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Les Creus
Aigua mineral natural procedent de la neu fosa sobre el granit de la serralada
axial dels Pirineus a 2.000 m. d’alçada. La seva deu situada a Maçanet de
Cabrenys proporciona una aigua de finíssim paladar. Per la seva puresa i qualitat
és un tresor que saben apreciar les persones que agraden els petits regals de la
naturalesa.

Aigua les Creus 1l.
Aigua les Creus ½ l.
Aigua les Creus ¼ l.

1,25
1,20
1,00

Vichy Catalán

Aigua mineral natural procedent de Caldes de Malavella. Aigua hipertermal de
60ªc., bicarbonada i amb gas carbònic afegit. La barreja del carbònic, el sodi i
bicarbonat donem una agradable bombolleig a la llengua i paladar.

Vichy Catalán 1l.
Vichy Catalán ¼ l.
Aigua Malavella ¼ l.

1,75
1,25
1,25

Gasosa Perla
Gasosa Perla 1l.
Gasosa Perla 1/2 l.

1,50
1,15
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Cerveses Damm
D’ençà que, l'any 1876, l'alsacià August Kuentzmann Damm fundés la companyia
que porta el seu cognom, Estrella Damm es va convertir en una de les
referències del món cerveser. Cervesa lager de gust i caràcter universals, ideal
per prendre en qualsevol moment del dia. D’acurada elaboració i gran qualitat,
fruit de la selecció de les seves matèries primeres. Destaquen la seva espuma
cremosa aromatitzada pel llúpol i el seu gust refrescant.

Estrella

1,25

Voll Damm

2,00

Free Damm

1,90

Inedit

4,00

Ak Damm

2,00

Moritz

L’el·laboració de Mortiz es fa mitjançant la cocció de maltes pàl·lides amb l’aigua
del brollador de Font d’Or que té Vichy Catalán al massís del Montseny-Guilleries, i
que li confereix la seva delicadesa. No s’utilitzen extractes amargs de llúpol, sinó
directament de les seves flors amb una gran proporció de la varietat de Saaz
(Txèquia) molt aromàtica i amb menys amargar. Cervesa de cos agradable.

Moritz

1,25

Rosita
La cervesa Rosita està fabricada amb productes propis de l’elaboració artesanal
de cervesa, això és, aigua, malta d’ordi, llúpols, llevat, mel i sucre. No s’hi
afegeix en cap moment cap altre producte conservant ni que canviï les seves
propietats organolèptiques.

Rosita

3,25

Cerveses Del Montseny
Les cerveses de la Companyia Cervesera del Montseny són ARTESANALS pel seu
mètode d’elaboració, INTEGRALS pels ingredients utilitzats i NATURALS pel sistema
d’envasat. Mitjançant el sistema d’elaboració tradicional anglès el procés productiu
és pràcticament manual, amb les mecanitzacions bàsiques imprescindibles. Degut a
aquestes singulars característiques d’elaboració, es produeixen CERVESES
ARTESANES com les que ja ens arriben de Bèlgica, Alemanya, i d’altres països
europeus

Cervesa del Montseny +Blat
Cervesa del Montseny +Malta
Cervesa del Montseny negra
Cervesa del Montseny +Lúpol
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3,25
3,25
3,25
3,25
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Cerveses Keks

Cervesa
Cervesa
Cervesa
Cervesa
Cervesa
Cervesa

keks
keks
keks
keks
keks
keks

de fajol
d’arròs
d’espelta
blat de moro
blat de moro torrada
negra de ratafia

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

Moska de Girona
Una lager de baixa fermentació, de 4.3%, amb una agradable toc amarg y aroma
de flor de llúpol.

Cervesa Moska rossa

3,25

Cerveses Art
Estan elaborades únicament amb matèries primeres de qualitat: malt de cereals,
aigua, llúpol i llevat. Per tant, no contenen ni conservants ni altres additius
químics. Per la seva elaboració s’han recuperat les pràctiques tradicionals del
procés de fabricació, de manera que es respecta el ritme natural de fermentació i
maduració del producte.

Cervesa Art Orus
Cervesa Art Flama
Cervesa Art Fosca

3,25
3,25
3,25

Beuflor
Gala de flors, cervesa artesana, sense filtrar ni pasteuritzar, de tonalitat rogenca
molt elegant i amb escuma lleugerament rosada. Molt aromàtica, amb notes
clarament florals del saüc, hibiscus i calèndula; l’obrir-se l’escuma es perceben
aromes de fruites fresques com el préssec o l’aranja vermella.

