
 
 
 
 

Bouquet d’ Alella Syrah 

 
Celler: Bouquet d’Alella 
D.O.: Alella 
Raïm: 100% Syrah 

 
Cirera amb irisacions violetes. Aroma intens amb 
notes cremoses de la fusta. Apunts balsàmics, tocs 
florals i especiats (encens). En boca carnós, tanins 
cremosos del roure i notes a pellofes macerades. 

 
19,00 € 

 
 
 
 
 
 

Bouquet d’ Alella Monastrell Edicions 
Limitades 

 
Celler: Bouquet d’Alella 
D.O.: Alella 
Raïm: 100% Monastrell 

 
Cirera amb irisacions violetes, intensitat mitjana 
alta. Aroma intens de fruita vermella madura amb 
un fons de regalèssia i tocs especiats. En boca suau 
i sedós. Lleugerament acidesa que aporta frescor. 

 
22,90 € 



 
 

Jean Leon Vinya Le Havre Reserve ECO 
 

Celler: Jean Leon 
D.O.: Penedès 
Raïm: Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc 

 
Color cirera intens i molt cobert de capa. Es 
presenta intens en nas, amb aromes de fruita 
madura, balsàmics, cafè, làctics i notes de criança 
perfectament integrades. En boca es mostra com 
un vi saborós i estructurat, records torrefacta i 
regalèssia. Presenta tanins molt madurs de fines 
fustes ben integrades. És un vi persistent i llarg 
amb molt bon record i llarg. 

 

29,00 € 
 
 
 
 
 

Quindals 
 

Celler: Mas Estela 
D.O.: Empordà 
Raïm: 90% Garnatxa, 5% Samso 5% Syrah 

 
Color cirera picota. Al nas ressalten els aromes 
minerals i balsàmics, amb agradable perfum de 
confitura de prunes, vainilla… una vegada airejat 
surten un llit de flors liles i sotabosc. 
En boca elegant, amb un atac molt suau, ampli i 
carnós, els aromes de bolets i confitura de fruits 
vermells i negres es barregen amb les subtils notes 
minerals. Tots els acompanyaments de llegums li 
queden bé. 

 

25,00 € 



 
 

Bernat Oller 
 

Celler: Heretat Oller del Mas 
D.O.: Pla de Bages 
Raïm: 95% Merlot, 5% Picapoll negre 

 
Color vermell cirera de capa mitjana, matisos 
granats. Aromes nets, francs i molt complexes, en 
que destaquen la fruita vermella i negre fresca, els 
balsàmics i tocs especiats. Al temps de reposar en 
copa surten records de vegetació dels boscs 
mediterranis, xocolates, cacau. En boca és fresc i 
afruitat. Amb l´acidesa ben equilibrada, elegants 
records amargs. 
 

25,00 € 
 
 
 
 
 

Raimat Silenci del Molí 

 
Celler: Raimat 
D.O.: Coster del Segre 
Raïm: Cabernet Sauvignon 

 
Vermell picota brillant, capa molt alta amb petits 
tocs de mostra criança. Al nas fruita madura amb 
toc de regalèssia, és un vi complex, on surten un 
ventall d´aromes procedents de les barriques com 
espècies, cacau, vainilla, cafè… i petits tocs de 
balsàmics per la criança, records minerals que ens 
recorda a la terra de les vinyes. En boca és suau, 
sensual i sense astringències, tanins madurs. El 
primer pas ens marca la dolçor i la seva 
persistència i bona acidesa. 

 

18,00 € 



 

Set Sitis 
 

Celler: Celler Piñol 
D.O: Terra Alta 
Raïm: Samsó 

 
Color vermell intens de capa mitja. Els primers 
records són de pruna madura i herbes silvestres, 
amb una nítida impremta mineral pròpia dels 
terrenys calcaris de la Terra Alta. Al moure la copa 
surten les fruites vermelles i negres madures com 
gerds, cireres, prunes… amb notes balsàmiques, 
sempre mantenint la frescor. En boca potent, 
sedós, molt rodó amb el taní ben integrat amb la 
fusta. 

