
Cartade vinhos

C�ta de Vinhos



      ITÁLIA
PRIMITIVO PUGLIA R$ 66,90

uva primitivo | volume 750ml
características: aromas de frutas escuras, ervas finas e 

notas de baunilha

    CHILE
CASA DEL LAGO RESERVA R$ 91,90

uva carménère | volume 750ml
características: vinho de coloração rubi, aromas de 

frutas negras especiais, pimentão e baunilha

CASA DEL LAGO RESERVA R$ 91,90
uva cabernet sauvignon | volume 750ml

características: Vinho de coloração rubi escuro, aromas 
frutas maduras, como cassis e ameixa, com nuances de 

especiarias doce

ADOBE RESERVA R$ 83,90
uva pinot noir | volume 750ml

características: vinho de visual vermelho rubi pálido, 
aromas de morango fresco, com sutis notas de tempero e 

um toque mineral

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva cabernet sauvignon | volume 750ml

características: com notas de baunilha e tostado, é 
suave, com bom volume e ótimo equilíbrio

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva carménère | volume 750ml

características: aroma de frutas vermelhas, especiarias 
e notas minerais. É suave e com taninos redondos

     ARGENTINA
QUARA ESTATE R$ 79,90

uva malbec | volume 750ml
características: taninos presentes, agradável frescor, 

com delicioso equilíbrio entre frutas maduras e madeira



      PORTUGAL
DÃO MORGADO DE SILGUEIROS R$ 64,90

uva blend de uvas | volume 750ml
características: aromas de frutas vermelhas maduras 

como amora, cereja e ameixa, além de notas de 
especiarias como pimenta negra e toques florais

       ESPANHA
CASTILLO DE LIRIA R$ 59,90
uva bobal e shiraz | volume 750ml

características: aromas de frutas vermelhas e pretas 
maduras, além de notas florais violetas

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva chardonnay
volume 750ml
características: Apresenta uma 
coloração amarelo pálido e brilhante. 
Na boca é muito equilibrado e saboroso

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva sauvignon blanc
volume 750ml
características: apresenta uma 
acidez equilibrada com notas 
cítricas e minerais

CARTA VIEJA R$ 43,90 cada
uva cabernet sauvignon
uva carménère

GARRAFAS
375ML

BRANCOS
CHILENOS

una cenasenza vino
è c�e un gi�no

senza s�e



• Visite nossa cozinha

• Não nos responsabilizamos por pertences 
esquecidos em nosso estabelecimento

• Cobramos taxa de serviço de 10%

• O pagamento da taxa de serviço não é obrigatório

• Não aceitamos cheque

• Artigo 457, parágrafos 1, 2 e 3 da CLT Artigos 22 e 
23 da portaria 3 de 7 de abril de 1994 – DOU | 

Acordo Coletivo de Trabalho com o Sintra Hotéis 
registrado na DRT-ES

• Não vendemos bebidas alcoólicas e cigarros para 
menores de 18 anos. Lei Federal 8069|90 e Lei 

Estadual 6.177|2000

• Exija nota fiscal

• Procon Municipal: (27) 3382-5540

• 100% do óleo que usamos é reciclado

• Não beba antes de dirigir

• Quer falar ou dar sua opinião diretamente para os 
donos? falecom@figata.com.br

Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto,
Vitória/ES, CEP 29055-620

(27) 3376-4441 (delivery)
(27) 3376-4451 (administrativo)
@figatapizza
www.figata.com.br