Gala de flors

3,25

Cerveses Almogàvers

Cervesa Almogàver

3,25
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Blancs
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VI DE LA CASA “Oliveda”

2,90

St. FELIU DE BUIXALLEU
Les vinyes i cellers Serrat de Montsoriu es troben a la finca Can Serrat, situada al
peu del Castell de Montsoriu, i formen part de les més de 30.000 hectàrees de
boscos, prats, pobles i terres de conreu que configuren el Parc Natural del
Montseny. Els sòls d'argiles i gresos, els saulons i la determinant influència
climàtica del massís creen un microclima que aporta nous matisos a varietats tan
reconegudes com l'albariño, el pinot noir, la mencia, el merlot, i el chardonnay,
principalment.

Serrat de Montsoriu Flor d’Alva
Albariño, treixadura,

13,20

Serrat de Montsoriu Vinya Ilària
Chardonnay, albariño, riesling, muscats
cainho blanco, treixadura

15,00

DO ALELLA
Entre la tradició i la urbanitat, a Alella les vinyes es deixen bressolar per la brisa
marina, mentre esgarrapen terreny i endinsen les seves arrels en uns sòls que
permeten un bon drenatge i retenen la radiació solar. Un clima plenament
mediterrani. Els vins blancs són els més característics d'Alella, secs o dolços,
elaborats amb una suma de varietats diferents. Són lleugers, perfumats i
cristal·lins. Destaca la pansa blanca, sovint matisada amb chardonnay o
sauvignon blanc.

Marqués de Alella clásico
9,50

Pansa blanca

Marqués de Alella clásico ½
8,30

Pansa blanca

Roura “sauvignon”
10,75

Sauvignon blanc

Roura “xarel·lo”
10,50

Xarel·lo

DO CATALUNYA

La Denominació d'Origen Catalunya s’estén pel nord-est de la Península Ibèrica,
entre el Mar Mediterrani i els Pirineus. Es troba compresa entre els 40,3º i els
42,5º de Latitud Nord i entre 1º i els 3,2º de Longitud Est del Meridià de
Greenwich. Aplega unes 60.000 ha. de superfície vitícola repartida en més de 300
termes municipals de Catalunya, on la vinya s’hi ha conreant tradicionalment,
esdevenint un element característic i inherent dels seus paisatges, de la dieta
dels seus habitants i de la seva cultura.

Macizo
Xarel.lo, Garnatxa blanca, Malvasia, Chardonnay

Macizo

3/8

Xarel.lo, Garnatxa blanca, Malvasia, Chardonnay
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19,30

11,60
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DO COSTERS DEL SEGRE
El territori de Costers del Segre s'hi distingeixen sis subzones: Raïmat, Segrià,
Pallars Jussà, les Garrigues, Vall de Riu Corb i Artesa. El contrast tèrmic del clima
continental s'accentua amb una insolació elevada i una pluviositat escassa. El
nexe dels Costers del Segre és el caràcter del seus viticultors i la tecnologia de
primera línia, moderna i innovadora. Els blancs són vins lleugers, afruitats,
frescos i amb bon índex d’acidesa.

Agaliu
12,10

Macabeu

Auzells Tomas Cusine
Macabeu, parellada, sauvignon blanc, muller thurgau
riesling, albariño, moscatell

14,50

Cervòles Colors
Macabeu, chardonnay

9,10

DO EMPORDÀ – COSTABRAVA
El mar i la muntanya formen un paisatge de duresa harmònica, on la vinya creix
a menys d'un pam de terra per evitar que la tramuntana se l'endugui. El clima és
mediterrani. Els terrenys són pobres i àcids, amb bon drenatge i idonis per la
producció de vins de qualitat. Els blancs, elaborats amb macabeu, parellada,
xarel·lo, chardonnay, garnatxa blanca i, fins i tot, garnatxa negra o carinyena són
frescos i saborosos.

Espelt Vailet
Macabeo, garnatxa blanca, xarel·lo

7,40

Perafita
14,20

Picapoll, macabeu

Floresta blanc
Xarel.lo, macabeu, garnatxa, chardonnay

6,60

Heus blanc “la Vinyeta”
8,50

Picapoll, macabeu

Ctonia
33,00

Garnatxa blanca

DO MONTSANT
En forma d’anella, i amb la major part del territorio dins la comarca del Priorat,
llevat d’algunes terres de oa Ribera d’Ebre, la Montsant es defineix com una
Denominació d’Origen nova, moderna i activa. El clima és meditarrani amb trets
continentals. Les precipitacions són escasses i hi ha oscil·lacions acusades de
temperatura, tot ique el sud és més càlid. Els blancs s’elaboren preferentment
amb garnatxa blanca i macabeu, i en menor mesura amb Chardonnay, moscatell,
parellada i pansal.

