Blancs Joves
Catalunya
EMPORDÀ ( 0-65 km )
PERAFITA PICAPOLL
ECO
22.00 €
Bastant potent aromàticament, agradable i ens convida a beure més i més. LLeuger però amb caràcter
fruitós.Es Perafita és l'únic vi crescut i elaborat íntegrament a Cadaqués. Us el perdreu?
Picapoll

Martín Faixó (Cadaqués)

Distància - 0 km

MARAGDA
18.50 €
Joventut eterna . En boca és molt viu i destaca per la seva lleugeresa. És un vi que definiríem com a
sec, fresc,saborós, acidesa refrescant i amb tocs florals. Molt fàcil de degustar i disfrutar.
Garnatxa blanca –Macabeu

Mas Llunes ( Garriguella )

Distància -28km

SARAU
24.00 €
Un vi humil, notes herbàcies,llevats i lleugera maceració pel.licular quasi impersceptible que l'hi
proporciona una lleugera consistència, cremositat afruitada i tendresa. Tornem als orígens. Criteris de
mínima intervenció.
Garnatxa Roja- Macabeu
Rim Jordi Esteve ( Rabós ) Disància-32 km
VERD D’ALBERA
21.00 €
En boca és fresc i persistent.Es destaquen les seves aromes herbàcies, cítriques amb un toc de fruita
madura.Lleugera voluminositat i cremositat.Un vi clàssic,de sempre i per sempre.
Garnatxa blanca –Moscatell-Chardonnay

Celler Martí Fabra (Sant Climent Sescebes) Distància - 39 km

FLOW
ECO
23.00 €
ÀURIA 2017
Tarongina,mimosa
i ametlles.Boca recta,fresca,seca i amb un subtil volum. Final llarg,salí, tocs madurs
i saborós.Un vi elegant i molt entretingut en nas. "Vé de gust" al paladar. Un producte diferent, curiós.
___________________________________

VARIETATS

Vi sense filtres i ni filtrat
Carinyena-Merlot-Picapoll
Sota els Àngels ( Cruïlles ) Distància - 65 km
SOMM NOM
ECO
24.25 €
Vi fet des de O a la vinya per un grup de sommeliers per aprendre tot el procés de vida en el vi. Gras ,
amb líes, complexe, sec, molt interessant, perfecte per aguantar-nos tot un àpat i no aburrir-nos.
100% Moscat de gra petit

La proporció àuria, coneguda com a proporció divina, es troba
freqüentment a la na
ale a i a ocia a la pe cepció d ha monia i
perfecció.

ELABORACIÓ

Chardonnay

“Bodegues Mas Vida” ( Cistella ) Distància- 47 km

Verema manual en el moment òptim de maduració.
El raïm es va desrapar i conduir a la premsa pneumàtica sense
mace ació El mo flo d e co eg i d na p ime a comp e ió mol
suau es va separar de la resta i va passar als dipòsits de fermentació
a on va fermentar durant 30 dies a una temperatura controlada de
15º.
Completada la fermentació, es va mantenir el vi en contacte amb les
seves lies durant un mes, amb remoguts cada 3 dies per a obtenir
major complexitat aromàtica i volum en boca.
Prèviament al seu embotellat, es va clarificar i estabilitzar per fred a
-3º de temperatura.

ÀURIA
19.50 €
Harmonia i perfecció.Aromes intenses, molt floral, fruites tropicals..tocs lleugerament dolços .En boca
és golós,fresc, persistent i equilibrat. Vi clarament afruitat
Moscat de gra petit

Mas Llunes ( Garriguella ) Distància -28km

NOTA DE TAST
MISSATGER
BLANC AUTÒCTON SELECCIÓ
22.00 €
Càlid,secant i potent. Maduresa i al mateix temps és fresc per la seva alta acidesa.Boca intensa i plena
de bones
sensacions, expressiu.
Producció 2.600 ampolles.Dos mesos en cups de ciment sota terra
PRODUCCIÓ
ALCOHOL
Color palla brillant. Aroma intens, molt floral, herbes de tocador,
fruita fresca, notes tropicals. En boca és golós, fresc, fruitat,
persistent i molt equilibrat.

Garnatxa blanca-Garnatxa Roja- Macabeu
10.600

13,5%

Celler Pujol Cargol (Masarac) Distància- 38 km

SOL I VENT BLANC
ECO
21.00 €
En boca és voluminós, fresc i cremós per la seva criança en ou i el treball realitzat amb les mares. Vi
versàtil i gastronòmic que ens mostra les seves varietats en estat pur, elegància i lleugeresa .Dos mesos
en ou de formigó
Macabeu-Garnatxa Roja- Garnatxa Blanca
Celler Espelt (Vilajuïga ) Distància - 25 km
FINCA OLIVARDOTS GROC D’ÀMFORA
22.50 €
Aromàticament presenta flors seques i matisos anisats amb un fons mineral de pedra seca.En boca és
rodó,sedós,secant amb una acidesa viva que ens ofereix un final llarg i complexe. Un gran vi
empordanès. Maceració pel.lícular seguida de fermentació i criança en àmfores durant 4 mesos
Garnatxa Roja – Garnatxa Blanca – Macabeu

Vinyes d’Olivardots (Capmany)

Distància - 45 km

VINYA SELVA DE MAR
ECO I BIO
30.00 €
En nas és únic. Elegant amb notes de cítrics i lleugera pinya madura. Bona entrada i bon equilibri. Final
fresc,persistent i llarg. Un vi singular amb un caràcter que no et deixarà indiferent. Criança en ampolla.
Garnatxa vermella –Moscatell d’Alexandría

Mas Estela (Selva de Mar) Distància - 15 km

IVA INCLÒS

LA BESTIA BLANCA
ECO
32.00 €
Vi en constant evolució, canviant en el moment que toca sa copa. Molt fresc però contundent alhora,
amb caràcter i pes en boca. Té una bona acidesa integrada, ens acarícia tot el seu pas per boca.Criança
en àmfores.
Xarel.lo
Tros d’en Ros ( Capmany ) Distància - 45 km
ANYET
ECO I BIOnNAT
24.50 €
Sense intervenció,sense barreres, tal qual.Diferent, es despulla lentament, cada copa ens sembla un vi
diferent.Increïble en nas, lleugeresa en boca. Infusiona amb les seves pells de 6-11 dies. Un empordà
diferent i atrevit.

Garnatxa Blanca- Garnatxa Gris

La Gutina (Sant Climent Sescebes) Distància - 39 km

Catalunya
PENEDÈS (191-226km)
MIRANIUS
ECO I BIO
22.00 €
Fresc,lleuger i relativament sec amb tocs fruitosos,sobresurten ses notes varietals. Acidesa molt viva
però agradable amb un bon pas en boca. Estructurat però fi,de trago fàcil , ens deixa una sensació de
calidesa al seu pas. Apte per vegans.
Xarel.lo
Celler Credo (Sant Sadurní d’Anoia ) Distància -198 km
MIRABELLES
ECO I BIO
36.50 €
Vi que explora la vivacitat i els matissos de la Malvasía de Sitges i el seu extraordinari potencial de
criança. Autòctona del Penedès,ens ofereix un vi extraordinàriament elegant,càlid, tocs anisats,
minerals i mantegosos.Únic a tenir en compte. Líes i 2 anys criança en ampolla.566 ampolles
Malvasia de Sitges

Celler Credo (Sant Sadurní d’Anoia ) Distància -198 km

CAN SUMOI XAREL.LO
ECO I BIO
23.00 €
Màxima expressivitat i autenticitat del Xarel.lo, i de la seva terra ( vinyes 600 m altura ) .Vi
cruixent,profund i sincer.Bona entrada ,elegant,lleuger, pur i fresc.Terrós i saborós. En boca és gras i
àgil a la vegada.
Xarel.lo
Can Sumoi ( Montmell ) Distància - 226 km
CLOS LENTISCUS
ECO I BIO
24.00 €
En boca és fresc i gustós,llarg i agradable .Marcades notes minerals del sòl del Garraf que es fonen dins
el glicèric cos pel “batonage” de ses lies. Un vi que ens transporta a altres temps. Vuit mesos en àmfores
Xarel.lo

Clos Lentiscus (Sitges- Parc del Garraf ) Distància - 219 km

CA N’ESTRUC
ECO
29.00 €
Puresa,sinceritat i humilitat, serien les paraules perfectes per descriure aquesta Garnatxa Blanc de
l’Anna. Molt subjectiva d’interpretar,a mi m’encanta . Criança en àmfores. Producció 678 ampolles
Garnatxa Blanca

Ca N’estruc (Esparreguera) Distància - 191 km

SASERRA
ECO
23.00 €
Demostració de les grans possibiltats d’aquesta varietat autòctona que està quasi extingida.Tocs
confitats i dolcencs en nas. Madur en boca,anisat, acidesa perfectament integrada, gens empalagós, un
gran descobriment.

Malvasía de Sitges

Vega de Ribes ( Sant Pere de Ribes )

Distància - 214 km

Catalunya
COSTERS DEL SEGRE
EKAM
32.50 €
Vinyes entre 800 i 1000m d’altura, de les més altes de Catalunya. En nas trobem notes florals i
cítriques.En boca és molt complexe, afruitat i glicèric per la varietat Riesling però fresc i acidesa
integrada per l’Albariño.Notes d'albercoc.

