Restaurant familiar des de 1967

COMPROMÍS AMB MEDI AMBIENT I PROXIMITAT
Compromís amb el medi ambient
Es paper que s’ha utilitzat és Alga Carta. Aquest paper va néixer els anys
90 com a solució al problema de la llacuna de Venècia, on la proliferació
de ses algues i la falta d’oxigen posava en perill l'equilibri de l'ecosistema.
La recol·lecció de ses algues, es seu assecatge i posterior us com a
substitutiu de sa cel·lulosa en el paper, fa que aquest sigui biodegradable
i sostenible.
Ses cartes estan fetes amb molt d'amor al taller artesanal Artmoon a
Girona i dissenyades amb molt carinyo per la Cristina Llopart a Cadaqués.

COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT
The paper which we have used is the Alga Carta. This paper was
developed in the 90's as a solution to the problem of the lagoons in
Venice where the proliferation of seaweed and the lack of oxygen placed
the balance of the ecosystem in danger. Once collected, the seaweed was
dried and later used as a substitute for the cellulose in the paper thus,
making it biodegradable and sustainable.
The menus are elaborated with much love and care in the artisan
workshop of Artmoon in Girona and designed with great taste by Cristina
Llopart in Cadaqués.

I.V.A inclòs

vins
Sensacions, història, vida i coneixement són ses raons que em fan
triar una ampolla. Compartir-ho amb es comensals i esbrinar el que
els hi agrada, és el que m’omple i em fa sentir feliç.

Sensaciones, historia, vida y conocimiento son las razones que me
llevan a escoger una botella. Compartirlo con los comensales
y averiguar lo que les gusta, es lo que me llena y me hace feliz.

Sensations, the history, life and knowledge are the reasons which
lead me to select a specific bottle.Sharing these wines with our
guests and discovering exactly what they like, is what fills me with
joy.

Sensations, histoire et connaissance sont les raisons qui m’aident
à choisir un vin. Partager avec vous et découvrir ce que vous aimez,
me rend heureuse.

ECO/BIO

Raïm
Uva
Grape
RaIsin

Criança
Crianza
Aging
Barrique

Ecològic i Biodinàmic
ECO
Ecológico y Biodinámico
Écologique et Biodinamic
Écologique and Biodynamique

Ecològic
Ecológico
Écologique
Écologique

* Els vins amb asterisc els podeu trobar també en el format Magnum 150 cl

Celler
Bodega
Wine cellar
Cave à vin

BIO

Biodinàmic
Biodinámico
Biodinamic
Biodynamique

Distància
Distancia
Distance
Distance

NAT

Vi Natural
Vino Natural
Natural Wine
Vin Naturel

* Wines with asterisk will also be found in Magnum format 150 cl

blancs

0 - 80 KM

blancs

C ATA LU N YA
EMPORDÀ

PERAFITA PICAPOLL

Picapoll

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?

--

23.00 €

0 km

LES TORTUGUES

Garnatxa Roja

Elegància i herbes mediterrànies. Una varietat autòctona transformada
en un vi únic d’alta qualitat i gran personalitat. Mig cos i equilibrat, bona
complexitat i viu reflex des paratge d’on prové.

--

25.50 €

32 km

FLOW

Carinyena-Merlot-Picapoll

Vi amb una subtil densitat i volum. Llarg, salí, tocs madurs i saborós.Un
vi elegant i molt entretingut en nas. "Vé de gust" al paladar. Un producte
de l'Empordà diferent. Tarongina, mimosa i ametlles.

--

24.00 €

65 km

TERRA REMOTA CAMINANTE

Garnatxa-Chardonnay-Chenin

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 granític.

6- 8 mesos de roure francès

30.50 €

45 km

DESTÍ

Moscatell d’Alexandria

Untuositat, cruixent, elèctric i adictiu són alguns dels adjectius que em
venen as cap quan recordo aquest vi. Sobre un sòl granític-arenós fa
que aquest vi expressi una altra cara de la Moscatell, més àgil i fresca.

--

26.25 €

45 km

SARAU

Garnatxa Roja - Macabeu

Mínima intervenció, màxima observació.Humil, notes herbàcies, llevats i
lleugera maceració pel.licular quasi impersceptible que l'hi proporciona
una lleugera consistència, cremositat afruitada. Tornem als orígens.

--

25.50 €

32 km

ALES BLANQUES

Garnatxa Blanca

Sintonia entre cos i acidesa, notes fruitades en nas,en boca és molt
suau i el seu post gust és fresc, mitjanament sec, molt fàcil. Un bon vi
relació qualitat-preu.

2 mesos roure francès

18.50 €

45 km

Martín Faixó (Cadaqués)
ECO

Celler Massís l'Albera (Vilamaniscle)

Sota els Àngels (Cruïlles)
ECO

Terra Remota (Capmany)
ECO

Cosmic Vinyaters (Agullana)
ECO/BIO

Rim Jordi Esteve ( Rabós )

Terra Remota (Capmany)

NAT

0 - 80 KM

blancs

C ATA LU N YA
EMPORDÀ

VERD ALBERA

Garnatxa blanca - Moscatell - Chardonnay

En boca és fresc i persistent.Es destaquen ses aromes herbàcies,
cítriques amb un toc de fruita madura.Un clàssic, de sempre i per
sempre.No falla mai.

--

21.00 €

39 km

ÀURIA

Moscat de gra petit

Harmonia i perfecció.Aromes intenses, molt floral, fruites tropicals..tocs
lleugerament dolços. En boca és golós, fresc, persistent i equilibrat.Vols
un vi afruitat? No busquis més!

--

20.50 €

28 km

DE CAP A PEUS

Garnatxa blanca - Macabeu

Càlid. Aromes empordaneses: flor de taronger, pomes madures, notes
de mel. Omple tota la boca, tocs minerals i secs, el seu record és
equilibrat i persistent. Vi típicament mediterrani, molt expressiu .

20% del vi 4 mesos roure francès

21.25 €

28 km

FINCA OLIVARDOTS GROC D’ÀMFORA

Garnatxa Roja - Garnatxa Blanca - Macabeu

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.

4 mesos en àmfores

23.75 €

45 km

QUINZE ROURES

Garnatxa Blanca-Garnatxa Gris

Fruits secs i anissos. Ens sorprèn sa seu joventut i lleugeresa. En el seu
equilibri destaca la mineralitat, la calidesa i sa fruita. Elegància. Bona
qualitat-preu d’un vi amb criança. .

5 mesos de roure francès

22.25 €

34 km

MISSATGER BLANC AUTÒCTON SELECCIÓ

Garnatxa blanca - Garnatxa Roja - Macabeu

Càlid i secant.Maduresa i al mateix temps fresc per la seva acidesa.
Boca intensa i plena de bones sensacions.Records a pedra seca.
Autèntic,autòcton i sense maquillatges.

2 mesos cups de ciment a sota terra

22.00 €

38 km

T'ESTIMI

Garnatxa Roja – Garnatxa Blanca

S'intueix l'Empordà. Entrada exuberant, pas per boca estructurat, càlid i
voluminós amb lleugera tenacitat. Salí. Un vi amb sentiment que es va
despullant lentament per descobrir el seu gran caràcter.

7 mesos de roure francès

34.50 €

36 km

Celler Martí Fabra (Sant Climent Sescebes)

Mas Llunes (Garriguella)

Jordi Oliver Conti (Garriguella)

Vinyes d’Olivardots (Capmany)

Celler Espelt(Rabós)

Celler Pujol Cargol (Masarac)

Espolla ( Somin D’Istiu )

0 - 80 KM

MASIA CARRERAS
Voluminós en boca que acaba amb una final especiat i amarg.
Les sensacions finals són de civada i d’una extrema calidesa. Un vi
tremendament llarg i amb un final fumat..Imprescindible.

blancs

C ATA LU N YA

Carinyena Blanca-Carinyena RojaGarnatxa Blanca-Garnatxa Gris -Picapoll12 mesos de roure francès
Martí Fabra (St Climent Sescebes)

27.50 €

39 km

MICROVINS CARINYENA BLANCA

Carinyena Blanca

Monovarietal d'una varietat autòctona en una parcela de tipicitat
extrema. Elegant i molt fresca alhora. Salinitat, mineralitat i calidesa.
Molt gastronòmic. Vinyes de més de 90 anys, poca producció.

EMPORDÀ

3 mesos roure francès
La Vinyeta (Mollet de Peralada)

29.75 €

24 km

VINYA SELVA DE MAR

Garnatxa vermella – Moscatell d’Alexandría

En nas és únic. Elegant amb notes de cítrics, i amragants, lleugera
pinya madura. Bona entrada i bon equilibri. Final persistent i llarg. Un vi
singular amb un caràcter que no et deixarà indiferent.

Criança en ampolla

30.00 €

15 km

MERAVELLES

GarnatxaGris – Garnatxa Blanca Carinyena Blanca

Mas Estela (Selva de Mar)
NAT

Boca recta, molt viva i fresca. Fruita blanca d’os,tocs lleugerament
confitats i glicèric. Blanc de guarda i gastronòmic, molt interessant.
Cos voluptós i final extremadament llarg.Gran blanc de la zona

12 mesos en dòliums de ceràmica blanca

42.00 €

65 km

ANYET

Garnatxa Blanca- Garnatxa Gris

Sense intervenció,sense barreres, tal com raja.Viu, cada copa ens
sembla un vi diferent.Increïble en nas, lleugeresa en boca. Infusiona
amb pells de 6-11 dies. Un Empordà diferent i atrevit.

