MAR ENDINS

CELLER OLIVEDA – Capmany

22

Garnatxa Blanca
Color groc pàl·lid amb reflexes verdosos, intens amb notes de fruites dolces i petits tocs florals. En boca és
equilibra, fresc i sedós, mostrant-se un vi atrevit, llarg i expressiu.

MÓN PERDUT

CELLER OLIVEDA – Capmany

18

Macabeu, Chardonnay
Color groc pàl·lid brillant amb rivets grisencs, net. Suau, delicat amb records afruitats I tocs florals. Fresc,
elegant, lleuger al paladar apunts a poma i pera, final agradable.

CIGONYES BLANC

BODEGUES CASTILLO DE PERALADA –Peralada

19

Macabeu
Color groc palla brillant. Aroma intens de fruita madura i fresca alhora, amb un delicat fons floral. En boca
és ampli, gras, envoltant, amb acidesa molt viva. És un vi equilibrat, persistent i amb un final amable.
S’identifica molt bé amb la varietat de la qual procedeix.

MAS OLLER MAR BLANC

CELLER MAS OLLER –Mas Oller

25

Malvasia, Picapoll
Color groc pàl·lid brillant amb reflexos verdós. Intens i elegant en nas, destacant la part floral i de fruita
fresca amb notes cítriques. Rodó i untuós al seu pas en boca, final net i agradable.

MARENYS
.

CELLER ESPELT – Vilajuïga

22

Sauvignon blanc, Garnatxa blanca, moscatell
Color groc llimona. Al nas, aromes de meló, fruita tropical i cítrics l’aranja. Acidesa i salinitat marcades a
la boca i tocs de llima i de gingebre. Sec, equilibrat i un punt elèctric, una anyada que convida a buscar
harmonies gastronòmiques intenses.

AIRADA

CELLERS BERGONYÓ I DURALL - Vilafranca del Penedès

27

Xarel·lo
Gràcies a la seva frescor varietal harmonitza amb amanides de marisc, xató i ostres.
També amb peixos blancs i blaus a la planxa i al forn.
Per la untuositat i volum que li ha donat la criança sobre lies fines acompanya els
arrossos de peix, caldosos i rissotos.

BLANC PRIMAVERA

CELLER ROVELLATS - “La Bleda” Sant Martí Sarroca

18

Xarel·lo, Macabeu, Parellada
Color daurat pàl·lid amb arestes verdes. Aroma molt elegant que evoca fruites tropicals
amb un toc de mel de romaní i taronger. És fresc d’entrada, però de seguida deixa notar el
seu caràcter amb un final de boca llarg i agradable.

GESSAMÍ

CELLERS GRAMONA - St. Sadurní d´Anoia

23

Muscat d'Alexandria, Sauvignon blanc i Muscat de Frontignan
Gran intensitat aromàtica . Com si d'un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l'aire pur ,
pom de flors blanques, gessamí , flor de taronger . Records a infusions de camamilla , til·la. Albercocs,
préssecs , una brisa cítrica . Un vi fragant i ple de frescor.

VIÑA ESMERALDA

BODEGUES TORRES - Vilafranca del Penedès

21

Moscatell i Gewürztraminer
Color groc palla amb reflexos llimona. Net i molt brillant.. Al nas intens, amb notes a rosa i lavanda
juntament amb gessamí i tocs cítrics com de taronja. A la boca es presenta fi i elegant, de paladar sedós i
amb sàvia. Té un post gust molt llarg.

BENUFET

HERENCIA ALTÉS – Batea

22

Garnatxa blanca
La vinya vella de garnatxa blanca ens dona un vi d’una alta concentració i d’una finesa excepcional. El vi
descansa en formigó, i un petit percentatge en “foudres”. El nas juga entre la fruita blanca en flor i la fruita
blanca madura, amb les justes pinzellades de la fusta, ben integrada. De textura ampla i carnós però fresc, de
viva acidesa, llarg i profund. Un blanc molt gastronòmic.