25,00 € 
 
 
 
 
 

Lo Noi del Saxo 
 

Celler: Bielsa Ruano 
D.O: Terra Alta 
Raïm: Garnatxa i Syrah 

 
Color vermell. Al nas ofereix combinacions amb 
fruites vermelles. Amb bon caràcter i molta 
frescura, records de flors. En boca es presenta 
fresc, voluminós, sedós, cremós, amb una acidesa 
que el fa molt fresc. Llarg retronasal. 
  

17,50 € 



Terricola 
 

Celler: Ediciones i-Limitades 
D.O.: Montsant 
Raïm: Cabernet S., Garnatxa, Syrah, Samso. 

 
Color vermell picota, fosc. Al nas és intens, 
aromàtic on destaca la càrrega mineralitzada, les 
notes balsàmiques i herbes com farigola, fruita 
negra madura, un fons torrat, notes de cafè. En 
boca és molt fresc, bona acidesa i càrrega mineral, 
surten les notes de fruites vermelles i negres 
madures tot plegat, amb les herbes. Tanins dolços 
molt afinats, molt subtils, al pas per boca surten 
les notes especiades, lleugera picantor molt 
agradable. 

 

24,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Bona Nit Montsant  
 

Celler: Terra i Vins 
D.O.: Montsant 
Raïm: Garnatxa negra, Syrah i Cariñena 

 
Color vermell. Aromes de fruits vermells i negres 
amb notes balsàmiques, surten unes herbes de 
bosc. En boca es presenta amable i rodó, frescor al 
pas on tornen les fruites vermelles, notes torrades 
i minerals. Record de bosc mediterrani. Final 
mineral i persistent. 

 

18,00 € 



 
 
 

Scala Dei Prior 
 

Celler: Scala Dei 
D.O.: Priorat 
Raïm: Cabernet Sauvignon, Garnatxa, Carinyena, 
Syrah 

 
Color vermell cirera picota intens. Posseeix aroma 
complex, on destaquen les fruites vermelles i les 
negres, combinat amb notes balsàmiques i 
especiades. A la boca és ple i potent, amb un final 
envellutat, tanins madurs i persistents. 

 

29,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Nuncito Negre 
 

Celler: Mas de les Pereres 
D.O.: Priorat 
Raïm: Garnatxa, Syrah i Mazuelo 

 
Color cirera negre i rivets violacis. Al nas fruita 
madura d’alta intensitat, mores, figues i compotes, 
regalèssia, prunes negres i records de tabac de 
pipa, tocs fumats i vainilla. En boca és rodó i 
persistent amb notes minerals, molt elegants del 
terroir de pissarres, tanins suaus, balsàmic en  
boca, final llarg i persistent. 

 

28,00 € 



 
 

Les Terrasses 
 

Celler: Bodegues Álvaro Palacios 
D.O.: Priorat 
Raïm: Cabernet Sauvignon, Garnatxa, Samsó, Syrah. 

 
Brillant color cirera, amb ribet violaci. Posseeix una 
rica expressió de fruita vermella fresca (cireres, 
prunes, gerds…) amb matisos especiats i un atractiu 
toc mineral. En boca amable i saborosa, amb bon 
equilibri, la fusta ben assemblada i un final fruiter 
que convida a repetir el glop. 

 

49,50 € 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrer Bobet Vinyes Velles 
 

Celler: Ferrer Bobet 
D.O.: Priorat 
Raïm: Cariñena i Garnatxa. 

 
Color cirera. Aroma intens, expressió fruiter on 
lleugerament es va obrint sortint un ampli catàleg 
de fragàncies, fons mineral que persisteix tota la 
fase olfactiva. En boca presenta un ampli i 
envoltant bouquet, saborós i intens, matisat amb 
notes cremoses i cacau amarg, les notes minerals 
surten en segon pla juntament amb les balsàmiques. 
Gran recorregint en ampolla, temps de guarda. 

