Raventós d’Alella Tina Nou
Celler: Raventós d’Alella
D.O.: Alella
Raïm: Pansa blanca
Té un color groc amb reflexos verds. L’aroma de
fruita blanca com la poma, notes cítriques i
tropicals. En boca és fresc i cítric, amb estructura
i ampli. Tenim un clar exemple de les qualitats i
particularitat de la Pansa Blanca d’Alella. És un vi
molt recomanable pel seu cos i elegància.
16,00 €

Bouquet d’Alella Blanc
Celler: Bouquet d’Alella
D.O.: Alella
Raïm: Pansa Blanca i Garnatxa Blanca
Té un color groc palla. És un vi d’una gran
complexitat aromàtica on podem trobar records de
fruita blanca i fonoll amb uns records minerals
salins procedents de les brises marines. L’entrada a
la boca és amable, amb un pas fresc i molt elegant
on destaca l’equilibri entre l’ acidesa que li aporta
frescor.
16,00 €

Raventós d´Alella Petit Manseng
Celler: Raventos d´Alella
D.O.: Alella
Raïm: Petit Manseng
Vi blanc monovarietal semi-dolç, molt particular on
ressalten la tipicitat aromàtiques amb intensitat.
Al nas intens i complexe, notes florals, cítriques i
tropicals.
En boca resultat de gran harmonia entre acidesa i
frescor, sedós, equilibrat, tornant les notes de les
fruites.
27,50 €

Foranell Picapoll
Celler: Quim Batlle
D.O.: Alella
Raïm: Picapoll
Vi blanc de criança, d’agricultura ecològica.
Gran expressió del terrer Sauló molt mineralitzat,
amb records de bosc, notes salines de brisa marina.
En boca es mostra cremós omplint el paladar de
seguida, molt estructurat, sens dubte un vi singular.
Notes de florals extremes on arriben a convertirse en mel.
26,50 €

Abadia de Poblet
Celler: Grupo Codorniu-Reventós
D.O.: Conca de Barbara
Raïm: Macabeu i Perellada
Vinyes velles d´alçada que van des dels 550m fins
als 700m. Amb terrenys pobres de matèria
orgàniques. És un vi amb cós, saborós i fruiter.
On la criança li atorga volum i el formigó respecta
les sensacions fruiters aportant complexitat i
longevitat. Ideal amb peixos, formatges suaus i
arrossos de peix.
25,00 €

Oller del Mas blanc de picapolls
Celler: Heretat Oller del Mas
D.O.: Pla de Bages
Raïm: Picapoll blanc, Picapoll negre
Brillant groc palla amb ribets verdosos gairebé
cristal·lí. Bona intensitat aromàtica. Les notes
florals donen pas a un ampli ventall fruiter que
proveeixen tot tipus de fruita exòtica i tropical
barrejada amb cítrics que al costat de les subtils
però contundents notes herbàcies li atorguen una
gran frescor. Bona entrada amb el nas de tornada.
Pas suau, sedós i lleugerament untuós.
19,00 €

Solsxarel
Celler: Rubio de sols
D.O.: Costers del Segre
Raïm: Xarel.lo
Color daurat. Aromes frescos i elegants, uns
records a fruites blanques i herbes fresques del
raïm (pera, poma, herba…), tot combinat amb els
aromes de la criança, fruites confitades i espècies.
En boca és rodó i equilibrat d´acidesa que ens
aporta complexitat amb un final persistent al
paladar. Vi molt gastronòmic, adient amb la cuina
catalana tant de muntanya com marinera.
21,00 €

Ekam
Celler: Castell d’Encús
D.O.: Costers del Segre
Raïm: Riesling, Albariño
Color brillant tirant a verd oliva.
Al nas és molt floral i records de cítrics (llimallimona) seguit de fruites blanques. En boca es
mostra molt subtil i delicat com si vulgués fer
costat a tot el conjunt de floretes i fruites creant
una harmonia idíl·lica al pas.
Tornen records dels cítrics i lleugera sensació de
fruites (poma, mango...).
Aquest vi tindrà bona evolució amb ampolla.
33,00 €

