Pansa Rosada
Celler: Raventós d’Alella
D.O.: Alella
Raïm: Xarel.lo vermell
Color rosat molt pàl·lid. En boca es presenta directe
amb el seu caràcter fresc i floral, notes de fruits
vermells com cireres. En el pas en boca surten les
notes de làctics barrejades amb fruites. (caramel de
maduixa i nata).
15,00 €

Born Rosé Barcelona ECO
Celler: Bornrose
D.O.: Penedès
Raïm: Garnatxa negra, Tempranillo
Color pètal de rosa pàl·lid. Aromes d´alta intensitat,
notes de cítrics (aranja, mandarines) i tropicals
(pinya, mango) sobre un llit de floral (gessamí) i
herbes aromàtiques com farigola i menta. En boca
agradable, llaminer, bona acidesa que li atorga
frescor i persistència. Un rosat amb sabor a
Barcelona.
18,00 €

Flor de Pinot
Celler: Naveran
D.O.: Penedès
Raïm: Pinot Noir
Color atractiu salmonat, net i brillant.
El grau de maduració precís li ha permès una
expressió de fruita fresca com la maduixa, pruna
vermella o la cirera, sobre fons lleuger d´herbes. En
boca tornem a trobar els records de les fruites.
Amb un pas en boca suau, persistent i amb gran força
aromàtica, excepcional retronasal.
21,00 €

Ullones
Celler: Grup Oliveda
D.O.: Empordà
Raïm: Garnatxa
Color pètal de rosa. Aromes florals i de fruites.
Subtils records a rosa i a maduixa silvestre
envoltada per cireres. A la boca tornen a aparèixer
els records del nas. Al pas és un vi sedós, evolvent,
llaminer, rodó amb l’acidesa i molt elegant.
18,00 €

16,70 €

Trasto rosado Prieto Picudo
Celler: LaOsa
V.T.: Tierra de León
Raïm: Prieto Picudo 100%
Color rosa de baixa intensitat. Desprèn aromes de
fruits vermells (maduixes, gerds i groselles), tot
plegat amb flors i especies. Bona sensació de
frescor. En boca presenta una bona acidesa que el fa
lleuger i vivaç, amb una atractiva expressió fruital.
Al final, records amargs.
18,00 €

Mesta rosat
Celler: Fontana
D.O.: Ucles
Raïm: Tempranillo
Color intens rosat. Vi de perfil més lleuger i elegant.
Al nas net, expressiu record de flors i fruites tot
plegat en una delicada harmonia. En boca presenta
bona acidesa, gras i persistent. Records de fruita
vermella madura, pas elegant, sec i persistent.
12,50 €

