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300 ml

Disponível 
em:

500 ml

1 litro

2 litros

TINTO

SUCO DE UVA

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

INTEGRAL
- Delicioso e refrescante, já vem pronto para beber. Ideal servir gelado ou com gelo.

- Possui alto poder antioxidante, devido a alta quantidade de polifenóis (resveratrol), 
tornando uma bebida benéfica para todas as idades. 

- Estimulante digestivo e ajuda a prevenir as doenças do coração.     

- Bebida 100% natural, não contém nenhum tipo de conservante e nenhuma adição 
de água e açúcar

 - Produzido na Serra Gaúcha, através do sistema de agricultura familiar



300 ml

Disponível 
em:

500 ml

1 litro

2 litros

BRANCO

SUCO DE UVA

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

INTEGRAL
- Delicioso e refrescante, já vem pronto para beber. Ideal servir gelado ou com gelo.

- É rico em vitaminas e sais mineirais sendo indicado como reforço alimentar das 
crianças. 

- Sua composição apresenta surpreeendentes semelhanças com o leite materno.

- Bebida 100% natural, não contém nenhum tipo de conservante e nenhuma adição de 
água e açúcar

- Produzido na Serra Gaúcha, através do sistema de agricultura familiar



Disponível 
em:

1 litro

TINTO e BRANCO

SUCO DE UVA

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

ORGÂNICO TAPIR
 - Produzido na Serra Gaúcha, a partir de uvas cultivadas sem agrotóxicos e no 
sistema de produção orgânica.

- Delicioso e refrescante, já vem pronto para beber. Ideal servir gelado ou com gelo.

- O suco tinto, possui alto poder antioxidante, devido a alta quantidade de polifenóis 
(resveratrol), tornando uma bebida benéfica para todas as idades. 

- O suco branco é rico em vitaminas e sais mineirais sendo indicado como reforço 
alimentar das crianças. 

- Bebida 100% natural, não contém nenhum tipo de conservante e nenhuma adição de 
água e açúcar. Possui coloração intensa e uma doçura natural.



750 ml

Disponível 
em:

Método CHARMAT

ESPUMANTES

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

BRUT e MOSCATEL
- Elaboradas com uvas selecionadas, apresentam coloração clara e límpida, com 
bolhas finas e aromas frutados.

- Proporcionam uma sensação de frescor e devem ser servidos entre 6 e 8º.

- Ideais para comemorações, almoços e jantares com amigos e em grandes 
momentos de felicidade.

- Harmonizam com pratos mais leves. Podem ser servidos juntos com entradas ou 
petiscos. Acompanham bem sobremesas e frutas.

- Produzidos pelo método Charmat na Serra Gaúcha.



Garrafa 750 ml

VINHOS DE MESA

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

TINTOS E BRANCOS

Tinto Seco
Bordô
750 ml

Tinto 
Seco

750 ml

Tinto 
Suave
750 ml

Branco 
Seco

750 ml

Branco 
Suave
750 ml

Branco 
Seco Fino
Moscato 

Giallo
750 ml

- Elaborados a partir de uvas de mesa americanas Isabel, Bordô e Niágara e da uva fina Moscato Giallo.

- Os vinhos tintos possuem intensa coloração roxa e podem ser harmonizados com carnes vermelhas, 
massas e queijos.

- Os vinhos brancos são leves e aromáticos. Perfeitos para dias mais quentes e refeições leves. 
Harmonizam com carnes brancas como peixes e frangos, queijos e pratos a base de frutos do mar.

- Acompanhamento ideal para jantares e momentos de celebração com amigos e família e também para 
o consumo diário.

- Produzido na Serra Gaúcha, através do sistema de agricultura familiar.



Garrafões e garrafa PET

VINHOS DE MESA

Linha Carlos Leopoldo, 2450  - NOVA ROMA DO SUL - RS - Fone (54) 9995.5778

TINTOS E BRANCOS

Tinto 
Seco

Tinto Seco

Tinto Seco

2 
lit

ro
s

4.
6 

lit
ro

s

1,
45

 li
tr

os

Tinto Seco 
Bordô

Tinto Seco Bordô

Tinto 
Suave

Tinto Suave

Tinto Suave

Branco 
Seco

Branco Seco

Branco Seco

Branco 
Suave

Moscato 
Giallo

Branco Suave

Branco Suave

- Embalagens econômicas, apresentando melhor relação custo-benefício.

- Elaborados a partir de uvas de mesa americanas Isabel, Bordô e Niágara e da uva fina Moscato Giallo.

- Os vinhos tintos possuem intensa coloração roxa e podem ser harmonizados com carnes vermelhas, 
massas e queijos.

- Os vinhos brancos são leves e aromáticos. Perfeitos para dias mais quentes e refeições leves. 
Harmonizam com carnes brancas como peixes e frangos, queijos e pratos a base de frutos do mar.w

- Produzido na Serra Gaúcha, através do sistema de agricultura familiar.