Acústic
Macabeu, parellada, chardonay i pensat

14,90

Dido la universal blanc
Macabeu, garnatxa

7

18,80
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DO PLA DE BAGES

Al bell mig de Catalunya, a l'extrem oriental de la depressió Central, es troba una
illa vinícola, el Pla de Bages. El microclima mediterrani de mitja muntanya. Els
sòls ondulats i pobres configuren la personalitat dels seus vins. La picapoll és la
varietat autòctona més emblemàtica, i dóna lloc a vins blancs lleugers i exquisits.
També s'hi troben blancs de macabeu, parellada i chardonnay.

Abadal
11,70

Picapoll

DO PENEDÈS
Una de les regions més riques i diverses de l'Europa vitivinícola i la zona de més
producció i projecció internacional de Catalunya. Els terrenys són formats per
petits pujols que s'enfilen des del mar fins a Montserrat, passant per petites valls
de diferents rius. La diversitat de vins és la característica més destacada del
Penedès. Els vins blancs tradicionals són lleugers, aromàtics, alegres i amb poc
cos.

Augustus
20,70

Chardonnay

Fransola
21,50

Sauvignon blanc

Jean Leon
32,50

Chardonnay

Can Feixes
Parellada, macabeu, chardonnay, malvasia de sitges

9,40

Llopart Can Vitis
Xarel.lo, subirat parent, muscat

11,50

Manuela de Naveran
16,80

Chardonnay

Natureo (vi sense alcohol, 0.5%)
8,90

Muscat

Viña Esmeralda
Moscatell, gewürztraminer

19,20

Viña Sol
7,50

Parellada

Viña Sol ½
4,80

Parellada
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DO PRIORAT
El prestigi del Priorat és reconegut amb la màxima menció de qualitat: la
denominació d'origen qualificada. Els vins blancs elaborats amb garnatxa blanca,
macabeu i pedro ximénez.

Barranc dels closos
Garnatxa blanca, macabeu, pedro ximenez, moscatell

14,60

DO RIAS BAIXAS

Cinc comarques vinícoles gallegues integren la zona de producció d’aquesta
Denominació d’Origen: la Vall de Salnés, Soutomaior, el Condado de Tea, el Rosal
i la Riba de l’Ulla. Zones amb factors comuns i amb un clima influència atlàntica.
Entre la varietat de blanques que es cultiven cal destacar l’albariño. El vi de color
groc palla amb irisacions daurades, amb un potent aroma afruitat amb matisos a
vegades florals i sensuals. A la boca s’ofereix ampli, carnós i sucós, ple de
sensacions, molt persistent i amb una amplia, elegant, potent i fruitosa via
retronasal. Altres varietats blanques intervenen amb l’albariño per l’elaboració de
vins no varietals, de gran elegància i rics en sensacions florals.

Pazo Señorans
15,90

Albariño

Terras Gauda
Albariño, loureiro, caiño

19,20

Santiago Ruíz
Albariño, lourreiro, treixedura

19,30

Jardin de Lucia
15,40

Albariño

Aires de Arosa
19,50

Albariño

DO RIBEIRO
A la riba dels rius Avia, Minyo i Arnoya, sota un clima d’influència atlàntica, de
temperatures suaus y amb notable pluviometria troben aquesta denominació
d’Origen. Els ceps s’enlairen perque els fruits no estiguin en contacte amb el
terra facilitant així la seva sanitat i maduració. La varietat de ceps més
característics són la treixadura, loureiro i torrents. Els vins blancs són elegants,
frescos, lleugers, molt aromàtics i d’alegre acidesa, i amb un color pallós pàl·lid.

Viña Reboreda
Treixadura, Godello, Torrontes, Jerez

11,20

Sanclodio
Treixadura, Godello, Torrontes, Loureira, Albariño

13,50

Casal Arman
Treixadura, Godello, Albariño

9
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DO Ca. RIOJA
Els factors naturals, el clima i el sòl han determinat la divisió de la Rioja en tres
subzones: Rioja alta, Rioja baixa i Rioja alabesa. Els vins blancs s’elaboren a
partir de la viura. Els vins que podem trobar són: els vins joves (de color groc
pallós, aromes afruitats i notes herbàcies característiques de la varietat), els
fermentats en barrica (color groc lleugerament daurat, amb aromes que
combinen la fruita amb les notes cremoses de la fusta, i saborosos i equilibrats en
la boca) i els tradicionals de criança (color groc daurat amb predomini de les
notes de roure en boca i nas).