Finca Olivardots Groc D’Anfora
Celler: Vinyes Olivardots
D.O.: Empordà
Raïm: Garnatxa vermella, Garnatxa Blanca,
Macabeu
Groc daurat amb reflexos anaracats.
Al nas es presenta amb tota la seva grandesa del
terroir i del raïms, records minerals, cítrics,
fruites i herbes mediterrànies. En boca entrada
molt complexa, donant notes minerals i salines en
perfecte equilibri de mineralitzat, de la pedra de
cantó que ens omple tot el paladar molt rodó.

20,00 €

Mallolet blanc
Celler: Roig Parals
D.O.: Empordà
Raïm: Garnatxa blanca i Macabeu
Groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Nas potent i
persistent en les notes dels fruiters (pinya, meló,
pera…) amb la criança molt ben integrada donen
records de cacau, vainilla i espècies. En boca és
ampli amb molt de recorregut, sensacions de mel
amb records de fruits secs i torrats per la seva
criança.

17,75 €

Terrícola blanc
Celler: Ediciones il·limitades
D.O..: Montsant
Raïm: Garnatxa blanca i Macabeu
Color groc intens. Aroma a fruita de carn blanca
amb lleugeres notes tropicals embolcallades pels
fumats de la criança en bóta. Molt net i elegant. En
boca trobem un vi amb caràcter, intens i gras amb
predomini de fruita i fumats amb un agradable
record mineral, bona acidesa i equilibri final. Un vi
amb molta personalitat.
24,00 €

Bancal del Bosc Blanc
Celler: Vinyes Doménech
D.O.: Montsant
Raïm: Garnatxa blanca
Color groc. Aromes intensos de fruites blanques
fresques amb un toc cítric i flors blanques sobre un
fons d´herbes silvestres i carga mineral. En boca
es de caràcter gras amb retorn de les notes de
fruites blanques i mineral. Records de fonoll, el pas
és llarg i amb notes agradables salines.
18,00 €

MASSIPA de Scala Dei
Celler: Scala Dei
D.O.Q: Priorat
Raïm: Garnatxa blanca, Chenin
Té un color daurat brillant. Al nas es presenta amb
fruites blanques i flors silvestres. Records del bosc
i espècies es sumen a la palestra de la gran gamma
aromàtica. En boca es presenta noble, molt amable,
ampli i rodó. Té una presència mineral molt subtil
amb dosis de fragàncies anisades i fruits secs,
complex i fresc. L’evolució a la copa és molt
interessant ja que van sortint diferents nivells
aromàtics.
42,00 €

Jean Leon Chardonnay 3055
Celler: Jean Leon
D.O: Penedès
Raïm: Chardonnay
Estem davant un vi atrevit, jove i intens per
paladars moderns que busquen noves sensacions on
trobarem una gamma aromàtica potent de fruites
tropicals embolicat de fonoll.
En boca entrada fresca on apareixen sensacions de
fruites i lleuger tons herbacis, bona acidesa,
records llargs i persistents.
22,00 €

Gregal d´Espiells
Celler: Juvé & Camps
D.O.: Penedès
Raïm: Moscatell de Alejandria y Gewürztraminer
Vi molt mediterrani, aromàtic i exuberant.
Ens delecta amb perfum de flors blanques, fruites
amb pinyol i herbes silvestres. En boca desenfadat,
amable, sedós i sec. Un vi ideal per acompanyar
aperitius, amanides, taules de formatges i arrossos
mariners.
18,00 €