 
44,50 € 



 
 

Austum ECO 

 
Celler: Parxet 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: Tinta Fina 

 
Color vermell picota. Aromes varietals de fruites 
vermelles, com maduixa i mora, lligat amb les 
aromes a vainilla, torrats, cedits pel roure. En boca, 
el paladar és ampli, amb cos, sense arestes, 
mantenint al paladar els records de fruites 
vermelles. 

17,00 € 
 
 
 
 
 

Semele 
 

Celler: Valbuena de Duero 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: 85% Tempranillo i 15% Merlot 

 
Intens color vermell picota. Al nas destaquen  
notes de fruita negra confitada, sotabosc, espècies 
(clau, pebre negre), bombó anglès i minerals. En 
boca és equilibrat, amb tanins madurs, estructurat  
i fruiter, on ressalten les notes de fruita negre 
madura amb tocs mentolats i un record lleuger de 
fulla de tabac. Amb final persistent on queda el 
record de xocolata amarga. 

 

21,50 € 



 

Pago de los Capellanes 

 
Celler: Pago de los Capellanes 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: Tinta País 

 
Color cirera intens amb reflexes morats. Aromes a 
flors i fruites fresques, apareixen posteriorment 
on es fonen vainilla, cacau, torrefactes amb tons de 
fruites vermelles, violetes sotabosc amb lleugers 
tocs minerals. Notes destacades de fruits vermells 
i espècies amb aromes varietals. En boca és 
estructurat i carnós amb suau pas pels nobles 
tanins amb records d´herbes aromàtiques omplint 
el paladar de gustos equilibrats. 

 
26,00 € 

 
 
 

Finca Villacreces 

Celler: Finca Villacreces 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: Tempranillo, Cabernet Sauvignon i Merlot 

 
Picota amb ribet fosc. Aroma intens, fines notes 
torrades i cremoses del roure, fons de fruits 
madurs i cacau, pell de taronja, tabac, records 
balsàmics i mentolats. En boca saborós, amb un 
delicat fons terròs, records de grafit tocs florals, 
carnós, amb els tanins ben assemblats, molt bona 
estructura, ric de matisos. Amb temps, en copa ens 
farà gaudir cada vegada mes. 

 
33,50 € 



 

 

 

 

Parada de Atauta 

 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: Tempranillo 

 
Color cirera picota. Aromes delicats i potents al 
mateix temps, records de fruits vermells i negres 
on es  barregen amb les notes balsàmiques 
(regalèssia). En boca fresc i carnós, molt bona 
concentració de fruites vermelles i negres, tot 
plegat amb harmonia dels tanins granulosos i suaus. 
Bon equilibri, sedós, rodó i final fresc i llarg. 

 
26,00 € 

 
 
 
 
 

Magallanes 
Celler: César Muñoz 
D.O.: Ribera del Duero 
Raïm: Tempranillo 

 
Color picota molt profund. Aromes intensos i 
complexes, present de fruita en melmelada i 
confitura, espècies com el clau i records de 
xocolata i bombó sobre un llit balsàmic de notes 
mentolades. En boca bona estructura, amplitud amb 
cos, vi molt equilibrat amb fins tanins. Final 
persistent on tornen a sortir els records aromàtics 
del nas. 

 
34,00 € 



 

 

 

Venta la Ossa Syrah 
 

Celler: Mano a mano 
D.O.: Tierra de Castilla 
Raïm:  Syrah 

 
De color vermell viu intens. Aromes potents de 
fruita vermella madura, notes balsàmiques i flora 
de bosc baix sobre un fons especiat i notes 
torrades de la fusta. En boca es presenta ampli, 
expressiu, molt complexe, excel·lent tanicitat 
provocant un final llarg i fruiter. 

 

24,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta del 67 

 
Celler: Volver 
D.O.: Almansa 
Raïm: Garnatxa tintorera 

 
Color picota molt profund i ribets amoratats. Al nas 
és fruita vermella i negre madura, espècies dolces, 
cacau i tabac. Complexe i elegant. Untuós pas per 
boca, taní sedós, on torna la fruita, xocolata i 
regalèssia tot molt equilibrat, taní dolços, rodons i 
vellutat. Final llarg i exuberants notes torrades i 
balsàmiques. 