--

26.00 €

39 km

VALENTIA

Carinyena Blanca

Fet amb el cor, sobreposant l’intuïció i l’instint per sobre de tots els
paradigmes establerts. Deixar fer i deixar anar aquesta varietat amb
potencial meravellós i diferent. Molt terroir. Sense por!

50% del vi 3 mesos en Castanyer

30.25 €

45 km

Sota els Àngels (Cruïlles)
ECO/BIO

La Gutina (Sant Climent Sescebes)
NAT

Cosmic Vinyaters(Agullana)
ECO/BIO

191-298 KM

blancs

C ATA LU N YA
PENEDÉS

VI FI DE MASIA

Garnatxa - Malvasia de Sitges

Gran combinació d'aquestes dues varietats autòctones de la zona.Molta
energia, d'una qualitat increïble. Líes integrades perfectament, gras,
mineral i molta sapidesa.

4 mesos roure francès

25.50 €

239 km

CAN SUMOI XAREL.LO

Xarel.lo

Màxima expressivitat i autenticitat del Xarel.lo, i de la seva terra (vinyes
600 m altura).Vi cruixent, profund i sincer. Bona entrada, lleuger, pur i
fresc.Terrós i saborós. En boca és intens i àgil a la vegada.

--

24.00 €

198 km

JEAN LEON

Chardonnay

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

--

23.50 €

209 km

OBSTINAT

Xarel.lo

Un regal de Xarel.lo pels sentits. Delicat, untuós, elegant i únic sense
dubte. Un vi desde l'ànima i sincer. Dolça maceració amb pells durant 6
dies. Producció limitadíssima.

3 mesos ceràmica i barrica 500 L

43.00 €

211 km

MIRABELLES

Malvasia de Sitges

Vi que explora la vivacitat i els matissos de la varietat i el seu
extraordinari potencial de criança. Ens ofereix un vi extraordinàriament
elegant, tocs anisats i minerals.Únic, a tenir en compte! 566 ampolles.

Criança 24 mesos en ampolla

36.50 €

198 km

ROS MARINA FREE STYLE

Xarel.lo

En nas records muntanya i espècies, molta potència. En boca és fresc
i madur a la vegada, evolució, elegant i ample. Vins com els d'abans,
delicadament curiós. Producció limitada a 700 ampolles.

--

23.25 €

213 km

HEY!

Macabeu - Xarel.lo

Precisió i amabilitat a parts iguals. Lleuger amb notes de poma i
llimona. Clar records as fonoll i anisats. Notes oxidatives, vibrant i
cruixent. Acidesa vegetal que el fa tremendament adictiu

12 mesos barrica ( n+ Xarel.lo)

24.25 €

215 km

L'Enclòs de Peralba

Can Sumoi (Sant Sadurní d’Anoia )
ECO/BIO

Jean Leon (Torrelavit)
ECO

Joan Rubió (Els Monjos)
ECO/BIO

Celler Credo (Sant Sadurní d’Anoia)
ECO/BIO

Ros Marina (Guardiola de Font-Rubí)
NAT

Amós Bañeres (La Múnia)
NAT

191-298KM

blancs

C ATA LU N YA

BLANC SENSE PAPERS

Xarel.lo

En Ferran ha fet tres veremes diferents de sa mateixa vinya (diferència
de sòl i insol.lació)per trobar l’honestedat d’aquest preciós vi de
Xarel.lo. Estructura, joventut, netedat i vivacitat.

Damajoana i bótes noves

26.75 €

216 km

XAREL.LO VINYA DEL NOGUER

Xarel.lo

Cítrics, poma verda i flors Mediterrànies. Pura energia, electricitat i
desnudesa. Humil i directe ens mostra el potencial de la varietat Xarel.lo
sobre sòls calcàris, cuidat i guiat amb el màxim respecte. Vinarro!

Foudres i àmfora

37.00 €

226 km

CA N’ESTRUC

Xarel.lo

Molt net, elegant i càlid. Notes confitades i dolcenques en boca, en nas
és realment ple i expressiu. L’Anna fa vins desde el cor i al seu gust, això
es transmet a cada copa. Molta energia.

6 mesos ou formigó

35.00 €

PENEDÈS

Bodega Clandestina (Sant Martí Sarroca )
NAT

Pepe Raventós ( Montmell )
ECO/BIO

Anna Martí ( Esparreguera )
191 km

NAT

EL ROCALLÍS

Incrocio Manzoni (Riesling/Pinot B)

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!

5 mesos roure francès

47.00 €

212 km

SELMA DE NIN

Roussanne-Marsanne-Parellada
Montonega-Chenin

Un blanc extrem i excepcional de gran qualitat. Amb una personalitat
immensa, ens expressa els orígens del seu terroir, fons fumat, mineral i
elegant. Una joia per descobrir, 1000 ampolles.

8 mesos de roure francès

60.00 €

298 km

IMPROVISACIÓ

Xarel.lo

Únic en sa seu espècie, és elegància, delicadesa i expressió. Notes
aromàtiques molt marcades en nas, llarg en boca, equilibri i fluidesa. Un
cop tastat, no te’l pots treure del cap. Un des nostres preferits.

8 mesos roure francès i formigó

36.50 €

209 km

173 KM

Can Ràfols dels Caus (El Garraf )

Celler Família Nin Ortiz
ECO/BIO

Enric Soler-Cal Raspallet (Torrelavit)

REPLANS DEL BERGUEDÀ

PIOTXA

Macabeu-Pansera

Reflecteix territori i harmonia entre entorn i vinya.Lleugerament brisat,
balsàmic amb notes delicadament confitades. Acidesa precisa i justa
que acompanya uns amargs deliciosos. Amor a primera vista!

25% de rapa en àmfora enterrada

30.50 €

173 km

Vinyas d’Empremta (Navàs)
NAT

290 KM

blancs

C ATA LU N YA

COSTERS DEL SEGRE

TALEIA

Sauvignon Blanc – Semillón

Taleia és un blanc amb personalitat marcada que no et deixarà
indiferent. Fi, sedós, entrada amb nervi i un final llarg i salí. Fermentació
en cups de pedra del s. XII. Difícil de comparar.

Part del vi Roure nou molt lleu

35.75 €

290 km

Castell d’Encús ( Talarn )

173 KM

CONCA DE BARBERÀ

MILMANDA

Chardonnay

Aromes intensos i complexes amb tocs de vainilla i peres de St.Joan.
Paladar gras i molt ampli amb una excel.lent acidesa. No calen paraules
per un dels vins més exclusius i clàssics de tot el territori.

12 mesos roure francès

70.00 €

279 km

Torres ( Vimbodí ) Distància

173 KM

MONTSANT

DIDO BLANC

Macabeu-Garnatxa Blanca-Cartoixà

Records de tardor Mediterrània ,fruita madura i llavors...Carnós i amb un
final llarg. La voluptuositat, l’elegància i la rectitud. Sens dubte ,un des
millors vins del Territori.

8-9 mesos de roure francès - Àmfores
Venus la Universal (Falset)

30.50 €

306 km

VENUS

Cartoixà

Madur i expressiu. És cremós, amb volum i una agilitat sorprenent. Un
vi llarguíssim que a mesura que s'obre, es fa etern.Blanc amb ànima de
negre. Producció molt limitada. No busquis, no trobaràs res igual!

10 mesos de roure francès
Venus la Universal (Falset)

62.00 €

306 km

294 - 308 KM

ECO

ECO

PRIORAT

LA SOLANA ALTA

Garnatxa Blanca

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.

8-9 mesos de roure francès - foudres

51.00 €

318 km

Mas Alta (Vilella Alta)
ECO

294- 308 KM

VI DE VILA DE PORRERA

blancs

C ATA LU N YA
PRIORAT

Garnatxa Blanca- Picapoll-Macabeu-Pedro
Ximènez

Producció limitada d’un gran vi a un gran preu del Priorat. Perfilat, i amb
un caràcter inconfundible en boca. Tocs oxidatius i madurs en nas que
s’equilibren perfectament amb la seva acidesa en boca.

9 mesos bótes velles - Ciment - Damajuanes

28.00 €

294 km

NELIN

Garnatxa Blanca - Macabeu

Austeritat, sucositat i finura, l’interpretació perfecte des blancs al
Priorat. Ens impregna tot es paladar amb sa seu màgia corpulenta però
alhora delicada. Acidesa desperta i integrada. Excel·lent.Vinarro!

18 mesos roure francès

58.00 €

242 km

TERRA DE CUQUES

P.Ximénez- Moscatell

Textura untuosa, de pas sedós.Estructurat amb una fantàstica acidesa i
un punt amarg final meravellós.Molt gastronòmic. Complexe, un vi amb
molt sentiment i tremendament especial.

12 mesos de fusta-ciment

39.50 €

302 km ECO/BIO ECO/BIO

Cims de Porrera

Clos Mogador (Gratallops)

Terroir al Limit (Torroja del Priorat)

160 KM

LA CANYA

ECO/BIO

ALELLA
Pansa Blanca- Godello – Garnatxa
Blanc- Picapoll

Sincer. És molt amable en boca, àgil i molt llarg gràcies a aquesta
salinitat Mediterrània tan marcada i característica dels vins de
l’Oriol.T’enganxarà, t’acabaràs l’ampolla sense adonar-te’n!