La Calma
Celler: Can Ràfols dels caus
D.O.: Penedès
Raïm: Chenin blanc
La barreja entre el fi caràcter del raïm de la
Chenin blanca i uns sòls blancs, calissos i rics amb
fòssils marins, donen un resultat extraordinari i un
vi únic al món. Color daurat. Al nas presència
important de fruites madures amb pinyol, notes
fumades i un lleuger toc especiat. En boca untuós,
mineral, floral i estructurat. Maridatge ideal per
tot tipus de peix i marisc, verdures brasa i
arrossos...
49,50 €

Llepolia blanc
Celler: Germans Balart
D.O.: Terra Alta
Raïm: Garnatxa blanca, Sauvignon blanc
Color groc daurat. En nas seductor i molt
agradable, les notes predominant són les flors
blanques, mel i fruites de pinyol com el préssec. En
boca destaca la seva frescor gràcies a l´acidesa
ben controlada, untuós. Pas llarg i persistent de
gran complexitat.
Ideal amb arrossos, peix i formatges suaus.
17,50 €

Il·lusió Clua
Celler: Xavier Clua
D.O.: Terra Alta
Raïm: Garnatxa blanca
Color groc pàl·lid cristal·lí. Al nas aromes d’herba
fresca, fruita blanca i un punt de calidesa de llevat
que recorda el pa calent. En boca té un bon equilibri
entre la densitat, estructura i un punt refrescant
de l´acidesa. Ideal amb arrossos i peix.
21,50€

Bestué Marina Gewurztraminer
Celler: Otto Bestué
D.O.: Somontano
Raïm: Gewürztraminer
Color intens daurat. Al nas ens recorda a fruites
cítriques i fruites de la passió, li surt un ampli
assortiment de flors. En boca és persistent on es
sustenta les fruites madures i saboroses.

18,50 €

Alejairén
Celler: Gropo Pesquera
D.O: La Mancha
Raïm: Airen
Bonic color or vell, brillant i cristal·lí.
Aromes molt complexes i alta intensitat aromàtica,
les primeres notes són fruits secs torrats junt amb
records de fusta de cedre i suaus records làctics i
de coco, més tard surten les fruites blanques i
suaus fons fumats. En boca és equilibrat, bona
estructura, toc glicèric i untuós, pas en boca sedós
amb una progressiva integració de les notes
fumades i làctiques, llarga persistència marcada
per records torrats i suaus fons cítrics que aporta
frescor.
25,00 €

Austum verdejo
Celler: Tionio
D.O.: Rueda
Raïm: Verdejo
Color groc palla amb matisos verds.
Bocanada de fruites exòtiques: maracujà, aranja,
pinya, litxi i fonoll. Vi diferent pels seus llevats
dels propis camps. Boca amb molt bona estructura
on s´uneix l´equilibri d´acidesa amb les notes de
les fruites.
15,00 €

Ermita Veracruz
Celler: Aldial
D.O.: Rueda
Raïm: Verdejo
Vi de Rueda tal com manen el cànons, ple d’aroma
fresc, notes de fruita, a mango, pinya, litxi i petits
matisos exòtics i herbes com fonoll i espècies. Un
vi càlid a la boca amb un bon pes de la fruita amb
lleugers tocs amargs i d´herbes fresques. Molt
bona acidesa.
17,00 €

Naiades
Celler: Naia
D.O.: Rueda
Raïm: Verdejo criança
Color palla amb ribets verdosos. En nas gran
intensitat aromàtica amb predomini de fruites
blanques i verdes combinades amb notes florals i
herbàcies. En boca és ampli i fresc amb bones
sensacions de fruites i un final llarg amb records
fumats, tot en conjunt molt ben integrat amb
correcta acidesa que li atorga un pas franc i fresc,
tot seguit deixant un regust subtil de mineral i
herba.
31,50 €

Mesta Verdejo
Celler: Uclés
D.O. :Fontana
Raïm: Verdejo
Color groc palla brillant. Aroma intens de fruita
madura, notes tropicals. En boca es presenta fresc
i fruiter per la seva bona acidesa, records de notes
cítriques i un lleuger toc amarg molt interessant i
equilibrat de la varietat.
12,50 €