Riesling-Albariño

Castell d’Encús ( Talarn ) Distància- 290 km

Espanya
MANCHUELA
RETO
26.00 €
Mig volum, paladar elegant i lleugerament picant, elèctric. Mineralitat que ens envolta la llengua,
diferent, curiós i extremadament interessant.Sense cap dubte, un dels vins més frescos del
Mediterrani.
Albilla de Manchuela
Boedgas y Viñedos Ponce (Cuenca) Distància - 661 km

IVA INCLÒS

Espanya
CASTILLA Y LEÓN (762- 928 km)
PERPLEJO
18.50 €
Verdejo clàssic. Marcats fons anisats i balsàmics.En boca es mostra afruitat, amb volum i persistència.
Un vi molt fàcil pensat per agradar, ser disfrutat i no complicar al client.
Verdejo

Bodegas Álvarez y Díez ( Nava del Rey )

Distància - 927 km

FINCA LA COLINA
22.50 €
Aromes intenses, concentrades.Vi força glicèric amb una acidesa justa, ben integrada que deixa una
llarga i agradable persistència.Clàssic. Sauvignon Blanc
Vinos Sanz ( Rueda ) Distància - 875 km
QUINTALUNA
ECO
26.00 €
Fuig de les fruites tropicals, trobem tocs herbacis,intens. En boca es mostra complexe, amb
intensitat,gras,fresc i molt llarg en boca. El 60% del raïm són de vinyes prefiloxeres, un regal. Qualitat
preu, excel.lent.
Verdejo
Ossian Vides y Vinos (Nieva) Distància - 789 km
CARABALLAS
ECO
23.00 €
Nas refinat, tocs de pells cítriques. Pinya madura,herbes i compotes. Notes florals blanques molt
lleugeres, un verdejo que s'escapa una mica dels clàssics, mostrant-nos un vi d'una gran complexitat
que marca diferència,afruitat.
Verdejo
Finca las Caraballas ( Medina del Campo) Distància - 928 km
LOVAMOR
24.00 €
Atípic i molt personal.Nas immens:flors blanques,palla,codony,cereals torrats.En boca és molt
atractiu,la seva boca grassa combinada amb una frescor excepcional,elegant solució salina.
Albillo

Celler Alfredo Maestro (Peñafiel)

Distància -762 km

Espanya
RÍAS BAIXAS (1.197 - 1.323 km)
PIO PIO
ECO
31.50 €
Mínima intervenció, màxima expressió. Un albariño despullat, sincer i clar. Molt expressiu en
boca,electrificant, acidesa perfectament agradable,herbàci. Bellesa inexplicable
Albariño

Constantina Sotelo (Cambados) Distància - 1.299 km

LUSCO
24.25 €
Molt expressiu en nas, molt aromàtic . En boca trobem notes cítriques i herba fresca que l’hi
proporcionen una sensació de frescor. Acidesa molt marcada amb un final llarg..Fines líes.Lleuger i sec.
Albariño

Pazos de Lusco ( Condado de Tea ) Distància – 1.247 km

DO FERREIRO
25.50 €
En nas trobem fruita madura,poma i flors blanques.Entrada en boca fresc,fruita i amb una acidesa
equilibrada i integrada.En boca és rodó,salí, untuós i llarg. Final agradable i persistent. Paradigma
d'Albariño.
Albariño
Bodegas Gerardo Méndez ( Meaño) Distància - 1.197 km
PAZO SEÑORANS SELECCIÓN DE AÑADA
42.00 €
Aroma complexa i profunda. Boca amb forta personalitat , llarg i de volum molt intens , entre untuós i
gras. Molta potència. Ens deixa petjada des del principi al final, ens aguanta tot l'àpat. Un dels millors
vins del país sense cap dubte.

Albariño

Pazo de Señorans (Vilanoviña ) Distància - 1.323 km

IVA INCLÒS

Blancs amb criança de fusta
Catalunya
EMPORDÀ (0 - 65 km )
T'ESTIMI
30.00 €
Aromàticament tímid inicialment però que es despulla lentament, s'intueix l'Empordà. Entrada
exuberant, pas per boca estructurat,càlid i voluminós amb lleugera tenacitat. Salí. Un vi amb molt
sentiment i que es va descobrint a poc a poc el seu gran caràcter.
Lledoner Roig - Lledoner Blanc
7 mesos de roure francès
Espolla ( Somin D’Istiu ) Distància – 36 km
CAMINANTE
ECO
30.00 €
Cítric,exòtic,espècies dolces amb un toc suau de fusta secant.En boca és lleugerament gras però al
mateix temps fresc.Elegant,mineral i fi.Molt capaç de revelar l’expressió del seu sòl de granit.
Garnatxa-Chardonnay-Chenin

6- 8 mesos de roure francès

Terra Remota (Capmany) Distància - 45 km

DE CAP A PEUS
21.50 €
Flor de taronger, pomes madures, notes de mel .Càlid. Omple tota la boca, tocs minerals i secs,el seu
record és equilibrat i persistent. Vi típicament mediterrani, molt expressiu .
Garnatxa blanca –Macabeu

20% 4 mesos roure francès

Jordi Oliver Conti ( Garriguella ) Distància - 28 km

QUINZE ROURES
21.75 €
Aromes de fruits secs i anís. Ens sorprèn sa seu joventut i lleugeresa. En el seu equilibri destaca la
mineralitat,la calidesa i la fruita. Elegància desbordant. Vinyes d’entre 1906 i 1973 sobre sòls de
pissarra.
Garnatxa Blanca-Garnatxa Gris
5 mesos de roure francès
Celler Espelt(Rabós) Distància - 34 km
SINGULARS CARINYENA BLANCA
28.00 €
Aromes complexes i cítriques madures.En boca és delicat,subtil, lleugerament gras i mineral. Un vi que
un cop obert,és imparable,canviant constantment,màgic. Vinyes de més de 80 anys, 1000 ampolles
Carinyena Blanca

5 mesos de roure francès ( 25%) i ou formigó

Mas Llunes ( Garriguella ) Distància - 29 km

MASIA CARRERAS
29.00 €
Fresc en boca que acaba amb una final especiat.Les sensacions finals són de civada i d’una extrema
calidesa. Un vi tremendament llarg,fresc i amb un final fumat. Una joia de l’Empordà.Imprescindible.
Carinyena Blanca-Carinyena Roja-Garnatxa Blanca-Garnatxa Gris -Picapoll

12 mesos de roure francès

Martí Fabra (St Climent Sescebes) Distància - 39 km

SOTA ELS ÀNGELS
ECO I BIO
40.00 €
Fonoll Lleugers matisos de fusta nova,sense emmascarar la personalitat ni el paisatge d'on prové.De
pes mig en el rescorregut però molt persistent per la seva òptima acidesa.Vi amb força que emociona i
inspira.

Viognier-Picapoll

3 mesos de roure francès

Sota els Àngels (Cruïlles) Distància-65km

Catalunya
MONTSANT
DIDO BLANC
ECO
29.00 €
Records de tardor Mediterrània , fruita madura i llavors...Carnós i amb un final llarg.La voluptuositat,
l’elegància i la rectitud. Un vi llarg i amb una llarga vida.
8-9 mesos de roure francès- Àmfores

Macabeu-Garnatxa Blanca-Cartoixà

Venus la Universal (Falset) Distància - 306 km

VENUS
ECO
66.00 €
Madur,expressiu i amb caràcter.És cremós,amb volum i una agilitat sorprenent. Un vi llarguíssim que a
mesura que es va obrint,es fa etern.Blanc amb ànima de negre .Producció molt limitada. Top, top !
Cartoixà

10 mesos de roure francès

Venus la Universal (Falset) Distància - 306 km

IVA INCLÒS

Catalunya
CONCA DE BARBERÀ
MILMANDA
69.00 €
Aromes molt intensos i complexes amb tocs de vainilla i peres de St.Joan. Paladar gras i molt ampli
amb una excel.lent acidesa. Agradable expressió de ses notes afruitades. No calen paraules per un dels
.

vins més exclusius i clàssics.

Chardonnay

12 mesos roure francès

Torres (Vimbodí ) Distància - 279 km

Catalunya
PENEDÈS ( 209 - 212 km )
ESSENCIAL
ECO I BIO
27.00 €
Joan Rubió = Naturalesa en estat pur.Xarel.lo nu,natural i aeri. Fruit de la maceració amb les seves pells
durant 5 dies, trobem un vi amb aromes intensos,florals,viu, sedós en el pas i final llarg, molt nèt.
Xarel.lo

4 mesos de roure francès

Joan Rubió (Els Monjos ) Distància - 211 km

JEAN LEON
ECO
Notes aromàtiques potents a fruita tropical típiques de la varietat Chardonnay, amb lleugeres
pinzellades de torrats molt suaus que l’hi aporten complexitat.Fàcil, sempre agrada.
Chardonnay

2 mesos de r. francès

22.50 €

Jean Leon(Torrelavit) Distància - 209 km

EL ROCALLÍS
47.00 €
En nas és potent,intens,fruita blanca i herbes. Es denota persistència en boca, profund,voluminós, molt
cremós però alhora lleuger, et neteja el paladar. Molt mineral, salí.Records de brioixeria. Extra!
Incrocio Manzoni (Riesling/Pinot B)

5 mesos roure francès

Can Ràfols Caus(El Garraf ) Distància-212 km

SELMA DE NIN
ECO I BIO
60.00 €
Un blanc extrem i excepcional de gran qualitat. Amb una personalitat immensa, ens expressa els
orígens del seu terroir, amb un fons fumat,mineral i elegant. Una joia per descobrir, 1000 ampolles.
Vinyes a 750 m altura