--

27.00 €

160 km

6 VINCLES

Pansa Blanca

Un monovarietal de Pansa Blanca molt digne i molt maresmenc. Notes a
poma àcida i llima clarament refrescants. Honestedat i simplicitat. Fresc
però amb estructura, per disfrutar.

--

24.75 €

135 km

Oriol Artigas (Llinars del Vallès)
NAT

Celler Talcomraja ( Arenys de Munt )
NAT

2.628 - 2.667 KM

TÁGANAN
Vi perfilat, àgil i molt equilibrat. Autenticitat del terreny i de les varietats,
s’intenta mantenir la personalitat única d'aquesta fantàstica zona. Molta
mineralitat,personalitat i salinitat.

28.00 €

blancs E S P A N Y A

TENERIFE - VALLE DE OROTAVA
Listan Blanco – Forastera - Albillo Criollo
-Gual-Malvasia-Marmajuelo
60% del vi 8 mesos de roure francès
Envínate (Taganana - Tenerife)
2.667 km

555-664 KM

RIOJA

VIÑA GRAVONIA

Viura

En nas és fresc, aromàtic, complexe i desenvolupat, aromes de
tercera generació.Rodó i molt fi. Un vi amb molts matissos diferents.
Personalment, des millors vins qualitat-preu i més difícils d'aconseguir.

48 mesos de roure francès

34.50 €

657 km

REMELLURI

Chardonnay-Viognier-Sauvignon Blanc

Un dels vins blancs més desitjats de la Rioja Alavesa. Mantecós i molt
gras en boca, records a criança dolça i molt elegant. En nas és un regal
d'aromes indescriptibles. Records a grans vins francesos.

18 mesos roure francès

62.00 €

669 km

COSTUMBRES

Viura

Elaboració sincera del vi depenent de l'anyada. En aquest cas,ens
trobem un vi franc, lleuger i alhora untuós, tocs cítrics.Sortint una mica
de la Rioja clàssica.Només 900 ampolles!

9 mesos de roure francès- Damajuanes

28.50 €

32 km

VIÑA POMAL RESERVA

Tempranillo Blanc

Un monovarietal vibrant i molt elegant. Fruites blanques, mel i tocs
especiats. Complexitat en boca, gras però amb una acidesa molt
refrescant. Un clàssic renovat.

12 mesos roure francès i americà - 12 ampolla

43.00 €

505 km

Bodegas López de Heredia (Haro)

Granja de Remelluri (Bastida)

Vinos en Voz Baja (Aldeanueva de
Ebro- Rioja Baja)

Bodegas Bilbaínas (Haro)

blancs E S P A N Y A

1.040 - 1.097 KM

VALDEORRAS

AS SORTES

Godello

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.Considerat un dels millors godellos aconseguits fins la data.

8 mesos roure francès

52.00 €

1.040 km

O PANDO ORANGE

Godello

A què té gust un godello? 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.

Àmfores - 10 mesos Roure francès

32.00 €

1.097 km

LOURO

Godello - Treixadura

Un clàssic que s’esgota cada any. Destaca per sa seu expressivitat,
elegància i transparència.En nas ens transporta directament a ses
fruites cítriques. Excel.lent godello qualitat preu.

4 mesos en foudres

26.50 €

1.055 km

NENO

Godello

Gustós, equilibrat i amb volum. Fruita verda, poma i pera, notes florals
en nas però molt àgil en boca. Molt agradable, bona opció sempre per
plats de peix.

7 mesos en barriques

23.50 €

1.090 km

Rafael Palacios (A Rúa)

La Perdida (Larouco)

Rafael Palacios (O Bolo)

Viña Somoza (A Rúa )

928 KM

BIERZO

POLVORETE

Godello

Molt expressiu en tots els sentits, gens empalagós ni en nas ni en
boca. Jove, fàcil de disfrutar i ple de diferents matisos, tots ells molt
agradables.Un bon Bierzo.

--

21.50 €

928 km

Bodegas Emilio Moro (Valladolid)

748 - 928 KM

CASTILLA Y LEÓN

QUINTALUNA

Verdejo

Fuig de les fruites tropicals, trobem tocs herbacis, intens. En boca es
mostra complexe, amb intensitat, gras i llarg en boca. Qualitat preu,
excel.lent.Més persistència en boca que altres Verdejos més secants.

--

26.75 €

NAT

Ossian Vides y Vinos (Nieva)
789 km

ECO

blancs E S P A N Y A

2.628 - 2.667 KM

CASTILLA Y LEÓN

BASA

Verdejo- Viura

Sa mateixa expressió que trobem en nas, la trobem en boca: fruita
tropical i blanca, molt expressiu, perfumat, acidesa lleugera però
present, fàcil i molt agradable.Dintre la pila des vins força afruitats.

--

20.50 €

916 km

AFORTUNADO

Verdejo

Verdejo de manual. Marcat fons anisat i balsàmic. En boca es mostra
afruitat, amb volum i persistència. Un vi molt fàcil pensat per agradar,
ser disfrutat i no complicar al client.

--

19.75 €

927 km

OSSIAN

Verdejo

Aromes cítriques, fruites madures, herbes silvestres, especiat i roure
cremós ben integrat. En boca és gras, potent i molt gustós. Final llarg.
Un pes i una elegància que no us deixarà indiferents.

9 mesos de roure francès

43.00 €

849 km

MENADE SOBRENATURAL

Verdejo

Temps, complexitat, un vi natural de llarga criança com les elaboracions
antigues a Rueda. Després d’ anys manté tota la seva gama aromàtica
de fonoll salvatge, nespra.. i roure. Una exquisidesa "sobrenatural".

36 mesos de roure francès

52.00 €

872 km

MICROBIO

Verdejo

Màxim respecte per l’expressió varietal juntament amb el factor terreny
(sorrencs). Molt fluid, acidesa molt destacada i refrescant. Molta
energia i tensió, mineral i salí. Molt autèntic i divertit, ens encanta!

--

34.50 €

845 km

LOVAMOR

Albillo

Atípic i molt personal.Nas immens: flors blanques, palla, codony, cereals
torrats.En boca és molt atractiu, boca grassa combinada amb una
frescor excepcional,elegant solució salina.

--

23.00 €

762 km

DOMINIO DEL ÁGUILA

Albillo

Vinyes de més de 100 anys. Aquesta anyada ens mostra una pruna
groga, tocs de pedra foguera i pa torrat. Ampli, sedós, molt equilibrat i
amb un final etern.

10 mesos roure francès

63.00 €

748 km

Telmo Rodriguez (La Seca)
ECO

Viñedos Singulares (Nava del Rey)

Ossian Vides y Vinos (Nieva)
ECO

Menade (Valladolid)
ECO

MicroBio Wines - Ismael Gozalo (Nieva)
NAT

Celler Alfredo Maestro (Peñafiel)

Dominio del Águila (La Aguilera)
ECO

blancs E S P A N Y A

2.628 - 2.667 KM

CASTILLA Y LEÓN

GARCIA GEORGIEVA

Albillo- Malvasia

Carinyosament cítric en nas, bergamota i lleugeres notes grasses. Molta
complexitat, deixeu que parli..salinitat, lleugeres llevadures, fruits secs.
Vi blanc diferent, molta personalitat però sense radicalitzar!

Pells – Lleugera Barrica

33.00 €

741 km

Goyo García Viticultor (Burgos)

1.197 - 1.323 KM

DANDELION

ECO

RÍAS BAIXAS
Albariño

Acidesa cítrica perfectament integrada amb la fluïdesa des vi. Fresc,
notes verdoses típiques de l’Albariño i molt salí per la zona. Divertit i
molt refrescant.Punt de fruita molt agradable.

6 mesos de roure i de castanyer vell
(+-90 anys )

24.25 €

1.342 km

FULCRO

Albariño

Increïble Albariño degut al seu terreny i localització. Gras i aeri alhora,
acidesa integrada, molt salí i mineral. Notes de mel i fruites d'os
madures. Un regal pels sentits

11 mesos roure francès

31.75 €

1.351 km

DO FERREIRO

Albariño

Excel.lent.En nas trobem fruita madura,poma i flors blanques.En boca
és rodó,salí, untuós i llarg. Final agradable i persistent. Paradigma
d'Albariño.

--

27.25 €

1.197 km

O SEBAL

Albariño

Perfil diferent a un Albariño convencional. Caràcter oxidatiu on
predominen ses notes de mar, algues marines i poma. Molta sapidesa
en boca i cruixent, salí i profund. Edició limitada.

--

27.00 €

1.310 km

PAZO SEÑORANS SELECCIÓN DE AÑADA

Albariño

Complex i profund. Boca amb forta personalitat, llarg i de volum molt
intens, entre untuós i gras. Ens deixa petjada des del principi al final, ens
aguanta tot l'àpat. Un dels millors vins del país, sense dubte.

--

44.50 €

1.323 km

PHINCAS COSTA DA SANTA MARIÑA

Albariño

Sorprenent, diferent i com cap altre. En nas és explosiu i delicat alhora.
Gras en boca i amb tocs verdosos degut al velo flor que es forma durant
la fermentació. Vols un Albariño xulo i diferent?

24 mesos roure francès (velo flor)

30.00 €

1.284 km

Nanclares y Prieto (Sanxenxo)

Adega Fulcro (Sanxenxo)

Bodegas Gerardo Méndez (Meaño)

Albamar - Xurxo Alba ( Cambados )

Pazo de Señorans (Vilanoviña)

Bodegas Bhilar (Val do Salnés)

ECO

1.197 - 1.323 KM

blancs E S P A N Y A

RÍAS BAIXAS

rosats

0 - 45 KM

rosats C A T A L U N Y A

EMPORDÀ

PERAFITA ROSAT

Garnatxa Negra - Merlot

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.