Trasto Albarín
Celler: LaOsa
V.T.: Castilla i Leon
Raïm: Albarín
El vi destaca pel seu nas canviant i pel joc que dona,
evoluciona continuadament, gamma aromàtica des
de flors marcides, notes cítriques, cremoses, fruits
secs i flora de matoll del bosc. Té un color groc
brillant daurat amb algun reflex verdós. Al nas és
intens i aromàtic, amb notes de fruites de pinyol,
herbàcies i lleugers tocs amargs. A la boca és
fresc, untuós i amb lleugeres notes minerals. Final
llarg i persistent
20,50 €

Casar Godello sobre lías
Celler: Casar de Burbia
D.O.: Bierzo
Raïm : Godello
Color groc brillant. Vi complexe i elegant. Té uns
aromes intensos a on predominen les notes de
fruites blanques, de pinyol, notes florals, tot
barrejat amb les notes cítriques i minerals. En boca
resulta cremós, untuós amb bon volum, tot plegat
amb una acidesa molt equilibrada que li aporta un
toc de frescor.
20,00 €

Santiago Ruiz
Celler: Santiago Ruiz
D.O.: Rias Baixas
Raïm: Albariño, Trixadura, Loureira, caiño i
Godello
Color groc palla amb reflexos verdosos, net i
brillant. Intens i complex en nas alhora que subtil.
Notes fruiters (préssec, pinya, xirimoia)
acompanyats de notes balsàmiques (llorers, menta)
i records minerals. En boca és viu, potent, amb
record de notes cítriques. Acidesa molt equilibrada
i llarg postgust.
22,00 €

Polar Albariño
Celler: Noelia de Paz
D.O.: Rias Baixas
Raïm: Albariño (crianza sobre lias)
Color groc palla amb reflexos brillants. Al nas és
molt complex de gran intensitat, elegant i mineral,
amb notes cítriques, record de flors blanques i
fruites de pinyol, és com passejar pel mar a l
´hivern a la bora d´un llimoner i flor d´Azahara.
En boca fresc, sedós, lleugerament glicèric i amb
gran tensió, records salíns i minerals que tot el seu
conjunt adquireix uns matisos descomunals.
Persistent i llarg.
23,50 €

Ramón Do Casar treixadura
Celler: Ramón Do Casar
D.O.: Ribeiro
Raïm: Treixadura
Color groc llimona amb reflexos verdosos, net i
brillant. Al nas complex, expressiu, la màxima
complexitat dominat per la de fruites blanques com
la pera i floral com la mimosa. En boca
estructurada, ampla i atlàntica, amb pas fresc està
enfaixat pel caràcter fruiter al pas. Final llarg i
elegant que convida a beure .
Una obra mestra, llarg, evolutiu, sedós, capritxós,
s’amaga, s’obra, reflexes del clima Atlàntic.
22,50 €

Alma de Autor Godello
Celler.: Pazo dasTapias
D.O.: Monterrei
Raïm: Godello
Color groc palla amb ribets intensos, net i brillant.
Intensitat alta, aromes de fruita madura com el
préssec blanc, pera… records a fruites escarxades
amb un fons al·legat de lies i cítrics. En boca és
envolvent i molt subtil. Notes de fruites tropicals,
acidesa molt ben integrada i tocs salins. Ideal amb
tot tipus d´arrossos i peixos...
21,50 €

Sauci Vendimia Tardía
Celler: BodegasSauci
D.O.: Condado de Huelva
Raïm: 100% Zalema
De color groc or amb matisos allimonats. L’aroma
s’expressa complex i elegant, olors del raïm del
terreny on és, surten records de poma madura i
lleugers records herbacis i florals (flor de
taronger). En boca es presenta fresc, elegant,
equilibrat amb un final una mica abocat i fresc que
el fa un vi diferent i molt interessant.
16,50 €

