rouge,  2016                                       R$ 389 
Domaine Les Temps Perdus  
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. 
 
 
 
 

 
 



 
 

T ravers  de Marceau 2018                                                        R$ 329 
Domaine Rimbert  
França (Languedoc)  

 
Extremamente autêntico, esse vinho se expressa em frutas e especiarias numa 
boca de taninos integrados com um ótimo equilíbrio e frescor. 
 
Extremely authentic, this wine is expressed in fruits and spices in a mouth with 
integrated tannins with a great balance and freshness. 
 
 
Pipeño,  Cacique Maravi l la  2019                   R$ 210  
Chile  (Yumbel)  
 
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,  Pinot  Noir  2020                                             R$ 215 
Brasi l  (Seraf ina Corrêa –  RS)  

 
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  2020                                           R$ 215 
Brasi l  (Seraf ina Corrêa -  RS)  
 
Vinho tinto natural 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. 
 

Natural 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. 

 
Vivente,  Pinot  Noir  2020           R$ 250    
Brasi l  (  Col ina,  RS)  
 
Vinho natural, tinto, puro suco, com notas de frutas vermelhas, agradável acidez e 
ótimo frescor. Um vinho alegre, leve, fácil de beber e harmonizar. 
 
Natural red wine, pure juice, with notes of red fruits, pleasant acidity and great 
freshness. A cheerful, light wine, easy to drink and to harmonize. 

 
 
Sossego Tinto Cabernet  Sauvignon 2021                               R$ 180 
Brasi l  (Uruguaiana -  RS)  

 
Vinho seco, de corpo leve, no olfato apresenta fineza e complexidade, com 
predominância de frutas vermelhas e compota, com nuances de ervas de finas e 
especiarias. No paladar encontramos um vinho harmônico, macio e elegante. 
 
Dry wine, with a light body, on the nose it shows finesse and complexity, with a 
predominance of red fruits and jam, with nuances of fine herbs and spices. On the 
palate we find a harmonious, soft and elegant wine. 

 
 
 
 
 

 

  


