SAUVIGNON BLANC

SUMARROCA – Subirats

20.00 €

Sauvignon blanc
Presenta notes tropicals com el maracujà i la fruita de la passió amb fuites
mediterrànies com el préssec de vinya. Entrada en boca fresca tosa. Final molt
aromàtic i fresc

GESSAMÍ

CELLERS GRAMONA - St. Sadurní d´Anoia

23.50 €

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 .

SILENCIS

RAVENTÓS I BLANC - St. Sadurní d´Anoia

23.00 €

Xarel·lo
Silencis és un vi blanc Xarel·lo, àcid, d’alta expressió salina. Orientació est, sòls amb
fòssils marins del miocè, ceps de 50 anys i una tradició vitícola centenària caracteritzen
el seu terrer. Vi natural sense filtrar.

CRISALYS

CELLERS TORELLÓ - St. Sadurní d´Anoia

18.00 €

Xarel·lo, Garnatxa Blanca, Chardonnay i Macabeu
Vi blanc de vista de color groc pàl·lid amb tints verdosos un vi que en nas en aporta
aromes típics a fruits blancs i tropicals. Certs aromes torrats i especiats a pebre blanca
molt suau en boca és afruitat, agradable, untuós i lleugerament gras

VIÑA ESMERALDA

BODEGUES TORRES - Vilafranca del Penedès

Moscatell i Gewurztraminer
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

18.75 €

BENUFET

HERENCIA ALTÉS – BATEA

22.00 €

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.

JARDINS BLANC

BODEGUES CASTILLO DE PERALADA - Peralada

14.00 €

Sauvignon Blanc, Macabeu i Garnatxa Blanca
Color groc pàl·lid i brillant. Aroma intensa de fruita fresca, fines notes tropicals amb un
fons floral. En boca és complexa, envolupant i molt fresc. és un vi equilibrat, persistent
i amb un final llarg i amable.

COLLECTION BLANC

BODEGUES CASTILLO DE PERALADA –Peralada

22.00 €

Chardonnay i Sauvignon blanc
Groc daurat amb llàgrima densa. Aromes de fruita blanca madura i tropical. Tocs
dolços i cítrics amb notes herbàcies. És untuós i envolupant. De pas saborós i intens
amb records de fruita blanca madura. Complex amb final llarg.

TREYU

CELLERS OLIVER CONTI – Capmany

Gewürztraminer i Macabeu
Un vi molt diferent. Net, brillant, de color groc daurat verdós. Al nas presenta intenses
aromes florals (gessamí, acàcia ) i de litxi i préssec, i perfums a almesc, pètals de rosa,
flor de taronger i gerani) En boca, la fusió d’aquestes varietats resulta un vi equilibrat,
fresc, embolcallant, llarg, amb un final molt aromàtic.

18.00 €

MARQUES D´ALELLA PANSA BLANCA

CELLERS PARXET – Tiana

19.00 €

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.

NISIA

BODEGA MIGUEL ARROYO – Puras ( Valladolid )

22.00 €

Verdejo
Brillant color groc palla amb pàl·lids reflexes daurats. Molt net i llàgrima marcada.
Aromes francs de marcat caràcter varietal. Fruita blanca fresca entremesclada amb
sucoses fruites grogues. D´entrada amplia, amb volum. Llarg recorregut molt saborós i
elegant, textura sedosa. Molta fruita carnosa i expressiva sobre les notes de criança.

EL PERRO VERDE

BODEGA ANGEL LORENZO – Posaldez ( Valladolid )

19.00 €

Verdejo
Groc llimona pàl·lid i tocs verdosos. Centellejant i pulcre acidesa. Afruitat i aflorat amb
tocs mentolats i cítrics, fresc i bona acidesa. Notes amargues i final intens i
perseverant. Gust afruitat i notes florals i herbàcies en retro nasal

AVANCIA GODELLO

BODEGAS AVANTHIA - Raxoá ( Ourense )

Godello
Color palla brillant. Aromes a flors blanques, fruita fresca, expressiu, lies fines, herbes
seques. En boca es saborós, afruitat, bona acidesa, equilibrat i potent.
Aquest atrevit i musculós blanc ofereix un interior madur de pinya, mango i mel.
Emmarcat per vainilla torrada i especies exòtiques. No es típic, però és impressionant.