Vulcano Malvasia seco
Celler: Vulcano de Lanzarote
D.O: Lanzarote
Raïm: Malvasia volcánica
Vulcano Malvasia sec ens ofereix la possibilitat de
conèixer un raïm tradicionalment associat als vins
dolços, en la seva variant més seca i elegant.
Si sumem a la seva riquesa aromàtica de la varietat
els records a cendra volcàniques el resultat és una
combinació màgica.
Perfecte maridatge amb peixos, marisc, formatges
suaus. Molt interessant amb tàrtar de tonyina.
29,00 €

Marko
Celler: Oxer
D.O.: BizkaikoTxacolina
Raïm: Hondarribi zuri, Hondarribi zuri zerrate i
Iztiriota ttipia
De color groc or amb matisos allimonats. Aroma de
bona intensitat amb elegants notes de fruita
madura. Lleus fumats i minerals. En boca és lleuger,
amb sensacions àcides, afruitat i un toc cruixent
que li atorga un bon pas de boca.
19,50 €

Viña Pomal vinos singulares

Celler: Bodegas Bilbainas
D.O.C.a: La Rioja
Raïm: Maturana blanca

Color groc. Aromes de fruites blanques, flors
fantàsticament integrats amb els aromes minerals
amb pedra de canto rodat. En boca és sec i fresc i a
la vegada voluminós. Record de fruites blanques i
notes minerals. El pas és lleuger, amb subtils
notes amargues.
35,00 €

El Marido de mi Amiga
Celler: Vallobera
D.O.: Rioja
Raïm: Malvasia, Sauvignon blanc, Tempranillo
blanc
Color groc palla. Aromes de fruita de pinyol, litxi i
tocs tropicals, molt seductor.
En boca ens diverteix el volum del vi pel seu
equilibri fresc i llaminer amb un pas per boca llarg
amb un rebot equilibrat i amable.
Un vi semi-dolç.
18,00 €

Cabezadas Badiola blanco
Celler: Badiola Rioja Alabesa
D.O.:
Rioja
Raïm: Viura
Nas fresc i subtil, aromes de fruita d´os, flors
blanques i fòsfor. Lleuger i cruixent al paladar,
molt bona concentracio de fruita i final refrescant
sec i lleugerament mineral.
18,00 €

Internacionals

Plüger Michelsberg
Celler: Pelüger
A.O.C: Bad Dürkheim Pfalz
Raïm: Riesling
De color groc rubí. Vi harmoniós de complexitat i
força, distensió i frescor. Aromes de vainilla, sorra
i fulles humides, flors, fruits vermells, tot abraçat
amb una subtil acidesa i tanins madurs, referències
minerals del sòl calcari. Excel·lent equilibri de
plenitud i elegància. Final en boca llarg, ferm.
38,00 €

Simonsig Chenin avec Chêne
Celler: Simonsig Estate
D.O.: Soutyh Africa Stellenbosch
Raïm : Chenin
Color d'or, brillant, pàl·lid. Aromes florals i de mel
s´entrellacen perfectament amb els aromes de
sucre i canyella picant, records torrats que es
fusionen en una atractiva i complexa gamma
aromàtica. En boca ens omple d´uns deliciosos
sabors de pomes al forn i caramel·litzades i
albercocs secs i peres. Textura cremosa molt
agradable i seductora, on tornen els mateixos
records del nas. Pas ampli, complex, seductor i
persistent. Un gran vi que no ens deixarà
indiferents, ens enamorarà.
40,50 €

Chateau de Tracy
Celler: Chateau de Tracy
A.O.C: Pouilly-fume sur de Loira
Raïm : Sauvignon blanc
Ens trobem davant un sauvignon blanc amb
espectacular entrada en boca, subtils notes
herbàcies rodejades de flors, fruites blanques i
exòtiques. Records del terreny amb una expressiva
i seductora mineralitat. Ampli, evolvent i seductor.
64,00 € (Magnum)

