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A HISTÓRIA

Um sonho. Um projeto de vida.

Itália, final do século XIX, a unificação do
estado italiano e a industrialização do país
causou uma crise na área da agricultura, a
qual incentivou a migração de muitos italianos
para o Brasil. Com pouca bagagem, mas
carregando sua enorme paixão pelo vinho, a
família Bianco instalou-se em uma das
colônias de Caxias do Sul/RS.

Guerino Bianco, avô de Saul Bianco –
fundador da Vinícola – acompanhou seus pais
originários da cidade de Vicenza, Veneto, na
grande corrente migratória para o Brasil, onde
manteve viva as tradições italianas, sendo
uma delas a produção de vinho. Com sua
habilidade de trabalhar com madeira, iniciou a
produção de pipas e barricas para
armazenagem do vinho e que depois, tornou-
se uma das mais importante no mercado de
recipientes para vinhos da Região Colonial
Italiana do Rio Grande do Sul.

Guerino Bianco (28 anos) – Caxias do Sul/RS



A HISTÓRIA

A forte ligação da família com a
vitivinicultura, levou Saul Bianco a estudar
agronomia, com o objetivo de montar sua
cantina. Entretanto, antes mesmo de
formado, foi convidado a trabalhar em uma
grande multinacional onde atuou por 32
anos. Quando aposentado, decidiu retomar
o velho e grande sonho de produzir vinhos.
Morou um ano na Itália, juntamente com a
esposa Alcinita, onde estudou enologia no
Centro Regional para a Viticultura e
Enologia, em Conegliano Veneto (Treviso).

Há muitos anos morando em Florianópolis e
com a recente descoberta das excepcionais
condições para a produção de uvas
viníferas na Serra Catarinense, foi natural a
escolha da região para a implantação dos
vinhedos e cantina.

Guerino Bianco (70 anos) com os filhos Domenico, 
Giovani e Hygidio (sentado).



A HISTÓRIA

Raízes italianas

A escolha do nome – Leone di Venezia – (o símbolo de
Veneza, capital do Veneto), está ligada a origem e
história da família Bianco e da estada do fundador da
vinícola, no Veneto.

Instalada em uma área de 15 hectares no município de
São Joaquim/SC, numa altitude média de 1280
metros, a Vinícola está integrada a paisagem do Morro
Agudo e Vale do Rio Antonina. Em 2008 iniciaram os
trabalhos de infraestrutura e o plantio das primeiras
parreiras.

Os vinhedos somam cinco hectares, plantados com
variedades italianas. A condução é em espaldeira com
proteção lateral de telas anti-granizo, mas que
protegem também do ataque de insetos e pássaros.
São utilizadas as mais modernas práticas agrícolas
com a preocupação permanente da preservação do
meio ambiente.

Assim, nasce em São Joaquim, mais uma
inovadora vinícola.

A vinícola foi concebida para a produção de vinhos de
alta qualidade, pequenos volumes, buscando o estilo
italiano, no resgate das origens da família. Foi
planejada para utilização inteligente das condições
climáticas da região e a elaboração de produtos
diferenciados, que maximizem as peculiaridades de
cada variedade italiana, dentro das excelentes
condições deste particular terroir de altitude.

Integram a obra, um receptivo com áreas de
degustação, um pequeno restaurante que opera em
alguns finais de semana em ocasiões especiais, como
em época da Vindima.



A HISTÓRIA
Arquitetura

A arquitetura da vinícola foi inspirada no palácio
italiano Villa di Maser (1564 – Treviso/Veneto),
uma obra prima de Andrea Paládio, arquiteto
vicentino, que imprimiu com sua genialidade o
estilo construtivo que marca até hoje a
arquitetura da Itália.

Andrea Palladio

Concepção arquitetônica da vinícola

Arquitetura da vinícola pronta



A HISTÓRIA

Homenagem

Ao meu avô, Guerino Bianco (1910
Vicenza/Veneto – 1959 Caxias do Sul/RS),
vitivinicultor, criativo artesão da madeira e
hábil tanoeiro, que transmitiu a arte aos seus
filhos, Domenico, Giovani e Hygidio (meu pai),
que produziram por mais de 70 anos, as
melhores pipas e barricas, para armazenar os
seus vinhos e aqueles produzidos por toda a
colônia italiana do Rio Grande do Sul.

