


CAVA CAVA
Macabeu, 

Xarel·lo, 
Parellada

Xarel·lo, 
Parellada

MASIA D’OR BRUT
De bombolla present, en nas predomina la fruita blanca i certs tocs 
cítrics. En boca es mostra molt refrescant.

BERTHA LOUNGE BRUT
D’equilibrada bombolla, en nas mostra una bona harmonia i en boca un 
fi nal net.

14 € 20 €
9 m.esos 13 m.esos

SENSE D.O. 
(FONT-RUBÍ)

CONCA DE 
BARBERÀ

EMPORDÀ

COSTERS   
DEL SEGRE

ALELLA

PENEDÈS

PENEDÈS

RUEDA

SENSE D.O. 
(STA PERPÈTUA 
DE MOGODA)

SENSE D.O. 
VALLÈS

PENEDÈS

Xarel·lo 

Chardonnay i 
Macabeu

Garnatxa blanca, 
Macabeu i 

Malvasia 

Chardonnay, 
Macabeu, 

Sauvignon blanc, 
Verdejo

Pansa Blanca

Muscat 
D’Alexandria 
i Frontignan, 

S. Blanc i 
Gewürztraminer

Chardonnay i 
Xarel·lo

Verdejo

Xarel·lo i 
Macabeu 

Sumoll

Ull de llebre, 
Cabernet 

Sauvignon, Merlot, 
Carinyena

TIET JAN
Agradables notes de camamilla i de fonoll en nas. En boca mostra un 
molt bon volum i persistència, fruit de l’elaboració. Sense sulfi ts afegits.

POAL
Presenta aromes intensos de torrats i fruites tropicals madures. En 
boca té un tast voluminós i llarg, complex i amb un potent postgust.

VELLA LOLA
Amables notes de fruita blanca fresca en nas, que deixen pas a un 
refrescant i agradable pas per boca.

POCAPENA
En nas mostra aromes de fruita tropical i cítrics madurs. En boca es 
mostra molt refrescant.

CAN MATONS
De subtils records de fruita blanca en nas. En boca, un molt bon volum 
i sorprenent equilibri.

GESSAMÍ
En nas es mostra molt exuberant amb notes de fl ors i fruites tropicals, 
i en boca àgil, refrescant i de dolç fi nal.

MAS UBERNI
De nas molt atractiu amb notes de pinya i pera, en boca es mostra 
lleuger i molt fresc.

DIEZ SIGLOS ECOLÓGICO
En nas es mostra molt efusiu amb agradables notes de mango i 
maracujà. En boca es mostra agradable i viu.

REPATANI
Nascut al poble pel besavi Jaume i treballada per l’avi Perico, aquesta 
copa d’història familiar presenta records de poma verda i aranja en nas 
i en boca es mostra molt àgil i refrescant.

5 QUARTERES ROSAT
Vi rosat vallesà, elaborat al parc natural de Sant Llorenç Savall del Munt 
i l’Obac. De color pàl·lid, en nas es mostra amb tocs de maduixa, gerds
i mentolats. En boca és viu i refrescant.

ROS MARINA ROSÉ
Vi rosat amb notes olfactives de maduixots i mores. En boca es mostra 
madur i llaminer.

22 €

18 €

18 €

16 €

13 €

14 €

14 €

14 €

12 €

22 €

22 €

6 m.esos

6 m.esos

6 m.esos

ALELLA

COSTERS 
DEL SEGRE

PLA DE 
BAGES

MONTSANT

EMPORDÀ

MONTSANT

MONTSANT

PRIORAT

RIOJA

PENEDÈS

PRIORAT

Garnatxa negra

Ull de Llebre, 
Garnatxa, 
Cabernet 

Sauvignon

Picapoll negre, 
Sumoll, Ull de 

llebre i mandó

Garnatxa negra

Garnatxa negra, 
Carinyena, 
Cabernet 

Sauvignon

Garnatxa 
Negra, 

Carinyena, 
Syrah

Garnatxa negra, 
Carinyena i 

Syrah

Garnatxa negra, 
Carinyena 
i Cabernet 
Sauvignon

Garnacha 
negra, 

Tempranillo i 
Graciano

Garnatxa negra

Garnatxa negra, 
Carinyena, 
Cabernet, 

Merlot i Syrah

GARNATXA ALTA ALELLA
El vi negre de més proximitat a la carta. Aquest vi jove ecològic de 
Tiana es mostra en nas exuberant en fruits com la maduixa i els gerds, 
i en boca mostra força amplitud i equilibri.

SAÓ ABRIVAT
Vi madur de molt bona complexitat aromàtica, ric en fruita, torrats i 
espècies de la criança. En boca es mostra complex i rodó.

LA DIFERENTA
Vi d’història viva del Bages. Elaborat amb cups de pedra medieval, amb 
llevats propis i criança en fusta de castanyer de Girona. Viu i equilibrat.

NU
Vi negre on la seva única protecció envers l’oxigen és la seva maceració 
perllongada amb les pells. En nas és ple de matisos de fruita vermella madura
i en boca es mostra amb molta amplitud i golós. Sense sulfi ts afegits.

MARREC NEGRE
En nas presenta records de fruita vermella i certs tocs làctics. En boca 
viu, jove i amb certa agilitat.

FEREST
En nas mostra notes a fruita vermella fresca i tocs torrats. En boca es 
mostra molt rodó, potent i lleugerament avellutat.

LES SORTS JOVE
Vi molt afruitat, on destaquen en nas les maduixes i gerds sobre un 
fons làctic. En boca és rodó, fresc, molt suau i agradable.

MAIUS CLÀSSIC
Vi negre de perfi l més “clàssic” del priorat. En nas té records de cirera 
picota i pruna madures, acompanyats dels torrats de la criança i la 
mineralitat de la llicorella. Potent i carnós.

CUNE ECOLÓGICO
En nas mostra tocs de fruites del bosc, com nabius i mores, sota un 
fons de lleugers torrats. En boca es mostra amb força volum i rodó.

VIVIDORS DEL VI
En nas es mostra generós en notes fruites del bosc amb tocs làctics. En 
boca mostra bon volum i equilibri.

MARGE
Entre les roques van néixer per aquest vi alguns ceps fa 85 anys. 
Potència, mineralitat i complexitat per bandera.

16 €

20 €

16 €

14 €

30 €

23 €

14 €

25 €

26 €

14 €

18 €

12 m.esos

6 m.esos

6 m.esos

6 m.esos

7 m.esos

12 m.esos