8 mesos de roure francès

Roussanne-Marsanne-Parellada Montonega-Chenin

Celler Família Nin Ortiz ( Penedès ) Distància - 298 km

BLANC FUGITIU
NAT
28 .00 €
Jove,salvatge i lliure.En nas és espectacular,nèt i distès. Un vi clar,sense maquillatges,sense sulfits.Ens
transmet calma i calidesa,llarg en boca. Ens neteja la boca, súper xulo, aire fresc!
Xarel.lo

4 m roure francès-4 m àmfora

Bodega Clandestina (Sant Martí Sarroca ) Distància -216 km

ISTIU
37.00 €
En nas és exquisit,equilibri perfecte entre fruites i flors, i un lleu perfum de bóta molt ben posada.En
boca té una textura màgica, té pes però no pesa,flueix i llisca pel paladar i alhora persisteix .
Malvasía de Sitges - Xarel.lo

9 m roure francès

Enric Soler-Cal Raspallet (Torrelavit) Distància - 209 km

Catalunya
PRIORAT
LA SOLANA ALTA
ECO
50.00 €
Gastronòmic, elegant,expressiu i un plaer per els sentit. Una Garnatxa del Priorat amb la màxima
expressió, de caràcter i contundent. Un blanc que fa ombra a altres negres. Llarguíssim.Viu, excel.lent.
Garnatxa Blanca

8-9 mesos de roure francès-foudres

Mas Alta ( Vilella Alta) Distància -318 km

TERRA DE CUQUES
ECO I BIO
38.50 €
Textura untuosa, de pas sedós.Estructurat amb una fantàstica acidesa i un punt amarg final maravellós.
Complexe, un vi amb molt sentiment i tremendament especial. Molt gastronòmic. Una meravella.
P.Ximénez- Moscatell

12 mesos de fusta-ciment

Terroir al Limit ( Torroja del Priorat ) Distància - 302 km

IVA INCLÒS

Espanya
RÍAS BAIXAS (1.280 - 1.315km)
POUSADA
26.50 €
Assemblatge perfecte de dues varietats.Dens,però alhora lleuger i sedós a causa de la combinació de
criançes. No passa desapercebut, un gran vi a preu indiscutible. 11 mesos roure francès/ou formigó
Albariño-Treixadura

Destinos Cruzados (Condado do Tea Blanco) Distància - 1.280 km

PEPE LUIS ALBAMAR
35.50 €
Segons Xurxo , és la millor anyada d’aquest vi fins ara.Un vi marítim, expressiu, amb una estructura
indescriptible.Gras, tocs de pera i poma madura, acidesa llarga. Un vi que no s’oblida fàcilment.
Albariño

9 mesos roure francès/fudre

Albamar (Cambados) Distància - 1.299 km

FULCRO
ECO
30.00 €
Sòl únic (esquist) = Vi de terreny . Mínima intervenció, una de les millors joies que han passar per aquí ;
mineral,salí i frescor màxima.Ens costa de trobar, però val la pena, de veritat
Albariño

12 mesos roure francès

Adega Fulcro ( Sanxenxo) Distància - 1.305 km

A GRAÑA
31.00 €
Trobem molta poma àcida en nas,en canvi en boca trobem un vi madur.Acidesa explosiva,molt
marcada però increïblement integrada. Un vi molt llarg , canviant i que ens aguanta perfectament tot
un àpat.
Albariño
3 mesos de roure de castanyer
Nanclares y Prieto ( Sanxenxo ) Distància - 1.205 km
EULOGIO POMARES MACERACIÓ AMB PELLS
49.00 €
Original i harmoniós, extravagant.Impressionants tanins,atmetlla torrada, mel. Potència gustativa, no
apte per a tothom. Contacte amb pells durant dues setmanes.Un vi blanc taronja que incompleix totes
les regles.300 a

Albariño

10 mesos roure francès

Eulogio Pomares ( Meaño ) Distància - 1.295 km

Espanya
CASTILLA Y LEÓN (631-872 km)
MENADE SOBRENATURAL
ECO
54.00 €
Temps , complexitat,un vi natural de llarga criança com les elaboracions antigues a Rueda. Després d’
anys es manté tota la seva gama aromàtica de fonoll salvatge,nespra.. i roure. Una exquisidesa
"sobrenatural".
Verdejo
36 mesos de roure francès
Menade(Valladolid) Distància - 872 km
BELONDRADE Y LURTON
43.00 €
Fruites madures i fusta molt ben conjugades amb notes làctiques. En boca és ampli i perfumat.Inspirat
en els vins de Borgonya que ha superat totes ses expectatives.Un clàssic, s’ha de provar si no ho has fet
ja.
Verdejo
10 mesos de roure francès
Belondrade (La Seca) Distància - 854 km
OSSIAN
ECO
39.00 €
Aromes cítriques (més fresc que el Belondrade ) , fruites madures , herbes silvestres, especiat i roure
cremós. En boca és gras , potent i molt gustós. Final llarg.Un pes i una elegància que no us deixarà
indiferents.
Verdejo
9 mesos de roure francès
Ossian Vides y Vinos (Nieva) Distància - 849 km
BARCO DE LA CORNETA
ECO
29.00 €
Aromàticament, menys “empalagós” que altres Verdejos. Mineral,saborós,salí i ple de matisos. Un
gran blanc per redescobrir i donar una altra oportunitat a aquesta varietat.No ens marca gens la fusta .
Verdejo

9 mesos roure francès

Barco de la Corneta (La Seca)

IVA INCLÒS

Distància -911 km

Espanya
VALDEORRAS ( 1.040 - 1.097 km )
AS SORTES
48.00 €
Un godello madur, envolvent amb una gran expressió de fruita. En nas és una joia,elegància increïble i
d’un equilibri delicat.Notes cítriques i de codony.Un blanc elegant,considerat un dels millors godellos
aconseguits fins la data. Godello
8 mesos roure francès
Rafael Palacios(A Rúa) Distància - 1.040km
O PANDO
NAT
29.50 €
A què té gust un godello relament? Doncs si , aquest és el clar i xocant exemple. Pistes..poma verda i
àcida, funoll, molsa, cruixent.. abstenir-se qui no tingui ganes de jugar i de descobrir alguna cosa
diferent.
Godello
Àmfores – 10 mesos Roure francès
La Perdida ( Larouco ) Distància - 1.097 km
LOURO
25.00 €
Un vi que destaca per la seva expressivitat,elegància i transparència. Vi fresc amb tocs salins i
minerals.En nas ens transporta directament a les fruites cítriques. Excel.lent godello qualitat preu.
Godello-Treixadura

4 mesos en foudres

Rafael Palacios ( O Bolo ) Distància - 1.055 km

AS 2 LADEIRAS
28.50 €
Fruitós, despert, intens i complexe. Voluminós i de recorregut mig. Ben equilibrat, fons especiat i
untuós. Expressivitat màxima de la varietat Godello amb una combinació perfecte amb sa fusta.
Godello

8 mesos en roure francès

Viña Somoza Bodegas y Viñedos ( A Rúa ) Distància - 1.040 km

Espanya
RIOJA (655-657 km )
VIÑA GRAVONIA
33.00 €
En nas és fresc,aromàtic,complexe i desenvolupat, aromes de tercera generació.Rodó i molt fi. Un vi
amb molts matissos diferents. Personalment ,dels millors i més difícils d’aconseguir , vins blancs de la
Rioja.
Viura
48 mesos de roure francès
Bodegas López de Heredia (Haro) Distància - 657 km
HONORIO RUBIO LÍAS FINAS
25.00 €
Un Rioja desconegut que trenca esquemes, seguint la línea dels clàssics (untuositat i persistent) però
donant-nos uns tocs cítrics, lleugerament àcids, frescos i amb una vitalitat i energia única. Sorprenent i
diferent.

Viura

6 mesos de roure francès

Bodegas Honorio Rubio ( Cordovín ) Distància - 655 km

Espanya
VALLE DE OROTAVA (Tenerife )
TRENZADO
31.00 €
Un dels nous descobriments de les illes.Un nas amb notes herbàcies, mel, molts fumats i lleugers fruits
secs. En boca és cremós, mineral i salí. Vols una recomenació? No te’l perdis, va molt buscat!
Listan Blanco - Pedro Ximénez ( altres )

20% formigó - 80 % 8 mesos de roure francès

Suertes del Marqués ( Tenerife ) Distància - 2.628 km

Espanya
BIERZO
RARA AVIS
40.00 €
Fruita blanca madura, farigola, muntanya i marcada pruna groga madura. Boca extremadament
poderosa, amb una acidesa vertiginosa.. simplement espectacular, de pel.lícula. Producció 1.500
ampolles

Albarín

18 mesos de roure francès

Raúl Pérez ( Priaranza del Bierzo ) Distància - 1.051 km

IVA INCLÒS

Rosats
Catalunya
EMPORDÀ ( 0 - 45km )
FINCA OLIVARDOTS ROSA D’ÀMFORA
22.50 €
Color rosa salmó,aromàticament complex bouquet de cítrics com pell de taronja i pomelo,pètals de
roses,herbes mediterràniesi un fons mineral. Untuós i ampli,notes salines,acidesa viva que acaba amb
una subtil i fresca amargor final.
Carinyena Roja
Vinyes d’Olivardots (Capmany) Distància - 45 km
MARAGDA ROSAT
18.50 €
Trencant una mica amb els colors pell de ceba,Mas Llunes ens ofereix un rosat pujat de color,fruites
vermelles madures i floral. Un rosat empordanès, relativament afruitat,fresc i persistent
Garnatxa Negra-Syrah

Mas Llunes (Garriguella) Distància - 28 km

PERAFITA ROSAT
ECO
22.00 €
Rosat clar,lleuger,refrescant però amb una personalitat i un fons únic,amb caràcter. Flors vermelles i
lleugers tocs de gominoles. Entrada molt fresca en boca, notable gust a fruita vermella.
Garnatxa Negra-Merlot