FLOR DE NIT

CELLERS TERRA I VINS – Reus

20

Garnatxa blanca
Color groc pàl·lid.
Bon equilibri nassal amb aromes a fruites blanques com la pera i el préssec amb tons de fruites tropicals,
tornant a notar aquestes sensacions dins el paladar.

MARQUES D´ALELLA PANSA BLANCA

CELLERS PARXET – Tiana

21

Pansa Blanca
Groc palla amb reflexes verdosos. Aromes intensos de fruita blanca i cítrica amb unes notes florals
lleugerament herbàcies. Entrada fresca i lleugera. De pas saborós i lleugerament àcid. Fi i elegant.

BANCAL DEL BOSC

VINYES DOMÈNECH– Capçanes

22

Garnatxa Blanca
Color groc palla en tons verds. Intensitat de fruita fresca blanca principalment pera silvestre i poma amb
notes de flor blanca i uns tocs finals de fonoll. És llaminer i fresc amb un final llarg d’agradables notes
salines.

VIÑAS DEL VERO

BODEGA VIÑAS DEL VERO – Aragón

23

Gewürztraminer
Color groc intens, aromes de gamma floral que recorda els pètals de flors de tocador i la fruita exótica.
oriental. Al paladar es trova agradble i complex així meteix abunden notes de fruita madura i vainilla. Un
vi amable, sedós, envolvent i saborós, deixant un agradable sensació per al record.

PALOMO COJO

BODEGA PALOMO COJO – Posaldez ( Valladolid)

19

Verdejo
Color Groc palla amb reflexos verdosos, en nas és intens, net, fresc i amb bon equilibri de fruita blanca i
notes vegetals. En boca és saborós i afruitat, de final persistent, afruitat i amb el post gust amarg i llarg,
característic de la verdejo.

MARTÍN CÓDAX

BODEGA MARTÍN CÓDAX – Cambados ( Pontevedra)

21

Albariño
Color groc llimona amb reflexos verdosos, intensitat mitjana-alta amb notes de cítrics tipus llima i aranja.
Entrada fresca amb un gran pas per al paladar, untuós, envoltant i persistent, amb un bon equilibri i
longitud.

CONDES DE ALBAREI ADEGA CONDES ALBAREI – Cambados

21

Albariño
De color groc daurat amb reflexes verdosos. Al nas presenta una intensitat mitjana-alta, amb aromes florals i
matisos de fruites blanques. Es tracta d’una aroma net i elegant. A la boca, el vi és fresc, ampli, rodó i amb
una marcada persistència aromàtica.

LLEDONER

BODEGUES ESPELT – Vilajuïga

18

Garnatxa roja
Vi de color de gerds intens. En nas percebem aromes delicades de fruites vermelles.
En boca és molt sedós, amb volum considerable.

BRISA ROSA

BODEGA CAN PICO – Pelacalç

18

Syrah, Sumoll i Cabernet Sauvignon
Vermell intens amb ribet robí. Net i brillant. Agradables i frescos aromes a fruita vermella amb tocs florals.
Notes herbàcies i de llaminadura. Saborós, agradable i molt fresc. De pas en boca el trobem lleuger i afruitat.
Destaca la fruita vermella sobre un fons herbaci. Final llarg i generós.

PETJADES

CELLERS TORELLÓ - St. Sadurní d´Anoia

21

Merlot
De color vermell tonalitat maduixa molt intensa i brillant. En nas destaca la fruita vermella fresca i intensa,
records a llaminadura de maduixa, xiclet i a "palote". Fresca i intensa entrada, notable recorregut amb notes
balsàmiques agradables. Final llarg i post gust a fruita vermella.

A DE ARINZANO

PROPIETAT DE ARÍNZANO - Aberín

25

Ull de llebre
Color rosa pàl·lid, brillant i vivaç. Notes de fruites vermelles, com maduixes fresques i cítriques que recorden la
closca de taronja i l’aranja rosada, amb tints de rosa i pebre blanc. Entrada fresca, fi elegant amb final sedós,
amable i persistent.