Viña Izadi
11,60

Viura, malvasia

DO RUEDA
Al sud de la província de Valladolid els hiverns són molt durs, secs i amb un
elevada insolació, fet que produeix una perfecta maduració del raïm. Les vinyes
es troben en terres molt planes i l’escassa fertilitat d’aquests sòls junt amb
l’escassa pluviometria de la zona origina un rendiment molt baix però d’excel·lent
qualitat. El cep blanc Verdejo característica d’aquesta zona és el que imprimeix la
gran personalitat dels vins. Rueda produeix uns vins blancs de forta personalitat,
vins de color pàl·lid, de subtil i finíssim aroma, de tast fresc, ampli, seriós i
equilibrat i amb un elegant final de boca.

Baluarte
12,30

Verdejo

José Pariente
12,20

Verdejo

Perro verde
11,60

Verdejo

Shaya
14,30

Verdejo

Palacio de Bornos
8,20

Verdejo

Domine
7,60

Verdejo

Nava Real
8,00

Verdejo
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DO SOMONTANO

En el centre de la província d’Osca trobem la Denominació d’Origen de
Somontano. Els vents freds i secs són molt freqüents però en les valls es gaudeix
de moltes hores de sol, la temperatura mitja és de 11ºC i les precipitacions
anuals oscil·len entre 500 i 600 mm de pluja. Les blanques que es cultiven són
macabeo, garnatxa blanca, alcañón i chardonnay.

Enate Chardonnay - 234
11,80

Chardonnnay

Viñas del Vero
Chardonnay, macabeo

6,00

DO TERRA ALTA
Els turons i la depressió del riu Ebre formen un paisatge espectacular en aquesta
comarca meridional. La vinya creix a les parts planes i les fondalades de les valls
seques. El clima és mediterrani però les pluges són escasses i la insolació forta.
Aquestes característiques són òptimes per a la producció de vins de qualitat.
Predominen els vins blancs de les varietats garnatxa blanca i macabeu. Són
potents i molt mediterranis, lleugers, amb paladar fi i de gust peculiar.

Primicia fermentat en barrica
Garnatxa blanca, chardonnay

11,90

Vinya D’Irto
Garnatxa blanca, Macabeu, Muscat

10,70

DO VALDEORRAS
Denominació que ocupa nord-est de la província d’Orense, aquí el clima és menys
humit que al resta de Galícia, combinant la influència atlàntica amb elements
continentals, donant lloc a unes condicions molt adequades pel cultiu de qualitat:
alta lluminositat, temperatures suaus i generoses precipitacions. La varietat de
major qualitat i prestigi, entre les blanques, és la godello, raïm que proporciona
vins blancs de molt fi aroma afruitat i floral i d’excel·lent estructura a la boca.

Guitian
20,00

Godello
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FRANÇA

AOC ALSACE
Trimbach
17,10

Riesling

AOC RULLY (Borgonya)
Rully 1er Cru Rabource
31,30

Chardonnay

AOC COTE D’OR (Borgonya)
Chablis Louis Latour
27,00

Chardonnay

AUSTRÀLIA

LOWER HUNTER VALLEY
Vat 1 Hunter
53,90

Semillon

MARGARET RIVER
Art Series Leeuwin Estate
78,50

Chardonnay
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2,90

DO COSTERS DEL SEGRE

El territori de Costers del Segre s'hi distingeixen sis subzones: Raïmat, Segrià,
Pallars Jussà, les Garrigues, Vall de Riu Corb i Artesa. El contrast tèrmic del clima
continental s'accentua amb una insolació elevada i una pluviositat escassa. El
nexe dels Costers del Segre és el caràcter del seus viticultors i la tecnologia de
primera línia, moderna i innovadora. Els rosats d'ull de llebre, merlot i cabernet
sauvignon són frescos i fruitosos.

Raimat rosat
Chardonay, cabernet sauvignon, pinot noir

7,30

Viña del Sió
11,20

Garnatxa, syrah

DO BIERZO
La Denominació d’Origen del Bierzo es troba situada en una comarca
perfectament diferenciada a l’occident de la província de Lleó. Zona d’influència
mediterrània i atlàntica a la vegada.

Cuatro pasos
7,90

Mencia

DO EMPORDÀ – COSTABRAVA

El mar i la muntanya formen un paisatge de duresa harmònica, on la vinya creix
a menys d'un pam de terra per evitar que la tramuntana se l'endugui. El clima és
mediterrani. Els terrenys són pobres i àcids, amb bon drenatge i idonis per la
producció de vins de qualitat. Predominen els rosats, elaborats amb carinyera,
garnatxa negra i lledoner. Són afruitats, frescos, moderats i molt gustosos.