Martín Faixó (Cadaqués)

Distància - 0 km

TERRA REMOTA CAMINITO
ECO
26.50 €
Aeri, floral però secant. Color pell de ceba, suavitat, molt i molt lleuger. Tobem delicades notes de
fruites del bosc i aigua de roses.Finura en persona, femení, plaer immediat.
Garnatxa negra

Terra Remota (Capmany)

Distància - 45 km

CONFIANÇA
ECO I BIO
29.50 €
Atípic,actualment en el seu punt òptim. No és un rosat de fruiteta, és un rosat de caràcter,de
treball,d’energia i d’un nivell imparable. Secant,delicat,salí,súper gastronòmic i frescor. 1.300 ampolles
Garnatxa Roja- Carinyena Negra

Àmfores -Inox-Roure

Cosmic Vinyaters (Agullana)

Distància - 45 km

Catalunya
MONTSANT
LA SOLUCIÓ ROSA
ECO
29.50€
Al nas no mostra la fruita vermella exuberant, ens proporciona més profunditat,més criança .És delicat
i amb matisos de fruita blanca.A la boca té pes i una magnífica textura grassa quasi dolça. Producció
1000 a.No és un rosat, és la solució rosa!
Venus la Universal ( Falset ) Distància-306km
14 mesos de roure francès i damajoanes

Garnatxa Gris,Negra i Blanca-Carinyena-Macabeu-Syrah

Catalunya
PENEDÈS ( 211-228 km )
CAN SUMOI LA ROSA
ECO I BIO
23.00 €
Vi lleuger,delicat i elegant. De nas expressiu i refinat, fruita vermella madura amb notes florals.En boca
és amable i àgil,amb una frescor final que el fa molt llarg.
Sumoll - Parellada -Xarel.lo

Can Sumoi ( Sant Jaume dels Domenys )

Distància - 228km

PIM PAM PINK
ECO I BIO
24.00 €
Aquest vi serà la teva alternativa si busques un cupatge diferent,una vinificació diferent, en definitiva,
una rosat especial .Tan lleuger com un blanc però amb el caràcter fresc, delicadament fruitat i juganer
d’un rosat

Macabeu-Garnatxa Blanca-Malvasía -Sumoll - Parellada -Xarel.lo

Vinyes Singulars ( Pacs del Pendès ) Distància - 211km

IVA INCLÒS

Vermells / Negres
Catalunya
EMPORDÀ ( 0 - 65 km )
SARAU
24 €
Fruiteta vermella i lleugerament confitada. És un vi afruitat , amb caràcter a conseqüència dels seus sòls
i el clima. Sense complicacions, per disfrutar i jugar.Un vi fàcil i desenfadat. 100% Empordanès
Garnatxa Negra – Samsó

6 mesos de roure francès

Rim Jordi Esteve ( Rabós ) Distància - 32 km

SENGLAR
22.50 €
Vi jove amb molta energia que demostra la seva tipicitat empordanesa ja que ens porta directament als
seus terrenys.Fruita negra confitada i tocs de fusta lleugera. Un senglar volador, rusticitat.
Samsó-Merlot-Garnatxa Negra

Només 20% vi envellit

Celler Mas Romeu(Palau) Distància - 24 km

RUCADA
ECO I BIO
23.00 €
Fruita vermella fresca, jove amb caràcter trapella. Bona acidesa,fresc i molt poc pesant amb tocs
mediterrànis i herbàcis. Un dels primers vins empordanesos més lleugers ideals per l'estiu.
Garnatxa Negra -Samsó

4-6 mesos de roure francès

Mas Estela (Selva de Mar)

Distància - 15 km

FRUITA MARE “ EL DE LA FIGA “
NAT
23.50 €
Molt fresc,molt fàcil per beure, clarament afruitat. Fruita molt madura,molt confitada, un vi sense pes,
molt lleuger. Un vi sense complicacions. Presenta un punt de carbònic,molt llaminer
Garnatxa- Carinyena

X

La natural( Pau)

Distància - 22 km

GLU GLU
NAT
NAT
23.00 €
Un rosat o un negre? Un vi que com el seu nom indica es beu sense remordiments.Terriblement lleuger.
Atractiu,divertit,molta fruiteta,totalment original, perfecte per l’istiu. En compte , és adictiu!
Garnatxa Negra

La Gutina (Sant Climent Sescebes)

Distància - 39 km

PERAFITA
29.50 €
També disponible anyada especial 2010
35.00 €
Color cirera intensa i brillant. Aroma a fruita madura,tardor i a espècies dolces. Fusteria. En boca es
noten els tanins marcats de roure, potents.Tocs especiats,torrats i equilibrats. Negre amb caràcter.
Garnatxa – Merlot – C. Sauvignon
8 mesos de roure francès
Martín Faixó ( Cadaqués ) Distància - 0km
ARKETIPO
ECO I BIO
30.00 €
Roig intens amb reflexes rubís.Subtils notes de cedre. Espècies com clau,aranyons i aromes de boscos
mediterranis.Boca rodona amb textura aèria delicadament envolvent.Caràcter.
Carinyena-Sirah-Merlot

6 mesos de roure francès

Sota els Àngels ( Cruïlles ) Distància - 65 km

EL MISSATGER
22.00 €
Vi fresc però amb caràcter, tramuntana.Potència en nas i amb boca, fumats,fruita vermella, punts de
reducció que desapareixen .No és un vi de llarga durada en boca així que pot combinar perfecta amb un
peix. Un vi tal com raja.
Samsó
x
Celler Pujol Cargol (Masarac) Distància - 38 km
COMA
VAIXELL
23.50 € Nas
perfumat,diferent, afruitat amb un lleuger torrat de la fusta. Vi molt llaminer, entrada en boca amb
suavitat.Explosiu com pocs vins joves però de sensacions fresques i agradables.
C.Sauvignon-Garnatxa- Merlot

3 mesos de roure francès

Celler Hugas de Batlle (Colera )Distància - 27 km

TERRA REMOTA CAMINO
ECO
28.00 €
En boca és elegant,especiat amb una entrada molt suau; aromes de regalèssia,tòfona i confitura de
fruits vermells. Vi agradable pels seus tanins vellutats i la seva finor aromàtica, perfecte,sense errors.
Syrah-Garnatxa -Cabernet S

12 mesos de roure francès

IVA INCLÒS

Terra Remota (Capmany ) Distància - 45 km

VIDES VELLES
30.00 €
Vinya recuperada, l'origen del celler. Poca extracció, una carinyena suau i súbtil però amb molta ànima,
energia i història.Terreny de ribera i sorrenc. Un alt empordanès delicat, sedós ? Aquest, no te'l perdis,
en Jordi és un poeta del vi.
Samsó
X
Rim Jordi Esteve ( Rabós ) Distància - 32 km
CAMÍ DE CORMES
33.00 €
L’entrada és càlida,pas elegant i fresc per la bona acidesa. Fidel expressió d’un vi empordanès. Vinyes
centenàries de samsó que conserva la seva frescor natural. Notes torrades i garrapiñades, potència i
caràcter.
Samsó
12 mesos de roure francès
Roig Parals( Mollet de Peralada ) Distància - 40 km
FINCA MALAVEïNA
32.00 €
Aromes potents a fruits negres amb un fons de notes especiades i torrades. Sensació de
cremositat,equilibri i amb una marcada personalitat de sa finca de la qual procedeix, la primera de
Perelada.Perfecció

14 mesos de roure francès

Merlot – C. Sauvignon- Cabernet Franc- Garnatxa - Syrah

Castell de Perelada(Perelada) Distància - 36 km

MASIA CARRERAS
32.00 €
Color cirera fosc.Aromes de fruita madura,minerals,espècies,xocolata i notes de criança. Molt potent i
saborós en boca,explosió de sabors i aromes.Té un final magníficament equilibrat i llarg.Especiat.
Samsó – Garnatxa – Ull de Llebre – C. Sauvignon - Syrah
(Sant Climent Sescebes) Distància - 39 km

12 mesos de roure francès

Celler Martí Fabra

CADAC
39.00 €
Intensitat aromàtica molt alta amb fruita vermella madura i herbes aromàtiques. Agradable i llarg pas
per boca amb tanins dolços molt presents. En boca és estructurat, molt torrat i especiat.
Garnatxa– Cabernet Sauvignon

12 mesos de roure francès

Martín Faixó ( Cadaqués ) Distància - 0 km

CALA ROSTELLA
43.00 €
Vocació mediterrània.Visió inèdita del Lledoner.Simfonia de fruites vermelles combinades amb herbes
aromàtiques de la zona. Lleus torrats. Entrega dòcil en boca, pas sedós y una llargada increïble. Figues i
menta, simplement magnífic.
Lledoner Negre
9 mesos
Mas Marés (Roses) Distància-19 km
VI DE LLUNA
ECO I BIO
57.50 €
Pissarra , molt licorós en nas ens mostra molta bellesa. Moltes espècies mediterrànies i en boca molta
fruita també madura i dolça. Molta personalitat i molt de cos .Un gran vi de sempre , per sempre.
Garnatxa Negra -Syrah - Samsó

17 mesos de roure francès

Mas Estela (Selva de Mar) Distància - 15 km

ENCARINYADES
ECO I BIO
29.50 €
Tres varietats que s'ajunten per donar-nos pas a un vi transgressor , diferent..un vi roig que ens parla de
cultura, modernitat i creativitat. Finura extrema on podem degustar la fruita i la mineralitat del sòl
granitic.