Saul Bianco.



Aspectos do terroir

• A topografia acidentada; 
• Altitude 1.300;
• Relevo forte ondulado;  
• Cobertura vegetal 60% pastagens nativas, 

40% florestas de clima frio (araucária);
• Formação geológica constituída de rochas 

basálticas; 
• Solo com estrutura equilibrada, boa 

drenagem e áreas pedregosas;
• Fertilidade media, ácidos, com bom teor de 

matéria orgânica. 



Aspectos do terroir

• Clima temperado frio (quatro estações bem
definidas);

• Precipitação anual 1400mm;
• Março e abril metade da media mensal;
• Verões ensolarados com baixa umidade

relativa;
• Gradiente térmico muito significativo,

podendo variar em mais de 20 graus num
mesmo dia;



Aspectos do terroir

• Ocorrência de geadas severas e
tardias;

• Necessidade de intervenção
intensa com pontos de fogo, nas
noites mais frias, para
aumentar a temperatura
próxima ao solo e evitar a
queima dos brotos e das
próprias vinhas pelo frio intenso.
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A HISTÓRIA

Homenagem

Ao meu avô, Guerino Bianco (1910
Vicenza/Veneto – 1959 Caxias do
Sul/RS), vitivinicultor, criativo artesão
da madeira e hábil tanoeiro, que
transmitiu a arte aos seus filhos,
Domenico, Giovani e Hygidio (meu
pai), que produziram por mais de 70
anos, as melhores pipas e barricas,
para armazenar os seus vinhos e
aqueles produzidos por toda a colônia
italiana do Rio Grande do Sul.

Saul Bianco.



PRINCIPAIS CASTAS

Nos cinco hectares de vinhedos se destacam as variedades Italianas

Ao todo, foram plantadas 26 diferentes variedades e avaliadas suas características fenológicas e

condições de adaptabilidade ao terroir da região, levando em conta principalmente a resistência

as doenças, as condições climáticas e naturalmente, a qualidade final dos vinhos produzidos.

Atualmente se destacam as tintas Sangiovese, Montepulciano, Refosco Dal Peduncolo Roso,

Aglianico, Nero D´avola e Primitivo, e as brancas Gewurstraminer, Garganega, Grechetto,

Vermentino e Verdello. Três uvas tintas são cultivadas com paixão. A Rondinela, a Corvina e a

Molinara, para a produção de um vinho especial, com uvas apassitadas, no estilo Amarone della

Valpolicela.



PRINCIPAIS CASTAS

Originária do nordeste italiano, apresenta um bom
vigor e ótima resistência as principais doenças. O
cacho médio a grande, grãos pequenos, uniformes
e soltos, com a peculiaridade de seus racimos
serem avermelhados (rosso, em italiano).

Produz um vinho muito particular de cor rubi
intenso que pode tender ao violáceo. Apresenta
um perfume intenso e agradável com sensores de
amoras selvagens e frutas vermelhas. Corpo
pleno, ótima estrutura, ligeiramente tânico, sápido,
aromas e sabores de frutas vermelhas maduras,
com um álcool elevado, mas muito bem
equilibrado.

O Amarone della Valpolicella é um dos mais
intrigantes e complexos vinhos italianos.

Produzido numa restrita área no entorno de Verona
(Veneto), é vinificado principalmente com três uvas
autóctones: a Corvina, a Rondinela e a Molinara.

Na Leone di Venezia, por pura paixão, cultivamos
as três maravilhosas uvas e elaboramos apenas
algumas garrafas, na melhor tradição veronese,
pondo em prática todo o conhecimento e o fascínio
adquiridos nesta mágica região.



PRINCIPAIS CASTAS

Uva emblemática da Toscana é a tinta mais
cultivada na Itália, produzindo na sua região de
origem, os famosos Brunellos di Montalcino, os
Chiantis e mais recentemente, compondo parte
importante dos chamados Supertoscanos.