Espelt Lledoner
7,60

Garnatxa negra

Cresta Rosa
Garnatxa i tempranillo

7,30

Perafita
Cabernet sauvignon, garnatxa

14,20

Lladoner de Martí Fabra
6,40

Garnatxa negra

Rigau Ros ½
Merlot, garnatxa, carinyera
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DO MONTSANT
En forma d’anella, i amb la major part del territorio dins la comarca del Priorat,
llevat d’algunes terres de la Ribera d’Ebre, la Montsant es defineix com una
Denominació d’Origen nova, moderna i activa. El clima és mediterrani amb trets
continentals. Les precipitacions són escasses i hi ha oscil·lacions acusades de
temperatura, tot i que el sud és més càlid. Els rosats són saborosos i afruitats.

Mas Donís
Cabernet sauvignon

7,10

Roigenc
14,20

Syrah

Brunus
14,00

Garnatxa negra

DO NAVARRA
Ribera Baja, Ribera Alta, Valdizarbe, Baja Montaña i Tierra Estella són les cinc
comarques que integren la Denominació d’Origen Navarra. Per la seva ubicació,
clima, característiques agrogeológiques i tradició Navarra constitueix una de les
grans zones espanyoles de producció de vins de qualitat. Els vins més
característics de la DO Navarra són els rosats, joves d’intens i fresc aroma
afruitat, suaus i d’excel·lent pas per la boca.

Gran Feudo Chivite
6,60

Garnatxa

Homenaje
6,30

Garnatxa

Las Campanas
6,00

Garnatxa

Señorio de Sarria
6,40

Garnatxa

DO PENEDÈS
Una de les regions més riques i diverses de l'Europa vitivinícola i la zona de més
producció i projecció internacional de Catalunya. Els terrenys són formats per
petits pujols que s'enfilen des del mar fins a Montserrat, passant per petites valls
de diferents rius. La diversitat de vins és la característica més destacada del
Penedès. Els vins rosats són fragants, aromàtics i equilibrats.

Rovellats
11,80

Merlot

Pardas
13,40

Sumoll

Gran Caus
17,10

Merlot

La Rosa de Raventós i Blanc
11,80

Merlot
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Cristina Colomer
9,20

Merlot

Torres de Casta
Garnatxa, cariñena

6,90

Torres de Casta ⅜
Garnatxa, cariñena

4,10

DO RIBERA DEL DUERO
La Denominació d’Origen Ribera del Duero inclou termes municipals de les
províncies de Burgos, Soria, Segòvia i Valladolid. El clima és continental, molt sec
i ventós, els hiverns són molt durs. Presenten tons rosa-maduixa amb
destacables matisos rosa-grosella. Presenten aromes fruiters y de fruita madura.
Són vins frescos, afruitats i amb una acidesa característica.

Viña Sastre
11,50

Garnatxa

DO Ca. RIOJA
Els factors naturals, el clima i el sòl han determinat la divisió de la Rioja en tres
subzones: Rioja alta, Rioja baixa i Rioja alabesa. Els rosats de DO de la Rioja
s’elaboren bàsicament de garnatxa cultivada gairebé sempre en la Rioja baixa.
Tenen un color rosaci de gerds i reflecteixen el caràcter de la varietat de la que
procedeixen: són afruitats, frescos i agradables al paladar.

Muga
Garnatxa, viura, tempranillo

9,80

DO SOMONTANO
En el centre de la província d’Osca trobem la Denominació d’Origen de
Somontano. Els vents freds i secs són molt freqüents però en les valls es gaudeix
de moltes hores de sol, la temperatura mitja és de 11ºC i les precipitacions
anuals oscil·len entre 500 i 600 mm de pluja. Els rosats elaborats a base de raïm
autòcton, segueixen la línia dels rosats moderns: color rosaci de gerds, bona
intensitat fruital, lleugers, frescos i fàcils de beure.

Enate
Cabernet sauvignon

11,80

PORTUGAL

Mateus Rose
8,90

16
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VI DE LA CASA “oliveda” ¾

2,90

St. FELIU DE BUIXALLEU
Les vinyes i cellers SERRAT DE MONTSORIU es troben a la finca Can Serrat,
situada al peu del Castell de Montsoriu, i formen part de les més de 30.000
hectàrees de boscos, prats, pobles i terres de conreu que configuren el Parc
Natural del Montseny. Els sòls d'argiles i gresos, els saulons i la determinant
influència climàtica del massís creen un microclima que aporta nous matisos a
varietats tan reconegudes com l'albariño, el pinot noir, la mencia, el merlot, i el
Chardonnay, principalment.

