
TEMPS BLANC

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

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.   

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.

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

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.

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.
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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.

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.

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.

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

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.
.

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.
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D.O.CATALUNYA

Garnatxa Blanca i Macabeu. En nas predomina la fruita blanca (pera),
sota un fons de torrats. En boca es mostra amb volum i persistència.
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Merlot. De color grosella intens, aquest rosat ens dóna aromes de fruita
vermella madura amb tocs cítrics. En boca es mostra ben equilibrat.

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.

Ull de llebre, Garnatxa Negra i Cabernet Sauvignon. Bona complexitat
olfactiva amb records de fruita compotada i marcats torrats. Opulent en boca.

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.

MASIA D'OR BRUTBERTHA LOUNGE BRUT
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.

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

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.
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V SELECCIÓ ESPECIAL
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.
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(En conversió a eco)