--

23.00 €

0 km

MARAGDA

Garnatxa Negra-Syrah

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

--

19.75 €

28 km

SANTA CATERINA - APOIKIA

Garnatxa Negra

Intens en color i aromes, un rosat de sagnat, dels d'abans. Caràcter
intens i profund, molt mineral i gras en boca, notes de fruita però sense
empallegar. Elegància pura.

--

31.50 €

52 km

CONFIANÇA

Garnatxa Roja- Carinyena Negra

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

Àmfores - Roure

29.25 €

45 km

EL VISIONARI

Garnatxa Negra

Color pell de ceba, en nas notes de fruita vermella. En boca és fresc
i untuós amb uns tanins molt fins i elegant. Persistència elevada i
agrdable. Un vi molt complex, juganer i seductor.

3 mesos en roure i formigó

23.75 €

32 km

Martín Faixó (Cadaqués)

Mas Llunes (Garriguella)

Vinyes de Mahalta (Montrgrí)

Còsmic Vinyaters ( Agullana)

Més profunditat i criança. És delicat i amb matisos de fruita blanca.A
la boca té pes i una magnífica textura grassa quasi dolça. Brutal! No
és un rosat, és la solució rosa!

30.00 €

NAT

Celler Massís l'Albera (Vilamaniscle)

1.197 - 1.323 KM

LA SOLUCIÓ ROSA

ECO

MONTSANT
Garnatxa Gris,Negra i Blanca-Carinyena
-Macabeu-Syrah
14 mesos de roure francès i damajoanes
V. la Universal (Falset)
306 km

ECO/BIO

211- 212 KM

PIM PAM PINK

rosats

C ATA LU N YA
PENEDÈS

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

Aquest vi serà la teva alternativa si busques, una rosat especial .Tan
lleuger com un blanc però amb el caràcter fresc, delicadament fruitat i
juganer d’un rosat.

--

24.25 €

211km

Vinyes Singulars (Pacs del Pendès)
NAT

657 KM

RIOJA

VIÑA TONDONIA GRAN RESERVA

Tempranillo - Garnatxa - Viura

Algunes ampolles hem aconseguit aquest any d'aquest tresor de vi. Un
rosat per degustar en calma i plaer, ja que només s'elabora ses millors
anyades. Notes oxidatives però alhora de fruites vermelles confitades.

4 anys en bótes de roure francès

59.00 €

657 km

López de Heredia (Haro)

211- 212 KM

ANDALUSIA

PURA SARA

Garnatxa Negra

Refrescant i molt delicat. Agradable en boca, molt complert en el seu
pas per boca. Fruita vermella gens empalagosa i més aviat secant.
Divertit i bo, què més es necessita?

--

25.25 €

1.004 km

Fondón (Almeria)
NAT

negres

0 - 80 KM

negres C A T A L U N Y A

EMPORDÀ

CADAC

Garnatxa– Cabernet Sauvignon

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.

12 mesos de roure francès

39.00 €

0 km

GORGS

Garnatxa Negra - Samsó

Fruita vermella fresca, jove amb caràcter trapella. Bona acidesa, fresc i
molt poc pesant amb tocs mediterrànis i herbàcis. Relativament lleuger
però amb el caràcter de sa nostra terra.

4-6 mesos de roure francès

23.00 €

15 km

LA FÀBREGA

Carinyena

Jove, energètic però sedós i subtil alhora. Explosió de fruits vermells
i negres amb tons balsàmics d’herbes aromàtiques. Una carinyena de
vinyes velles temptadora.

7 mesos de roure francès i americà

33.50 €

15 km

IDÒ

Garnatxa Negra

Aromes fruitades, mores vermelles i negres. Entrada llaminera
en boca, gens empalagós. Persistent on es reafirma sa fruita,
acompanyada d’una súbtil mineralitat de l’anclatge únic d’on prové.

Martín Faixó (Cadaqués)

Mas Estela (Selva de Mar)

ECO

1 any roure francès vell
La Gutina (St Climent Sescebes)
39 km

SARAU

Garnatxa Negra - Samsó

NAT

6 mesos de roure francès
Rim Jordi Esteve (Rabós)

24.50 €

32 km

HUNKY DORY

Garnatxa

Fruita vermella, notes de plantes aromàtiques i tocs especiats. En
boca és molt fluid,refrescant i profund. Certa estructura que mostra
una acidesa present, tanins marcats i un final mineral.

ECO/BIO

Somni d’Istiu (Selva de Mar)

30.50 €

Fruiteta vermella i lleugerament confitada. És un vi amb caràcter a
conseqüència dels seus sòls i el clima. Sense complicacions, per
disfrutar i jugar. Un vi fàcil i desenfadat. 100 % Empordanès

ECO

-Vinyes Tortuga ( Rabós )

30.00 €

36 km

COMA VAIXELL

C.Sauvignon-Garnatxa- Merlot

Nas perfumat, afruitat amb un lleuger torrat de la fusta. Com els
d'abans,caràcter i balsàmic. Explosiu com pocs vins joves però de
sensacions fresques i agradables.

3 mesos de roure francès

24.50 €

27 km

Celler Hugas de Batlle (Colera)

NAT

0 - 65 KM

negres C A T A L U N Y A

EMPORDÀ

LA VINYA D’EN TOMÀS

Garnatxa Negra - Moscat

Fruiteta, llaminadura, lleugeresa, molt refrescant. Amics que tanquen
cercles, estimen la terra i la cuiden, el resultat és un vi de seda, d’amor,
de molta delicadesa i amabilitat

--

26.00 €

39 km

TERRA REMOTA CAMINO

Syrah-Garnatxa - Cabernet

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.

12 mesos de roure francès

28.00 €

45 km

VIDES VELLES

Samsó

Vinya recuperada, l'origen del celler. Poca extracció, una carinyena suau
i súbtil però amb molta ànima, energia i història. Un alt empordanès
delicat, sedós? Aquest, no te'l perdis, en Jordi és un poeta del vi.

--

31.00 €

32 km

CAMÍ DE CORMES

Samsó

L’entrada és càlida, pas elegant i fresc per la bona acidesa. Fidel
expressió d’un vi empordanès. Vinyes centenàries de samsó. Notes
torrades i garrapinyades, potència i caràcter.

12 mesos de roure francès

34.25 €

40 km

FINCA MALAVEÏNA

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

Amor per la Terra
(Masarac- David Pujol Cargol)
NAT

Terra Remota
ECO

Rim Jordi Esteve (Rabós)

Roig Parals (Mollet de Peralada)

Aromes potents a fruits negres amb notes especiades i torrades.
Sensació de cremositat, equilibri i amb una marcada personalitat de sa
finca de la qual procedeix, la primera de Perelada.

6 mesos de roure francès

32.00 €

36 km

MASIA CARRERAS

Samsó - Garnatxa - Ull de Llebre Sauvignon - Syrah

Castell de Perelada

Color cirera fosc. Aromes de fruita madura, minerals, espècies, xocolata
i notes de criança marcades. Potent en boca, explosió de sabors i
aromes.Té un final magníficament equilibrat.

12 mesos de roure francès

32.00 €

39 km

VI DE LLUNA

Garnatxa Negra - Syrah - Samsó

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.

17 mesos de roure francès

57.50 €

15 km

Celler Martí Fabra (Sant Climent Sescebes)

Mas Estela (Selva de Mar)
ECO/BIO

0 - 80 KM

negres C A T A L U N Y A

EMPORDÀ

ENCARINYADES

Carinyena Blanca- Ca. Gris - Ca. Negra

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

--

29.75 €

45 km

APOIKIA

Garnatxa Negra - Syrah - Altres

Una Garnatxa aèria, delicada i molt carinyosa en boca que ens sorprèn
ja que trenca amb els esquemes de ses garnatxes de l’Empordà. Rodó i
flotant, molt agradable en tots es sentits.

--

43.00 €

52 km

Cosmic Vinyaters (Agullana)
ECO/BIO

Vinyes de Mahalta (Massís del Montgrí)

261 - 271 KM

ECO/BIO

CONCA DE BARBERÀ

TREPAT

Trepat

Es Trepat és l’essència del Celler, és sa nineta des seus ulls, es mima
gra per gra. És per això que trobem un vi elegant, subtil, delicada fruita,
mineral i de molta elegància.

5 mesos roure francès

26.00 €

271 km

Josep Foraster (Montblanc)

194 KM

ECO

PLA DE BAGES

ELS FLAUTATS

Mandó

Vitalitat, diversió i molta comprensió de la varietat autòctona Mandó.
Punt de carbònic que l’hi proporciona frescor i un punt verdós molt
agradable. Un vi diferent i molt versàtil per un mític com Oller del Mas.

--

37.00 €

194 km

Oller del Mas (Manresa)
ECO

146 KM

ALELLA

BEIER DELS BARDISSOTS

Beier

De ses poques vinyes a Catalunya de Beier, en surten en conta-gotes
aquesta singularitat de vi. Amb un nas floral, nèt i curiós acompanyat
d’un paladar que ens explota amb una mineralitat fresca.

--

36.00 €

146 km

Pep Pou i Oriol Artigas (Els Bardissots )

290 KM

ECO/BIO

COSTERS DEL SEGRE

ACUSP

Pinot Noir

Vinyes a més de 1000 metres d’altura. Sedós. Un pinot noir especial,
lleuger i ideal per degustar amb peix. Res a envejar als Pinot noir de la
Borgonya.