Com ótima adaptação na altitude da Leone di
Venezia produz um vinho de cor rubi, muito
frutado, que quando envelhecido assume tons
alaranjados e exprime aromas complexos e
elegantes. De sabor seco, levemente tânico, corpo
médio, boa estrutura, harmônicos e frutado, com
ótimo final de boca.

Variedade tinta cultivada na Regiões Centro-Sul da
Itália onde produz o famoso Montepulciano d’Abruzzo
e também um rosé intenso, chamado Cerasuolo, cuja
cor lembra o suco de cerejas maduras.

Varietal bastante tardio, apresenta ótima resistência a
geadas e doenças. Com um longo período de
maturação é última uva a ser colhida, no final de abril.

O vinho apresenta uma cor rubi intensa, com
perfumes característicos de frutas vermelhas
maduras, com notas particulares de amoras, ameixa
preta, alcaçuz e especiarias. Com bom corpo,
potente, ótima estrutura, enriquece muito com o
envelhecimento.



PRINCIPAIS CASTAS

Cultivado na Basilicata e Campagna, onde são
produzidos os Aglianico del Vulture e Taurasi,
respectivamente.
Uva com longo ciclo, amadurece plenamente quando
suas folhas adquirem tons avermelhados.

Produz um vinho com delicados aromas de frutas e
especiarias. Potente, seco, tânico, alcoólico, mas
equilibrado. Melhora bastante com a passagem em
barricas de carvalho, apresentando no final notas de
cereja preta e alcaçuz. Alguns enólogos italianos
destacam que os vinhos do Aglianico têm uma
semelhança no seu estilo, com os vinhos Barolo, do
Piemonte, produzidos com a Nebbiolo.

Na Leone di Vinezia, após passagem por 18 meses
de barrica, entra na assemblagem do Paladio.

Uva típica da Calabria e Sicilia onde são produzidos
vários estilos de vinho, desde mais os leves até muito
complexos e intensos.

Apresenta uma característica cor vermelho cereja,
aromas delicados, mas elegantes. De bom corpo,
seco, levemente acido e taninos macios. Na Leone di
Venezia entra na assemblagem do Pallazo Ducale,
com amadurecimento em tanques de inox.



PRINCIPAIS CASTAS

Variedade bastante tardia, teve uma ótima adaptação
no terroir de altitude (1280 m ).

Com um bom vigor vegetativo, apresenta cachos
grandes e grãos pequenos e soltos, que quando
maduros adquirem tons dourados.

Produz um vinho de qualidade superior, amarelo
palha com leves reflexos dourados. Pelas suas
características de estrutura e corpo, na Leone di
Venezia é realizada a fermentação em barricas de
carvalho novas, permanecendo sobre as leveduras
por mais três meses. A fermentação malolática ocorre
ainda nas barricas. Resulta em um vinho com
características absolutamente impares para um vinho
branco.

Com cachos pequenos, quando amadurecem
apresentam uma vistosa coloração rosada. A medida
que acumulam açúcares, olhadas contra o sol, as
bagas parecem levemente translúcidas.

A produção por hectare na altitude da Serra
Catarinense é muito pequena, mas compensada pela
altíssima qualidade da uva. Seus vinhos apresentam
coloração amarelo intenso com reflexos dourados.
Com grande estrutura em boca, destaca uma
complexa gama de aromas, que lembram frutas
tropicais e flores perfumadas, especialmente lichias e
rosas. Na Leone di Venezia é vinificada em pureza
(Gewurztraminer), utilizando apenas o mosto flor. É a
uva principal do vinho Oro Vecchio, em que as uvas
brancas são fermentadas com as cascas e numa
pequena percentagem, no corte do Rialto.



PRINCIPAIS CASTAS

Uva típica da região de Orvieto (Umbria), entra em
inúmeros cortes de vinhos brancos da região.

Produz um vinho frutado, corpo médio, com leve e
delicado amargor e boa acidez.

Participa dos cortes do Rialto e da fermentação com
as cascas do Oro Vecchio.

Plantada em muitas regiões da Italia, se destaca na
ilha da Sardenha e Liguria.

