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A Padoca Filosófica optou por adotar vinhos 
da nossa terra, garimpando no Sul do país, 

vinícolas que encantam pela história, 
tradição, profissionalismo e acima de tudo 

amor pela arte da vinificação.

Diversos rótulos nacionais foram premiados 
mundialmente, e caíram no gosto (e na adega) 

de quem entende do assunto.

Elaboramos uma carta de vinho diferente, 
para que você possa visitar e se surpreender, 

com as vinícolas do nosso chão.

vinhos nossos





Uma coleção proveniente de safras mais 
recentes, com sabores e aromas frutados, 

ideal para levar mais frescor aos seus 
momentos de lazer e descanso.  

Luiz Argenta 
Linha Jovem

Sauvignon Blanc 
• 128 (750ml)

Aromas muito intensos que 
lembram frutas tropicais, como 

o maracujá, pêssego e um 
toque vegetal.

Elegante, jovem e refrescante. 
Com boa acidez e persistência.

Luiz Argenta



Uma coleção proveniente de safras mais 
recentes, com sabores e aromas frutados, 

ideal para levar mais frescor aos seus 
momentos de lazer e descanso.  

Luiz Argenta

Luiz Argenta 
Linha Jovem
Gewuzrtraminer  
• 128 (750ml)

Aroma delicado, típico e exótico 
do varietal, que lembra flores 
como jasmins, rosas e erva doce.

Acidez e álcool equilibrados, 
bom volume em boca, fresco e 
leve.



Luiz Argenta 
Linha Jovem Rosé • 136 
(750ml)

Coloração rosada delicada. Aroma apresenta 
uma grande diversidade de frutas: morango, 
cereja e framboesa, lembrando também 
flores vermelhas secas. Equilibrado de média 
estrutura e retrogosto marcando 
intensamente o frutado.

Luiz Argenta



Luiz Argenta 
Linha Jovem Shiraz 
• 136 (750ml) | 60 (250ml)

Grande frescor e fineza, 
acompanhado de um belo volume 
em boca. Aroma intenso de cereja 
madura, morango e framboesa e 
um toque de flores brancas.
Vinho leve com acidez equilibrada, 
boa persistência e um leve frutado, 
com um retrogosto agradável.

Luiz Argenta 
Linha Jovem Riesling 
• 136 (750ml)

Elegante, jovem e refrescante. Com 
boa acidez e persistência.
Aromas intensos de flores brancas, 
com leve toque frutado de pêssego, 
pêra e anis.
Grande frescor e fineza, 
acompanhado de um belo volume 
em boca.

Luiz Argenta





A Família Geisse representou na linha Cave Amadeu 
a possibilidade de degustar um espumante de 

qualidade a qualquer hora. Elaborados pelo método 
tradicional, possuem indicação de procedência do 

terroir de Pinto Bandeira.

Cave Amadeu Brut 
• 98 (750ml) | 60 (375ml)

Notas de frutas tropicais. Em 
boca apresenta um excelente 

frescor com boa estrutura, 
cremosidade e excelente acidez.

Este espumante apresenta um 
estilo mais leve e frutado em 

virtude da perfeita combinação 
entre as variedades Chardonnay 

e Pinot Noir. 

Família Geisse

Linha Amadeu



Família Geisse

Vinho Reserva 
Carmennére • 120 
(750ml)

Um vinho com personalidade, 
persistente e ao mesmo tempo 
elegante. A qualidade deste 
Carmenere vem do Valle do 
Colchagua, terroir de onde Mario 
Geisse extrai um produto completo, 
de cor vermelho-rubi intenso. 
Possui aromas frutados, com notas 
de especiaria. Com estrutura bem 
equilibrada e taninos macios. 

O espumante 
Cave Amadeu 
Brut harmoniza 
com uma grande 
variedade de 
pratos e 
momentos, que 
podem ir desde o 
por do sol num 
fim de tarde até 
um jantar mais 
sofisticado.





Estamos convictos que o tempo 
dedicado ao vinho é precioso e decisivo, 

deixando Sinais.

Linha Sinais

Don Guerino Sinais
Malbec Rose • 92 
(750ml)

Coloração salmão, com notas 
típicas de cereja e morango. 
Equilibrado, agradável e com 
intenso final de boca.

Don Guerino Sinais
Sauvignon Blanc • 92 
(750ml)

Coloração amarelo esverdeada, com 
reflexos prateados. Vinho com notas 
tropicais de maracujá e goiaba, 
broto de tomate e aspargos. Em 
boca apresenta-se refrescante e 
com longa persistência.

Don Guerino



A Don Guerino cuida de todo o processo de 
elaboração de seus espumantes, desde o 

cultivo das uvas em seus vinhedos próprios 
até a comercialização.

Espumante

Brut Rosé 
Malbec  • 98 

(750ml)

Elaborado pelo método 
Charmat, onde a segunda 

fermentação é realizada em 
tanques.