Carinyena Blanca- Ca. Gris-Ca. Negra

Cosmic Vinyaters(Agullana)

Distància - 45 km

Catalunya
CONCA DE BARBERÀ ( 261-271 km )
JORDIET
ECO
30.00 €
Nas potent a herbes balsàmiques,fonoll,passant a fruita confitada i el caràcter inconfundible del pebre
especiat .EquUn vi que les àmfores eduquen , sense adoctrinar, per mostrar el seu aspecte més varietal.
Trepat
6 m en àmfora de terracota Rendé Masdéu ( Espluga de Francolí ) Distància - 270 km
*Els guanys per la venta d’aquest vi són per la recuperació del Celler devastat durant les inundacions el

22 d’Octubre de 2019
ELS CORRALS
ECO I BIO
24.50 €
Molt especiat,fusta delicada, molta fruita vermella en nas, potència.Lliscant,impermeable a la
boca,curiós no? No te’l perdis. Finura extrema

Trepat

Celler Carlània ( Barberà de la Conca ) Distància - 262 km

IVA INCLÒS

8 mesos roure francès

Catalunya
COSTERS DEL SEGRE
ACUSP
45.00 €
Vinyes a més de 1000 metres d’altura. Vi fresc i floral, delicadament afruitat; també presenta notes
especiades. Sedós.Un pinot noir especial, lleuger i ideal per degustar amb peix. Res a envejar als Pinot
noir de la Borgonya

Pinot Noir

11 mesos de roure francès

Castell d’Encús ( Talarn ) Distància - 290 km

Catalunya
MONTSANT ( 303-316 km )
ALTAROSES
ECO
26.50 €
Net i brillant. Expressió de la Garnatxa, regalèssia i algún record de pastisseria.En boca és un vi fresc i
molt amable.Fruites vermelles llamineres,fumats.Cert record mineral,bon equilibri entre acidesa i
frescor.
Garnatxa
12 mesos en ciment
Joan d’Anguera (Darmós) Distància - 316 km
FRISTYLE
NAT
22.00 €
Vi que expressa tota la seva naturalitat.El resultat d'això és un vi que se sent lliure, que es comporta
diferent en boca, que flueix.Molt expressiu.Pas molt directe i bona estructura,reclama un altre glop.
Garnatxa- Samso

X

Celler Comunica (Falset)

Distància - 303 km

LES SORTS VINYES VELLES
27.00 €
Aroma complexa.A la copa hi trobem una gran varietat de matisos:pebre negre,cacau..L’entrada en
boca és càlida. Un vi madur , clàssic,agradable i rodó. Consistent, un gran vi.
17 mesos en barriques de roure francés

Samsó-Garnatxa

Celler Mas Roig ( Montsant) Distància - 309 km

HERAVÍ SELECCIÓ
ECO I BIO ECO I BIO
22.00 €
“C’est la terra qui parle” és la frase perfecta per definir aquest vi. Profunditat en aromes a fruita roja
confitada i balsàmics. Intens i expressiu.En boca està molt ben estructurat,càlid,persistent i alhora
ENGLISHdelicat.

Syrah- Samsó

8 mesos roure

Vinyes d’en Gabriel (Darmós)

Distància - 315 km

000

Catalunya
PENEDÈS ( 206 - 240 km )
AVGVSTVS ANTIGUES RESERVES
38.00 €
Intensitat aromàtica increïblement marcada,torrats , tabac i cafè súbtil. Majestuós, molt rodó i vellutat.
Difícil de descriure les sensacions que et desprèn un vi de 20 anys.
24 mesos en bótes de roure francès
Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc- Merlot

Avgvstus Forvm ( El Vendrell ) Distància - 240 km

SUMOLL
28.50 €
Fruita vermella deshidratada molt lleugera. Moltes notes característiques de la varietat autòctona. Tocs
minerals i amb un final que ens recorda la magrana àcida. No trobem gens de rusticitat,nèt.

Floral

Black fruit

Vegetable

Sumoll

4mesos en bótes de castanyer

Can Ràfols dels Caus( El Garraf ) Distància - 212 km

PAS CURTEI
26.00 €
Pas Curtei impacta i sorprèn en molts aspectes. Potent, s’expressa amb naturalitat,sense artifícis ni
aromes que emascaren l’autèntica personalitat pura de ses varietats.
Carinyena

15 mesos de roure francès

Merlot-Cabernet Sauvignon-

Alemany i Corrió ( Vilafranca del Penedès ) Distància - 214km

VIA FORA
ECO I BIO
29.00 €
Vi fluït i complexe amb caràcter.Intens al nas,aromes a fruita negra i lleugerament balsàmics. En boca el
trobem estructurat i molt expressiu. Un vi molt honest.
Cosmic Vinyaters(Alt Penedès)

Distància - 206 km

IVA INCLÒS

Sumoll

3 mesos en bótes de castanyer

Catalunya
ALELLA
BEIER DELS BARDISSOTS
NAT
T31.00 €
De les últimes vinyes a Catalunya de Beier , sinó la última , en surten en conta-gotes aquestes ampolles
d’un rosat/negre,amb un nas extremadament floral i un paladar que ens explota amb una mineralitat
fresca i una picant estimulant.

Beier

X

Oriol Artigas ( Can Perdiu ) Distància - 146 km

Catalunya
PRIORAT(298-318 km)
FREDI TORRES CLÀSSIC
25.75 €
És un vi profund,complex i elegant. Destaquem les aromes a fruita vermella , notes minerals per sobre
de lleugers torrats en bóta.En boca és intens,amb un final llarg i fresc.
10 mesos de roure francès
Syrah-Macabeu-Garnatxa -Carinyena

Fredi Torres (Gratallops)

Distància - 312 km

TERROIR HISTÒRIC
ECO
27.50 €
Una versió del Priorat terriblement lleugera, sucós i molt fàcil de beure. Ara mateix està perfecte per
beure, molta fruita,molt salí i súper súper fresc.

Garnatxa-Carinyena

6 mesos en dipòsits de ciment

Terroir al Limit (Torroja del Priorat ) Distància - 306 km

DUAIA
32.00 €
Seductor i poderós, perfumat en nas i ampli en boca. Ens recorda a sa fruita ben madura la qual es
fusiona amb sa pissarra, el sòl característic de la zona , tot i que amb una potència menys marcada.
Garnatxa-C. Sauvignon-Syrah

21 mesos roure francès

Bodegues Mas Martinet ( Falset ) Distància - 309 km

ELS PICS
26.00 €
Gran intensitat aromàtica, mineral i fruita madura. Herbes aromàtiques que persisteixen fins el final
Des del primer moment denota la seva expressivitat. Bon Priorat, a bon preu, sense complicar-se .
Garnatxa-Carinyena-C.Sauvignon-Syra

12 mesos de roure francès

Mas Alta ( Vilella Alta) Distància -318 km

FINCA DOFÍ
75.00 €
Finca Dofí és alguna cosa més que un vi. Una experiència que ens transporta al Priorat més autèntic. Un
vi pur,cautivador i sorprenentment vellutat. Concentrat, potent i autèntic,més rústic,més clàssic.
Garnatxa

19 mesos de roure francès

Álvaro Palacios (Priorat) Distància - 318 km

PLANETES DE NIN
ECO I BIO
40.00 €
Es despleguen aromes a fruites negres i punts baslàmics.Expressió de frescor i finura, potència del
terroir i el potencial de les varietats autòctones de les vinyes joves. PRIORAT en majúscules,extra!
Garnatxa-Carinyena

18 mesos de roure francès

Celler Família Nin Ortiz ( Porrera ) Distància - 298 km

GRATALLOPS
60.00 €
Fons floral, herbes aromàtiques i lleugerament terrós.Molt gustós,tanins abundants i madurs,una
acidesa llarga i alta. Molta confitura i fruita. Una de les millors anyades. Zero rustícitat , més frescor.
Garnatxa -Carinyena

16 mesos de roure francès

Álvaro Palacios (Priorat) Distància - 318 km

FERRER BOBET VINYES VELLES
42.00 €
Vi molt fruitós,violetes i herbes aromàtiques,suaus especiats i torrats. Mig cos, textura sedosa,mineral i
una frescor extraordinària, un dels objectius principals de sa bodega a partir dels sòls de licorella.
Carinyena-Garnatxa

15 mesos de roure francès

Ferrer Bobet (Falset) Distància - 300 km

VI DE VILA DE TORROJA
ECO I BIO
38.50 €
Un negre intens i seductor. Expressió fina del Priorat, fresc i molta fruita. Molta profunditat,elegància i
un vi que es despulla lentament a mesura que es va obrint. De les joies del Priorat
Garnatxa-Carinyena

12 mesos foudres fusta austríacs

Terroir al Limit (Torroja del Priorat )Distància - 306 km

IVA INCLÒS

c
Espanya
BIERZO ( 1.053-1.112km )
CAMINO DEL NORTE, SORADAL
29.00 €
Aromàtic,estructurat i agradable acidesa. Un vi canviant , que es va despullant a mesura que va
respirant. És viu ,fresc, alhora potent i molt elegant. Sorprenent.
Mencía

12 mesos de roure francès

Compañía Camino del Norte (Bierzo) Distància - 1.112 km

ULTREIA
26.25 €
Potent i carnós,de pas untuós i llaminer.Deixa agradables sensacions afruitades ben ensamblades amb
fusta i espècies.Tanins polits. Final llarg i persistent. Un clàssic de Raúl Pérez.
Mencía