37.00 €

PETJADES

CELLERS TORELLÓ - St. Sadurní d´Anoia

17.00 €

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 a intensa entrada, notable recorregut amb notes balsàmiques agradables.
Final llarg i post gust a fruita vermella.
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PETIT CAUS

CELLERS CAN RÀFOLS DELS CAUS – Avinyonet del Penedès

15.00 €

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

LLEDONER

BODEGUES ESPELT – Vilajuïga

15.00 €

CELLERS ALTA ALELLA –

18.00 €

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

PARVUS
Alella
Cabernet Sauvignon i Syrah

Vi de color maduixa. En nas, Intensitat aromàtica alta on ressalten aromes a gerds i
maduixes amb un rerefons de fulles de tomaquera. En boca entrada elegant, pas gras
fruitós i equilibrat i amb un post gust llarg i persistent.

LIGNUM

CELLERS ALBET I NOYA - St. Pau d´Ordal

17.00 €

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Ull de llebre i Garnatxa
Color cirera intens amb rivets granats. Net i brillant. Al nas fruita madura acompanyada
d'aromes herbacis i espècies com la vainilla i el cacau. Elegant fons balsàmic. Vi amb
bona entrada i pas sedós i afruitat. Tanins integrats i acidesa equilibrada. Bon final
deixant bones sensacions balsàmiques.

ARA

CELLERS OLIVER CONTI – Capmany

17.00 €

Merlot , Cabernet Sauvignon i Garnatxa negra
Intens color cirera picota, brillant i amb abundant llàgrima. Té una marcada expressió
varietal, amb molta fruita negra i madura, acompanyada de suaus fustes. Lleugers tocs
cremosos i d'espècies dolces. Amb un agradable fons mineral, completen un nas
intens, Directe i molt ben definit en boca. Entrada àmplia i llarg recorregut

TOCAT DE L´ALA

CELLERS COCA I FITO I ROIG PARALS

23.00 €

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.
FINCA MALAVEINA

BODEGUES CASTILLO PERALADA – Peralada

31.00 €

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.
3 FINQUES

BODEGUES CASTILLO PERALADA – Peralada

Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa Tinta, Ull de llebre, Merlot, Samsó
Vermell cirera, capa mitjana, amb vora granada. Net i brillant.
Aromes de fruits vermells amb marcades notes especiades.
Lleugers tocs de barrica, herbacis amb fons balsàmic.
Entrada fresca i suau. Tanins suaus i bona acidesa. Post gust mitjà i final llarg.

16.00 €

TRONAT

CELLERS OLIVEDA – Capmany

19.00 €

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, i
aromes subtils i complexos aportats per la varietat Carinyena.
En el paladar és intens i profund que li permet un final persistent i ple de vida interior.

GOTIM BRU
Lleida

FINCA CASTELL DEL REMEI –

19.00 €

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.
RAIMAT ABADIA
Lleida

CELLERS RAIMAT –

15.00 €

Cabernet Sauvignon, Ull de llebre
De color vermell brillant amb llàgrimes de color púrpura Aromes intensos de fruits
silvestres negres com la grosella i la mora. Els aromes son vius i intensos. En boca
també trobem xocolata, especies i fruita madura al final de boca toc d´acidesa que
aporta frescor i contribueix a l´equilibri del vi

VIA EDETANA

CELLERS EDETÀRIA – Gandesa

Garnatxa tinta, carinyena i Garnatxa vellutada
De color cirera picota amb ribet robí.
Al nas està present els aromes a fruita vermella i fruita negra amb suaus i fins torrats,
notes florals i aromes especiats.
A la boca és ampli, saborós i fresc. Apareixen notes a fruita vermella. Tanins dolços.

23.00 €

LLAGRIMES DE TARDOR

COOPERATIVA SANT JOSEP – Bot ( Tarragona )

17.00 €

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.

EL SAGAL DE COLLBAIX Ecològic

16.00 €

Merlot i Garnatxa negra, Picapoll negra, Cabernet Sauvignon
Vi de mitja-alta capa colorant, amb color intens malva i rivets blavosos.
Aroma intens i complexa amb domini de fruits vermells i negres amb notes d’herbes
aromàtiques i records balsàmics.
Boca amb entrada àmplia i untuosa. Llaminer i fresc. Retro nassal a fruits de bosc.

FURVUS

VINYES DOMENECH – Capçanes

28.00 €

Merlot i Garnatxa vellutada
Color cirera picota amb reflexos violacis. De capa mitja, net i brillant.
En nas presenta una alta intensitat aromàtica a fruita madura acompanyada de notes
làcties i de sotabosc i notes especiades, florals i balsàmiques.
En boca es presenta ampli, potent i saborós, amb la fruita ben present.

