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PreciosidAdes
subterrâneAs

por  carlos marcondes 

Visitamos duas das mais 

fantásticas e exclusivas 

adegas do mundo encravadas 

em hotéis singulares na 

imperial Viena e na medieval 

espanhola cáceres
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jude lAw 
Acompanhamos o bate-papo entre  o ator e diretor global da Diageo Reserve, James Thompson

top vinhos/Adegas

Personalidades distintas movidas pela arte de exaltar 

o luxo enogastronômico. de um lado, o clássico Palais 

coburg, suntuoso, no coração daquela que já foi a 

capital do império Austro-Húngaro, Viena. do outro, 

o moderno Atrio, camuflado entre as ruelas amura-

lhadas de cáceres, que desde 1986 é Patrimônio da 

Humanidade, tombado pela unesco. 

os dois hotéis partilham a mesma filosofia: propor-

cionar experiências únicas para quem os visita. Ambos 

possuem a cobiçada chancela relais & châteaux, e 

seus restaurantes brilham com duas estrelas Michelin 

cada. já suas caves são verdadeiros tesouros, dignos de 

serem conhecidos de joelhos. se tivéssemos que buscar 

uma palavra que expressasse a identidade dessas duas 

coleções de vinhos, que juntas somam mais de 100 mil 

garrafas, raridade estaria no topo da lista. 

sauternes, na espanha 
A adega do contemporâneo Atrio, na milenar região 

de estremadura, espanha, tem como principal cartão 

de visita uma das mais especiais coleções de chateau 

d’Yquem do planeta. são nada menos que 75 safras 

do vinho de sobremesa mais desejado do mundo. o 

tataravô deles data de 1806, ofertado pela pequena 

fortuna de 310 mil euros. “o preço é elevado pois a 

intenção é que este rótulo não nos abandone”, brinca 

josé luís, premiado sommelier, responsável por capi-

tanear a carta que conta com quase 45 mil garrafas.  

luís revela que o mais antigo desse ícone de bor-

deaux que chegou a provar no restaurante foi um 

1951, ainda bem vivo e com ótima acidez. outro 

portfólio valiosíssimo é de espanhóis, talvez o mais 

importante da europa. só do mítico Vega-sicilia são 

36 safras, uma das mais completas do mundo. A mais 

antiga é de 1918, três anos depois de sua criação. ou-

tro ancião é o jerez 1891 feito por Gonzalez byass. 

desta região de fortificados são 15 bodegas, de rioja, 

outras 32, e de ribera del duero, 23. 

É farta a quantidade de raridades francesas. o 

domaine de la romanée-conti marca presença com 

14 safras, mesma quantidade do cheval blanc. são 

24 distintas colheitas dos bordôs: Margaux, lafite 

rothschild, latour, Haut-brion e Petrus. são ainda 34 

vinícolas de champagne e grandes nomes dos princi-

pais países produtores do mundo, inclusive tendo a 

Miolo como representante brasileira.  

A carta é suntuosa. dividida por regiões, a cada ano 

ela é impressa como um elegante livro didático que 

traz ilustrações de artistas e fotógrafos renomados, 

além de informações importantes, como a data de 

quando um vinho antigo teve que passar por troca de 

rolha, feita em geral a cada 30 anos. 

A ideia de montar uma adega cobiçada no interior 

da espanha partiu do entrepreneur josé Polo, que 

criou o conceito de um requintado hotel que precisaria 

ter o vinho à altura da sofisticação do menu assinado 

por seu sócio, o estrelado chef toño Perez. o binômio 

brilhou e hoje o Atrio é referência na europa. 

segundo o sommelier josé luís, os comensais – a 

maioria espanhóis – vão em busca de rótulos que difi-

cilmente encontrarão em outros locais e da oportuni-

dade de terem uma experiência gastronômica singular 

e sofisticada no interior do país. “temos seguramente 

uma das top 5 adegas da europa, mas nenhuma delas 

tem o charme de estar em uma cidade histórica peque-

nina, pouco conhecida no mundo”, comenta o chefe 

de cave, ao comparar o Atrio às outras quatro impo-

nentes, localizadas em Paris, londres, Florença e em 

Viena, no Palais coburg. 

untas, as duas caves so-
mam 100 mil garrafas, 
com muitas raridadesj

o Atrio tem um portfólio valiosíssimo 

de espanhóis, talvez o mais importante 

da europa. só do mítico Vega-sicilia 

são 36 safras, uma das mais completas 

do mundo. A mais antiga é de 1918
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oásis 6 em 1
Viena é mundialmente famosa por ser a capital com 

o maior número de vinhedos dentro do perímetro 

urbano da cidade. ela respira vinho, e seus habitantes 

são orgulhosos de seus rótulos. o cenário de alto-as-

tral enológico não podia ser melhor para abrigar uma 

das mais importantes adegas de hotel do mundo – há 

quem diga que é a mais incrível. 