12 mesos de roure francès

Raúl Pérez Bodegas y Viñedos (Valtuille de Abajo) Distància - 1.053 km

VILLA DE CORULLÓN
50.00 €
Vi extrovertit,delicat,envolvent i elegant. Corullón és una poesia en forma de vi, indescriptible, et fa
emocionar. Un paisatge mediterrani i atlàntic aporten sedositat, frescor i mineralitat al vi.
Mencía- 4%uva blanca

15 mesos de roure francès

Descendientes de Palacios(Corullón) Distància 1.058 km

Espanya
VALÈNCIA ( 610-638km)
EL VENENO
37.00 €
Màxim equilibri on trobem una explosió de notes Mediterrànies (lavanda,romaní,eucaliptus..).
Finíssim,sedós,tanins perfectament fusionats. Complexitat i perfecció.Realment verinós , ens costarà
trobar un vi similar.
Monastrell
12 mesos roure francès
Pepe Mendoza (Llíber) Distància - 638 km

Espanya
GRANADA
1368 CERRO LAS MONJAS
NAT
32.00 €
Un negre per trencar esquemes,diferent,potent, torrat , contundent...un vi elaborat a 1400 metres
d'altura ( vinyes més altes d’Europa ). Molts gustos a xocolata negra,cafè,torrats..fruita seca i confitada.
En nas? Una meravella, un vi autèntic. Molt complexe, paladar expert.
36 mesos roure francès
Garnatxa-Cabernets-Merlot

Barranco Oscuro Seleccion (Granada) Distància - 1.020km

EL PINO ROJO
NAT
25.75 €
Una raresa que et farà ballar el cap! Planeja suaument els nostres paladars com un bon Pinot Noir ,
però amb la majestuositat i l’elegància que l’hi ha transmés el terreny de l’Alpujarra.Flipa!
Pinot Noir

12 mesos roure francés

Barranco Oscuro Seleccion (Granada) Distància - 1.020km

Espanya
VALDEORRAS
O TESOURO
34.00 €
Poder aromàtic. Notes vegetals fresques com la menta.Lleuger i fresc. Fàcil de beure i acidesa delicada,
conseqüentment allarga tremendament el vi en boca. Varietat quasi inexistent. 1.200 ampolles
Brancellao ( Albarello )

9 mesos en roure francès

IVA INCLÒS

Viña Somoza ( A Rúa ) Distància - 1.090 km

Espanya
RIBEIRA SACRA (1.138 - 1.156 km)
“LOUSAS” VIÑAS DE ALDEA
ECO
26.75 €
Vi negre molt fresc i aromàtic: pebre negre,magrana i espècies. Paladar elegant i cristal·lí amb un munt
de sabor. Lleugers tanins, tocs florals i amb un final sec. Espectacular i perfecten exemple per descobrir
la Ribeira Sacra.
Mencía
11 mesos roure francès
Proyecto Envínate (Amandi) Distància - 1.155 km
PORTO DOS LOBOS
20.00 €
Quasi extingida, aquest cep ens mostra el seu caràcter salvatge i original en aquest vi ple de
matisos,subtils notes torrades i tanins vius. Equilibri complexe, pocs vins representen amb tanta
fidelitatat les notes de viticultura atlàntica. Producció limitada 900 ampolles .
10 mesos de roure francès

Brancellao

Adega Ponte Da Boga (Castro Caldelas) Distància - 1.138 km

SÍLICE
26.50 €
Fresc,profund amb una Mencía vegetal molt seductora,dolça i amb una complexitat aromàtica
increïble: fruita vermella madura...Amable,persistent, ens fa salivar, un vi amb xispa, adictiu,fumat.
Mencía-Albarello-Merenzao-Garnatxa

9 mesos foudres

Sílice Viticultores (Sober) Distància - 1.156 km

Espanya
RIBERA DEL DUERO ( 682 - 818 km )
LA PROVINCIA
25.00 €
Fàcil,qualitat-preu immillorable. En boca és suculent, golós però sense la maduresa ni el pes que
trobem en altres vins de sa mateixa varietat. Notes fresques , lleugeres , poca llargada en boca,finura.
Tempranillo - Garnatxa

11 mesos roure francès

Prieto Pariente ( Pedrosa del Rey ) Distància - 865 km

PAGO DE CARRAOVEJAS FINCA Y BODEGA
42.00 €
Cada cop més complicat d’aconseguir una ampolla . Si ja l’has provat, ja saps quin espectacle et
trobaràs , si encara no ho has fet ,no triguis més, s’ha de fer!
12 mesos de roure francès

Tinto Fino-Cabernet Sauvignon-Merlot

Pago Carraovejas (Peñafiel) Distància - 767 km

AALTO
43.00 €
Aromes afruitats i especiats de gran intensitat sobre un fons de regaliç. Tons minerals. En boca és
intens , amb tanins dolços i equilibrats. Final llarg i carnós.
20 mesos de roure francès i americà

Tinto Fino

Aalto Bodegas y viñedos (Quintanilla)

Distància - 795 km

PSI
44.00 €
Molta fruita , refinat, fresc i intens en boca . Súbtils notes de fusta molt ben col.locades. Molt més sedós
,refinat i elegant que altres Ribera, els tanins no són tan agressius. Molt delicat
18 mesos de roure francès i ciment

Dominio de Pingus (Roa)

Tinta Fino- Garnatxa

Distància - 787 km

VALDECASTRILLO DE DUERO
23.00 €
Ric i ple , clàssic ( rústic ) . Aromes i sabors intensos però alhora fresc. Tocs de lleugera fusta, la justa per
no amagar la gran explosió d’espècies i fruita negra . Deliciós , qualitat-preu immillorable!
Tinto Fino

12 mesos roure francès

Celler Alfredo Maestro (Peñafiel)

Distància -762 km

LA HORMIGA DE ANTÍDOTO
38.00 €
Torrats ben integrats,làctics,especiats i regalèssia.Intensitat alta en boca,fruita,molts balsàmics i
vellutada. Agradablament tànic, voluminós,equilibrat,carnós amb cos.Convida a beure. Punt diferencial
a la resta de Riberas
Tinta Fina
18 mesos de roure francès
Bodega Antídoto ( Soria) Distància – 682km
BOSQUE DE MATASNOS
34.00 €
Altitut i poca invasió de la barrica. Intens, bon equilibri entre acidesa i tanins.Voluminós complexe ,
fruita molt present amb tocs especiats i torrats lleugers. Llarg retrogust ,potència de fruita.
Tinto F.- Garnatxa-Merlot-Malbec

12 francès

Bosque de Matasnos (Peñaranda de Duero) Distància - 732 km

IVA INCLÒS

FINCA “ EL PERUCO “
ECO
40.50 €
“ El vi es fa a la vinya” és el lema de Goyo, entrenyable persona! Vinyes de més de 100 anys,a 900
metres d’altura amb una terroir de sorra i “ cantos rodados “. Com és el vi? Increïble , com voleu que
sigui? De les coses més extraordinàries d’aquest any! Fruita negra,elèctric,picant,salí i diferent. Per fi!
Tinto Fino-Albillo

36 mesos de roure francès

Goyo García Viticultor( Burgos) Distància - 741 km

PÍCARO DEL AGUILA
ECO
33.00 €
Fresc i intens, amb un equilibri perfecte entre fruita i criança. Tocs mentolats i espècies. En boca és
gustós,agradablement tànic i suficientment fresc per fluïr sense pesar. Final prolongat i rodó.
Tinto F- Garnatxa-Bobal- Albillo

19 mesos roure francès

Dominio del Águila (La Aguilera)Distància - 748 km

FLOR DE SILOS
47.50 €
Un dels pocs vins d’Europa de vinyes prefiloxeres.Expressió extraordinària: minerals i elegància .
Complexitat aromàtica:cireres,trufa,nou moscada..Carnós,poderós però amb una finura i frescor
incomparable.
Tinta Fina
16 mesos de roure francès
Cillar de Silos (Quintana del Pidio) Distància - 752 km
TOMÁS POSTIGO
37.00 €
Un clàssic que no falla.Molta concentració,fruita negra i potència de fusta. Fruita molt intensa,tanins
dolços i madurs, regaliç i herbes aromàtiques.Final de boca llarg i persistent. 12 mesos de roure francès
Tinto Fino-Merlot-C.Sauvignon-Malbec

Bodegas Tomás Postigo ( Peñafiel) Distància - 766 km

MAURO
41.00 €
En nas és molt nèt i potent ( fruita vermella,terrosa).Amb nervi en boca, tanins polits però marcats amb
una acidesa fantàstica. Textura envolvent i sense estridències. Discreció,serietat i delicadesa.
Tempranillo – Syrah

16 mesos de roure francès i americà

Mauro ( Tudela de Duero) Distància - 818 km

NEO
39.50 €
Fruits vermells , cireres verdoses i notes florals.Un vi amb bastant de cos, tanins presents que van
desapareixent quan l’hem obert.L’acidesa està controlada , llarga persistència i longitud.
Tempranillo

22 mesos- roure francès i americà

Bodegas y Viñedos Conde-Neo ( Burgos) Distància - 743 km

FLOR DE PINGUS
93.00 €
Nas molt intens on es pronuncia la bona maduració.Fruita molt molt madura,tocs florals.Més tard
surten es cafés i sa xocolata.Espècies, balsàmics i tocs vegetals.Vi que sorprèn, punts dolços però
voluminós a la vegada, vins i situacions que no es repeteixen.