 

25,00 € 



 

EYA Monastrell 
 

Celler: Carchelo 
D.O.: Jumilla 
Raïm: Monastrell 

 
De color vermell viu intens. Aromes potents de 
fruita vermella madura, espècies i notes florals. 
Gran estructura, molt madur i taní llaminer, potent, 
molt elegant amb bona entrada en boca i 
persistent. Harmònic amb la barrica ben integrada 
que fa el pas molt agradable de beure, final llarg 
amb la típica dolçor de la Monastrell. Maridatge 
amb peixos, marisc, bolets, arrossos, carns 
blanques i vermelles... 
 

16,75 € 
 
 
 
 
 

Buezo tempranillo 
 

Celler:  Buezo 
D.O.: Arlanza 
Raïm: Tempranillo 

 
Color vermell amb ribet grana. Aroma franc, 
complex i bona intensitat. Conserva potent les 
fruites negres del bosc, fons vegetal. Després 
surten les notes terciàries, torrats, anisats, tints 
especiats i notes balsàmiques. En boca sec, 
estupenda acidesa i equilibri perfecte. Després de 
l´entrada suau, resulta un vi estructurat i ampli, 
tanins presents i perfectament polits. Al pas 
records especiats i balsàmics, llarg record. 

 
24,00 € 



 
 
 
 
 
 

Unculín Mencía 
 

Celler: Jose Ant. Grcia 
D.O..: Bierzo 
Raïm: Mencía 

 
Cirera fosca de matisos granats. Aromes intensos, 
modern, fresc, personalitat marcada. Al nas es 
presenta records de fruites vermelles i negres, 
sobre tot nabius, mores i matisos minerals, subtil 
record a fruita fresca molt interessant, lleuger 
record floral sobre un fons mentolat. En boca és 
fresc i seductor, entrada captivadora i acidesa 
molt agradable. 

 

18,50 € 

38,00 (Magnum) 
 
 
 
 
 

Pardo Mencía 
 

Celler: Laosa 
D.O.: Bierzo 
Raïm: Mencía 

 
Color cirera fosc, net i brillant. Notes intenses i 
sedoses de fruits del bosc (mores, gerds…), 
eucaliptus, regalèssia i vainilla. Aromes torrats i 
minerals. En boca intens i complex, agradable, 
elegant, saborós, predomina la fruita sobre un fons 
torrat i records minerals i una elegant tenacitat 
que li atorga molta vida. Autèntica joia de la mà de 
Noelia de Paz. 

 
26,50 € 



 

 

Cubos del Paramo joven 
 

Celler: Jose Ant. Garcia 
D.O.: Bierzo 
Raïm: Prieto Picudo 

 
Cirera intens. Aroma a cirera madura, xocolates, 
records de vainilles, notes fumades, cremoses del 
roure fusionats amb els tanins. En boca corpulent, 
fruiter, amb el roure present que es fon en una 
càlida i tendra abraçada amb el vi, carnós i madur. 
Ampli recorregut del paladar, molt rodó i seductor. 

 
21,50 € 

 
 
 
 
 

Quinta las Velas seleccion especial  
 

Celler: Quinta las Velas 
D.O.: Arribes del duero 
Raïm: Bruñal 

 
Elegant color picota. Bona intensitat aromàtica 
quan sobresurten les notes minerals i balsàmiques, 
amb tocs de sotabosc i de prat juntament amb 
fruits vermells. Tot plegat sobre un fons de fines 
notes de fusta. Entrada en boca sedosa, 
estructurat on tornen a aparèixer notes afruitades 
i balsàmiques, amb un final de subtils torrats i 
minerals que conviden a beure. Final molt llarg i 
persistent. 

 

22,50 € 



 
 

Dehesa Gago 

 
Celler: Telmo Rodriguez 
D.O.: Toro 
Raïm: Tinta Toro. 

 
Cirera magrana, aromes a flors i herbes 
aromàtiques, baies silvestres i notes intenses de 
fruits negres i vermells sobre un fons mineral del 
terra. En boca untuós, persistent, molt elegant amb 
una correcta aportació del roure, especiat, 
sotabosc, records de pedra calcària i tocs fumats 
molt subtils. Amb un record agradable amb el  
temps i seductor. 
 