e não há como duvidar. são mais de 60 mil gar-

rafas divididas em 5.500 rótulos, encravados em seis 

espetaculares caves do luxuoso hotel Palais coburg, 

imponente endereço no centro de Viena. A construção 

deste cinco estrelas e relais & châteaux traz históricas 

fundações que datam de 1545, época em que a cidade 

era fortificada. Hoje as cavernas subterrâneas se trans-

formaram em riquíssimos abrigos de vinhos de deixar 

qualquer enófilo completamente enlouquecido. 

As seis adegas são para deleite de hóspedes e estão 

presentes na carta dos restaurantes clementine e do 

duas estrelas Michelin silvio nickol, assinado pelo 

premiado chef homônimo. cinco delas estão abertas 

à visitação, mediante solicitação prévia. A sexta, bati-

zada de raridades, é guardada a sete chaves e apenas 

duas pessoas têm acesso à cripta. lá estão cerca de 3 

mil vinhos antiquíssimos, Portos, Madeiras, rarida-

des francesas e o 1727 rüdesheimer Apostelwein de 

ratskeller in bremen. trata-se de um vinho doce da 

região alemã de rheingau, que, segundo o Master of 

wine Michael broadbent, seria o mais antigo ainda 

bebível do planeta. 

outros emblemáticos anciãos sobreviventes, como 

o chateau lafite 1865 e romanée-conti 1928 são 

estrelas do portfólio e que, em princípio, não esta-

riam à venda. Vinhos de sonhos como estes e outros 

são mais de 60 mil garrafas, 

encravadas em seis caves 

do hotel  Palais  coburg. 

lá estão cerca de 3 mil 

vinhos antiquíssimos,  entre 

eles o 1727 rüdesheimer 

Apostelwein de ratskeller, 

que seria o mais antigo 

ainda bebível do planeta

adega austríaca foi eleita 
como tendo a melhor car-
ta de vinhos do mundoA
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menos almejados passam pelo crivo rigorosíssimo de 

wolfgang Kneidinger, sommelier chef responsável 

pelas compras e por zelar por todo este tesouro. “sou 

aquele que diz não três vezes antes de dizer um sim. 

Vinhos valiosos têm que conter todo um histórico 

de onde vieram e como foram armazenados, além de 

uma explicação convincente dos motivos que os co-

locaram à venda. caso contrário, não entram aqui”, 

explica o sommelier. 

eleita pela revista Decanter como tendo a melhor 

carta de vinhos do mundo, a adega também susten-

ta o título de ser berço da maior e mais importante 

coleção de austríacos do planeta. localizada na cave 

Velho Mundo, que contempla os europeus, há cerca 

de 17 mil garrafas, com centenas de Grüner Veltliner, 

uva branca ícone da Áustria, além de dezenas de pre-

miados vinhos doces e de riesling. entre eles, está o 

biodinâmico nikolaihof riesling 1995, que este ano 

acaba de receber 100 pontos da publicação dirigida 

pelo crítico robert Parker. 

A cave champagne também é magnífica, prin-

cipalmente a coleção de dom Pérignon, uma das 

mais valiosas da europa central. Ao todo são 1.350 

garrafas da glamorosa e festiva bebida. já na adega 

dedicada ao novo Mundo estão centenas de sul-afri-

canos, australianos, sul-americanos e uma significa-

tiva coletânea de americanos, com 2.400 exemplares. 

“temos grandes nomes de safras 84, 86 e 99 dos 

euA, que são elegantíssimas e raríssimas de encon-

trar”, revela wolfgang. nesse espaço ainda adorme-

cem portugueses e espanhóis e as incomuns garrafas 

de 27 litros chamadas Goliath. 

e se o Atrio preserva uma sensacional família de 

chateau d’Yquem, o rival vienense consegue supe-

rá-lo com galhardia. são impressionantes 120 safras 

com mais de 600 garrafas deste que é considerado 

por muitos o verdadeiro néctar dos deuses. todos os 

rótulos do Palais coburg estão disponíveis na “bíblia” 

de bacco online do hotel. navegar nos nomes e super-

lativos impressos nessas adegas é imergir em um mar 

fascinante que retrata por que o vinho é, de longe, a 

mais complexa, histórica e valiosa bebida do planeta. 

A carta do Atrio é suntuosa. divi-

dida por regiões,  a cada ano ela é 

impressa como um elegante livro 

didático que traz ilustrações de  

artistas e fotógrafos renomados
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