Tinta Fina

18 mesos de roure francès

Dominio de Pingus (Roa) Distància - 787 km

Espanya
RIOJA (608 - 666 km )
GOMEZ CRUZADO RESERVA
28.00 €
Vinyes molt antigues, tres sòls diferents que combinats, aporten potència,estructura i elegància. Pensat
per perdurar i amb molta càrrega de fruita, fuig de les aromes de pells tan típiques a la Rioja.
Tempranillo

18 mesos de roure francès i americà

Bodegas Gómez Cruzado (Rioja Alta ) Distància - 657 km

TENTENUBLO XÉRICO
NAT
25.25 €
Mínima intervenció,nova generació. Un vi que fa olor al celler i a la collita.A primera vista sembla
modest,però resalta per el no sé què..Fresc,cruixent,alegre i alegre.Vi de poble,que trenca esquemes.
Tempranillo-Viura

Ciment

Tentenublo (R. Alavesa ) Distància-627 km

MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA
30.00 €
Intens , profund i amb gran personalitat. Fruita madura ben equilibrada amb la fusta, tanins fins , ben
estructurat i amb una gran persistència final. A ningú l’hi amarga un clàssic no? Distància - 608 km
Tempranillo-Garnacha-Mazuelo-Graciano

17 mesos de roure americà

Marqués de Murrieta (Logroño)

MONTESA CRIANÇA
24.50 €
Aromes especiats , roure cremós i torrats. En boca és suau , torrat i amb uns tanins molt i molt delicats.
Vi ideal per degustar amb el peix per la seva finura,alhora la seva fruita i la seva facilitat.
Tempranillo-Garnacha-Mazuelo

12 mesos de roure francès

IVA INCLÒS

Palacios Remondo (Álava ) Distància - 638 km

REMÍREZ DE GANUZA RESERVA
64.00 €
Una de les millors anyades de la Rioja amb una de les cases més emblemàtiques de la zona, què ens
espera ? Potència però amabilitat, tanins marcats però alhora frescs,maduresa i sedositat, explosió de
fruita, un gran vi.

Tempranill-Graciano-Viura-Malvasia ( pells )
de Ganuza (Samaniego- Rioja Alavesa ) Distància – 644 km
PHINCA HAPA
BIO

26 roure nou francés i americà

Remirez

31.50 €
Un estil totalment diferent, fermentació sencera del raïm per això la seva fantàstica frescor i perfum,
flors silvestres i espècies.Molt més lleuger que la resta, molta fruita.
Tempranillo- Graciano

12 roure francès

Bodegas Bhilar ( Bilar ) Distància – 630 km

MUGA CRIANÇA
28.50 €
Fusió entre aromes de fruits vermells i torrefactes en nas, la fruita cobra més protagonisme en boca fins
completar un conjunt equilibrat i ampli. Un vi de sempre, per sempre.
Tempranillo-Garnacha-Mazuelo-Graciano

24 roure francès

Bodegues Muga ( Haro ) Distància – 656 km

ALLENDE NATURE
NAT
30.00 €
En nas predomina sa fruita sobre els tons suaus de criança de sa bóta. En boca és seriós i viu , amb
potència i un gran equilibri, ampli i gustós combinant frescor i sutilesa. Un cop el tastes, no hi ha volta
enrrera
Tempranillo
5 mesos roure americà
Finca Allende (Briones) Distància - 662 km
PREDICADOR
34.50 €
Combina maduresa i frescura,potència amb elegància d'una manera nèta i moderna . Un Rioja
excel.lent,actual que representa perfectament l'estil de la bodega a un preu molt competitiu.
Tempranillo-Garnacha-Graciano-Mazuelo
Sonsierra) Distància - 666 km

16 mesos roure francès

Bodega Contador (San Vicente de la

PROPIEDAD RESERVA
35.00 €
Bona entrada , sobretot elegant, fresca i suau. En boca és delicat, notes torrades, amb un final de llarg
recorregut i una bona acidesa. És el germà gran del Montesa, una nova generació de Riojas que donaran
guerra.
Garnacha
14 mesos- roure francès
Palacios Remondo (Rioja Baja) Distància - 638 km
FINCA VALDEPOLEO
29.50 €
Vibrant i fresc, molt súbtil i en completa harmonía. Atractiu en nas, molta fruita vermella i també
negra,profund. En boca és delicat, amb cos i nervi, tanins polits i sense arestes. Una altre clar exemple
de la nova generació de Riojas.

Tempranillo

14 mesos de roure francés

Bodegas Pujanza ( Laguardia )

Distància - 632 km

VIÑA TONDONIA RESERVA
37.00 €
En nas molt fi amb lleugers aromes de vainilla. En boca és sec ,suau , rodó, molt desenvolupat i
evolucionat. Anyada perfecta. Final llarg i molt persistent, no falla mai.Quina millor manera d’acabar el
recorregut per la Rioja, un exemple viu!
72 mesos de roure americà

Tempranillo-Garnatxa-Graciano-Mazuelo
Bodegas López de Heredia ( Vizcaya ) Distància - 657 km

IVA INCLÒS

Espumosos

Corpinnat
TERRERS BRUT NATURE GRAN RESERVA
ECO
31.50 €
És un espumós totalment sec , sense addició de sucre d’expedició. En boca és potent , molt gustós ,
bona acidesa , bombolla fina amb un toc amargant final molt agradable. Data degorjament :
Xarel.lo-Macabeu-Parellada

68 mesos criança

Recaredo (Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 202 km

TORELLÓ BRUT NATURE
27.50 €
Se’ns presenta rotund, fruitós, dotat de una acidesa nerviosa que l’hi aporta un final net, absolutament
sec i delicadament amarg que el fa totalment recomanable als adeptes dels vins seriosos.
Data degorjament :

Xarel.lo-Macabeu-Parellada

36 mesos criança

Torelló

Distància - 195 km

TURÓ D’EN MOTA
ECO
102.00 €
L’elegància de la senzillesa: una vinya única,una varietat única de raïm, una anyada i una producció
limitadíssima.Gran intensitat i equilibri, finor i perfeccionament. Fruites molt expressives i una frescor
sense precedents. El meu amor platonic. Data degorjament :
Xarel.lo

120 mesos criança

Recaredo (Sant Sadurní d’Anoia)

Distància - 202 km

Cava
CUVÉE FIONA BRUT NATURAL
ECO
22.50 €
Fàcil , natural..sense gaires pretencions però s'acosta a l'estil champagne : amb una bombolla fina,cítric,
fresc , àcid i amb un punt final glicèric molt agradable. Data degorjament :
Xarel.lo-Macabeu-Parellada

9-15 mesos criança

Organic Wine ( Sant Sadurní d'Anoia ) Distància - 210 km

AGUSTÍ TORELLÓ MATA GRAN RESERVA BARRICA
33.75 €
En boca apareix sec i molt glicèric, amb espuma densa i cremosa , destacant la frescor de la fruita i les
notes balsàmiques sobre un fons de torrats de la bóta i vainilla.Contundent. Data degorjament :
Macabeu

48 mesos criança

Agustí Torelló Mata(Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 217 km

RASCARÀ BRUT NATURE
ECO
47.50 €
El seu perfum és delicat i precís,amb notes salines que t'aproximen a una boca, on el carbònic, t'acarícia
amb una textura de seda extrema. Escasses i delicioses 800 ampolles d'aquesta primera anyada.
Data degorjament :

Xarel.lo

24 mesos criança

Bufadors (Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 202 km

RICARD MARTÍNEZ DE SIMÓN
49.50 €
Cava madur. Poma al forn,llevats,cereals,lleugers tocs especiats i fumats.Fruits secs.En boca és
cremós,bona acidesa,lleugers cítrics amb sensacions de mantega torrada.Final llarg i persistent.
Personalment , un cava amb molt sentiment , màgic. Data degorjament :
Chardonnay

132 mesos criança

Rimarts (Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 207 km

UVAE
41.00 €
Llevats torrats,mermelades i pebres suaus. Sabors molt equilibrats amb una lleugera acidesa i una
evolució molt agradable.Un final de boca molt llarg,inolvidable, únic. Molt vínic. Data degorjament :
Chardonnay- Xarel.lo

Mínim 80 mesos criança

Rimarts (Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 207 km

RIMARTS 24 BRUT NATURE RESERVA
23.00 €
Aromes intensos de bona criança ( herbes , fruites madures i torrats). Ideal per menjar ja que el seu
trago és molt més llarg i persistent, també ens ajuda a desengrassar el paladar. Data degorjament :
Macabeu-Parellada-Xarel.lo

25-30 mesos criança

Rimarts (Sant Sadurní d’Anoia)

IVA INCLÒS

Distància - 207 km

Conca del Riu Anoia
GRAN RESERVA DE LA FINCA
ECO I BIO
31.50 €
En boca és explosiu, una fruita exuberant , fresca condueix aquest cava de llarg recorregut. La bombolla
és molt fina i fresca. Notes cítriques , torrades i de pastisseria. Data degorjament :
Xarel.lo-Macabeu-Parellada

36 mesos criança

Raventós i Blanc (Sant Sadurní d’Anoia) Distància - 202 km

DE NIT ROSAT
ECO I BIO
28.50 €
Entrada en boca amb sensació fruitosa que es transforma en frescura. Predomini del torrat de la
criança : ametlla delicada. Suau, lleugerament afruitat i molt agradable. Data degorjament :
Macabeu-Xarel.lo-Parellada-Monastrell

18 mesos criança

Raventós Blanc (Sant Sadurní) Distància - 202 km

TEXTURES DE PEDRA
ECO I BIO
36.00 €
El color tronjat et desconcerta al mateix moment que t’atrau (blanc de negres).Estructura,rodó,fruita
blanc i negra,tot va acompanyat. Sec i nervi. Edició limitada. Data degorjament :
Xarel.lo Vermell-Bastard Negre-Sumoll

