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Vinho Tinto Seco Fino
Cabernet Sauvignon

Uva originária da França, produz um 
vinho tinto seco de cor vermelho-rubi, 
com reflexos violáceos, boa intensidade 
e lágrimas espessas. Produzido em clima 
aberto e solo característico da região 
das Missões do Rio Grande do Sul, 
agrega sabor e aroma peculiar expres-
sivo. Paladar levemente tânico, generoso 
e harmônico.

Harmonização:

Combina com pratos a base de carnes 
vermelhas e queijos tipo gorgonzola.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Cabernet Sauvignon.

Graduação Alcoólica: 12%.

Temperatura de consumo: de 14° à 18°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Vinho Tinto Seco Fino 
Merlot

Notas de degustação:

O Merlot é um vinho leve, com estrutura 
harmônica e equilibrado. Apresenta uma 
cor vermelho-púrpura, seus aromas 
são densos e frutados, tendo uma boa 
evolução deixando assim seu aroma 
com muita complexidade. O paladar é 
rico, macio, perfeitamente equilibrado, 
sedoso e de grande classe.

Harmonização:

Carnes com molhos mais fortes.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Merlot.

Graduação Alcoólica: 12%.

Temperatura de consumo: de 14° à 18°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Vinho Tinto Seco Fino 
Tannat

Notas de degustação:

Uva tinta fina com corpo expressivo. 
Coloração vermelho rubi intenso e 
taninos acentuados. Uva originária da 
França e de ótima adaptação aqui no Rio 
Grande do Sul. É o vinho da longevidade 
em razão de sua elevada concentração 
de polifenóis.

Harmonização:

Carnes vermelhas e aves elegantemente 
temperadas.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Tannat.

Graduação Alcoólica: 12%.

Temperatura de consumo: de 14° à 18°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Vinho Tinto Seco Fino 
Ancellotta

Elaborado a partir de uvas selecionadas 
e com alto índice de maturação.

Notas de degustação:

Vinho Tinto Seco Fino encorpado, 
de coloração vermelho rubi intenso,     
lágrimas lentas e numerosas. Aroma 
de frutas como amora, cereja, notas 
de amêndoa, caramelo e café torrado.   
Corpo estruturado com expressivo 
volume, taninos macios maduros, 
proporcionando sensação aveludada, 
boa persistência e agradável retrogosto.

Harmonização:

Combina com medalhões de picanha 
na chapa e leve toque de pimenta 
calabresa, com abobrinha e berinjelas          
grelhadas.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Ancellotta.

Graduação Alcoólica: 12%.

Temperatura de consumo: de 14° à 18°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Vinho Branco de Mesa 
Seco Fino Moscatel

Delicado e sedutor, elaborado exclusi-
vamente com uvas selecionadas e de 
alto índice de maturação. Revela um 
delicioso sabor seco, levemente adoçi-
cado, lembrando frutas brancas como 
a pêra, o toque de rosas brancas e o 
jasmin. Vinho equilibrado e harmônico.

Harmonização:

Acompanha pratos com carnes brancas  
(carne suína, aves, peixes, frutos do mar)
e massas.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Moscato Lorena.

Graduação Alcoólica: 12%.

Temperatura de consumo: de 8° à 12°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.

catalogo2.indd   6 10/03/2013   22:04:41



7

Vinho Rosado Licoroso 
Doce (Tipo Porto)

A arte de envelhecimento de vinhos 
em carvalho advém da tradição ím-
par espanhola. A Vinícola Fin coloca à 
disposição de sua vasta clientela, essa 
dádiva da cultura européia.

Notas de degustação:

Vinho Rosado Licoroso (tipo Porto) tem 
sabor ligeiramente doce, de teor alcoóli-
co mais acentuado e aromas especiais 
para drinks e aperitivos. Pode ser con-
servado no freezer e é muito apreciado 
como aperitivo ou digestivo. Vinho doce 
e fortificado, com sabores que vão a 
púrpura.

Harmonização:

Digestivo após as refeições e junto a 
sobremesas.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Uma Assemblage das uvas Caber-
net, Ancellotta, Merlot e Tannat.

Graduação Alcoólica: 18%.

Temperatura de consumo: de 6° à 8°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Vinho Moscatel Espumante

A vida é feita de momentos. Não importa 
o dia ou a hora. Comemore abrindo um 
Espumante Asti Moscatel da Vinícola Fin. 
Não deixe seus momentos passarem em 
branco. Viva-os intensamente. Espu-
mante Moscatel simplesmente gostoso, 
maravilhoso. Experimente!

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Graduação Alcoólica: 7,9%;

Temperatura de consumo: de 6° à 8°C.

Caixas com 6 unidades.
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Vinho Tinto de Mesa Seco

Notas de degustação:

Vinho de mesa com coloração vermelha 
violáceo com traços negros de boa den-
sidade e volume, revelando aroma de 
frutos maduros.

Harmonização:

São vinhos mais de uso diário com pra-
tos menos expressivos.

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Aromas: Uva Isabel
     Uva Bordô

Graduação Alcoólica: 10,8%.

Temperatura de consumo: de 14° à 18°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.

                     
            

                                     Isabel

                                     Bordô
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Vinho Branco de Mesa 
Seco

Vinho branco seco elaborado a partir de 
uvas da variedade Niágara. Apresenta 
coloração amarelo palha brilhante com 
reflexos verdes, possui aromas inten-
sos lembrando flores e a própria uva de 
origem, tem acidez equilibrada tornan-
do-o refrescante e agradável.

Harmonização:

Acompanha pratos com carnes brancas
(carne suína, aves, peixes e massas).

Embalagem: Garrafa de vidro 750ml.

Uva: Niágara.

Graduação Alcoólica: 10,8%.

Temperatura de consumo: de 8° à 12°C.

Caixas com 6 e 12 unidades.
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Suco de Uva Tinto Inte-
gral Natural

Integral, sem adição de açúcar, fonte 
de nutrientes e energético, é um suco 
elaborado apartir de uvas Bordô, sem 
conservantes ou qualquer aditivo quími-
co em sua composição.
Engarrafado a uma temperatura média 
de 75°C e imediatamente pasteurizado, o 
suco mantém a durabilidade, aromas in-
tensos e boa persistência gustativa. Rico 
em polifenóis que auxiliam na saúde do 
coração.

Embalagem: Garrafa de vidro de 1 litro.

Uva: Bordô.

Temperatura e conservação: 

Servir gelado, após aberto conservar em 
geladeira na embalagem original por 5 
dias.

Caixas com 6 e 12 unidades.

catalogo2.indd   11 10/03/2013   22:04:49



12

www.vinicolafin.com.br
contato@vinicolafin.com.br

(55) 9961 8722 - (48) 9922 9702
Br 285 Km 508 - Entre Ijuis - Rio Grande do Sul
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