VENT VERMELL

BODEGA CAN PICO – Capmany

19

Carinyena, Merlot i Garnatxa
De color vermell cirera amb reflexos granats, la seva capa intensa demostra que és un vi amb estructura
i complexitat. En nas es troben notes de fruita vermella madura, com la pruna o la cirera picota..
En el paladar és intens i profund que li permet un final persistent i ple de vida interior.

TOCAT DE L´ALA

CELLERS COCA I FITO I ROIG PARALS

24

Garnatxa roja
Color cirera intens. Aromes a nabius i a gerds, amb tocs de farigola. En boca ofereix un llarg recorregut,
elegant i mineral, amb fruita vermella, balsàmic i amb algunes notes de cacau.
Tanins suaus, frescs, complets i agradables. Bon post gust. Un vi per gaudir.
En el paladar és intens i profund que li permet un final persistent i ple de vida interior.

MAS OLLER PUR

CELLER MAS OLLER –Mas Oller

25

Syrah, Garnatxa Negre, Cabernet Sauvignon
Color granat intens amb rivets violacis, fruites negres amb aromes balsàmiques i tocs especiats. Entrada
sedosa i suculenta acompanyat per uns tanins agradables i ben arrodonits, el post gust és llarg i
persistent.

FINCA ELS 3 FRARES

CELLER OLIVEDA – Capmany

21

Cabernet Sauvignon, Carinyena
Vermell picota amb tons violacis, aromes a fruites vermelles amb notes florals i vegetals, i tons torrats i
vainilla propis de la seva llarga criança. A la boca es mostra estructurat, carnós i gustós, on ressalten els
seus tanins madurs, Potent, fresc i equilibrat…

FINCA MALAVEINA

BODEGUES CASTILLO PERALADA – Peralada

30

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot
Color vermell cirera fosc. Net, brillant i de capa alta. Color vermell cirera fosc. Net, brillant i de capa
alta Al nas resulta un vi molt potent. Fruites negres juntament amb espècies dolces, xocolata, tabac i
algunes notes torrades. A la boca és un vi elegant, llaminer, cremós i molt estructurat. Tanins molt ben
polits. Molt equilibrat.

CAP DE CREUS CORRAL

BODEGUES J. SARDÀ – Vilajuïga

20

Lledoner negre, Lledoner roig, Carinyena
Color vermell cirera amb reflexes vius. Al nas destaca per la seva marcada potencia afruitada amb
presencia de fruita vermella de bosc- maduixa, gerds sobre un fons d’herba mediterrània que atorga frescor al
conjunt.

FINCA ESPOLLA

BODEGUES CASTILLO PERALADA – Peralada

28

Syrah, Monastrell
Color vermell cirera intens amb menisc violaci. L’aroma recorda els fruits vermells i les notes
balsàmiques. En boca és intens, elegant, equilibrat, rodó i expressiu. És un vi que expressa marcadament
la seva personalitat varietal i de la terroir d’on prové.

CLOS ES VENT

VINS EXTREMS-- Garriguella

29

Monastrell, Merlot, Syrah
Color morat amb algun reflex blavós. En nas mostra aromes de fruita vermella, pebre confitat i subtils
notes de violeta i pebre negre. En boca es present ben estructurat, amb tanins madurs i un petit grau
d’acidesa, final rodó.

5 FINQUES

BODEGUES CASTILLO PERALADA – Peralada

22

Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Monastrell, Garnatxa Tinta, Samsó
És un vi negre intens, concentrat i elegant. Aquesta anyada mostra amb elegància seu pas per bóta,
aromes torrefactes i notes especiades sobre un delicat fons mineral. En boca és estructurat, expressiu i
bastant llarg.

MUSC

CELLERS BERGONYÓ I DURALL – Vilafranca del Penedès

32

Merlot
Per la seva frescor i fruita vermella, harmonitza amb la cuina tradicional, com rostits, bolets i plats de
llarga cocció i forn. Molt bon acompanyant de taules de formatge i embotits. Excel·lent amb xocolata de
cacau pur, on s’intensifica la fruita negre i persisteixen els tocs fumats.

