carta de vinhos

espumante
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GARRAFA

Itália

Lambrusco Rosso Dolce dell’Emillia
Emilia-Romana

rosé

75,00

la esquina malbec rosé 2020

78,00

Argentina

Coloração vermelho rubi, aroma frutado intenso e mix de morango e framboesa. Possui
corpo leve e equilibrado. Uvas esmagadas 72 horas antes da fermentação e 10 dias de
fermentação em tanque de aço inoxidável.

branco

Harmoniza muito bem com saladas, entradas e todas as opções de peixes,
como Pintado, Salmão e Abadejo.
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Chile

Vistamar Brisa Chardonnay
375

GARRAFA

56,00

Argentina

Abrasado Terroir Selection
Chardonnay

89,00

Com coloração amarela e reflexos esverdeados, prossuí aroma intenso, com presença
de citrinos e notas de flores brancas. Frescor profundo e acidez significativa.
A complexidade surge com notas de especiarias e baunilha pelo envelhecimento em barricas.
Elaborado com uva de final fresco, combina muito bem com comidas leves e
frescas, como Pintado e Salmão, em todas as suas versões.

Aguijón de Abeja Chardonnay
Semillón
Com 70% de relevância da uva mãe, esta bi-varietal vem do Alto Valle de Río Negro, uma
antiga vinha de 1938. Passando 4 meses em carvalhom, surge sua cor ouro e um nariz tropical.
É um vinho fresco, intenso e bem estruturado.

115,00

Excelente combinação para saladas e peixes como Pintado e Salmão.
Também acompanha muito bem o Lombo da Casa e Frango Grelhado.

tinto
Chile

1/2

Leyda Reserva Cabernet
Sauvignon
mancura etnia cabernet
sauvignon 375
brisa carmenere 375
Argentina

GARRAFA

135,00
49,90
59,90
1/2

Abrasado Parcel Blend
Cabernet Sauvignon

GARRAFA

78,00

Coloração vermelha granada, aroma frutado intenso, sabor fresco e acidez equilibrada. Blend de diferentes
parcelas de cepas do Valle de Uco. Maturação de 3 meses em barricas de carvalho franceses de 2º e 3º uso.
Harmoniza com carnes mais fortes e molhos marcantes, pelo seu tanino acentuado.
Torresmo, linguiça, frango com bacon e carnes vermelhas como Picanha com Alho,
Picanha, Fraldinha com Catupiry e Fraldinha.

Abrasado Terroir Selection
Cabernet Sauvignon

89,00

Coloração vermelha intensa, aroma de frutas pretas e vermelhas, eucalipto e páprica, complexado com
notas de tabaco pela passagem em barris. Corpo médio, acidez equilibrada e leve.
Excelente combinação para carnes fortes e/ou com molhos marcantes. Acompanha muito bem
Picanha com Alho, Picanha com Catupiry, Fraldinha com Catupiry e Fraldinha com Molho de Mostarda.

tinto

1/2

GARRAFA

Argentina

Abrasado Parcel
Blend Malbec

78,00

Com coloração vermelha granada, aroma frutado intenso, sabor fresco e acidez equilibrada, esse vinho é
um Blend de diferentes parcelas de cepas do Valle de Uco. Maturação de 3 meses em barricas de carvalho
francesas de segundo e terceiro uso.
Perfeito para entradas, acompanhamentos e carnes vermelhas.
Harmoniza com queijo coalho, polenta, coração, frango a passarinho, picanha fatiada,
e carnes como Picanha, Baby Beef, Maminha, Contra Filé e Fraldinha.

Abrasado Terroir
Selection Malbec

Cor vermelha intensa com notas violetas. Aroma muito frutado, notas de baunilha e cacau do
envelhecimento em barricas. Acidez equilibrada, fresco, fácil de beber.

89,00

Elaborado especialmente para harmonizar com carnes, pelos seus taninos, combina muito bem com
todas as variações do cardápio de carnes como Picanha, Baby Beef, Maminha, Contra Filé e Fraldinha.

Cordero Con Piel de Lobo
Malbec

99,00

Um jovem Malbec com coloração rubi profunda. Se diferencia pelo aroma e sabor das frutas vermelhas
maduras. Acidez justa, taninos agradáveis e um final persistente por sua passagem pela madeira.
Excelente acompanhamento para Picanha, Baby Beef, Maminha, Contra Filé e Fraldinha.
Também harmoniza com Filé Mignon à Parmegiana pois equilibra os sabores com os tomates.

Perro Callejero
Malbec 2020

129,00

Coloração vermelho rubi com matizes púrpura. Aromas de frutos negros maduros, violeta, especiarias e
tabaco. Harmonioso, amplo e persistente. Maturação de 6 a 8 meses em barris usados de carvalho francês
e americanos.
Excelente combinação para carnes Bombom de Alcatra e Bife Ancho.
Também harmoniza com Frango com Catupiry e Frango a Moda da Casa.

Perro Callejero cabernet
franc 2020

129,00

Coloração vermelho escuro, elegante no nariz, aromas de frutas vermelhas, pretas e notas de menta.
Fresco e bem equilibrado com um final longo. Uvas colhidas à mão com maturação e expressão ideais.
Combina muito bem com frango e carnes nobres, como
Bombom de Alcatra, Picanha com Catupiry, Bife Ancho e Chorizo.

Circus Pinot

110,00

Estiba Cabernet Sauvignon

125,00

Estiba Malbec

125,00

Espanha

Algairén 2 Punto 1 Tempranillo
2019 Aragón
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GARRAFA

100,00

(19) 98731-2976
(19) 3242-5676

WWW.CHURRASCARIASORRISO.COM.BR
Rua Dr. Miguel Penteado, 953 - Jd. Guanabara.

@SORRISOCHURRASCARIA

presencial, delivery e retirada
s e gun d a a s e xt a

11h00 - 15h00
18h00 - 23h00
s á b a d o

11h00 - 23h00
d om i n go

11h00 - 16h30

novidade

cadastre-se na nossa plataforma
e ganhe descontos exclusivos
Comprando pela nossa plataforma você acumula créditos que
podem ser usados como descontos em pedidos futuros.
Acumulando R$40,00 você já pode usar!
Os créditos acumulados permanecem válidos por 2 meses.
Comprando sempre, eles nunca expiram!
Leia o QR Code acima e aproveite!

Consulte as nossas condições e regulamento.