11 mesos de roure francès

46.75 €

290 km

Castell d’Encús (Talarn)

0 - 65 KM

ÀN
Molta personalitat, procedent d’un sòl pobre i molt mineral. Un vi
original, aromes mediterrànies, fruites vermelles, torrats i terra mollada.
Notes difícils de trobar en altres vins espanyols, molt gran

negres C A T A L U N Y A

ILLES BALEARS

Callet- Mantonegro - Fogoneu
18 mesos en roure Francès i 2 en àmfores
Ànima Negra (Felànix)

44.00 €

313 km

ESCURSAC

Escursac

L'alegria de la sensillesa amb la profunditat d'una identitat pròpia.
Varietat recuperada. Fluid, poca graduació, mineral i molt expressiu.
Directe una d'una gran qualitat.

6 mesos en inox

28.00 €

479 km

Avior de Cati Ribot (St. Margalida)
ECO

206 - 240 KM

PENEDÈS

SUMOLL

Sumoll

Fruita vermella deshidratada molt lleugera. Moltes notes
característiques de la varietat autòctona. Tocs minerals i amb un final
que ens recorda sa magrana àcida.Gens de rustic, nèt i elegantíssim.

4 mesos en bótes de castanyer

32.00 €

212 km

ELS ESCORPINS

Garnatxa Negra

Versió fresca, sorprenent, lleugera i elegant de sa Garnatxa.Notes
fruitoses i pedroses. Noves generacions que aporten un toc d’aire fresc
amb vins que donaran que parlar. Imprescindible!

12 mesos bótes de roure

31.00 €

239 km

CLOS LENTISCUS PERILL NOIR

Sumoll

En nas ens predomina sa grosella, cireres i les espècies al fons.
L’entrada és fluïda i el pas molt equilibrat, amb un tacte sedós, quasi
làctic. Toc golós i salí alhora , fresc amb tocs de regalis.

27.50 €

Can Ràfols dels Caus (El Garraf)

L’ Enclòs de Peralba (Serral d’en Fontanals)
ECO

30 mesos roure francès
Clos Lentiscus (Sitges- Parc del Garraf)
219km

303 - 316 KM

ECO/BIO

MONTSANT

PLANELLA

Carinyena

Es germans Anguera (7a generació) han fugit de la sobrextracció i han
buscat la riquesa aromàtica sense excés de volum. Sucós, làctic, fruita i
final especiat que realment sorprèn. Energia pura.Menta.

Formigó i 12 mesos roure francès

28.00 €

316 km

Joan d’Anguera (Darmós )

303 - 316 KM

negres C A T A L U N Y A
MONTSANT

TERROIR SENSE FRONTERES

Garnatxa Negra - Samsó

Al no utilitzar fusta en l’elaboració ens dóna com a resultat un vi
purament fruitós, aeri i jove. Expressió exclusiva de sa varietat Garnatxa
i des seu terreny únic.

--

27.00 €

306 km

HERAVÍ SELECCIÓ

Garnatxa - Samsó

“C’est la terra qui parle” és la frase perfecta per definir aquest vi.
Profunditat en aromes a fruita roja confitada i balsàmics. Expressiu,
fresc i fàcil.En boca és estructurat, persistent i alhora delicat.

8 mesos roure francès

23.00 €

315 km

Terroir sense Fronteres ( Capçanes )
ECO

Vinyes d’en Gabriel (Darmós)

298 - 318 KM

PRIORAT

TERROIR HISTÒRIC

Garnatxa-Carinyena

Una versió del Priorat terriblement lleugera, sucós i molt fàcil de beure.
Ideal per acompanyar un plat de peix, molta fruita, molt salí i súper
súper fresc. Deliciós.

6 mesos en dipòsits de ciment

29.00 €

306 km

CAMÍ PESSEROLES

Carinyena

Aquest vi és un reflexe honest de la dificultat històrica de la viticultura
del Priorat, de la rusticitat d’un paisatge i de la tenacitat de sa seu gent.
Estructura, caràcter i immensitat. Un Priorat inigualable.

20 mesos de roure i damajuanes

89.00 €

309 km

ELS PICS

Garnatxa-Carinyena-C.Sauvignon-Syrah

Gran intensitat aromàtica, mineral i fruita madura. Herbes aromàtiques
que persisteixen fins el final Des del primer moment es denota la seu
expressivitat. Bon Priorat, a bon preu, sense complicar-se .

12 mesos bótes de roure

27.75 €

318 km

PLANETES DE NIN

Garnatxa - Carinyena

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!

18 mesos de roure francès

46.00 €

298 km

GRATALLOPS

Garnatxa - Carinyena

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!

16 mesos de roure francès

65.00 €

318 km

Terroir al Limit (Torroja del Priorat )
ECO

Mas Martinet (Falset)
ECO

Mas Alta ( Vilella Alta)

Celler Família Nin Ortiz (Porrera)

Álvaro Palacios (Priorat)

ECO/BIO

0 - 80 KM

negres E S P A N Y A
BIERZO

ULTREIA

Mencía

Potent i carnós, de pas untuós i llaminer. Deixa agradables sensacions
afruitades ben ensamblades amb sa fusta jove i espècies.Tanins polits.
Final llarg i persistent. Un clàssic i imprescindible de Raúl Pérez.

12 mesos roure francès

28.50 €

1.053 km

VILLA DE CORULLÓN

Mencía - 4% uva blanca

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.

15 mesos roure francès

52.00 €

1.053 km

Raúl Pérez Bodegas y Viñedos
(Valtuille de Abajo)

Descendientes de Palacios (Corullón)

1.020KM

GRANADA

1368 CERRO LAS MONJAS

Garnatxa - Cabernets - Merlot

Un negre per trencar esquemes, potent, torrat, contundent...un vi
elaborat a 1.400 metres d'altura. Notes a xocolata negra, cafè, torrats..
fruita seca i confitada. En nas? Una meravella, autèntic. Molt complexe.

36 mesos roure francès

32.50 €

1.020 km

EL PINO ROJO

Pinot Noir

Una raresa que et farà ballar es cap! Planeja suaument es 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

12 mesos roure francé

26.00 €

1.020 km

Barranco Oscuro (Granada)
NAT

Barranco Oscuro Seleccion (Granada)
NAT

1.020KM

TORO

ALMIREZ

Tinta de Toro

Fruita negra, roure cremós, espècies i tanins madurs i amables.
Molt fruitós amb estructura, intens record i equlibri. Terreny i raïm,
respectuós amb es seus origens. Èxit assegurat.

14 mesos en roue francès nou i vell

35.00 €

903 km

Teso la Monja (Valdefinjas)

661 KM

MANCHUELA

PINO

Bobal

Intens, seriós i precís. Fruita negra, vermella i matisos minerals,florals
i regaliç. Saborós, vellutat i amb marcats tanins. Un vi molt complert i
deliciós.

11mesos roure francès

35.00 €

661 km

Bodegas y Viñedos Ponce
ECO

1.199 KM

negres E S P A N Y A

RIBEIRO

XANLEDO

Caiño - Brancellao

Molt intens en aromes i fragància a fruits vermells madurs, violetes,
notes verdoses i terroses. Explosió de frescor a la boca, mineralitat i
molt de carinyo. Caràcter Galleg però d’una suavitat extraterrestre.

11 mesos barriques noves

29.50 €

1.199 km

Viñedos do Gabian (Carballeda de Avia)
ECO

1.155 - 1.188 KM

RIBEIRA SACRA

ALGUEIRA

Mencía

Una de ses bodegues de referència de la zona.Pinzellades de mineralitat,
l’atac en boca és fresc però a mesura que recorre la boca ens l’omple i
acaricia delicadament.Notes làctiques i de fruita.

--

24.00 €

1.155 km

Adega Algueira (Doade)

RÍAS BAIXAS

1.205 KM

A SENDA VERMELLA

Caiño Tinto - Mencía

Un GLU GLU de Galícia. Molta fruita i delicadesa, un vi negre
veritablament per peix. Delicat, sedós però amb un bon caràcter fruitós
i d'estiu.

20 mesos bótes francès

27.75 €

1.205 km

Nanclares y Prieto ( Sanxexo )
ECO

1.090 KM

O TESOURO
Potència aromàtica. Notes vegetals fresques com sa menta. LLeuger i
fresc. Fàcil de beure i gran acidesa la qual allarga tremendament es vi
en boca. Varietat quasi inexistent. 1.200 ampolles

34.00 €

VALDEORRAS
Brancellao
9 mesos en barriques de roure francès
Viña Somoza ( A Rúa )
1.090 km

628 KM

UNA NOCHE Y UN DIA
Fidel a ses seus arrels Mediterrànies, vi de terroir, aromes florals i amb
tanins quasi imperceptibles. Final gustós, notes de tardor i especiat.
Una nit i un dia és el temps que ses pells han macerat amb es most.

23.25 €

VALÈNCIA
Giró ( Garnatxa )
-Curii Uvas y Vinos ( Marina Alta )
628 km

1.045 KM

ARRIBES DE DUERO

CAMINO DE LOS ARRIEROS

Juan Garcia - Rufete-Merenzao i Altres

Seguint la seva línia d’elaboració tradicional fina i delicada, Alvar
recupera varietats autòctones de la zona.Vi extremadament fàcil i molt
fresc. Fruita total.