Serrat de Montsoriu Bri de Monroig
Pinot noir, mencia, merlot

11,20

Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons
Pinot noir, mencia

17,60

Serrat de Montsoriu Prat del Poniol
Syrah, Pinot noir, merlot

16,50

Serrat de Montsoriu Quimera
Pinot noir, merlot, mencia, alvariño

19,00

Serrat de Montsoriu Clot de L’espina
23,90

Pinot noir

DO BIERZO
La Denominació d’Origen del Bierzo es troba situada en una comarca
perfectament diferenciada a l’occident de la província de Lleó. Zona d’influència
mediterrània i atlàntica a la vegada. Els vins negres són els més característics
d’aquesta denominació, destaquen els negres joves de vinificació normal o
elaborats mitjançant el procediment de maceració carbònica. Vins de color cirera
intens, molt afruitats i amb una gran potència aromàtica (maduixes, mores)
propis de la varietat, en la boca molt secs, lleugers, afruitats i amb gran caràcter
varietal. S’elaboren també negres de criança en fusta.

Uttaris
12,50

Mencia

Pétalos del Bierzo
16,90

Mencia

Pittacum
13,60

Mencia

Finca la Cuesta
13,60

Mencia
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DO BINISSALEM - MALLORCA
La DO formada per 5 municipis destaquem Binissalem com la més productiva.
Les vinyes cultivades sobre terrenys calcaris profunds i pedregosos. El clima és
mediterrani de veremes seques i càlides amb suaus hiverns. Una elevada
insolació permeten el creixement de la maduració equilibrada dels fruits de les
varietats autòctones Mantó negra i Callet. Vins gustosos i elegants que presenten
condicions per la criança en roure.

Ànima AN2
Callet, Mantó negra, Cabernet suavinong, syrah

Ànima AN2

1/2

Callet, Mantó negra, Cabernet suavinong, syrah

Son Prim shiraz
Syrah

17,10
12,00
16,90

DO CAMPO DE BORJA
A l’oest de la província de Saragossa s’estenen les vinyes de la Denominació
d’Origen Campo de Borja. És una comarca amb condicions climàtiques rigoroses.
En aquest difícil mitjà la varietat negra garnatxa expressa els seus millors
qualitats enològiques. Vins de color cirera fosc en la seva joventut, tenen força
intensitat aromàtica i ofereixen notes de fruits negres madurs, en el paladar són
saborosos, afruitats i carnosos, els de criança són més suaus, en els reserves i
grans reserves poden aparèixer aromes animals i de reducció, fruit del caràcter
oxidant de la garnatxa.

Borsao Selección
Cabernet sauvignon, garnatxa vermella, tempranillo

11,10

DO CATALUNYA
La Denominació d'Origen Catalunya s’estén pel nord-est de la Península Ibèrica,
entre el Mar Mediterrani i els Pirineus. Es troba compresa entre els 40,3º i els
42,5º de Latitud Nord i entre 1º i els 3,2º de Longitud Est del Meridià de
Greenwich. Aplega unes 60.000 ha. de superfície vitícola repartida en més de 300
termes municipals de Catalunya, on la vinya s’hi ha conreant tradicionalment,
esdevenint un element característic i inherent dels seus paisatges, de la dieta
dels seus habitants i de la seva cultura.

L’Equilibrista Can N’Estruc
Syrah, Carinyena, Garnatxa
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DO CONCA DE BARBERÀ
La Conca de Barberà té 649 km² de comarca, les seves condicions naturals,
unides a la seva historia i les seves tradicions, la converteixen en una zona
privilegiada pel conreu de la vinya i l’elaboració d’excel·lents vins i caves. Al nord
de Tarragona amb l’erosió del riu Francolí i l’Anguera el seu afluent es on troben
la zona de producció vitivinicola. Altures de 300 a 600 m amb sols calcaris i fins i
tot argilosos. Al sud-oest al peu de les muntanyes de Prades també hi trobem
licorella.

Clos Montblanc
12,30

Syrah

DO COSTERS DEL SEGRE
El territori de Costers del Segre s'hi distingeixen sis subzones: Raïmat, Segrià,
Pallars Jussà, les Garrigues, Vall de Riu Corb i Artesa. El contrast tèrmic del clima
continental s'accentua amb una insolació elevada i una pluviositat escassa. El
nexe dels Costers del Segre és el caràcter del seus viticultors i la tecnologia de
primera línia, moderna i innovadora. Els negres de cabernet sauvignon, pinot
noir, merlot i ull de llebre encapçalen la diversitat de vins que s'hi elaboren. Són
potents, equilibrats i estructurats.

