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SELECCIÓ DE VINS 
SELECCIÓN DE VINOS 

“Benvinguts a la nostra carta de vins; una elegant selecció de les nostres regions 
preferides. Confiem que en gaudeixin amb l’armonia que l’acompanya la nostra cuina de 

temporada” 

“Bienvenidos a nuestra carta de vinos; una elegante selección de nuestras regiones 
preferidas. Confiamos que la disfruten con la armonía que la acompaña nuestra cocina 

de temporada” 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



VINS PER COPES / VINOS POR COPAS 

Rosats / Rosados 

Izadi Larrosa 2021 - D.O. Rioja    Garnatxa    4.8 

Blancs / Blancos 

Fenomenal 2021 - D.O. Rueda    Verdejo i viura    5 
Miranda d’Espiells Juvé & Camps 2021 - D.O. Penedès  Chardonay    4.8 
Clos d’Agon Amic Blanc - D.O. Empordà  Garnatxa, marsanne,   6.5 
       rousanne i viognier 
Taleia 2018 - D.O. Costers del Segre   Sauvignon blanc i semillón  8.5 
Rocallís dels Caus 2017 - D.O. Costers del Segre Incroccio mancioni   11 

Negres / Tintos 

López Cristóbal Roble 2020 - D.O. Ribera del Duero Ull de llebre  i merlot   5.5 
Abadal Franc 2020 - D.O. Pla de Bages   Cab. Franc i ull de llebre  4.8 
Thalarn 2017 - D.O. Costers del Segre   Syrah     9.5 
Terrer d’Aubert 2017 - D.O. Tarragona  Cab. Sauvignon i garnatxa  6.5 
Venta las Vacas Finca La Cuartilleja Reserva 2016 Tinta fina, tinta del país,  12 
       ull de llebre 

Escumosos / Espumosos 

Juvé & Camps Esstential - D.O. Cava   Xarel·lo     6 
François Secondé Brut - A.O.C. Champagne  Pinot noir i chardonnay   11.5 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



VINS ROSATS / VINOS ROSADOS 

D.O. Penedès 

Jané Ventura Vinyes Roses 2020   Sumoll, ull de llebre i   19.5 
Untuós i molt refrescant.     merlot 

D.O. Tarragona 

Pironia celler Sanromà 2018    Trepat     20 
Lleuger, maduixes silvestres. Vi natural. 

D.O.O. Priorat 

Scala dei Pla dels Àngels 2019   Garnatxa    35 
Fruita vermella amb notes cítriques. 
Molt fresc amb un final llarg. 

D.O.C. Rioja 

Izadi Larrosa 2021     Garnatxa    17.5 
Molt fresc amb records cítrics. 

D.O. Navarra 

Colección 125 Chivite 2018    Ull de llebre i garnatxa blanca  38 
Préssec, cirera amb lleugers tocs torrats i 
fumats, notes especiades. Rosat amb cos i voluminós. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



VINS BLANCS / VINOS BLANCOS 

D.O. Costers del Segre 

Taleia Castell d’Encus 2018    Sauvignon blanc i semillón  39 
Un dels tops d’Espanya, gran caràcter. 
Notes a préssec amb acidesa marcada. Llarg i salí. 

Ekam Castell d’Encus 2019    Riesling    39 
Color groc palla amb aromes florals intensos. En boca té un 
gust llarg i una acidesa ben marcada. És la mostra del potencial del 
Riesling cultivat a quasi 1000 metres d’altura. Vi complex, de notable 
però agradable acidesa.  
  

Castell del Remei Oda Blanc 2020   Chardonnay i macabeu   21 
12 mesos en bóta de roure francès i americà.  
Alta intensitat, aromes a fruita blanca madura i records  
subtils a fusta, pastisseria i làctics. Equilibrat i persistent. 

Pura vida 2021 Underground    Chardonnay i macabeu   19.5 
Aromes madurs a fruita blanca amb tocs lleugerament florals. 
Bona sensació greixosa amb estructura àcida i fresca. 

D.O. Empordà 

Llavors Blanc Lavinyeta 2021    Lledoner, macabeu i xarel·lo  19.5 
Fruita madurada amb un toc de fusta. 
Envolvent en boca mantenint la frescor. 

Clos d’Agon Amic Blanc 2020   Garnatxa blanca, marsanne  28 
Intens, afruitat i fresc. Aromes florals i notes   rousanne i viognier 
herbàcies. Tocs amargs i salins. 