ZERRAN

BODEGAS ORDOÑEZ - Montsant

21.00 €

Garnatxa i Carinyena
Destaca el seu color púrpura intens i l´aroma de mora negra.
Vi compacte i juvenil, amb sabors picants de baies fosques, accentuats per la pebre
molta i un toc de caramel de violeta.
De final picant que mostra una amargura refrescant i un toc de gerds
COSTERS DEL GRAVET

CELLER DE CAPÇANES – Capçanes

Cabernet Sauvignon, garnatxa roja i Samsó
Color vermell brillant, de llàgrima abundant.
Aromes de fruita vermella madura i tocs especiats i torrats.
Notes balsàmiques i de fons mineral. Equilibrat, combina l´acidesa. amb les notes de
fruita vermella i tanins suaus i madurs.

25.00 €

BRUNUS

CELLER PORTAL DEL MONTSANT - Marçà

24.00 €

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.

MORLANDA

CELLER MAS SUBIRÀ - Bellmunt de Priorat

55.00 €

Garnatxa roja i Samsó
Color vermell picota amb ribets violetes i intensitat alta. Llàgrima densa.
Perfil aromàtic molt complexa, amb notes a mores, cireres i figues. La fusta s´integra
perfectament amb la densa carga fruital que aporten el Samsó i la Garnatxa, aromes
d´herbes aromàtiques, xocolata negre i cafè en gra.
En boca es potent, saborós amb gran càrrega de fruital, espècies i minerals.
Molt bona acidesa i tanins madurs. Bona persistència
CAMINS DEL PRIORAT

CELLERS ALVARO PALACIOS – Gratallops

34.00 €

Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa roja i Samsó
De brillant color cirera, amb rivet violeta.
Te una rica expressió de fruita vermella fresca (cireres, prunes, gerds…), denotem
també matisos especiats i una atractiva anotació mineral.
Entrada saborosa amb molt bon equilibri, la fusta ben assemblada i un final fruiter.

L´EMBRUIX

CELLER VALL LLACH – Porrera

39.00 €

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.

ONIX FUSIÓ

VINICOLA DEL PRIORAT – Gratallops

Garnatxa Tinta, Syrah, Samsó
Atractiu picota de tocs violacis.
Notes de fruites vermelles, com el gerd i la grosella tocs balsàmics molt suaus i matisos
de confitura de fruits vermells
En boca es molt llaminer i afruitat. Fresc i potent.

21.00 €

LES TERRASSES

CELLERS ALVARO PALACIOS – Gratallops

45.00 €

Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnatxa Tinta, Samsó
Cirera picota amb reflexos violacis.
Bona intensitat aromàtica, presència de fruita vermella amb notes especiades i
torrades. Fons lleugerament balsàmic. Molt fresc, sedós i equilibrat.
De pas cremós i untuós, deixa bons sabors a fruita vermella i tocs minerals.

AUSTUM ROBLE

BODEGAS TIONIO – Pesquera de Duero

21.00 €

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 VILANO CRIANÇA

BODEGA VIÑA VILANO - Pedrosa de Duero

19.00 €

Ull de llebre
Color vermell guinda de capa mitja alta.
Al nas es equilibrat i potent. destaquen les notes florals, fruits del bosc amb notes de
vainilla i regalèssia.
A la boca resulta rodó, estructurat i persistent.

FINCA RESALSO JOVE

BODEGAS EMILIO MORO - Pesquera de Duero

19.00 €

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.

EMILIO MORO CRIANÇA 2013

BODEGAS EMILIO MORO - Pesquera de Duero

Ull de llebre
Bonic i intens color cirera picota amb rivets violacis. De capa alta, molt cobert.
Predominen aromes de fruita vermella fresca, làctics i especiats. En obrir l´ampolla
apareix la fruita més madura, expressiva i negra. Intens i molt saborós.
Bona acidesa i tanins carnosos. Final llarg i persistent. Vi amb caràcter, potent,

33.00 €

PROTOS RESERVA 2009

BODEGAS PROTOS – Valladolid

46.00 €

Tinta del país
Bonic color cirera picota amb rivets granats. Net i brillant, amb abundant llàgrima de
caiguda uniforme i tintada. Al nas es complex i elegant. Fruits negres en harmonia amb
elegants i nobles aromes provinents del seu pas per fusta. Amplia en matisos a mida
que s’obre. En boca és un vi carnós, saborós, amb un bon recorregut i ben estructurat.

MAURO

BODEGAS MAURO - Tudela del Duero

55.00 €

Ull de llebre i Syrah
De color picota fosca amb reflexos violacis, de capa mitja-alta. Aromes intensos i
concentrats, fruita negra madura molt ben harmonitzats. amb notes especiades,
especialment de vainilla i amb fins torrats. Potent i amb cos, de pas dens i untuós però
a la vegada fluid i agradable.