Raimat Abadia
10,20

Cabernet sauvignon, tempranillo

Raimat Abadia ½
6,40

Cabernet sauvignon, tempranillo

Raimat Cabernet
15,70

Cabernet sauvignon, merlot

Viña del Sió
12,30

Tempranillo, merlot, syrah

Castell del Remei Gotim Bru
12,30

Ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, garnatxa

Cervoles colors
tempranillo, cabernet sauvignon, garnatxa, merlot, syrah

14,30

Tomas Cusine Vilosell
Ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, garnatxa

14,50

Garnatxa, Merlot, Cabernet sauvignon

14,20

Onra
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DO EMPORDÀ – COSTABRAVA
El mar i la muntanya formen un paisatge de duresa harmònica, on la vinya creix
a menys d'un pam de terra per evitar que la tramuntana se l'endugui. El clima és
mediterrani. Els terrenys són pobres i àcids, amb bon drenatge i idonis per la
producció de vins de qualitat. Els negres s’elaboren amb garnatxa o cabernet
sauvignon, són afuitats i lleugers.

Espelt vi Diví
Cabernet sauvignon, merlot, ull de llebre, carinyena

10.50

Cabernet sauvignon, merlot, ull de llebre

37,20

Gneis
Pla de Biart
14,90

Carinyera, garnatxa, ull de llebre

Pla de Biart (magnum)
25,90

Carinyera, garnatxa, ull de llebre

Perelada 5 Finques
12,70

Merlot, garnatxa, cabernet sauvignon

Rigau Ros ½
6,50

Cabernet sauvignon, carinyera, garnatxa

Perafita
22,20

Garnatxa, merlot, cabernet sauvignon

Oliver Conti Ara
13,40

Garnatxa, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

Negre dels Aspres Vinyes dels Aspres
18,30

Garnatxa negra, cabernet sauvignon, Carinyena negra

Floresta negre
8,90

Garnatxa, merlot, cabernet sauvignon, syrah

Rodhes
15,00

Merlot, Samsó, Syrah

Selecció Vinyes Velles de Martí Fabra
Cabernet sauvignon, Samsó, Garnatxa, Syrah, Ull de llebre

11,70

Garnatxa, Cabernet, Samsó

11,70

Satirs
Heus negre “ la Vinyeta”
Garnatxa, syrah, Samsó

8,50

Llavors “la Vinyeta”
Samsó, Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon, Syrah

11,70

Mas Polid
Garnatxa, Cabernet Sauvignon, Syrah
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DO FINCA ELEZ
El vi de qualitat produït en el rodal vitícola “Finca Élez”. Està integrat per diverses
parcel·les de vinyer situades en el terme municipal del Bonillo (amb una
superfície de 38,89 Ha), de la província d'Albacete. Les varietats conreades en
aquestes parcel·les són blanques i negres i es destinen a l'elaboració de vins
blancs monovarietales i negres monovarietales o resultants de barreges, en
percentatges determinats, de les varietats autoritzades. Tots els negres són
envellits en barrica de roure de 500 l. (esment "barrica") o 330 l. de capacitat,
durant un temps que varia entre 2 i 24 mesos.

Manuel Manzaneque crianza
Cabernet sauvignon, garnatxa vermella

12,50

DO JUMILLA

Situada en l'altiplà llevantí, comarca de transició entre la plana manxega i les
terres mediterrànies, el vinyer de Jumilla s'estén pel municipi de Jumilla a
Múrcia, i sis municipis del sud-est d'Albacete. La principal varietat de la zona és
la tinta Monastrell. Es tracta d'una varietat noble, austera, resistent i soferta de
petits raïms, de fosca coloració i gran riquesa en sucres i en altres components
nobles de l'extracte. El Jumilla Monastrell, negre o rosat, ha d'elaborar-se
almenys amb el 85% d'aquesta varietat.

Juan Gil 4 meses
7,80

Monastrell

Juan Gil 12 meses
12,70

Monastrell

DO LA MANCHA
La zona de producció de denominació de la Mancha s´exten per les
províncies de Alt Real, Cuenca i Toledo, considerat la més gran del planeta. El
clima de la zona es molt uniforme amb precipitacions molt variables que giren al
entorn de 300-400 mm de pluja a l’any. El terra és calcari i també és molt
uniforme. Es dediquen a major extensió el cultiu de varietat blanca Aïren i la
negra Cencibel, de gran qualitat, els seus ceps es poden molt curs, deixant les
restes al terra per donar més humitat.

Fontal Criança
8,50

Tempranillo

Paso a Paso
10,90

Tempranillo
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DO MONTSANT
La DO Montsant és una denominació petita, on la producció de raïm
oscil.la, en conjunt, al voltant dels 10 milions de quilos. Les hectàrees
productives de vinya son unes 2000, i el número de cellers supera la
cinquantena. DO jove i enòlegs joves, per tant juventud sinonim de futur,
d’experimentació, de noves idees. I aposta fermament per la qualitat i,
alhora, per la innovació.

