
 
   

                       

 

 

 

  Signat Brut Nature 

Celler.: Artesanal Organic Wines 
D.O.:  Cava  
Raïm:  Macabeu, Xarel-lo i Perellada 
 
Color groc amb irisacions durats.  Aromes 
destaquen les fruites blanques poma, peres... 
juntament amb els aromes de la criança com fruits 
secs  ametlles torrada, avellanes .. i respostera.  
Boca te bon pas per boca sec i bona gama 
aromàtica, acidesa fresca i equilibrada amb el 
carbònic ben integrat  .  
  

                                                                                  14,00€ 

 
 
               

                      Plaer escumós Bouquet d’alella 

Celler.:  Bouquet d’alella 
D.O.:  Alella 
Raïm: Pansa blanca, chardonnay 
Color groc palla amb reflexos verdosos, net i 
brillant, amb bombolla mitjana, persistent . 
Els aromes són elegants i complexos on destaquen 
els aromes secs sorrencs i cítrics, pinya madura, i 
pruna groga, florals de mimosa i ginesta, flor de 
taronger. Entrada suau, evolucionat cap sensacions 
afruitades. Pessigolles cítriques recorren els 
racons de la boca .  

22,00 €  
 
 
 



 
   

   

 
 
 

Finca Viladellops LD Ancestral  
Celler.: Finca Viladellops 
D.O.:  Penedes 
Raïm: Xarel·lo vermella 
  
Es un espumós elaborat amb el mètode Ancestral  
una única fermentació sense adició de sucres ni 
llevats. 
Color lleugerament rosat. Es un vi perfecta per 
alegrar els cors dels amants de troba harmonies 
noves. Escumós alegre ,fruital, que enseguida 
t’enamora. Bombolla molt fina i seductora, aromes 
de blat, poma, peres, fruites cítriques, tocs subtils 
de herbes i arbusts mediterrani.  

25,50 €  
 

 

           

 

Torrents Carbó Correfoc 

Celler.: Torrents Carbó 1932 
D.O.:  Cava  
Raïm:  Macabeu, Xarel-lo i Perellada 
 
Color groc amb irisacions durats.  Aromes 
destaquen les fruites blanques poma, peres... 
juntament amb els aromes de la criança com fruits 
secs  ametlles torrada, avellanes .. i records de 
torro de Xixona.  Boca sedós i seductora entrada,  
al pas per boca sec i bona gama aromàtica, acidesa 
fresca i equilibrada amb el carbònic ben integrat  .  
  

                                                                                  20,00€ 

 
 

 



 
   

 
 
 
 
 

Essential Juvé & Camps 

Celler.: Juvé & Camos 
D.O.:  Cava 
Raïm:  Xarel-lo 

Color groc palid amb tons verdes. Aromes subtils 
caracteristic de la varietat xarel-lo caracter i 
personalitat, surten les notes anisades ( hinojo), 
fruitas blanques com pera i poma , herbas 
meditarranias ( romero, tomillo). Evolució 
surten els llevats aportan cremositat i 
elegancia, pas per boca tornan les sensacions 
de fruita blanques, final llarg i vibrant. 

                                                          19,70€     

 

  

                                      

 

L’O de L’Origan Brut Nature  

Celler.:  L’Origan – Gaston Coty SA 
D.O.:  Cava 
Raïm:  Macabeu, Xarl-lo, Parellada i Chardonnay 
 
Pollenc, amb la bombolla fina i persistent, molt 
agradable. Aroma amb matisos torrats de fina 
reducció, herbes de bosc, ametlla amarga. Boca 
matisos de criança, lies, torrats, records cítrics i 
herbacis. Excel·lent acidesa i una agradable dolçor. 

                                                                   31,00 €   

 

 

 



 
   

 

 
Llopart Imperial Gran Reserva Brut 

Celler.: Llopart Brut Nature 
D.O.:  Cava 
Raïm: 50% Xarel·lo, 40% Macabeu i 10% Parellada 
 
Groc-or,amb brillants reflexes daurats. Bombolla 
molt fina. Aromes complexos de llarga criança 
derivats de les mares, torrats, melosos i fruits 
secs, lleugeres pinzellades reductores. En boca és 
ample cremós, amb un perfecte equilibri de 
sucre/acidesa, gust  persistent i amb caràcter. Un 
Gran reserva per als amants dels caves complexos, 
envellits i evolucionats. Cupatge amb la incorporació 
d’un 15% de vi base de reserva.  

22,50 € 

 

 

 

Recaredo Terrers Brut Nature  

Celler.: Recaredo 
D.O.:  Cava 
Raïm: 63% Xarel·lo, 27% Macabeu i 10% Parellada 

Cava lluminós i molt fi. En nas dominen els tons  
balsàmics i la fruita madura, envoltada d’ una 
agradable sensació d’ acollida. Les fruites cítriques 
imperen a una boca molt viva i fresca, alhora que 
seriosa i estructurada. Totalment sec, sense 
addició de sucre d’ expedició.                                