19,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matsu el Pícaro 

Celler: Matsu 
D.O.: Toro 
Raïm: Tinta Toro 

 
Picota amb ribet fosc. Aroma intens, on destaquen 
fruites negres com mores i nabius, fruites 
vermelles i notes minerals. En boca sensacions 
afruitades, vi amb cos, carnós i ben estructurat. 

 
17,00 € 



 
Sílice 

 
Celler: Sílice viticultores 
Vino sin IG: Ribeira Sacra 
Raïm: Mencía, Brancellao, Merenzao, garnatxa tintorera 

Els vins de Ribeira Sacra no cessen de conquistar al 
públic i es va confirmant com una privilegiada de 
Galícia. 
Sílice, tot i no estar acollit a la D.O, reconeixeran 
en ell el seu caràcter sacre, no ho dubtin ni un 
instant! 
Amb aquest nom, esperem un vi mineral. Per 
descomptat, però també fumat, tant, que ens 
recorda a vins de sòls volcànics. Fresc, profund, 
amb una Mencía vegetal molt seductora, llaminera i 
una complexitat d'aromes, fruita vermella molt 
fresca, madura i sucosa, notes de carn rostida, de 
sotabosc, terra humida després de la pluja. 
Deliciós en boca. Atlàntic amb totes les lletres i 
personalitat no li falta en absolut. Amable, sucós, 
intens, amb un equilibri fantàstic, es beu amb una 
facilitat i un plaer terrible, persisteix i persisteix. 

 
25,00 € 

 
 
 

Aliaxe 

 
Celler: Fulcro 
D.O.: Rías Baixas 
Raïm: Caiño, Espadeiro, Loureiro 

 
Realment estem davant un vi rotundament 
aclaparador, ple de personalitat, caràcter i 
equilibri. Per conservar la frescor del raïm no deixa 
fer la fermentació malolàctica. Es tracta d´un vi 
molt mineral gràcies al terra, destacant el granit i 
el “xisto” (pissarra vermella molt desgastada). 

28,00 € 



 

100 Montañas Carrasquín 
 

Celler: Vidas 
D.O.: Cangas 
Raïm:  Carrasquín 

 
Molt intens, carnós, tànnic i alcohòlic amb 
important estructura on el vi omple per complet la 
boca amb molt bona acidesa que aporta frescor. 
Astringència molt elegant, molt de pes en boca i 
persistent, on surten el sabors de les pells madures 
característiques de la varietat única Carrasquín. 
Records minerals del terra . 

29,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Solana 

 
Celler: Suertes del Marques 
D.O.: Valle Orotava 
Raïm: Listan Negro 

 
De color vermell viu intens. Aromes potents de 
fruita vermella madura, torrefactes, espècies i 
notes fumades. Gran estructura molt madur i taní 
llaminer, potent, molt elegant amb bona entrada en 
boca i persistent. Harmònic amb la barrica ben 
integrada que fa el pas molt agradable de beure, 
final llarg amb la típica nota de pedra volcànica. 
Maridatge amb peixos, marisc, bolets, arrossos, 
carns blanques i vermelles… 

 

31,00 € 



 
 
 

Basagoiti Organic  

 
Celler.:Basagoiti 
 D.O.: Rioja 
Raïm: Tempranillo i Garnatxa 

 
Color intens cirera picota. Complexa al nas 
destacant fruits vermells, sotabosc tocs mentolats 
sobre un fons de cacau. En boca equilibrat i 
llaminer, amb cos i volum, llarg i persistent, amb 
una molt bona acidesa que el fa refrescant. 
 

17,50 € 

 
 
 
 
 

Vallovera Graciano 

 
Celler: Vallovera  
D.O.: Rioja 
 Raïm: Graciano 

 
Color cirera amb matisos morats. Aromes de fruita 
vermella i negra, amb un rerefons molt interessant 
de notes vegetals. En boca es presenta intens, 
corpulent i alhora molt rodó gracies als tanins 
propis de la fusta de la criança. Destaquen els 
records de gerds i prunes. L’evolució a la copa fa 
que apareguin records torrefactes com de cacau i 
cafè i fulla de tabac sec. 