D.O. Montsant 

Coca i Fitó Blanc 2019    Garnatxa blanca i macabeu  23 
Aromes a flors blanques, fruita tropical, anisats i a menta. 
Notes herbàcies. Persistent en boca, fresc i envoltant. 

Dido La Universal Blanc 2020    Garnatxa blanca, macabeu  32 
Aromes de tardor, fruita madura i fruits secs.   i xarel·lo 
Pas en boca extremadament cremós amb final llarg. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O.O. Priorat 

Òlbia blanc Marco Abella 2017   Macabeu, garnatxa blanca   44 
Fermentació en bóta de roure francès de 6 mesos.  i Pedro Ximénez 
Aroma a pera molt madura i poma. Notes florals i  
lleugerament a fusta. Excel·lent acidesa. 

Les brugueres 2021 La Conreria d’Scala Dei  Garnatxa blanca    34.5 
Fruita  groga i tropical amb records a pastisseria, matisada 
per fragants notes balsàmiques. Sedós, amb volum i mineralitat. 

D.O. Penedès 

Miranda d’Espiells Juvé & Camps 2021  Chardonnay    19.5 
Fruita madura (meló). Aromes florals. Penetrant, 
sedós untuós. Molt bona acidesa. 

Rocallís Can Ràfols dels Caus 2017   Incroccio mancioni   56 
Fresc i penetrant en nas amb aromes de gessamí, 
herba Lluïsa, Llimona i fruites exòtiques, cremós i  
molt llarg en boca. 5 mesos a bóta de roure francès. 

Aloers 2019      Xarel·lo     27 
És un blanc vibrant. En nas és molt complex amb aromes 
a flors i vegetals. En boca és cremós i molt elegant. 

D.O. Catalunya 

Clos d’Agón 2016     Viognier, marsanne   44 
Molt untuós. Net amb una acidesa que refresca   i rousanne 
i delecta. És llarg, envolvent, complex i molt elegant. 

D.O. Alella 

Roure xarel·lo 2020     Xarel·lo ( pansa blanca )   17 
Aroma fi i afruitat. Fresc i amable en boca. 

Alta Alella Lanius 2017    Chardonnay ( pansa blanca )  33.5 
Aromes afruitats. Gustós i untuós. 
Equilibrat amb un final de boca amb sensació de bóta. 

D.O. Terra Alta 

Ilercavonia Altavins 2020    Garnatxa blanca    19 
Al nas és complex i untuós; a la boca, llarg i sostenible. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O. Valdeorras  

Joaquin Rebollerdo godello 2021   Godello    19 
Fresc i consistent alhora. Gran vi de Galícia. 

D.O. Rioja 

Navardia      Garnatxa blanca i   19 
Frescor i elegància amb notes a fruita madura.   sauvignon blanc 
De cultiu ecològic. 

Ramírez de Ganuza 2018    Viura, malvasia i    39 
Fruita tropical, fruita amb os i notes làcties.    garnatxa blanca. 
Saborós amb volum i equilibrat i amb una estructura fina. 
Final llarg i fresc amb tocs salins i acompanyat de notes a roure. 

Ramírez de Ganuza gran reserva   Viura, malvasia i   85 
 Single Vine Yard 2014    garnatxa blanca 
Blanc molt exclusiu amb 11 mesos de bóta nova de 
roure francès. Notes fresques d’herbes aromàtiques, 
Fruites d’os i cítrics. També notes làctiques i de  
Delicades fustes. En boca és saborós, amb volum, equilibrat 
I amb estructura fina. Té un final llarg i fresc.  

D.O. Rueda 

Naia 2020      Verdejo    20 
Aromes a llima, most i kiwi. Notes vegetals. 
Refrescant i final en boca llarg i sec. 

José Pariente Barrica 2020    Verdejo    29 
Untuós, consistent i lleugerament profund. 
Bona integració de l’acidesa. Bon final. 

Fenomenal 2021     Verdejo i viura    24 
Molt fresc amb clar predomini a fruites tropicals, 
molt perfumat i amb molt bona acidesa. 

Belondrade y Lurton 2020    Verdejo    54 
Fresc i elegant amb notes a fruita blanca, fumats molt ben 
integrats i  tocs avainillats. Untuós i estructurat amb un final 
persistent i salí. 