Cor salmão claro, 
caracteriza-se por um intenso 

aroma floral e frutado. 
Equilibrado frescor e doçura, 

perlage fino e persistente.

Don Guerino



Priorizamos os investimentos em tecnologia e 
estudos, aperfeiçoando a técnica de elaboração. 

Em especial, pelas condições de solo e clima 
encontrados nesta região que são propícias para 

a produção de espumantes de alta qualidade.

Espumante

Lumen Brut 
Rosé  • 160 

(750ml)

Aroma com notas de frutas 
vermelhas, rosas e levedura. 

Paladar refrescante, com 
bom corpo e longa 

persistência, final de boca 
agradável. Perlage 

persistente com borbulhas 
finas e boa formação de 

coroa de espuma.

Don Guerino





Inspirado no conceito ‘a melhor expressão é 
ser você’, a linha Faces do Brasil comunica 
sonhos, sentimentos, ideais e o prazer de 

viver as boas coisas da vida.

Lidio Carraro

Linha Faces

Lidio Carraro 
Faces Rose • 92  
(750ml)

Notas florais de frutas com um 
toque de especiarias.

Em boca ótimo volume e acidez, 
com notas de frutas e minerais.

Fresco e envolvente.



Inspirado na expressão ‘Agnus Dei’, que 
significa ‘cordeiro de Deus’ em latim, a linha 

AGNUS simboliza Pureza e homenageia o 
terroir de Encruzilhada do Sul, município 
conhecido como a “Terra do Cordeiro”.

Lidio CarraroLinha Agnus

Lidio Carraro Agnus 
Malbec • 115 (750ml)

Intenso, maduro e frutado. Notas 
de frutas pretas e um toque floral.

Paladar cativante e vigoroso. Ótimo 
volume de boca, agradável frescor 
e taninos macios.

Lídio Carraro Agnus 
Cabernet Sauvignon 
• 115 (750ml)

Possui ótima intensidade aromática, 
evidenciando frutas vermelhas e 
especiarias, abrindo para notas de 
frutas secas e chocolate.

Um vinho macio, equilibrado, com 
boa estrutura e taninos maduros.



Lidio CarraroLinha Agnus

Lidio Carraro Agnus 
Merlot • 115 (750ml) 
Possui ótima intensidade aromática, 
remetendo a frutas vermelhas frescas. 

Um vinho frutado, equilibrado, com 
boa estrutura, taninos maduros e 
macios, que apresenta a identidade 
da uva Merlot com grande caráter e 
autenticidade. Muito gastronômico, 
com corpo integrado, bom volume de 
boca, retrogosto frutado e expressivo.

Lidio Carraro 
Tannat • 115 (750ml)

Apresenta um perfil aromático típico da 
variedade, com notas de frutas negras e 
especiarias.

A uva Tannat pode originar um vinho 
rústico, no entanto este vinho 
apresenta taninos domados e aroma 
elegante.

Corpo integrado e retrogosto frutado.



Criações de personalidade marcante para 
celebrar as Dádivas da vida!

Lidio Carraro

Linha Dádivas

Dadivas 
Chardonnay • 130 

(750ml)

Um dos únicos vinhos brasileiros 
que constou na carta da 

Rainha da Inglaterra. 

É um vinho que encanta pela 
personalidade própria e a união 

dos melhores predicados dos 
grandes Chardonnays do “velho” 

e do “novo” mundo.

Pleno, com intenso ataque em 
todos os níveis sensoriais do 

paladar, promovendo uma 
sensação envolvente devido o 

ótimo volume de boca e 
retrogosto agradável e 

prolongado. 





Almejo 
Merlot • 85 
(750ml)

Límpido e brilhante, coloração 
rubi, aroma de frutas vermelhas 
e especiarias, médio corpo e 
taninos agradáveis ao paladar.

Almejo 
Tannat • 85 
(750ml)

Límpido e brilhante, rubi violáceo, 
com notas de frutas vermelhas, 
tostado e frutas negras, bom 
volume de boca e com final 
macio e agradável.

Família Bebber



Almejo  
Cabernet 
Sauvignon  
• 85 (750ml)

Límpido e brilhante, coloração 
rubi, aroma de frutas negras e 
vermelhas, especiarias e tostado, 
bom volume de boca com final 
macio e agradável.

Família Bebber





Com as uvas deste vinhedo da Serra Gaúcha, 
elabora-se o FAUSTO, de PIZZATO, 

caracterizado por uma gama de vinhos 
frutados, jovens e de corpo médio.

PizzatoLinha Fausto

Fausto Merlot 
• 30 (187ml)

Vermelho-rubi com leves traços 
violáceos; aromas de frutas 
vermelhas e escuras, cereal, 
terroso, tostado, chocolate e toque 
sutil de couro.