 

25,00 € 



 
 

El Jardín de la Emperatriz 

 
Celler: Viñedos Hermanos Hernaiz 
D.O.:  Rioja 
Raïm: Tempranillo 

 
Color cirera. Al nas fruita vermella i negra amb 
notes de pebre blanca i frescos records balsàmics 
on la fruita és la protagonista. En boca entrada 
potent marcada per un pas suau i amable del taní, 
cremós. Final de boca amb records de guix, quan 
s´obra el vi surten records de xocolata i cafè molts 
elegants. 

 
19,50 € 

 
 
 
 

Marqués de Tomares crianza 

 
Celler: Marqués de Tomares 
D.O.: Rioja 
Raïm: 90%Tempranillo i Graciano 

 
Color vermell rubí, llàgrima densa. Al nas troben 
ampli assortiment de fruites vermelles i negres en 
compota. Notes de la criança integrades que el fa 
un vi balsàmic i especiat. En boca és rodó, fruiter i 
fresc. Elegant estructurat, on surten els records 
del nas. Al pas resulta captivador els records 
torrefactes de la criança. 

 

18,00 € 



 

Marqués de Vargas reserva 

 
Celler: Marqués de Vargas 
D.O.:  Rioja 
Raïm: Tempranillo, Mazuelo i Garnatxa 

 
Color vermell rubí. Aromes amb fines notes de 
fruites amb un toc especiat, suaus records de 
tòfona negra, cafè i xocolata. En boca és rodó, 
sedós, harmoniós i molt elegant, tanins polits per la 
criança… perfecte equilibri entre l´acidesa i el grau 
alcohòlic, tot plegat fa que resulti un vi sedós, 
amable. Seductor i llarg record al paladar. Tot un 
encert. 

 

26,00 € 
 
 
 
 
 
 

Suzanne 

 
Celler: Oxer Basteigieta 
D.O.:  Rioja 
Raïm: Garnatxa centenària (110 ANYS) 

 
Una bella garnatxa res melindrosa, més aviat 
adornada amb escàs maquillatge i un cutis dels que 
semblen estar adobats per la brisa procedent de la 
Serra Cantàbrica, enlluernant l'ànima del receptor 
a base d'un estrèpit d'afecte. Pinzellades en copa 
aturada, una cromàtica picota de bona intensitat, 
amb reflexos porpra, en nas nostàlgies de fruita 
vermella en saó, records de pètals florals vermells, 
eix balsàmic i alguns especiats i torrats llunyans 
que cobreixen a la fruita de certa influència sense 
ennuvolar. 

 

42,00 € 



Internacionals 

 

 
Chateau Beau- Séjour Bécot 

 
Celler: Chateau Bécot 
D.O.: Bordeaux Saint-Emilion Grand Cru 
Raïm: Merlot, Cabernet Franc i Cabernet 
Sauvignon 

 
Ofereix color rubí, porpra. Amb un cos mig 
profund, dominant les notes, fruits del bosc 
vermelles i negres, un subtil torrat i fumat molt 
elegant. En boca seductor, taní sedós i equilibrat, 
amb un final llarg i persistent. 

 
78,00 € 

 
 
 
 

Savigny-les-Beaume Goudeaux 

 
Celler: Domaine Seguin Manuel 
D.O.: Savigny les Beune- Bourgogne 
Raïm: Pinot Noir 

 
És tot un clàssic, fiable i ben feta borgonyesa Pinot 
Noir. Brillants i seductors aromes de maduixa i 
gerds, humit de pedra, terra, acer, minerals i salat 
de remolatxa després d´una mica d´aire surt amb 
menor caràcter la maduixa. Els gustos són el mirall 
amb els aromes molt subtils de nabius i maduixa, 
s’observa acompanyat d’un distintiu mineral de la 
Bourgogne. 

 

48,00 € 
 