Colección Comenge 2020      Verdejo    22 
Aromàtic, fresc i suau. Viticultura ecològica i sostenible. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O. Rías Baixas 

Selección Privada Terra asorei 2020   Albariño    25 
Destaca la seva untuositat i la justa acidesa. Record a  
fruita blanca (préssec vinya i pruna). 

El Jardin de Lucia 2021    Albariño    24.5 
Fresc, cítric i salí. Un albariño molt gastronòmic  
ideal per acompanyar entrants suaus, peixos i marisc. 

D.O. Ribeiro 

Lagar de Merens 2020     Treixadura, albariño, godello  28 
Vi blanc intens, salí, molt fresc i amb marcat   lado i torrontés. 
caràcter atlàntic.  
      
V.D.P. Mosel ( ALEMANYA ) 

Mosegold feinherb 2018    Riesling    26 
Aromes a fruites: préssec, pera i poma. Acidesa que 
es complementa a la perfecció amb un toc dolç. 

A.O.C. Borgoña ( FRANÇA ) 

Ellevin Petit Chablis 2020    Chardonnay    27.5 
Sense envelliment en fusta. Acidesa molt equilibrada. 
Tocs a fruita blanca madura. 

Billaud-Simon Chablis 2019    Chardonnay    36 
Mineral, net, aromàtic i viu. En boca és fresc i cruixent, 
amb una acidesa vibrant. 

Domaine Vincent Girardin Meursault   Chardonnay    74 
Villes Vignes 2019 
Fruita madura i embriagadora notes de fruits secs, 
brioixeria i mineralitat. Un chardonnay de les més prestigioses 
zones de la Borgonya que demostra que la untuositat no està  
renyida amb la frescor. 

A.O.C. Côtes du Rôhne (FRANÇA) 

Tardieu - Laurent 2019    Garnatxa blanca,   46 
Vi fresc amb aromes cítrics i fruita tropical.   viognier, roussanne 
Tocs a fusta i espècies. Pincelada de fumats amb una  i marsanne 
dolçor definida compensada per una suficient acidesa.   

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O. Pouilly Fumé (FRANÇA) 

Regis Jouan Pouilly Fumé 2020   Sauvignon blanc   27 
Vi blanc aromàtic I floral amb notes molt marcades 
de fruites cítriques i d’herbes fresques. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



VINS NEGRES / VINOS TINTOS 

D.O. Costers del Segre 

Thalarn Castell d’Encus 2017    Syrah     48 
Una joia. Intens amb aromes de clau i pebre. 

Drac Màgic Tomas Cusiné 2017   Garnatxa i carinyena   19.5 
Fruits vermells amb notes florals. Pas corpulent i sedós. 

Cristiari d’Alòs 2019     Merlot     24 
Fruita fresca i confitada amb tocs herbacis i fusta 
de gran intensitat. Fresc, llarg i persistent. Bona acidesa. 

D.O. Empordà 

Heus Negre La Vinyeta 2020    Garnatxa, syrah, merlot   19.5 
Gran persistència en boca i gran carnositat.   i carinyena 

Finca Malaveina 2018     Merlot, cabernet sauvignon,  39 
Innovador de Castell de Perelada d’una finca de   syrah i garnatxa 
22 hab. De Garriguella. Intens de color, estructurat i    
a la vegada sedós que expresa amb discreció i elegància 
la seva criança de 16 mesos en barriques bordeleses de  
roure francès d’Allier. 

Celler Mas Polit 2019      Garnatxa negre, cabernet  26 
Vi de l’Empordà amb 9 mesos de criança en barriques  sauvignon i syrah 
de roure nou. Color violeta intens. Bon cos i tanins marcats. 

D.O. Montsant    

Jaspi negre Coca i Fitó 2018    Garnatxa, carinyena, syrah  19 
Fruita vermella madura, balsàmics i especiats. 
Bona estructura, potent però amable a la vegada. 

Mineral de Montsant Cara Nord 2019   Carinyena i garnatxa   22 
Afruitat amb tocs florals i minerals. Gerds i mores. 
Notes especiades i lleugers tocs fumats. Tanins secs. 

Furvus Vinyes Domènech 2019   Garnatxa peluda i merlot  29 
Vi ecològic. Fresc amb tanins madurs i elegant. 
Final llarg i persistent. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O.O. Priorat 

Les Crestes Mas Doix 2020    Carinyena, garnatxa   29.5 
Un dels emblemes del Priorat.Garnatxes i    i cab. sauvignon 
Carinyenes centenàries. Potència i elegància.  