GRAN COLEGIATA CRIANÇA 2011

BODEGAS FARIÑA – Toro

24.00 €

Tinta de toro
Color vermell picota amb rivets violeta. Brillant i de capa mitja-alta
Al nas es presenten aromes de fruites vermelles i negres madures juntament amb
lleugeres notes florals i fines herbes.
A la boca es presenta carnós, suau i ben estructurat. És ampli i rodó. Final llarg.

LA ESCUCHA 2011

VINOS DEL PASEANTE – EL BIERZO

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.

21.00 €

VIÑA POMAL CENTENARIO CRIANZA

BODEGAS BILBAINAS – Haro

18.00 €

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.

LUIS CAÑAS CRIANZA

BODEGAS LUIS CAÑAS - Villabuena ( Alava )

23.00 €

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.

LUIS CAÑAS RSVA. SELECCIÓN FAMILIA

BODEGAS LUIS CAÑAS - Villabuena ( Alava )

38.00 €

Ull de llebre i Graciano
Vermell cirera de capa mitjana-alta amb rivet robí. Net i brillant.
Gran intensitat aromàtica on predomina la fruita vermella madura. Notes dolces,
especiades i làctiques sobre fons balsàmic i una mica terrós.
Entrada potent i carnosa. Bon volum amb pas llaminer i saborós. Molt bona acidesa.

REMELLURI RESERVA 2009

BODEGAS REMELLURI - Labastida ( Alava )

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.

35.00 €

RAVENTOS I BLANC... DE NIT

29.00 €

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.

GRAMONA IMPERIAL GRAN RESERVA

35.00 €

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

CASTILLO PERELADA BRUT RESERVA

17.00 €

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

21.00 €

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.

RECAREDO TERRERS BRUT NATURE
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.

34.00 €

PRIVAT 2015 BRUT NATURE ( CAVA ECOLÓGIC )

CELLER PRIVAT ( ALELLA )

21.00 €

Macabeu, Parellada, Pansa Blanca i Xarel·lo
De color groc pàl·lid amb reflexes verdosos. Bombolla fina
Al nas trobem aromes a fruita blanca, cítrics i ametlles verdes
En boca és lleuger i fresc amb una bombolla integrada i suau post gust.

PARXET MARIA CABANÉ GRAN RESERVA

CELLER PARXET – St. Sebastià dels Gorgs

28.00 €

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

SUMARROCA BRUT RESERVA

BODEGUES SUMARROCA – Subirats

23.00 €

Macabeu, Parellada, Xarel·lo i Chardonnay
En vista te un color groc pàl·lid, amb una bombolla fina i agradable.
Aroma molt fresc on es combina la fruita procedent del vi base amb les primeres notes
de pastisseria procedents de la criança de dos anys que té el cava.
En boca és afruitat i fresc.

BOLLINGER ESPECIAL CUVEE

BOLLINGER Ay – Champagne

85.00 €

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

MUMM Reims

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.

65.00 €

EL NOSTRE EXCLUSIU CELLER
VEGA SICILIA VALBUENA 5º 1987

D.O. RIBERA DEL DUERO

125.00 €

Es l’expressió́ més pura del vi negre a Vega Sicília, un criança que, entre fusta i ampolla arriba als 5 anys

BLECUA 2008 D.O. SOMONTANO

75.00 €

Dels cellers Viñas del Vero amb una selecció d´ull de llebre, merlot, garnatxa y cabernet Sauvignon de la anyada 2008.

ENATE CHILLIDA RESERVA ESPECIAL D.O. SOMONTANO

150.00 €

Un vi que conjuga potencia, elegància, complexitat, sedositat, profunditat i persistència.

CLOS MARTINET 1997 DOQ PRIORAT

75.00 €

Verema molt madura, amb graus alcohòlics elevats i concentració molt bona amb tanins suaus i rodons.

CLOS DE L´OBAC 1998

DOQ PRIORAT

70.00 €

Priorat de tota la vida, on la fruita acoblada de diferents varietats expressa la força d´aquesta bella comarca Catalana

GRAN CLAUSTRE PERALADA RESERVA 2000 DO EMPORDÀ

45.00 €

Vi elaborat tant sols amb les millors anyades a partir d´un raïm seleccionat, recollit sempre a mà i al punt de maduresa òptima.

CERVOLES 2001 DO COSTERS DEL SEGRE

65.00 €

Es tracta d'un cupatge de Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon, Garnatxa i Merlot. Amb 1 any de barrica de roure francès de gra fi.

MAS LA PLANA 1999
El vi de pago més emblemàtic de la família Torres i un dels grans cabernets espanyols.
A més a més amb notable reputació internacional. Anyada de llarg recorregut, amb tanins frescs i saborosos.

80.00 €