Uma uva que pelas suas características apresenta
grande versatilidade, podendo ser elaborados vinhos
tranquilos, vinhos de sobremesa e espumantes.

Na Leone di Venezia participa da assemblagem
Rialto, nas fermentações com cascas do OroVecchio
e do espumante Pregiato, contribuindo com aromas,
estrutura, elegância e notas características de mel.



PRINCIPAIS CASTAS

Cultivado principalmente na Umbria, raramente
vinificada em pureza, mas participa em assemblagens
de importantes vinhos da região. Utilizado também
em Vin Santos e espumantes.

Teve boa adaptação na altitude catarinense, embora
possa ser prejudicada por geadas muito tardias.

Se obtém um vinho amarelo palha, de estrutura leve,
com delicados aromas de frutas. Se destaca pela sua
acidez vibrante que confere frescor as assemblagens
de vinhos brancos e espumantes.

Na Leone di Venezia participa do Rialto e do
espumante Pregiato.



Leone di Venezia

O estilo italiano

em terroir de altitude.
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Cultivado principalmente na Umbria, raramente
vinificada em pureza, mas participa em assemblagens
de importantes vinhos da região. Utilizado também
em Vin Santos e espumantes.

Teve boa adaptação na altitude catarinense, embora
possa ser prejudicada por geadas muito tardias.

Se obtém um vinho amarelo palha, de estrutura leve,
com delicados aromas de frutas. Se destaca pela sua
acidez vibrante que confere frescor as assemblagens
de vinhos brancos e espumantes.

Na Leone di Venezia participa do Rialto e do
espumante Pregiato.
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DICAS

COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

 Geladeira: 2 a 3 horas.

Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço 

de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



DICAS

COMO RESFRIAR VINHOS TINTOS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 05 a 10 minutos, se o vinho não
estiver previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou seja, se o vinho
estiver à temperatura ambiente habitual em
nosso país.

Não é recomendado degustar vinhos tintos
excessivamente frios: interfere na percepção da
complexidade do sabor. Quanto maior a
complexidade, maior a temperatura de serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos tintos
devem considerar que a temperatura de serviço
deve ser mantida, assim, devemos usar taças
maiores, que permitam a evolução do vinho
durante o tempo de consumo.

Temperatura Ideal para vinhos de tintos
Recomendado uma temperatura de serviço 

De 16ºC a 20ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada e bojuda, permite mostrar o
verdadeiro potencial do vinho, explorando a fundo
seus aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Oro Vechio (Vinho âmbar/laranja)

Grau: 13,5% vol.

Castas: Gewurztraminer, Grechetto e
Vermentino

Vinificação: A fermentação alcoólica
durou 12 dias e o vinho permaneceu por
mais 60 dias junto às cascas e leveduras,
com “batonagens” semanais e a retirada
parcial das sementes. Sempre em
tanques de aço inox.

Apreciação: Rubi profundo. Intenso, com
notas de amoras selvagens e frutas
vermelhas, café tostado e couro. Corpo
pleno, untuoso, ligeiramente tânico,
sápido, destaca notas de frutas passas,
coco tostado, cassis e especiarias.

Harmonização: Peixes e frutos do mar
com molhos marcantes, pratos fortes e
bastante condimentados, inclusive no
estilo da comida indiana e tailandesa.

Rialto

Grau: 13,5% vol.

Castas: Grechetto, Vermentino, Verdello e
Gewurztarminer

Vinificação: Cada variedade foi vinificada
em pureza sempre em tanques de aço
inox, com controle de temperatura. O
blending buscou harmonizar, integrar e
valorizar as características de cada
variedade.

Apreciação: Coloração amarela com
reflexos dourados. Seus aromas
destacam frutas brancas e especiarias.
Apresenta boa estrutura, acidez viva e
equilibrada, com notas de pera, maçã
verde, abacaxi e amêndoas. Um vinho
vibrante, cheio de texturas, com
mineralidade e frescor.

Harmonização: Pratos à base de peixes,
carnes brancas, risotos e massas com
molhos suaves.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Montepulciano

Grau: 14,5% vol.