Maius Assemblage 2019    Carinyena, garnatxa   19.5 
Entrada molt elegant, amb un taní molt   i cab. sauvignon 
integrat i una llarga persistència. 

Doix Costers de Vinyes Velles 2017   Carinyena i garnatxa   98 
Especial, saborós, concentrat, dens i amb bona acidesa. 
Notes a fruita madura. Final llarg i persistent amb perfum afruitat. 

Ferrer Bobet 2019     Carinyena, garnatxa   46 
Aroma especiat de fruita madura i torrats. En boca,  syrah i Cab. sauvignon 
balsàmic, estructurat amb tanins madurs. 

Gratallops 2019 Álvaro Palacios   Garnatxa i carinyena   72 
Profund, fresc, llarg i amb un perfum de cireres i regalèssia. 

Dofí 2019 Álvaro Palacios    Garnatxa i carinyena   125 
Exuberant i obert donant aromes a gerds, cireres, magrana 
i regalèssia. En boca és fruitós i voluminós. 

D.O. Penedès 

Can Feixes Tradició 2012    Cab. sauvignon, merlot   27 
Elegància, sedositat i madur. Gran relació qualitat-preu.  i ull de llebre 

Alemany i Corrió Pas Curtei 2018   Cab. sauvignon, carinyena  29 
14 mesos de criança en roure francès. Aromes profunds 
i frescos. Records minerals, de pedra i fumats. Fruita negra 
i torrats. Acidesa molt equilibrada i tanins polits. 

D.O. Pla de Bages 

Abadal Franc 2020     Cab. Franc i ull de llebre  19 
Perfecte equilibri entre frescor i fruita jove. 
Tota alegria i fruita que es capaç de donar aquest raïm. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



D.O. Terra Alta 

El Sender 2019     Garnatxa, syrah i morenillo  28 
Millor vi d’Europa qualitat-preu. 
Molt fresc i amb volum. 

Massaluca 2020     Carinyena i garnatxa negre  19.5 
Aromes a fruita madura i vainilla. 6 mesos de criança. 
Tanins equilibrats. 

D.O. Tarragona 

Terrer d’Aubert 2017     Cap. Sauvignon i garnatxa negre 26 
Fruita vermella. Fons torrat i vellutat. 

D.O. Mallorca Pla i Llevant 

Callet Can Majoral 2018    Callet     29 
Vi elaborat al 100$ amb callet i madurat en bóta de roure 
francès durant 7 mesos. Vi fresc, suau i delicat en acord amb 
les característiques d’aquesta varietat local de Mallorca. 

D.O. Valdeorras 

Joaquin Rebolledo Mencía 2021   Mencia     19 
Cirera, mora i gerds. Notes especiades de cacau. 
Minerals i lleugerament balsàmic. Fresc i saborós.  

D.O.C. Rioja 

Heraclio Alfaro Crianza 2017    Garnatxa, graciano    21 
Notes de fruita negre i textura sedosa.    i ull de llebre  
Molt fresc amb un taní equilibrat i un final llarg. 

Solagüen Crianza 2018    Ull de llebre    19.5 
12 mesos en bóta de fusta americana i roure francès. 
Fruita madura, regalèssia, canyella, toffe i moca. 
Final intens i persistent. 

Vinya Tondonia Reserva 2009   Ull de llebre, Garnatxa   42 
Vi molt elegant amb tanins molt suaus.    i graciano 
6 mesos de criança en barriques de roure francès. 

Ramirez de Ganuza Especial Reserva 2013  Ull de llebre i graciano   68 
Melós, molt harmònic. Fruita vermella, regalèssia, caramel  
i torralls. Gran sedositat. Tanins molt ben estructurats. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



Muga Selección Especial Reserva 2016  Ull de llebre i garnatxa   44 
Aromes a fruita vermella madura, espècies, sotabosc i cafè. 
Fusta present i perfetament integrada. Taní potent i sedós.  
Elegant i equilibrat. 

 Torre de Oña Reserva 2015    Ull de llebre i mazue   31 
Aromes a fruita madura, a tabac i a espècies dolces. 
Llarg recorregut en boca amb tanins madurs.   

La Montesa Palacios Remondo 2018   Garnatxa, ull de llebre i   26 
Aromes cítrics i de fruits vermells amb matisos florals  mozuelo 
i especiats. En boca és fresc i floral, amb bona estructura  
i equilibrada acidesa. 

