VINS BLANCS
TEMPS BLANC (ORIGEN : LA MANXA)

13€

Sauvignon Blanc i Macabeu. En nas es mostra exuberant amb
notes tropicals, com el maracujà i la pinya, i en boca àgil i refrescant.

TINA 20 D.O.ALELLA

17€

Pansa Blanca. En nas es mostra delicat amb presència de fruita blanca
(pera i poma) i subtils records de fonoll; en boca vibrant i amb volum.

ANTISTIANA INCROCCIO MANZONI D.O.PENEDÈS

22€

Incroccio Manzoni. Vi de marcada personalitat varietal d'origen italià,
amb delicades sensacions de flors blanques en nas i de vibrant acidesa.

18€
LA DESCARADA BLANC D.O.PENEDÈS
Sauvignon Blanc i Moscatell d'Alexandria. En nas té una bona intensitat on
destaquen les notes de fruites tropicals, àgil en boca de final dolç.
.

MEDITERRANIUM BLANC D.O.CATALUNYA

10€

Macabeu, Xarel·lo i Moscatell d'Alexandria. En nas es mostra amb
intenses notes de flor blanca i préssec. En boca té un pas ràpid i net.

SALTIMBANQUI VERDEJO D.O.RUEDA

19€

Verdejo. En nas es mostra efusiu amb agradables notes de pinya, mango
i amb un rerefons floral. En boca es mostra viu i amb un lleuger final dolcenc.

16€
ÈTIM BLANC D.O.MONTSANT
Garnatxa Blanca i Macabeu. En nas predomina la fruita blanca (pera),
sota un fons de torrats. En boca es mostra amb volum i persistència.

5m

VINS ROSATS
ROSAT DE LLÀGRIMA MAS COMTAL D.O.PENEDÈS

17€

Merlot. De color grosella intens, aquest rosat ens dóna aromes de fruita
vermella madura amb tocs cítrics. En boca es mostra ben equilibrat.

15€
D.O.PENEDÈS
Garnatxa Negra i Blanca. Vi rosat de color pàlid, té un nas amb subtils records
florals, fruita blanca així com maduixes i aranges. En boca és viu i refrescant.

SORBET ROSAT

VINS NEGRES
VI NS NEGRES
20€
SAÓ ABRIVAT D.O.COSTERS DEL SEGRE
Ull de llebre, Garnatxa Negra i Cabernet Sauvignon. Bona complexitat
olfactiva amb records de fruita compotada i marcats torrats. Opulent en boca.

22€

GUIGO D.O.Q. PRIORAT

Garnatxa Negra i Carinyena. En nas té sensacions de fruites, com la mòra
i els gerds, amb un fons làctic. En boca manté un bon volum i harmonia.

12m
12€
MARREC NEGRE D.O.EMPORDÀ
Garnatxa Negra, Carinyena i Cabernet Sauvignon. En nas presenta records
de fruita vermella i certs tocs làctics. En boca viu, jove i amb certa agilitat.

I TANT NEGRE D.O.MONTSANT

17€

Garnatxa Negra. Vi negre d'aromes de notable joventut a maduixes i
gerds, amb un toc de sotabosc. En boca es mostra molt equilibrat i rodó.

6m
MAS MALLOLA D.O.Q. PRIORAT

29€

Garnatxa Negra i Carinyena. De nas ric i complex, ens presenta notes de fruita
vermella madura, espècies i sotabosc. En boca és potent i molt persistent.
.

AZPILICUETA ORIGEN D.O.CA. RIOJA

20€

Tempranillo. En nas destaca el seu record de fruita madura com la cirera,
la pruna i els nabius, sota un fons de torrats. En boca es mostra golós i rodó.

18m

L'UNIVERS D.O.MONTSANT

21€

Samsó, Garnatxa Negra, Ull de llebre, Picapoll Negre i Cabernet Sauvignon.
Nas ric en matisos i equilibrat amb la fusta. En boca rodó i de bon recorregut.

16€

ENNAK JOVE D.O.TERRA ALTA

Samsó, Ull de llebre, Merlot i Garnatxa Negra. En nas mostra records de
fruites del bosc, amb un toc balsàmic. En boca mostra bon volum i equilibri.

9m
SANTBRU NEGRE D.O.MONTSANT

26€

Carinyena, Garnatxa N. i Garnatxa Peluda. En nas mostra una gran complexitat de fruita madura amb tocs especiats i torrats. Gran persistència final.

V SELECCIÓ ESPECIAL D.O.PLÀ DE BAGES

16€

Merlot, Ull de llebre, Cabernet Franc i Syrah. En nas es mostra elegant,
fon predominen les fruites madures de bosc. En boca ésequilibrat i sedós.

12m

4m
(En conversió a eco)

VINS ESCUMOSOS
BERTHA LOUNGE BRUT D.O.CAVA

17€

Xarel·lo i Parellada. Criança de 13 mesos en cava. D'equilibrada bombolla,
en nas mostra una bona harmonia i en boca un final net.

AMB CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA

MASIA D'OR BRUT D.O.CAVA

12€

Macabeu, Xarel·lo i Parellada. De bombolla present, en nas predomina la
fruita blanca i certs tocs cítrics. En boca es mostra molt refrescant.

VI AMB CRIANÇA EN BÓTA