10 mesos roure francès

24.50 €

1.045 km

Alvar de Dios Hernandez ( El Pego )
ECO

682-818 KM

negres E S P A N Y A

RIBERA DEL DUERO / CASTILLA Y LEÓN

PAGO DE CARRAOVEJAS FINCA Y BODEGA

Tinto f- Garnatxa-Bobal- Albillo

Cada cop més complicat d’aconseguir una ampolla, s’ha convertit en
un clàssic des clàssics . 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

43.00 €

767 km

AALTO

Tinto Fino

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, una delícia.

20 mesos de roure francès i americà

42.00 €

795 km

PSI

Tinta Fino- Garnatxa

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. Delicat i carinyós.

18 mesos de roure francès i ciment

42.00 €

787 km

LA HORMIGA DE ANTÍDOTO

Tinta Fina

Torrats ben integrats, làctics,especiats i regalèssia. Intensitat en
boca, molts balsàmics i vellutats. Agradablament tànic, voluminós,
carnós amb cos.Punt diferencial a la resta de Riberas.

Pago Carraovejas (Peñafiel)

Aalto Bodegas y viñedos (Quintanilla)

Dominio de Pingus (Roa)

18 mesos roure francès
Bodega Antídoto ( Soria)

38.00 €

682km

MAURO

Tempranillo – Altres

No ho neguerem, Mauro és valor segur. Estructurat, exuberant en nas
i molta fruita. Gras i alhora delicat amb una maduresa impecable
des seus tanins. Un conjunt que ens porta al màxim equilibri.

15 mesos roure francès i americà
Bodegas Mauro (Tudela de D)

42.00 €

813 km

CLARETE "FINCA LOS QUEMADOS"

Tinto Fino

Directe i fragant en nas, gran paleta d'aromes que evolucionen cap
a les espècies i els fumats. Atac lleuger, fresc i fruitós en boca. Molt
bona acidesa, mig cos i gran llargada. Perfecte per plats de peix.

6 mesos de roure francès
Goyo García Viticultor( Burgos)

33.00 €

741 km

DOMINIO DEL PIDIO

Tinta Fina - Albillo

Vinyes velles i exclusives. Dominio del Pidio és un vi fruitós, poc
maquillatge amb sa fusta, notes de grafit i minerals. Cos mig amb
tanins delicats, final llarg i molt elegant.

53.00 €

15 mesos de roure francès
Vinos de Quintana del Pidio
(Quintana del Pidio)
752 km

ECO

682-818 KM

negres E S P A N Y A

RIBERA DEL DUERO / CASTILLA Y LEÓN

PÍCARO DEL AGUILA

Tinto f- Garnatxa-Bobal- Albillo

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. Aire fresc a Ribera.

19 mesos roure francès

33.50 €

748 km

CILLAR

Tinto Fino

Gran vi a un preu just. Fàcil, de criança suau i clàssica. Per a tots es
públics, de gran sabors de Ribera. Sense complicacions, qualitat preu
excel.lent.

Cillar de Silos (Quintana del Pídio)

22.00 €

751 km

Dominio del Águila (La Aguilera)
ECO

TOMÁS POSTIGO

Tinto Fino - Merlot- C.Sauvignon

Clàssic que no falla.Molta concentració, fruita negra intensa i potència
de fusta. Tanins dolços i madurs, regaliç i herbes aromàtiques. Final de
boca llarg i persistent.

12 mesos de roure francès

37.00 €

617 km

Bodegas Tomás Postigo ( Peñafiel )

FLOR DE PINGUS

Tinta Fina

Nas molt intens on es pronuncia la bona maduració. Fruita molt madura,
tocs florals. Més tard surten es cafés i sa xocolata.Punts dolços però
voluminós a la vegada, vins i situacions que no es repeteixen.

18 mesos de roure francès

110 €

787 km

NEO

Tempranillo

Fruits vermells, cireres verdoses i notes florals. Un vi amb bastant de
cos, tanins presents però delicats i integrats.L’acidesa està controlada,
llarga persistència i longitud.

22 mesos- roure francès i americà

39.00 €

743 km

ACOS

Tinto Fino

Un gran Ribera procedent d’una petita i mimada parcel.la. Un gran
vi que combina l’innegable qualitat des seus origens amb el tracte
subtil. Espècies suaus, tot elegància.

52.00 €

Dominio de Pingus (Roa)

Bodegas y Viñedos Conde-Neo (Burgos)

14 mesos roure francès
Bodega Hermanos Sastre ( La Horra )
754 km

638 - 682 KM

MONTESA CRIANÇA
Aromes especiats, roure cremós i torrats. En boca és suau, torrat i
amb uns tanins molt i molt delicats. Vi ideal per degustar amb es
peix per sa seu finura alhora que sa seu fruita i facilitat.

24.50 €

RIOJA
Tempranillo-Garnacha-Mazuelo
12 mesos roure francès
Palacios Remondo (Álava)
638 km

638-682 KM

negres E S P A N Y A
RIOJA

REMÍREZ DE GANUZA RESERVA

Tempranillo-Graciano-Viura-Malvasia

Una de les cases més emblemàtiques de la Rioja, què ens espera?
Potència però amabilitat, tanins marcats però frescs, maduresa i
sedositat, explosió de fruita, un vinarro.

26 mesos de roure francès i americà

64.00 €

644 km

PHINCA HAPA

Tempranillo- Graciano

Un estil totalment diferent, fermentació sencera del raïm per això la seva
fantàstica frescor i aroma en nas, flors silvestres i espècies. Molt més
lleuger que la resta, molta fruita i molta amabilitat.

12 roure francès

31.50 €

630 km

MUGA CRIANÇA

Tempranillo-Garnacha-Mazuelo-Graciano

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.

Remírez de Ganuza (Samaniego)

Bodegas Bhilar (Bilar)
ECO

24 roure francès
Bodegues Muga (Haro)

31.00 €

656 km

PREDICADOR

Tempranillo-Garnacha-Graciano-Mazuelo

Combina maduresa i frescura,potència amb elegància d'una
manera nèta i moderna . Un Rioja excel.lent i actual que representa
perfectament l'estil de la bodega a un preu molt competitiu.

16 mesos roure francès
Bodega Contador (San Vicente de la Sonsierra)

33.50 €

666 km

LA CUEVA DEL CONTADOR

Tempranillo

Madur, potent, senyorial i molt intens en nas.Molt voluminós i vellutat
.Fruita fresca amb una fusta molt ben integrada. Llarg i persistent.
Immillorable.

18 mesos roure francès

75.00 €

666 km

VIÑA TONDONIA RESERVA

Tempranillo-Garnatxa-Graciano-Mazuelo

En boca és sec, suau, rodó, molt desenvolupat i evolucionat. Anyada
perfecta.Final llarg i molt persistent, no falla mai.Un exemple viu dels
bons vins de la Rioja, els que no passen mai de moda!

Bodega Contador (San Vicente de la Sonsierra)

72 mesos de roure americà
Bodegas López de Heredia (Vizcaya)

42.00 €

657 km

FINCA VALDEPOLEO

Tempranillo

Vibrant i fresc, molt subtil i en completa harmonía. Atractiu en nas,
molta fruita vermella i negra, profund. En boca és delicat i amb nervi
alhora. Sense arestes, una altra generació de Riojas.

29.50 €

14 mesos de roure francès
Bodegas Pujanza ( Laguardia )
632 km

escumosos

escumosos C A T A L U N Y A

202 KM

CONCA DEL RIU ANOIA

BLANC DE BLANCS

Macabeu-Xarel.lo-Parellada-5% Malvasia

Acidesa i complexitat . Una elegància i densitat en boca permanent però
alhora refrescant.Un espumós realment estructurat per a tots es públics.
Convida molt a ser begut i disfrutat

15 mesos criança

22.50 €

202 km

Data degorjament :

Raventós i Blanc (Sant Sadurní)
ECO/BIO

TEXTURES DE PEDRA

Xarel.lo Vermell-Bastard Negre-Sumoll

El color tronjat et desconcerta al mateix moment que t’atrau (blanc
de negres). Estructura,rodó,fruita blanca i negra,tot va acompanyat.
Sec,gustós,deliciós i nervi. Edició limitada.

42 mesos criança

38.00 €

202 km

Data degorjament :

Raventós i Blanc (Sant Sadurní)
ECO/BIO

MAS DEL SERRAL

Xarel.lo-Bastard Negre

És es somni fet realitat de Pepe Raventós, màxima expressió d'una
parcel.la única i singular. Austeritat, sinceritat, salinitat i mineralitat.
Escumós de classe mundial. Increïble. Amor platònic.

100 mesos criança sobre líes

148 €

202 km

Data degorjament :

Raventós i Blanc (Sant Sadurní)

213 KM

ECO/BIO

CORPINNAT

TERRERS BRUT NATURE GRAN RESERVA

Xarel.lo-Macabeu-Parellada

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.Insuperable com sempre.

68 mesos criança

33.50 €

213 km

Data degorjament :

Recaredo (St Sadurní d’Anoia)

TURÓ D’EN MOTA

Xarel.lo

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.

120 mesos criança

108 €

213 km

Data degorjament :

Recaredo (Sant Sadurní d’Anoia)

iNTENS ROSAT BRUT NATURE

Monastrell-Garnatxa

Madur amb notes de fruites roses madures, notes herbàcies i tocs
especiats i balsàmics. Ampli en boca i equilibrat. Bombolla fina i
integrada, final llarg per boca.

