VINS NEGRES / VINOS TINTOS
Pla del Bages:
ABADAL MATÍS (Celler Abadal) Mandó, cabernet i merlot. 10 mesos de criança
Aromes de fruita vermella madura, com cireres o mores. En boca, és ple, elegant i llarg.
EXIBIS (Celler Can Serra) Cabernet, sumoll i mandó. Jove
Aroma net i directe de fruita madura. Pas en boca fluid, untuós i amable.
Costers de Segre:
GOTIM BRU (Celler Castell del Remei) Ull de llebre, garnatxa, cabernet, i syrah. Jove
Expressiu, elegant i fresc.
ABADIA (Celler Raimat) Cabernet i ull de llebre. Jove ECO, Vegà
Aromes complexes de fruita madura i espècies. Estructurat i fi en boca amb final especiat.
ABADIA 50CL. (Celler Raimat) Cabernet i ull de llebre. Jove ECO, Vegà
Aromes complexes de fruita madura i espècies. Estructurat i fi en boca amb final especiat.
EL SILENCI DEL MOLÍ (Celler Raimat) Cabernet Sauvignon. 9 mesos de criança
Predominen les aromes de fruits del bosc i prunes amb balsàmics i fons torrats.
A la boca és elegant, amb bona estructura i de recorregut llarg.
PURA VIDA (Celler Undergraund) Garnatxa, ull de llebre i syrah. 12 mesos de criança
Aroma intens de fruites vermelles, mineral i de flors seques. Voluminós amb notes confitades i
fluid en el pas en boca.
Empordà:
VIDIVI (Celler Espelt) Lledoner, merlot i cabernet. 12 mesos de criança ECO
Aromes de fruita negra, balsàmics d`herbes i espècies. En boca és ferm i amb tanins abellotats de
fruita negra fresca.
TOCAT DE L’ALA (Celler Coca i Fitó) Carinyena, garnatxa i syrah. 4 mesos de criança, Vegà
En nas trobem nabius i gerds amb tocs de farigola. Entrada fresca i potent amb tanins suaus
rodons i agradables.
Ribera del Duero:
AUSTUM (Celler Tionio) Tinta fina. 6 mesos de criança, ECO
Nas intens i franc amb fruits vermells i flor blava. En boca fresc, elegant i afruitat.
LEGARIS CRIANÇA (Celler Legaris) Tempranillo i cabernet. 12 mesos de criança
En nas fruita madura amb torrats i balsàmics. En boca és ampli, equilibrat i de llarg post gust.
LEGARIS CRIANÇA ½ (Celler Legaris) Tempranillo i cabernet. 12 mesos de criança
En nas fruita madura amb torrats i balsàmics. En boca és ampli, equilibrat i de llarg post gust.

PROTOS ROBLE (Celler Protos) Tinta del país.
Nas expressiu, complex amb fruita fresca i espècies dolces. Sabor intens, afruitat i torrat. Amb
bon final.
Rioja:
VIÑA POMAL RESERVA (Celler Bodegas Bilbainas) Tempranillo. 24 mesos.
En nas violetes, fruits vermells i espècies dolces. En boca subtil, elegant i persistent.
VIÑA POMAL RESERVA ½ (Celler Bodegas Bilbainas) Tempranillo. 24 mesos.
En nas violetes, fruits vermells i espècies dolces. En boca sútil, elegant i persistent.
VIÑA POMAL CRIANÇA (Celler Bodegas Bilbainas) Tempranillo. 12 barrica.
Intensitat aromàtica alta. Vainilla, regalèssia, torrats. En boca fresc, equilibrat i suau.
VIÑA POMAL CRIANÇA ½ (Celler Bodegas Bilbainas) Tempranillo. 12 barrica.
Intensitat aromàtica alta. Vainilla, regalèssia, torrats. En boca fresc, equilibrat i suau.
MUGA CRIANÇA 24 MESOS (Celler Muga) Tempranillo, garnatxa, mazuelo i graciano.
Aromes a fruits vermells; sota bosc ben harmonitzats, amb fumats del pas amb fusta. En boca
voluminós, records de vainilla i fruits vermells. Amb bona acidesa.
MUGA RESERVA (Celler Muga) Tempranillo, garnatxa, mazuelo i graciano. 26 mesos.
Fruita madura, balsàmics, regalèssia, menta i final especiat.
Penedès:
CAN SUMOI (Celler Can Sumoi) Sumoll i garnatxa.
Aromes de fruita i flors. De sensació lleugera en boca, llaminer amb acidesa que aporta frescor.
CAN FEIXES TRADICIÓ (Celler Higuet) Ull llebre, merlot, cabernet i petit verdot. 12 mesos. ECO
Aroma profund i madur. Boca equilibrada. Gustós i carnós amb acidesa que refresca el glop.
Priorat:
GR 174 (Celler Casa Gran de Siurana) Garnatxa, cabernet, samsó, syrah, merlot. 5 mesos de
criança.
Aroma fruits vermells amb fons balsàmic i especiat. Entrada fresca, carnós i golós.
SCALA DEI PRIOR (Celler Scala Dei) Garnatxa, carinyena, cabernet, syrah. 12 mesos de criança.
Intenses notes de fruites del bosc amb tocs especiats i torrats. En boca és untuós i sedós amb
tanins madurs i elegants.
CAMINS DEL PRIORAT (Celler Álvaro Palacios) Garnatxa, carinyena, merlot. 6 mesos criança.
Concentració de fruits frescos vermells i tocs de vainilla. Ampli, càlid i amb un pas suau i fresc en
boca.