Castillo de Sajazarra Reserva 2014   Garnatxa tinta, graciano   28 
Envellit en barriques de roure francès.    i ull de llebre  
Vi madur amb complexitat aromàtica de flors, fruita negra madura,  
Notes especiades i balsàmiques.  
En boca és equilibrat, llarg i untuós.  

San Vicente 2018     Ull de llebre    56 
Un dels grans vins clàssics de La Rioja, 
amb dècades d’història. opulència, amplitud i carnositat 
fan que, despres de 20 mesos en fusta de roure, aquest vi dongui 
un plaer inconfundible. 

D.O. Ribera del Duero 

Pago de Carrovejas 2019    Tinto fino, cab. sauvignon  49 
Caràcter potent i delicat.     i merlot 
Tanins presents i equilibrats en pas per boca. 

El Anejón Pago de Carrovejas 2018   Tinto fino, cab. sauvignon  105 
Notes florals i de tòfona negra. Sedós, elegant i amb un  i merlot 
llarg recorregut en boca. Delicat toc mineral  
i amb un petit fons balsàmic. 

Pago de Capellanes Roble 2021   Ull de llebre    25 
Alegre, refrescant i una tenacitat subtil. 

Pago de Capellanes Crianza 2019   Ull de llebre    36 
Intensament aromàtic, vellutat i equilibrat. Aromes a fruita 
madura amb tocs balsàmics. Sabor a Pruna i nabiu.  
Final llarg i elegant. 

Pruno 2019 Finca Villacreces    Ull de llebre i cab. Sauvignon  23 
Intens i elegant. Aromes a cirera i maduixa, tocs a  
regalèssia. Notes Minerals amb un fons làctic. 
Recorregut fresc i un excel·lent taní ters. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



Valbuena 5º Año 2017 - Vega Sicilia   Tinta fina, merlot i malbec  148 
5 anys de criança en diferents processos. Vi amb caràcter, 
tanins suaus, molt madur i profund. Fruita madura. 

Venta las Vacas Finca La Cuartilleja Reserva 2016 Tinta fina, tinta del país i  54 
Intens i fragant, marcat pels aromes de fruites negres  ull de llebre   
i herbes aromàtiques, amb boca sedosa, complex i equilibrada. 

Tresmanos 2016     Ull de llebre    110 
Gran concentració aromàtica. Fruita madura vermella 
amb notes a torrat. Criança de 26 mesos. 

AALTO 2019      Tinta fina    48 
Ribera modern convertit en clàssic. Finor, fruitós però 
estructurat i llarg a la vegada. 

D.O. Castilla y León 

Mauro 2020      Ull de llebre    44 
Aromes a fruita negre, notes florals i torrades. 
Tanins cremosos. Fresc, untuòs amb un final llarg. 

D.O. Bierzo 

Pittacum 2018     Mencia     29 
Fruites vermelles, espècies i minerals. 
Final llarg i sedòs.  

Corullon 2019 Descendientes de J. Palacios  Mencia     58 
Seductor i fragant. Fruita madura, flors i espècies. 
En boca és fluid i amb una textura amable. 

D.O. Ribeira Sacra 

Casa de Outeiro     Mencia     29 
Aroma a fusta i tofe, també apareixen aromes a  
menta fresca i fruita vermella. Molt estructurat 
amb tanins ferms i elegants. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



A.O.C. Bourgogne (FRANÇA) 

David Duband Rouge 2019    Pinot nour    38 
Fluid amb aromes de fruita negra i vermella madura, 
Notes florals i tocs de fusta de la seva criança. En boca és agradable, 
Abellutat i molt elegant. Tanins fins i lleugers, amb un final llarg 
i mineral.   

Chateau des Pez     Cabernet sauvignon, merlot  64 
Estructurat, dens i ric en fruita negra i tanins madurs.  cabernet franc i petit verdot 
Records de fruita seca, torrats i xocolata. 

A.O.C. Côtes du Rôhne 

Jaboulet Crozes-Hermitage Thalabert 2019  Syrah     42 
Fruita negra com els nabius, espècies, complexitat versàtil. 
Un vi de reflexió, desig i hedonisme. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



VINS ESCUMOSOS / VINOS ESPUMOSOS 

D.O. Cava 

Mirgin Rosé Reserva brut nature 2018  Pansa blanca, macabeu   25 
Alta Alella      i parellada 
Lleuger, estructurat i afruitat. Amb notes de pastisseria. 