TOCA SONS

BODEGUES TOCA SONS – Vilafranca del Penedès

18

Merlot, Syrah
Color cirera picota. Explosió de fruita absoluta, on s’expressen les prunes i les móres amb tocs de
grosella. Entrada en boca àmplia i golosa, post-gust llarg i balsàmic amb un final persistent aportada
per la seva acidesa.

LLEBREC

CELLERS BERGONYÓ I DURALL – Vilafranca del Penedès

28

Ull de llebre
Per la seva frescor i fruita vermella, harmonitza amb una gran varietat de carns incloent-hi les fetes a la
brasa. Realça amb respecte i elegància el plats de peix. Maridat amb maduixots frescos s’intensifica la
fruita vermella que el caracteritza.

EMBRUIX

CELLER VALL LLACH – Porrera

34

Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa Tinta, Merlot, Samsó
Cirera picota de capa alta. Net i brillant. Gran intensitat aromàtica, presència de fruita negra madura
(cirera i nabius) amb notes herbàcies i especiades. Fons mineral. Entrada potent, envoltant i molt
carnosa. Pas sucós amb record a fruita negra. Ben estructurat, bona acidesa i tanins ben integrats.
Final persistent.

NONA

CELLER LA CONRERIA D’SCALA DEI– Escaladei

24

Garnatxa Negra, Merlot, Syrah
Cirera picota amb reflexos violetes. En nas presenta un bon “bouquet” de fruites silvestres amb tocs
lleugerament especiats. En boca de recorregut afruitat amb uns tanins dolços. De post gust llarg, suau i
equilibrat.

BRUNUS

CELLER PORTAL DEL MONTSANT - Marçà

24

Syrah, Samsó , Garnatxa roja
De color violeta de capa mitja-alta.
Molt expressiu i brillant. Intensitat aromàtica mitja-alta amb predomini de fruites vermelles i negres.
Certes notes torrades amb tocs minerals. Entrada potent i fresca. Pas saborós en boca, molt
envolupant i untuós. Records a fruita negra i sensacions minerals. Bona acidesa amb un final llarg

CLOS DEL GOS

CELLER TERRA I VINS - Reus

19

Garnatxa Negra, Carinyena, Syrah
De color vermell cirera amb reflexos granats. Subtil, bona conjunció de fruita i fusta. Suau, molt
agradable, equilibrat, molt afinat, un toc de criança que el fa fàcil de beure.

GOTIM BRU

FINCA CASTELL DEL REMEI – Lleida

20

Cabernet, Syrah, Garnatxa roja, Ull de Llebre i Merlot
Cirera picota de tocs violacis. En nas és suau i voluminós. Combina notes especiades i torrades.
Presenta bona acidesa, tenacitat i un gran final. Tocs de fruita vermella madura. Notes torrades i
records florals. Apareixen amb el temps, matisos especiats, balsàmics i fumats.
.

LLAGRIMES DE TARDOR

COOPERATIVA SANT JOSEP – Bot

19

Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon, Garnatxa Tinta i Carinyena
Se’ns presenta d´un color vermell cirera intens. En nas trobem una harmonia d’aromes de fruits vermells i
notes de criança. A la boca és ampli i rodó, amb tanins suaus i final llarg. Ideal per acompanyar carns
vermelles, rostits, bolets i formatges.

LA ESCUCHA

VINOS DEL PASEANTE – EL BIERZO

22

Mencía
La Escucha mostra un color cirera picota amb matisos violàcies Intensos aromes primaris de la
varietat, mores, prunes en compota, suau toc mineral i de regalèssia negra.
Sobre un fons torrat a fusta perfectament integrat. Mostra un gran equilibri en boca, un agradable
frescor, tanins vius i sedosos que donen pas a un bonic record aromàtic a fruites i especies.