NONA (Celler La Conreria d’Scala Dei) Garnatxa, syrah, merlot, carinyena. 10 mesos. ECO
Buquet de fruits silvestres amb toc especiat i fumat. Fresc i golós en boca. Tanins dolços i
afruitats.
Montsant:
EL PISPA (Celler Vinos Pasante) Garnatxa. Jove.
Fruita madura amb tocs minerals i torrats. Saborós i equilibrat en boca
FR GUERAU. Merlot, carinyena. 12 mesos de criança.
En nas intens de fruita madura, tabac, xocolata. A la boca ampli, tanins madurs i bona acidesa.
SANT BRU (Celler Portal Montsant) Garnatxa, syrah, carinyena. 12 mesos de criança.
En nas fruita vermella i espècies. En boca voluminós amb tanins suaus i concentrats.
Terra Alta:
LA PILOSA (Celler H. Altés) Garnatxa peluda. 12 mesos de criança.
Molt aromàtic i especiat. Paladar refinat amb tocs refrescants.
L’ESTEL. Garnatxa, syrah, carinyena. 12 mesos de criança.
Nas intens i perfumat de fruita madura, golosa i fresca. Textura ample de tamí fos i amable. Final
llarg.
Conca de Barberà:
XIPELLA (Celler Clos Montblanc) Syrah, cabernet, samso. 16 mesos.
Aroma a fruita madura i tocs minerals. Tanins fins, ben integrats. Final llarg; persistent.
ABADIA DE POBLET (Celler Abadia de Poblet) Trepat, garrut, ull de llebre, garnatxa. 12 mesos.
Frescor, fruita i personalitat de la zona. Aromes de fruita negre, entrada elegant. Tanins suaus i
vellutats. Final llarg i persistent.
Somontano:
ENATE COLLITA. Cabernet i merlot. 6 mesos criança.
Aromes de fruits vermells; florals i de sotabosc. Paladar suau i rodó.
ENATE COLLITA ½. Cabernet i merlot. 6 mesos criança.
Aromes de fruits vermells; florals i de sotabosc. Paladar suau i rodó
VI ROSAT / VINO ROSADO
TORRES DE CASTA (Celler Torres) Carinyena i garnatxa. Vegà
Intens en nas amb aromes afruitats. Suau i fresc a la boca. Equilibrat.
TORRES DE CASTA 3/8 (Celler Torres) Carinyena i garnatxa. Vegà
Intens en nas amb aromes afruitats. Suau i fresc a la boca. Equilibrat.

PANSA ROSADA (Celler R.Raventós) Pansa rosada.
Lleuger i amb molt bona acidesa. Equlibrat, fresc i elegant.
BURNUS (Celler Portal del Montsant) Garnatxa.
Aromes a fruits vermells i flors. Carnós, voluminós, amb matisos afruitats. Post gust molt llarg.
RAIMAT CLAMOR (Celler Raimat) Cabernet, merlot, syrah, tempranillo.
Maduixes, cireres i aranyons en nas. L’entrada a la boca intensa, persistent i fresca amb un punt
dolç.
VI BLANC / VINO BLANCO
Penedès:
ERMITA D’ESPIELLS (Celler Juvé i Camps) Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay. ECO
Aroma fresc de fruita blanca amb un toc cítric. Equilibrat, refrescant, delicat i subtil.
VIÑA ESMERALDA (Celler Torres) Moscatell, gewürztraminer. Vegà
Aromes de fruites exòtiques. A la boca llaminer i dolcenc.
PERFUM (Celler Can Sumoi) Macabeu, malvasia, moscatell, parellada. ECO, Natural.
Lleuger i aromàtic. Perfumat de fruita blanca molt madura i flors de gessamí. Fàcil i agradable en
boca.
Costera de Segre:
RAIMAT CHARDONNAY (Celler Raimat) Chardonnay. ECO, Vegà.
Gran intensitat aromàtica. Meló, préssec i nectarina amb notes cítriques que aporten frescor.
Rodó i ben equilibrat.
Pla del Bages:
ABADAL PICAPOLL (Celler Abadal) Picapoll.
Molt fresc i lleuger. La fruita i les flors donen un nas ampli i intens. Bona acidesa i final llarg.
Rias Baixas:
LEIRAS (Celler codorniu) Albariño.
Bona intensitat en nas amb aromes a flors blanques. Pomelo, poma. Fresc, envolvent, amb bon
equilibri i toc mineral.
Rueda:
LA CHARLA (Celler Pasante) Verdejo.
Expressiu aroma de fruita blanca amb tocs tropicals. Pas en boca gustós que s’equilibra amb
l’acidesa ben integrada.