42 mesos criança

Raventós i Blanc (Sant Sadurní) Distància - 202 km

Clàssic Penedès
VATUA! RESERVA
ECO
25.00 €
Extramadament carinyós,floral,fruiteta, delicadament dolçenc..adictiu.Acidesa fresca que el fa 0%
empalagós, gras i molt agradable.Per els que no els hi agrada els caves tan secants. Data degorjament:
Moscatell-Parellda-Gewürztraminer

24 mesos criança

Colet Vins (Pacs del Penedès ) Distància - 215 km

ASSEMBLAGE EXTRA BRUT RESERVA
ECO
33.00 €
Color ambre salmonat pàl.lid.Bombolla fina i molt ben integrada. Expressiu en aromes amb caràcter a
acides.Data degorjament:
Pinot Noir – Chardonnay
30 mesos criança
Colet Vins Distància - 215 km
GRAN CUVÉE ROSÉ RESERVA
ECO
23.50 €
Color rosat intens ,bombolla delicada i ben integrada. Mares fines i brioixeria. En boca es declara
equilibrat,gustós,gras i llarg.Ens neteja el paladar, molt gastronòmic i amb una acidesa perfecte.
Data degorjament:

Merlot – Pinot Noir

30 mesos criança

Colet Vins Distància - 215 km

Ancestral
PACIÈNCIA
ECO I BIO
35.00 €
Llevadura,fons d’espècies i amb tons minerals. Boca cremosa i xipejant,amb un carboni molt ben
integrat que potencia i escampa la seva complexitat per tota la boca. Gran sinceritat de terrer i
varietat.Fermentació en àmfora d’argila.

Carinyena Blanca

Cosmic Vinyaters (Agullana)Distància - 45 km

ELEMENTAL
ECO
26.50 €
Molt net, refrescant i sec. Amb un acabat en boca perfecte, minerals salats i pes molt agradable. Genial
per a si mateix i perfecte maridatge per a qualsevol cosa de mar, Molt gratificant, serveix de bona
introducció per als ancestrals. Macabeu-Xarel.lo
Vinyes Singulars ( Pacs del Pendès ) Distància - 211km
TOMA CASTANYA
ECO
26.50 €
Molt profund,caràcter marcat i diferent degut al seu contacte amb fusta de castanyer. Molt curiós però
alhora molt agradable, ben elaborat, sense arestes. Sec, delicadament voluminós i persisitent.
Xarel.lo

Fermentat en bóta de Catanyer

Vinyes Singulars ( Pacs del Pendès ) Distància - 211km

XIU-XIU ROSAT
ECO
23.75 €
Entrada lleugera on podem percebre les tímides notes de fruita vermella.El seu carbònic xiuxiueja de
manera lleugera per tota la boca i provoca pessigolles que confirmen les notes de fruita.Un vi gens
pesat,refrescant però amb caràcter i elegant.

Garnatxa Negra

Enlaire Vins ( Subirats) Distància - 201 km

VITALITAT
ECO I BIO
23.50 €
Quasi com un refresc, és un espumós molt lleuger , molta fruiteta i floral. Molt fàcil , per beure com
apreitiu
o
durant
un
àpat
en
aquells
dies
de
tanta
calor.
Parellada – Muscat

Cosmic Vinyaters (Penedès)Distància - 197 km

IVA INCLÒS

Champagnes
LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
58.00 €
Acidesa perfecte,lleugeresa.Pas estructurat i persistent. És complert i modern sense deixar de ser un
clàssic. Sec i vinós,elegant i enèrgic,amb una vibració única.
Chardonnay-Pinot Meunier- Pinot Noir
Louis Roederer (Épernay) Distància 1.005km

LONGITUDE LARMANDIER-BERNIER, EXTRA BRUT PREMIER CRU
ECO I BIO
53.00 €
Raïm procedent de Premiers Crus. Poma verda amb notes minerals i cítriques.Nèt,carnós,bombolla
molt fina i ampli en el paladar.
Chardonnay
Larmandier Bernier ( Vertus ) Distància 1.012 km
INVITATION , EXTRA BRUT PREMIER CRU
ECO I BIO
42.00 €
Un xampany amb aromes a fruita madura,pruna i algunes notes lleugeres torrades. En boca és un
xampany fresc i equilibrat. Encantador.Una bona porta d’entrada per descubrir aquests vins escumosos
de renom mundial Chardonnay-Pinot Meunier- Pinot Noir
Huré Frères ( Ludes )
Distància 1.009 km
LES PARCELLES BOUZY, BRUT GRAND CRU
BIO
43.00 €
Un xampany de llarga criança, que provingui d’un Grand Cru com pot ser Bouzy, noble i a un preu com
aquest, no és fácil de trobar. Gran qualitat. Delicat i elegant , però amb l’estructura i el caràcter d’un
Grand Cru Chardonnay- Pinot Noir
Pierre Paillard ( Bouzy )
Distància 998 km
CUVEE FIDELE BRUT NATURE
BIO
61.00 €
Aromes florals en nas amb tocs especiats. En boca és franc, mostran les notes de fruits vermells, amb
una acidesa que l’hi aporta una estructura ferma. Final llarg i persistent, molta personalitat.Un xampany
per als amants de la puresa
Pinot Noir
Vouette&Sorbee ( Buxières-sur-Arce )
Distància 878 km

Magnums
Blancs
Terra Remota Caminante Empordà (Garnatxa - Chardonnay - Chenin) 2018 eco
T’estimi Empordà ( Garnatxa Blanca – Garnatxa Roja ) 2017
Quinze Roures Empordà ( Garnatxa Blanca - Garnatxa Gris ) 2017
Albamar Rías Baixas ( Albariño ) 2018
Tempus Vivendi Rías Baixas ( Albariño ) 2018

63 €
69 €
46 €
53,50 €
51€

Cava
Rimarts 40 ( Xarel.lo - Macabeu - Parellada - Chardonnay ) 2014

58 €

Negre
Terra Remota Camino Empordà (Garnatxa - Cabernet Sauvignon - Syrah) 2017 eco
Bestia Negra Empordà ( Samsó- Garnatxa ) 2014 eco i bio
Pujanza Hado Rioja ( Tempranillo ) 2015
Embruix de Vall Llach Priorat( Garnatxa – Merlot-Syrah-Carinyena-Cabernet Sauvignon ) 2017
La Montesa Rioja ( Tempranillo - Garnatxa-Mazuelo ) 2016
Pícaro del Águila Ribera del Duero ( Tinto Fino-Garnatxa-Bobal-Albillo ) 2016 eco
Pago de Carraovejas Finca y Bodega Ribera del Duero ( Tinto Fino-Cabernet S - Merlot ) 2015
Pago de Carraovejas Finca y Bodega Ribera del Duero ( Tinto Fino - Cabernet S - Merlot ) 2016

60 €
73 €
48 €
65 €
49 €
82 €
90 €
92€

IVA INCLÒS

França
Beaujolais
LA GALOCHE (negre)
ECO I BIO
26.50 €
Es tracta d’una excel.lent i característica expressió de Beaujolais d’un productor orgànic de quarta
generació. Exuberància juvenil. Fresc,floral, sedós,picant i moltes fruites vermelles. Sense pretencions.
Sis mesos en formigó.

Gamay

X

Domaine Saint-Cyr ( Anse)

Distància - 568 km

Bourgogne
GRAN ARDÈCHE (blanc)
27.00 €
En boca és dolç , rodó i suau amb notes torrades i tanins molt fins. Ametlles torrades,vainilla i fruites
blanques.Un clàssic Chardonnay francès,d’una qualitat- preu immillorable.
Chardonnay

12 mesos de roure francès

Louis Latour ( Beaune)

Distància - 407 km

Languedoc
BILBO (negre)
ECO
26.00 €
Per fans de la Garnatxa. Fruita vermella que esclata en boca, espècies. Molt fresc amb notes a pebre
negre. Textura neta,agradable. Demana seguir bebent , molt fàcil, molt divertit.
Garnatxa-Syrah-Cinsault

X

Marie et Frédéric Chauffray ( Arboras ) Distància - 238 km

Alsace
TRAPET ( blanc ) ( Gewürztraminer Riquewihr )
30.00 €
Bon recorregut amb notes dolces (mel) i lleugerament àcides. Persistent. Molt glicèric,càlid, fruita en
compota, dolçor molt agradable que combina a la perfecció amb la seva lleugera acidesa.
Gewürztraminer

12 mesos

Domaine Trapet ( Dijon ) Distància - 719 km

LEON BEYER RIESLING (blanc)
27.00 €
Relativament sec , refinades i delicades fruites, amb un bouquet mineral i notes florals. Coneguda com
una de les varietats més apreciades de tot el mon,Leon Beyer plasma a la perfecció la seva expressivitat
més nua.

Riesling

9 mesos de roure francès

Leon Beyer ( Eguisheim ) Distància - 945 km

Côtes -du-Roussillon
CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES (negre)
37.00 €
Vi de concentració natural,molt aromàtic i sense excessos.Perfumat,exòtic i complexe, amb la puresa
pròpia de casa seva.De tanins suaus,amb un bon fons mineral.
Garnatxa-Carinyena- Syrah

12 mesos roure francès

Le Clos des Fées ( Rivesaltes ) Distància - 105 km

Alemanya
Pfalz
VILLA WOLF ( blanc )
22 .00 €
Net,afruitat i dolçenc , lleuger als seus peus,que mostra l’encant aromàtic de la varietat sense ser pesat
ni ponderós. Té una textura ferma, deliciosa i sucosa.Aromes delicats d’espècies i roses fresques.
Gewürztraminer

X

Villa Wolf

Distància - 1.162 km

IVA INCLÒS

IVA INCLÒS