FINCA RESALSO JOVE BODEGAS EMILIO MORO - Pesquera de Duero

20

Tinta Fina
Amb un marcat color vermell picota, intens amb reflexes de color blau. Te uns aromes fruiters, tocs de
fusta, notes minerals. Molt estructurat en boca, equilibrat, llarg i final agradable, vi jove expressiu i
intens però amb una estructura que el fa fàcil de beure.

AUSTUM ROBLE

BODEGAS TIONIO – Pesquera de Duero

23

Tinta Fina
Color cirera amb fons violaci. En nas intens, els aromes a fruits vermells i florals són els
protagonistes. En boca és un vi fresc i viu que a causa del seu curt període de criança, presenta una
estructura sense estridències.

VIÑA POMAL CRIANZA

BODEGAS BILBAINAS – Haro

18

Ull de llebre
Color vermell picota amb reflexes violacis. Al nas es presenten aromes a fruits negres, mores i nabius,
regalèssia i violetes amb lleugeres notes minerals. Aromes a cacau i torrefactes.
En boca records afruitats sobre un molt agradable fons de roure.

REMELLURI RESERVA

BODEGAS REMELLURI - Labastida( Alava )

35

Ull de llebre, garnatxa i Graciano
Color cirera de molt bona capa i intensitat. Vora granat. Vi ric en aromes intensos. Fruita negra i
vermella concentrada. Fons de minerals, fongs, encens i tocs d'herbes aromàtiques.
És un vi amb una entrada suau i voluminosa (sensació llaminera i de calor). Amb certa rusticitat,
molt bona acidesa, equilibri i harmonia. Post gust llarg

RAMON BILBAO

BODEGAS RAMON BILBAO - Haro

22

Ull de llebre, Carinyena, Garnatxa negre, Graciano
Cirera amb irisacions robí de fons intens. En nas fustes nobles, evidenciant el coco i la vainilla, sobre
un subtil i fragant fons de fruites madures. És fresc i harmònic però amb caràcter.

VILLOTA SELVANEVADA

CELLER VIÑA DEL LENTISCO - Araba

22

Ull de llebre, Garnatxa negre, Graciano
Cirera picota intensa. Aromes fruiters, complexos pel cupatge de les tres varietats. Estructura que
recorda els vins tradicionals de la Rioja. Fresc i vivaç a la boca.

LUIS CAÑAS CRIANZA

BODEGAS LUIS CAÑAS - Villabuena ( Alava )

23

Garnatxa Tinta i Ull de llebre
Cirera picota, de vora granat. D'intensitat mitjana i aromes afruitats. Destaquen les seves notes
vegetals i els tocs balsàmics i torrats. Matisos fumats sobre fons de roure llaminer. Fresc i saborós.
Potent, amb matisos balsàmics i tanins madurs.

RAVENTOS I BLANC DE NIT 2018

29

Macabeu, Parellada, Monestrell i Xarel·lo
Rosa pàl·lid de fines bombolles .
Complexes i elegants matisos. Notes cítriques i de fruites fresques. Vibrant i de bona acidesa.
Afruitat i de final llarg.

ROVELLATS BRUT ROSE RESERVA 2018

27

Garnatxa Negra, Monestrell
Color rosa guinda, reflexos salmó. Intensitat aromàtica, fruits vermells per sobre de tot, lleus lactis i
notes de rebosteria. Saborós en el seu atac, carbònic, present pas per boca amb caràcter fruiter de
lleugera cremositat, textura i acidesa adequada.

CASTILLO PERELADA BRUT RESERVA

19

Xarel·lo, Macabeu i Parellada
Color groc pàl·lid. Brillant, bombolla fina.
Nas de bona intensitat, aromes afruitats, fonoll i flors blanques. En boca es mostra fresc, elegant i
amb bona acidesa.

PARXET BRUT RESERVA 2018

23

Macabeu, Parellada, Pansa Blanca
To molt pàl·lid amb reflexos verds, bombolla molt fina i persistent amb tendència a formar corona
d'escuma. Al nas es delicada i personalitzada en la qual la Pansa Blanca caracteritza el seu segell
d'Alella. En boca és ampli, amb personalitat i amb volum.