30 mesos criança

35.00 €

213 km

Data degorjament :

ECO/BIO

ECO/BIO

Recaredo (St Sadurní d’Anoia)
ECO/BIO

escumosos C A T A L U N Y A

215 KM

CLÀSSIC PENEDÈS

ASSEMBLAGE EXTRA BRUT RESERVA

Pinot Noir – Chardonnay

Color ambre salmonat pàl.lid. Bombolla fina i molt ben integrada.
Expressiu en aromes amb caràcter personal, molt gastronòmic. Gran
persistència en boca i tocs amargants molt agradables.

30 mesos criança

33.50 €

215 km

Data degorjament :

Colet Vins (Pacs del Penedès)

202-248 KM

ECO

CAVA

RASCARÀ BRUT NATURE

Xarel.lo

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 anyada.

24 mesos criança

48.00 €

202 km

Data degorjament :

Bufadors (Sant Sadurní d’Anoia)

UVAE

Chardonnay - Xarel.lo

Llevats torrats, mermelades i pebres suaus. Sabors molt equilibrats amb
una lleugera acidesa i una evolució molt agradable. Un final de boca
molt llarg, inoblidable, únic. Molt vínic.

Mínim 80 mesos criança

42.00 €

207 km

Data degorjament :

Rimarts (Sant Sadurní d’Anoia)

AGUSTÍ TORELLÓ MATA GRAN RESERVA BARRICA

Macabeu

En boca apareix sec i molt glicèric, amb espuma densa i cremosa ,
destacant la frescor de sa fruita i les notes balsàmiques sobre un fons
de torrats de la bóta i vainilla. Contundent i elegant.

48 mesos criança

34.50 €

217 km

Data degorjament :

ECO

Agustí Torelló Mata (Sant Sadurní d’Anoia)

MIL.LENI RESERVA BRUT NATURE

Xarel.lo-Macabeu-Parellada-Chardonnay

Elegància i subtilesa. Cremositat amb notes de fleca i brioixeria
combinades amb tocs cítrics de poma Golden. Pas llarg en boca amb
una bombolla fina i molt delicada

36 mesos criança

27.25 €

207 km

Data degorjament :

Maria Rigol Ordi (Sant Sadurní d’Anoia)

JOSEP FORASTER BRUT RESERVA - ROSAT

Trepat

Varietat autòctona, fruita vermella, brioix i espècies. Convida molt
a beure, refrescant però gastronòmic i amb caràcter. Delicat i molt
agradable, un bon cava rosat.

18 - 30 mesos criança

24.00 €

271 km

Data degorjament :

Josep Foraster (Montblanc)

escumosos C A T A L U N Y A

151 - 239 KM

+ ESCUMOSOS

ANCESTRAL CONFISCAT

Xarel.lo

Expressió natural de la Xarel.lo. Bombolla molt fina i untuosa
acompanyada d'una refrescant aroma a fruits d'os i notes
característiques de la varietat.

10 mesos de criança en ampolla

27.00 €

216 km

Data degorjament :

Cosmic Vinyaters (Sant Martí Sarroca)

GARNATXA NEGRA ANCESTRAL

Garnatxa Negra

Suavitat, elegància i personalitat. Lleuger però amb una consistència
perfecta per aguantar-nos tot l’àpat. Molt sorprenent i deliciós.Tímides
notes de fruita vermella. Realment, un producte exclusiu i únic.

--

29.50 €

211km

Data degorjament :

Vinyes Singulars (Pacs del Pendès)

XIU-XIU ANCESTRAL

Xarel.lo

Es seu carbònic xiuxiueja de manera lleugera per tota la boca amb un
retrogust molt agradable i gastronòmic.Sincer i molt respectuós amb el
terroir i la varietat.

--

26.00 €

201 km

Data degorjament :

Enlaire Vins ( Costers d’Ordal - Subirats)

PÉT - NAT

Malvasia de Sitges

Versió espurnejant de la zona que procedeix, amb sa Malvasia de Sitges,
varietat autòctona minoritària, on veiem que és capaç d’oferir tota sa
frescor i autenticitat des seu terreny.

--

24.50 €

239 km

Data degorjament :

ECO

L’Enclos de Peralba (Serral d’en Fontanals)

SICUS CRU BLANC

Xarel.lo

Gras, estructurat, mantecós però sobretot elegant. Molta brioixeria en
nas i en boca però secant en el pas per el paladar. Harmonia amb la
bombolla perfectament integrada.

100 mesos criança

34.00 €

248 km

Data degorjament :

NAT

Sicus ( Bonastre )
ECO

JOAN RUBIÓ MONASTRELL ROSAT

Monastrell

Rústic, fresc i boníssima acidesa. Fruita molt sencera i present.
Joventut molt ben entesa, especial i delicada. Gran escumós amb una
boca increïble, poquíssimes ampolles !

14 mesos de criança en ampolla

33.00 €

211 km

Data degorjament :

Joan Rubió ( Els Monjos )
ECO/BIO

LA FERRERIA ANCESTRAL

Xarel.lo

Vi fresc, ple, persistent.Aromes cítrics i fons d'herbes aromàtiques i
fresques, salí, cremòs i complex, d'esperit vinòs. Bombolla quantiosa,
petita i integrada.Estructura i acidesa.

25 mesos de criança en ampolla

25.00 €

151 km

Data degorjament :

Orda Vins ( Gelida )

escumosos

879 - 1.005 KM

FRANÇA

CHAMPAGNES

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER

Chardonnay-Pinot Meunier- Pinot Noir

Acidesa perfecta, 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.

6 mesos de criança en ampolla

62.00 €

1.005 km

Data degorjament :

LONGITUDE LARMANDIER-BERNIER,
EXTRA BRUT PREMIER CRU

Louis Roederer (Épernay)

Chardonnay

Poma verda amb notes minerals
i cítriques.Nèt, carnós, bombolla molt fina i ampli en el paladar. Sense
dubte, excepcional.

48 mesos de criança en ampolla

58.00 €

1.012 km

Data degorjament :

Larmandier Bernier (Vertus)
ECO/BIO

INVITATION, EXTRA BRUT PREMIER CRU

Chardonnay-Pinot Meunier- Pinot Noir

Un xampany amb aromes a fruita fresca, pruna i algunes notes lleugeres
torrades. En boca és fresc i equilibrat. Encantador.Una bona porta
d’entrada per descubrir aquests vins escumosos de renom mundial.

24 a 30 mesos de criança en ampolla

43.00 €

1.009 km

Data degorjament :

Huré Frères (Ludes)

LES PARCELLES BOUZY, BRUT GRAND CRU

Chardonnay- Pinot Noir

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.

36 mesos criança en ampolla

48.00 €

998 km

Data degorjament :

Pierre Paillard ( Bouzy )

FIDELE BRUT NATURE

Pinot Noir

En boca és franc, mostrant ses notes de fruits vermells, amb una
acidesa que l’hi aporta una estructura ferma. Final llarg i persistent,
molta personalitat. Un xampany pels amants de la puresa.

36 mesos criança en ampolla

64.00 €

878 km

Data degorjament :

ECO

Vouette&Sorbee ( Buxières-sur-Arce )

TEXTURES BRUT NATURE

Pinot Blanc

Pur, rodó, fi i molt elegant en boca, carnós, perfectament equilibrat i
vinós. Espuma fina i amb una intensitat subtil.Ferm i amb una subtilesa
meravellosa, molt complexe. Salí. Per plorar

18 mesos criança en ampolla

90.00 €

878 km

Data degorjament :

ECO/BIO

Vouette&Sorbee ( Buxières-sur-Arce )

BULLES DE COMPTOIR #9 TRADITION

Pinot Noir-Chardonnay- Pinot Blanc

Gran caràcter i gran xampany. Salvatge en nas però directe i precís
alhora. Notes herbàcies delicades, aranja i una salinitat que t'enamorarà
desde el primer glop.

9 mesos en roure i 15 mesos ampolla

56.00 €

896 km

Data degorjament :

Charles Dufour ( Landreville )
ECO/BIO

+ vins

P R I M AV E R A

vins de temporada
MARÇ

ANDALUSIA
Tres Uves 15/16 (Vigriega/Vermentino/Viogner)
Barranco Oscuro NAT

28,00 €

EMPORDÀ
Chenin17 Terra Remota ECO

60,00 €

Consciència Còsmica 20 (Carinyena G) Còsmic NAT 30,00 €
Fades Granit 19 (Garnatxa Roja/Carinyena Bl)
25,00 €
Còsmic NAT
Novell d'Agulla 19 (Garnatxa/Macabeu/Chardonnay 30,25 €
/Carinyena/Parellada) Carriel dels Vilars

NAT

FRANÇA
Lulu 15 (Chenin) Nicolas Renard - Loire NAT
White Light 19 (Chardonnay/Muscat)
Marie et Vincent Tricot - Loire ECO

38,00 €
30,50 €

Montagny P. Cru-La Grande Roche (Chardonnay)
Louis Latour - Côte d'Or

33,50 €

Gingliner Gewürztraminer

27,00 €

Jean Gingliner - Alsàcia NAT
Zou Mai. Vertebral 18
(Cinsault/Garnatxa Gris) John Almansa

25,50 €

Segna de Cor 17 (Garnatxa/Carinyena/Syrah)
Le Roc des Anges ECO

28,50 €

Pedres Blanques 2018 (Garnatxa Negra)
Shoji - Roussilón ECO

44,00 €

Domaine - Dandelion 2017 (Pinot Noir)
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune ECO