Juvé & Camps Essential 2017    Xarel·lo     26 
Aroma subtil amb notes anisades i fruita blnca. 

L’Origan Aire Rose Brut Nature 2019  Pinot noir i xarel·lo   23 
24 mesos mínim de criança. Elegant, sense “dossage” 
(sucre afegit) ideal per acompanyar un àpat senser. 
Un essencial del celler més antic del centre històric 
de Sant Sadurní d’Anoia. 

D.O. Corpinnat 

Huguet Gran Reserva brut nature 2014  Parellada, macabeu   28 
Molt ben equilibrat, bombilla fina.    i pinot noir 
Tocs cítrics. Criança de 30 mesos. 

Rng bruta Nadal 2014     Xarel·lo i parellada   36 
Untuós, suau, elegant, ampli i cremòs. 

Gramona Brut Imperial Gran Reserva  2016  Macabeo, chardonnay   38.2 
Intens a fruita blanca madura. Notes cítriques de pell de   i parellada 
llimona, anisats i fonoll. Records a brioche. Bombolles 
fines i cremoses. Ampli, viu i refrescant al pas per boca. 

Recaredo reserva Particular 2011   Macabeo i xarel·lo   68 
Matissos a fruita blanca i sensacions herbàcies. 
Notes de pastisseria i fruits secs. Cremòs, excel·lent 
integració del carbònic. Molt bona acidesa. 

Recaredo Intens brut nature 2018   Macabeo i xarel·lo   38 
Rosat trenca-esquemes, amb una corpulència única, 
defugint dels colors i intensitats subtils, i oferint un 
escumós tot terreny amb el segell de qualitat dels defensors  
de la criança amb suro. Únic. 

D.O. Champagne 

Bollinger Special Cuvée    Pinot noir, chardonnay   62 
Molt elegant I refinat. Final llarg,    i pinot meunier 
refrescant, intens, aromàtic i salat. 

François Secondé Brut    Pinot noir i chardonnay   57 
Fi i elegant, ple d’aromes minerals i de 
pastisseria. Cos mig i bombilla fina. 

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido



François Secondé Brut Rosé    Pinot noir i chardonnay   65.5 
Aromes a fruits vermells madurs. Gran frescura, 
Unitat aromàtica i amb persistència en boca.  

Louis Roderer Cristal     Pinot noir i chardonnay   245 
Textura sedosa amb notes a fruita blanca i cítrics. 
Gran persistència en boca amb un equilibri inigualable. 

VINS DOLÇOS / VINOS DULCES 

D.O. Tarragona 

Terrenal d’Aubert Vinyes del Terrer 2018 ( 37,5 cl.) Garnatxa i cab. sauvignon  8.5 (copa) 
Aromàticament molt intens, fruits vermells, cacao i vainilla.      22 
Dolç i equilibrat amb un llarg recorregut amb un final 
sec i persistent.  

D.O. Alella 

Alta Alella Dolç Mataró 2019 (37,5cl.)  Monastrell    9.5 (copa) 
Aromes a fruits vermells amb fusta molt ben integrada.       27 
Untuós i molt saborós. 
  

D.O. Rueda 

Apasionado José Pariente 2020 (50 cl.)  Sauvignon blanc   9 (copa) 
Vi blanc dolç, aromàtic i fresc; intens aroma, notes a fruita       24 
tropical i toc floral molt elegant. En boca molt sedòs i llarg. 

D.O. Porto (PORTUGAL) 

Noval 10 Years Old Tawny Porto (75cl.)  Tinta Roriz I barroca   8.5 (copa) 
Aromes a fruits secs (nous). En boca és potent i concentrat.      46 

Porto Kopke (75cl.)     Touriga, tinta raoriz, tinta  5.5 (copa) 
Aroma a prunes I panses. Sabors picants a melmelada de   barroca, sauzao i turiga francesa  28 
fruites, dolç de cos mig. 

D.O. Sauternes (BORDEAUX) 

Ch Gravas 2016 (37cl.)    Semillon blanc    7 (copa) 
Vi dolç, suau i molt delicat amb un final molt llarg       26 
i notes de fruita pansificada (Mel, orellanes)

Preus amb IVA inclòs / Precios con IVA incluido