PARXET MARIA CABANÉ GRAN RESERVA 2015

29

Macabeu, Parellada i Pansa Blanca
De tons molt pàl·lids amb reflexes verdosos Bombolla fina i persistent amb tendència a formar corona
d´escuma. En nas, aromes delicats, però sobretot trobem ben personalitzada la Pansa Blanca. En
boca es ampli, gens àcid, amb personalitat i amb molt de volum.

RECAREDO TERRERS BRUT NATURE 2018

32

Chardonnay, Macabeu i Xarel·lo
Groc pàl·lid molt brillant i polit. Bombolla molt fina, bonics rosaris. Fons mineral en primer lloc,
seguit per fruita blanca madura. En boca és molt fresc. Trobem records de fruita llaminera amb tocs
florals. Al retro gust ametlles i anisats.

GRAN CLAUSTRO BRUT NATURE RESERVA 2016

32

Pinot Noir, Chardonnay
Color groc pàl·lid, amb lleugeres tonalitats verdoses. Abundant desprendiment continu de fines
bombolles, amb formació de corona. Neta aroma de fruites madures, amb notes de criança. Sabor
lleugerament afruitat, sec i suau, amb un bon equilibri. Ampli i llargen boca.

GRAMONA IMPERIAL GRAN RESERVA 2016

35

Chardonnay, Macabeu i Xarel·lo
Groc clar amb reflexos daurats. Viu, expressiu i brillant. Bona intensitat aromàtica. Fruita blanca i
fruita cítrica sobre fons especiat i torrat. En boca és intens i fresc. Cremós, records a fruita blanca.
Equilibrat

ROVELLATS PREMIER BRUT NATURE

20

Macabeu, Parellada
Color groc palla brillant. En nas s’aprecien aromes subtils i complexos de criança sobre lies. En boca
és sec i saborós amb elegant pas de boca gràcies a una aconseguida harmonia. Bona persistència.

BOLLINGER ESPECIAL CUVEE

65

Pinot Noir
Una bella complexitat aromàtica. Aromes de fruites madures i especies. Notes de poma al forn,
compota i préssec. Una subtil combinació d´estructura, longitud i vivacitat. Bombolla fina como el
vellut. Aromes de pera, de brioixeria i d’espècies, notes de nou fresca. Un champagne de primeríssima
qualitat.

GH MUMM, CORDON ROUGE

55

Pinot Noir, Chardonay i Meunier
Aromes a fruites fresca carnoses (préssec groc, albercocs ), notes exòtiques ( litxi o pinyes) evidencien la
complexitat d´aquest vi des del primer moment. La seva frescor explota en boca deixant una sensació
que persisteix en el paladar acompanyada d´una efervescència rica y subtil.

TAITTINGER BRUT RÉSERVE

70

Chardonnay, Pinot noir, Meunier
Expressiu, obert i afruitat. Desprèn delicades notes de fruites d’os, com préssec, albercocs i prunes, i
fragàncies de flors blanques. Viu i fresc. Destaquen sabors a fruites fresques i mel. El final és d’una
subtil resistència.

VINS RECOMANATS…
Mas La Plana 1999 – Cabernet Sauvignon
Peralada Gran Claustre 2000 – Merlot, Cabernet Sauvignon

180
60

Clos Martinet 2004 – Carinyena, Garnatxa, Garnatxa vellutada

220

Morlanda 1998– Garnatxa, Carinyena

56

Camins del Priorat 2020– Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa i Samsó

34

Les Terrasses 2018– Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa Tinta i Samó

45

El Sagal 2020 –Merlot, Garnatxa Negra, Picapoll Negra i Cabernet Sauvignon

20

Luis Cañas Reserva 2014 – Ull de Llebre i Graciano

38

Protos Reserva 2015– Tinta del País

46

Mauro 2019 – Ull de Llebre i Syrah

55

Onix Fusió – Garnatxa Tinta, Syrah i Samsó

24

Lignum – Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Ull de Llebre i Garnatxa

20