44,00 €

Malavara Oxidative White Wine 18
(Malvar) Raul Calle Viticultor

31,00 €

Picarana 19 (Albillo Real) Bodega Marañones

26,25 €

El Hombre Bala16 (Garnatxa) Uvas Felices

30,00 €

MACHUELA
21,00 €

N AVARRA
Monjardín Superior Reserva 14
(Chardonnay) - Castillo de Monjardín

24,00 €

P R I O R AT
Camí de Pesseroles Brisat 17
(Picapoll/Muscat/Garna) - Mas Martinet NAT

46,00 €

Duaia 15 (Merlot/Cab. Sauvignon/Syrah )
Mas Martinet

32,00 €

Bateta 16 (Garnatxa/Carinyena)
Les Comuns NAT

29,00 €

PLA DE BAGES
Rabassa 19 (Macabeu/Picapoll/Malvasia/Pansera) 31,50 €
Vinyas d'Empremta NAT
RÍAS BAIXAS
A Graña 17 (Albariño) - Nanclares y Prieto

31,00 €

O bocoi vello 19 (Albariño) - Nanclares y Prieto

25,00 €

Pio Pio 18 (Albariño) - Constantina Sotelo

33,00 €

Carralcoba 16 (Caiño Tinto) - Eulogio Pomares

35,00 €

RIOJA
Anteportalatina 2015 (Viura) - Pujanza

35,00 €

Erosivo 18
(Graciano de Alfaro/Pasera) - Vinos en Voz Baja

41,00 €

RIBEIRO
34,00 €

RIBERA DEL DUERO
Dominio del Aguila 16
(Tempranillo/Blanca del País/Garnatxa/Bobal)

63,00 €

RUEDA
Lirondo 20 (Verdejo) - Cantalapiedra

23,00 €

Alto las Cuestas 16 (Garnatxa) - Cantalapiedra

35,00 €

CANÀRIES

MALLORCA
Cambuix 20 Clarete
(Syrah/Callet/Premsal/Gorgallassa) Cati Ribot 1L

58,00 €

Viña Mein 18 (Caiño Longo/Brancellao)

MADRID

DePaula19 (Monastrell) Viñedos Ponce

Caus Lubis 99 (Merlot) - Can Ràfols dels Caus

28,00 €

Cható Paquita 18 (Callet/Mantó Negre/ Monastrell) 30,00 €
Sistema Vinari NAT
MONTSANT

Palo Blanco 16 ( Listán Blanco ) - Envínate

36,50 €

El Ciruelo 18 (Listán Negro/Listán Blanco)
Suertes del Marqués

42,00 €

TARRAGON A
Orange de Noirs 18 (Sumoll/Xarel.lo)
Costador Terroirs Mediterranis ECO

30,00 €

57,00 €

WineWork Orange18 (Macabeu) - Sicus NAT

25,00 €

Malvasia de Sitges 20 - Vinyes Singulars ECO

29,00 €

Sicus 18 (Malvasia) NAT

29,00 €

Sota elsAmetllers 20 (Malvasia) - La Salada

30,00 €

Rústic 21 (Macabeu Brisat) ECO

22,75 €

Deix 19 (Xarel.lo) - Joan Rubió

35,00 €

Espenyalluchs 18 (Xarel.lo) - Enric Soler

50,00 €

Ancestral Can Sumoi 20 (Montonega) ECO

24,00 €

Mans de Samsó 16 (Garnatxa) Vinyes d’en Gabriel
PENEDÈS

BLANC

ROSAT

NEGRE

ESCUMÓS

WHITE

ROSÉ

RED

SPARKLING

FRANÇA

estrangers

LANGUEDOC - ROSSELLÓ

CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES

Garnatxa-Carinyena- Syrah

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. Negre de caràcter i rusticitat.

12 mesos roure francès

38.00 €

105 km

ROI DES LÉZARDS

Carinyena

Cirera i fruita negra, espècies i tocs balsàmics. Un vi recte, molt viu,
fresc, profund i amb molt bona acidesa. Vinyes molt velles que fan un vi
excepcional.

12 mesos en foudres

32.00 €

233 km

LES COPINES

Garnatxa - Syrah

Un nas aclaparador de complexitat, naveguem entre les aromes de fruits
vermells, pedra calenta, un toc lleugerament animal... En boca, equilibri
notable, una bella finesa i una gran complexitat.

12 mesos en roure Francès

26.00 €

114 KM

Le Clos des Fées ( Rivesaltes )

Les Enfants Sauvages ( Fitou )
ECO/BIO

Jean-Louis Tribouley
ECO/BIO

FRANÇA BORDEUS

CHÂTEAU MAZEYRES - POMEROL

Merlot - Cabernet Franc

Seda fina en nas, violeta i fruits secs. Agradable sensació de carícia
en boca. Molt fresc, amb aromes delicioses i cruixents. Final refinat i
persistent amb notes de fruits vermells i ametlles. Perfecte !

12 mesos roure francès

54.00 €

528 km

Château Mazeyres ( Libourne )
ECO

FRANÇA BORGONYA

“LES GENIÈVRIÈRES”

Chardonnay

Blanc perfilat que en nas ens ofereix notes de fruites grogues d’os
acompanyades de notes florals. Vellutat en boca i mineralitat vibrant.
Rodó i elegant, integrat. Estil únic a la zona de Mâcon.

11 mesos roure francès

44.00 €

630 km

BOURGOGNE - BENJAMIN LEROUX

Chardonnay

Intens, profund i molt aromàtic en nas. En boca és càlid, mantecós
i molt intens en tot el seu pas per boca. Un exemple clar de gran
Borgonya a preu assequible.

36.00 €

Domaine Guillot-Broux (Cruzille)
ECO

16 mesos roure francès
Benjamin Leroux (Beaune)
688 km

FRANÇA LOIRE-SAVENNIÈRES

LA ROCHE SAVENNIÈRES - ROCHE AUX MOINES

Chenin

Elegància i sutilesa persona. Acidesa perfectament integrada amb
sa fusta delicada. Elèctric, sapidesa i molta llargada. És un perfecte
exemple varietal de la zona on neix. Molt interessant.

18 mesos roure francès

44.00 €

848 km

Roche Aux Moines ( Savennières)
ECO

estrangers
FRANÇA ALSACE

TRAPET - GEWÜRZTRAMINER RIQUEWIHR

Gewürztraminer

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.

12 mesos roure francès

30.00 €

719 km

LEON BEYER RIESLING

Riesling

Relativament sec, refinades i delicades fruites, amb un bouquet mineral.
Coneguda com una de les varietats més apreciades de tot el mon, Leon
Beyer plasma a la perfecció la seva expressivitat més nua.

9 mesos de roure francès

27.00 €

945 km

À LA VIE

Sylvaner - Pinot Blanc

Molt fi en nas, notes de poma verda i lleugeres espècies. En boca és
una explosió de frescor, suc pur, cristalí, delicat. Fantàstic per marisc,
refrescant i molt adictiu.

--

24.50 €

989 km

Domaine Trapet ( Dijon )

Leon Beyer ( Eguisheim )

Julien Meyer ( Nothalten )
ECO/BIO

ALEMANYA PFALZ

VILLA WOLF

Gewürztraminer

Net, afruitat i dolçenc, 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.

--

22.50 €

1.162 km

KOEHLER RUPRECHT KABINETT TROCKEN

Riesling

Un productor mític que ens regala un Riesling assequible per a tots, en
tots els sentits. Aromàtic però molt delicat. Fresc però llarg, harmoniós i
gens empalagós. Perfecte per acompanyar tot un àpat. Molt agradable

4-5 mesos en foudres vells

25.00 €

1.149 km

KARL HAIDLE SPÄTBURGUNDER

Pinot Noir

Mentolat i especiat, molt i molt sucós en boca. Tanins molt delicats, una
acidesa que ressalta i fruitós. Un Pinot Noir molt sorprenent, perfecte
per un bon plat de peix o arròs.

12 mesos roue francès usat

25.00 €

1.278 km

Villa Wolf

Koehler Ruprecht
ECO

Karl Haidle ( Kernen im Remstal )
ECO

MAGNUMS
MAGNUMS

blancs

Terra Remota Caminante

63 €

Empordà (Garnatxa - Chardonnay - Chenin) 2019

		

ECO

Nun Vinya dels Taus

125 €

Penedès (Xarel.lo) 2018

Valentia

68 €

Empordà (Carinyena Blanca) 2017

MAGNUMS

escumosos

Rimarts 40

62 €

Do cava (Xarel.lo - Macabeu - Parellada - Chardonnay) 2016

ECO

Fidèle

146 €

Champagne (Pinot Noir) 2018

MAGNUMS

negres

BIO

Terra Remota Camino

61 €

Empordà (Garnatxa - Cabernet Sauvignon - Syrah) 2017

ECO

Bestia Negra
Empordà (Samsó- Garnatxa) 2014

70 €

ECO/BIO

Vinyes Tortugues Hunky Dory
Empordà (Garnatxa) 2020

64 €

NAT

La Montesa
50 €

Rioja (Tempranillo - Garnatxa-Mazuelo) 2017

Mauro
Vino de la Tierra de Castilla y León (Tempranillo i Altres) 2018

88 €

Pícaro del Águila
Ribera del Duero (Tinto Fino-Garnatxa-Bobal-Albillo) 2016

ECO

82 €

Pago de Carraovejas Finca y Bodega
Ribera del Duero (Tinto Fino - Cabernet S - Merlot) 2016

94 €