Apresenta taninos de grande 
personalidade, aveludados, é 
equilibrado e persistente. No 
retrogosto, frutas vermelhas, 
especiarias e geleia.

Fausto Merlot Rosé 
• 92 (750ml)

Rosa claro, límpido. Aromas de 
frutas vermelhas frescas 
(framboesa, cereja fresca, morango) 
e pétalas de rosas. Muita fruta no 
palato, refrescante (boa acidez); 
seco, mas com ‘memória’ doce 
persistente.

Vivacidade, frescor e persistência. 



PizzatoLinha Fausto

Fausto Tannat 
• 30 (187ml)

Vermelho rubi para escuro, tons 
violáceos; intenso; aromas de 
amoras silvestres e frutas escuras 
em geral, mentolado, terroso, 
especiarias, defumado e leve couro.

Apresenta taninos finos, é 
equilibrado, fresco e persistente; 
corpo médio.

Fausto Cabernet 
Sauvignon • 30 (187ml)

De textura envolvente, taninos 
marcantes, estruturado. Sabor 
permanente em boca e frutado, 
com aromas finais lembrando 
cerejas negras, trufas e especiarias 
doces. Bom potencial de guarda. 

Fausto Chardonnay
• 30 (187ml)

Vinho refrescante, equilibrado e 
‘casual’, mas com personalidade. 

Fino e elegante, com aromas de 
maçã verde, peras, flores brancas e 
traços minerais; na boca, fresco, 
equilibrado, de corpo médio e de 
persistência média para longa.





Situada em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, 
a vinícola da Famiglia Valduga proporciona 
bons momentos de enoturismo, aliando a 

paixão pelo vinho à tecnologia e oferecendo 
experiências memoráveis na região.

Casa ValdugaOrigem

Origem Merlot 
• 98 (750ml)

Vinho frutado, com taninos 
suaves, o que o torna um vinho 
macio, proporcionando um 
bom equilíbrio com a acidez e 
seu moderado teor alcoólico. 
Aroma com predominância de 
frutas vermelhas e negras, 
como framboesa e ameixa.



Casa ValdugaCervejas

Leopoldina 
Weissbier • 29 (500ml)

Elaborada com malte de trigo e de 
cevada, a Wiessbier não é filtrada, 
apresentando aspecto turvo de 
coloração amarelo palha, sabor 
leve e frutado. É um estilo 
amplamente difundido na 
Alemanha, que agrada aos mais 
diferentes paladares.

Leopoldina IPA
• 29 (500ml)

A Leopoldina IPA é uma típica 
American IPA com aroma de notas 
cítricas e florais. Esse tipo de pale 
ale foi criado pelos ingleses durante 
a colonização da Índia para resistir à 
travessia do oceano até o 
continente asiático.A bebida, 
aperfeiçoada pelos americanos, 
possui uma coloração de cobre 
avermelhado, é forte, encorpada e 
muito equilibrada.



Casa Valduga

Leopoldina Witbier 
• 29 (500ml)

Produzida com um delicada 
seleção de maltes de trigo, possui 
um toque adocicado e cítrico, 
provenientes do limão siciliano e 
do coentro, que criam uma 
harmonia indiscutível. Uma bebida 
agradável e que proporciona 
combinações com diferentes 
pratos. 

Leopoldina Pilsner 
• 29 (500ml)

A coloração amarelo-dourado e sua 
refrescância fazem dela a mais 
pedida entre todas as cervejas. Não 
filtrada, com um colarinho branco 
de excelente textura e consistência, 
apresenta aromas de notas florais e 
levemente maltadas.

Cervejas



Verifique as formas de pagamento na entrada do restaurante ou pergunte a 
um de nossos atendentes. 

Venda de bebidas alcóolicas somente para maiores de 18 anos. SE BEBER, 
NÃO DIRIJA (LEI ESTADUAL 15428/14)

Nos termos da LEI MUNICIPAL 14176 de 16 de dezembro de 2011, este 
estabelecimento não exige o pagamento dos 10% de gorjeta. 

No caso de divergência de preço para o mesmo produto entre sistemas de 
informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará 

o menor preço entre eles. LEI FEDERAL 10962/04 
PEÇA CUPOM FISCAL: a emissão do cupom fiscal com CPF deve ser 
solicitada pelo cliente, se desejado, ao funcionário antes da quitação e 

pagamento da conta. CONSUMIDOR: o acesso às dependências onde são 
preparados e armazenados os alimentos é garantido por LEI 8431, de 17 de 

julho de 1995. 
Anvisa atende: 0800-642-9782

Disque Saúde: 136
Disque PROCON: 151 www.procon.df.gov.br. PROCON SP: 11 3826-1457

SETEMBRO/2021: Preços válidos por tempo indeterminado e sujeitos a 
alterações sem aviso prévio.