Castas: Montepulciano

Vinificação: As uvas foram colhidas
super maduras no início de maio,
vinificadas em pureza com fermentação
de 13 dias, com controle parcial da
temperatura. Após a malolática,
permaneceu 14 meses em barricas de
carvalho francês e americano.

Apreciação: Vermelho púrpura intenso.
Complexo leque aromático destacam-se
frutas em calda mescladas com notas
de ameixas secas, trufas e especiarias
que harmonizam com o carvalho, num
elegante conjunto de aromas. Final de
boca longo com especiarias e taninos
intensos, mas macios.

Harmonização: Harmoniza com pratos
que utilizam molhos fortes ou picantes e
assados com carnes gordas ou de caça.

Sangiovese

Grau: 13,5% vol.

Castas: Sangiovese

Vinificação: As uvas foram colhidas em
meados de abril, com ótima maturação e
sanidade, vinificadas em pureza por 11
dias. Após a malolática, o vinho
permaneceu oito meses em barricas de
carvalho de segunda passagem.

Apreciação: Um leve vermelho rubi. Boa
intensidade aromática, frutas vermelhas
mescladas com notas de cerejas,
ameixas, algo de tostado e especiarias
que destacam a leve passagem em
carvalho. Na boca, além de frutas
maduras, revela especiarias, café e
chocolate. Taninos ainda vivos, mas
maduros e um longo e harmonioso final
de boca, no estilo dos Sangioveses
toscanos.

Harmonização: Harmoniza com assados
de carnes leves, molhos suaves,
lasanhas e queijos.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Palazzo Ducale

Grau: 13,5% vol.

Castas: Sangiovese, Nero d´Avola,
Primitivo e Rebo

Vinificação: Elaborado com a
assemblagem de quatro uvas italianas,
integra a Sangiovese, como a maior
participação, a Nero D´avola, Primitivo e
Rebo. Todas uvas depois de atingir seu
ponto máximo de maturidade foram
fermentadas individualmente, sempre
em tanques de inox.

Apreciação: Rubi com reflexos
violáceos. Leque aromático destacam-
se frutas vermelhas e especiarias. Na
boca revela uma estrutura média, mas
com personalidade onde se destacam
frutas vermelhas e ervas finas. Uma
acidez presente muito bem equilibrada
com os taninos e o final de boca longo e
harmônico.

Harmonização: Harmoniza com pratos a
base de aves, suínos e massas.

Refosco dal Pedunculo Rosso

Grau: 15,2% vol.

Castas: Refosco dal Pedunculo Rosso

Vinificação: 18 meses em barricas
novas de carvalho francês. Vinho
absolutamente particular e com
características únicas.

Apreciação: Rubi profundo e compacto.
Intenso, rico, opulento, com notas de
amoras selvagens e frutas vermelhas,
café tostado e couro. Corpo pleno,
complexo, untuoso, ligeiramente tânico,
sápido, destaca notas de frutas
maduras, mirtilo, coco tostado, cassis e
especiarias. Álcool significativo, mas
perfeitamente integrado a sua potente
estrutura. Um esplendido e inigualável
vinho.

Harmonização: Pratos com molhos
fortes e picantes, carnes com gosto
intenso, cordeiro, caça e queijos com
longa maturação.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Pien di Sàssi

Grau: 14% vol.

Castas: Montepulciano e Sangiovese

Vinificação: O Montepulciano com sua 
estrutura, potência e corpo, estagiou por 
oito meses em barricas de carvalho. O 
Sangiovese, com sua elegância, muita 
fruta e uma acidez vibrante, sem 
passagem por barrica, compõem esse 
blending, cujas uvas podem expressar a 
sua tipicidade nesse nosso terroir, ‘‘Pien 
di Sàssi’’ (Cheio de pedras). 

Apreciação: Rubi. Frutas maduras onde 
se destacam cereja, amora, goiaba, e 
com delicadas notas mentoladas. Em 
boca boa estrutura, elegante e com 
acidez equilibrada, destaca frutas 
negras, baunilha, chocolate e especiais 
com final de boca longo e taninos 
maduros.