 

31,00 € 

 

 



 
   

 

 

 

Esparter Brut Nature Gran Reserva 

Celler.: AT Roca 
D.O.:  Clàssic Penedès 
Raïm:  100% Macabeu 
Es l’expressió mes genuïna de l’elegància i 
mineralitzat dels grans Macabeus plantats sobre 
els sòls calcaris a costers de l’Orbal. 
Nas notes de fruites blanques sobre fons compleix 
i elegant de brioix i especies, On destaquen les 
notes de vainilla, crema, i elegants notes fumades. 
En boca fresc,i elegant atac, acidesa equilibrada, 
molt mineral i harmònic del carbònic.  
 

30,50 €   
 
 

 

Juvé & Camps Blanc de Noirs Reserva 

Celler.: Juvé $ Camps 
D.O.:  Cava 
Raïm:  Pinot Noir  
Sorprenent color or vell amb reflexos de pell de 
ceba. Nas molt subtil, complexitat floral ( rosella, 
rosa..). fruits vermells maduixetes del bosc, nabius, 
grosella. Records de pasta de full, crema anglesa, 
vainilla degut a la seva criança. Boca entrada molt 
fresca on mostra bon cos recolzat amb la fruita.  
Carbònic plenament integrat amb la acidesa.      

33,00 €            

 

 



 
   

 
                                                                    

                      

AT Roca rosat 

Celler.: AT Roca 
D.O.:  Clàssic Penedès 
Raïm:  Macabeu, Garnacha 

Rosa- grosella de mitjana intensitat, amb subtils 
tons teula, molt brillant. Bombolla fina i persistent, 
formant corona. Aromes molt complexes, amb tons 
de fruits vermells silvestres fusionats amb els 
torrats de la criança. Boca és harmoniós, ampli, 
saborós i elegant, amb el carbònic perfectament 
integrat. Transmet el Terroir. Post gust llarg i 
cremós.                                               

                                                          22,00€     

 

  

                                      

 

Vilarnau Brut reserva delicat Rosé 

Celler.:  Vilarnau 
D.O.:  Cava 
Raïm:  Garnacha i Pinot Noir 
 
Rosat palid. Intens i compleix, al nas ofereix els 
aromes primaris amb molta subtileça petals de 
rosas i violetas combinadas amb fruitas vermelles 
maduras  ( maduixes,gerds). Boca entrada fresca i 
cremosa, amb bona acideça que li dona fresco. 

                                                                   23,00 €   

 

 



 
   

Champagnes     

 
                     Michel Genet Grand Cru Brut esprit 

Celler.: Michel 
A.O.C.  Champagne 
Raïm:  Chardonnay 
Groc or brillant, bombolla fina . en nas surten les 
flors blanques i notes cítriques, records de poma i 
peres, tocs làctics,  poc a poc donen notes de 
mineralitzat. Boca es presenta subtil, elegant, on 
surten els records cítrics i fruites blanques, mes 
tard donen records de mantega preé-sale ,deixen al 
paladar un rastre molt interessant i equilibrat de 
untuositat i salin-nos.    

45,00€  

 
        Bollinger Special Cuvée                                                                                                    

Celler.: Bollinger 
A.O.C.  Champagne 
Raïm: Pinot Noir , Chardonnay i Pinot Meunier 
Groc brillant, amb bon  carbònic constant. En nas 
presenta una fruita madura de blanc (peres al 
forn), sensacions fumat amb un toc de llevat més 
aviat seca, records de palla humida, notes de 
làctics i anous . En boca té una entrada fresc i 
intens, presenta bombolles fines i integrades, 
picant, fruita blanca madura, bona acidesa suau, 
sensacions torrats i persistents. Temps acabat, 
regust de fruita blanca i regust fumat i llevats. 
Escumós ple de frescor, elegància i seductor.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                     50,00€            

 

 

 



 
   

 

 

                                                                                                                                                                                             

Moët & Chandon Brut Imperial 

Celler.: Moët et Chandon 
A.O.C.  Champagne 
Raïm: Pinot Noir i  Chardonnay  
 
A hores d’ara, resulta una obvietat presentar Moët 
et Chandon, la casa més important de Champagne,, 
propietària de la històrica abadia de Hautvilliers. 
Les seves dimensions, la seva reputació i 
universalitat.... totes les seves facetes la 
converteixen en un autèntic estendard per al 
escumós mes famós i venut del mon. Un escumós ple 
de frescor, elegància i seductor.                                                                 

                                                                     45,00€ 

 

Pierre Mignon Brut Prestige Rosé 

Celler.: Perrie Mignon 
A.O.C.  Champagne 
Raïm:  50%Meunier, 40%Chardonna ,10% Pinot Noir 
 
Color salmonat amb reflexes taronges. Aromes  es 
ple de fruitetes vermelles del bosc i records de 
herbes de muntanya, lleugers records de llevats. 
Boca es presenta molt bona acideses i frescor, 
Bombolla fina , persistent amb una agradable 
pessigolles, on tornen els records de fuites 
vermelles barrejats una pinzellada cítrica, mes tard 
surten records de galetes salades.  Final molt 
seductor, fresc i persistent.    

55,00€  

 