Harmonização: Pratos que utilizam 
molhos fortes ou picantes e assados 
com carnes gordas ou de caça..

Pregiato

Grau: 12% vol.

Castas: Vermentino, Grechetto e Glera

Vinificação: Elaborado pelo método
Charmat, com uvas Vermentino,
Grechetto e Glera. Permaneceu em
autoclave por 7 meses entre a
fermentação e o contato com as
leveduras.

Apreciação: Amarelo palha e perlage
fina e persistente. Apresenta notas
frutadas intensas, frutas cítricas como
pera, maçã verde e abacaxi. Acidez viva
e equilibrada, boa estrutura e
untuosidade devido aos seus 7 meses
em contato com as levedura.

Harmonização: Pratos leves, frutos do
mar ou para acompanhar os bons
momentos da vida.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Dolce Vita

Grau: 16% vol.

Castas: Gewurztraminer

Vinificação: Elaborado com uvas maduras
que foram postas em processo de
apassimento, durante três meses, onde
ficaram praticamente passas. Este método
permitiu concentrar ainda mais seus
açucares, ácidos e compostos aromáticos.
Após a fermentação que durou 25 dias,
estagiou por 12 meses em barricas novas
de carvalho francês..

Apreciação: Dourado intenso. Frutas secas,
em especial uva passa, damasco, lichia,
baunilha e pétala de rosa. Quente e
envolvente, destaca frutas em calda,
especiarias e damasco desidratado.
Aveludado, apresenta um ótimo equilíbrio
entre álcool, acidez e a leve doçura que
prologa seu delicado final de boca.

Harmonização: Ideal para acompanhar
sobremesas e biscoitos elaborados com
amêndoas no estilo dos “Cantucini”
italianos.

Rosato Sangiovese

Grau: 12,5% vol.

Castas: Sangiovese

Vinificação: Colhidas em meados de março,
após o desengace, os grãos repousaram
por 12 horas antes da prensagem. O mosto
flor fermentou durante 10 dias com
temperaturas controladas.

Apreciação: Rosado claro com leve
luminosidade. No nariz apresenta-se
bastante frutado, onde se destacam cereja
e maçã vermelhas. Sua estrutura é leve,
mas plena, onde se destacam também
frutas vermelhas maduras, taninos
elegantes e uma sutil mineralidade. Acidez
vibrante, mas equilibrada, que remete ao
frescor dos vinhos rosados da Toscana.

Harmonização: Carnes brancas e frutos do
mar ou como um elegante aperitivo.



Montepulciano

Grau: 14,5 % vol.

Castas: Montepulciano

Vinificação: As uvas foram colhidas super
maduras no início de maio, vinificadas em
pureza com fermentação de 13 dias, com
controle parcial da temperatura. Após a
malolática, permaneceu 14 meses em barricas
de carvalho francês e americano. .

Montepulciano

Grau: 14,5 % vol.

Castas: Montepulciano

Vinificação: As uvas foram colhidas
super maduras no início de maio,
vinificadas em pureza com fermentação
de 13 dias, com controle parcial da
temperatura. Após a malolática,
permaneceu 14 meses em barricas de
carvalho francês e americano.



A HISTÓRIA

Homenagem

Ao meu avô, Guerino Bianco (1910 
Vicenza/Veneto – 1959 Caxias do 
Sul/RS), vitivinicultor, criativo artesão 
da madeira e hábil tanoeiro, que 
transmitiu a arte aos seus filhos, 
Domenico, Giovani e Hygidio (meu 
pai), que produziram por mais de 70 
anos, as melhores pipas e barricas, 
para armazenar os seus vinhos e 
aqueles produzidos por toda a 
colônia italiana do Rio Grande do Sul. 

Saul Bianco.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Vinícola Leone di Venezia uma empresa,
reconhecida internacionalmente e produz vinhos brasileiros que alinham tradição e tecnologia inovadora. Conheça nossos
produtos e surpreenda-se!

A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!

A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.

Elaborado por Cave D’Or Bistrô e Beer Garden  |  Contato: +55 21 98187 8188