Acústic
14,90

Garnatxa, samsó

Clos del Gos
Garnatxa, samsó, syrah

9,40

Brunus
Garnatxa, carinyena, syrah

15,30

Dido la universal
Garnatxa, samsó, syrah

17,00

Vessants
Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnatxa, Carinyena

14,20

Peraj ha’Abib Flor de primavera
Cabernet sauvignon, garnatxa vermella

29,40

Sol Post Fresc
Garnatxa, cabernet sauvignon, syrah

12,00

Sol Post
Garnatxa, carinyena, cabernet sauvignon

16,70

DO NAVARRA
Ribera Baja, Ribera Alta, Valdizarbe, Baja Montaña i Tierra Estella són les cinc
comarques que integren la Denominació d’Origen Navarra. Per la seva ubicació,
clima, característiques agrogeológiques i tradició Navarra constitueix una de les
grans zones espanyoles de producció de vins de qualitat. Els vins negres de la
zona tenen grans nivells de qualitat i personalitat. Es tracta de vins elaborats
exclusivament amb raïm negre, de color intens i gran constitució, generalment
criats en roure i ampolla.

Príncipe de Viana crianza
Cabernet sauvignon, tempranillo
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DO PENEDÈS
Una de les regions més riques i diverses de l'Europa vitivinícola i la zona de més
producció i projecció internacional de Catalunya. Els terrenys són formats per
petits pujols que s'enfilen des del mar fins a Montserrat, passant per petites valls
de diferents rius. La diversitat de vins és la característica més destacada del
Penedès. Els vins negres del Penedès tenen cos, són sedosos, aromàtics i
equilibrats.

Casa Vella d’Espiells
Syrah, cabernet sauvignon

14,40

Chateldon
Cabernet sauvignon, merlot

11,20

Don Pablo de Naveran
Cabernet sauvignon

28,50

Eos de Loxarel
10,40

Syrah

Pas Curtei
18,30

Syrah

Gran Caus
Cabernet sauvignon

22,50

Isabel Negre de Raventós i Blanc
Cabernet sauvignon

19,10

Jean Leon Reserva
Cabernet sauvignon

22,00

Marqués Monistrol Gran Reserva
Cabernet sauvignon

22,50

Naveran
Cabernet sauvignon

11,80

Nerola de Torres
19,10

Syrah, monastrell

Ops de Loxarel ½
Cabernet sauvignon, merlot, ull de llebre

9,30

Puig Munts
Cabernet sauvignon

8,70

Torres Coronas
Cabernet sauvignon, tempranillo

9,10

Torres Coronas ⅜
Cabernet sauvignon, tempranillo

5,50

Vallformosa Reserva
Cabernet sauvignon, merlot

15,50

Vallformosa Masia Freye
18,00

Merlot
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DO PLA DE BAGES

Al bell mig de Catalunya, a l'extrem oriental de la depressió Central, es troba una
illa vinícola, el Pla de Bages. El microclima mediterrani de mitja muntanya. Els
sòls ondulats i pobres configuren la personalitat dels seus vins. La picapoll és la
varietat autòctona més emblemàtica, i dóna lloc a vins blancs lleugers i exquisits.
També s'hi troben blancs de macabeu, parellada i chardonnay.

Abadal crianza
Cabernet sauvignon, merlot

11,90

Abadal 3.9 reserva
Cabernet sauvignon, syrah

22,90

Bernat oller
21,10

Merlot

DO PLA I LLEVANT
Aquesta Denominació d'Origen, com el seu nom indica, ocupen la part central i
oriental de la illa de Mallorca, un territori pla i d'escassa elevació, de sòls calcaris
d'origen terciari. La comarca posseeix un clima mediterrani típic, d'hiverns
moderadament freds i estius llargs i secs. S'elaboren vins blancs, rosats, negres,
Vins de licor, vins d’agulla i espumosos.

Mont Ferrutx
Tinto callet, fogoneu, manto negre

12,50

DO PRIORAT
El prestigi del Priorat és reconegut amb la màxima menció de qualitat: la
denominació d'origen qualificada. Els Priorat són sobretot negres, elaborats amb
carinyena, garnatxa negra i peluda, i, en menor mesura, cabernet sauvignon,
merlot i syrah. Presenten una graduació molt elevada, d'aromes molt complexes,
carnosos i rotunds. Elegants i originals, gaudeixen de molt bona acollida.

Balandra
Garnatxa vermella, cabernet sauvignon, carinyena

19,20

Gran Clos
Garnatxa vermella, cabernet sauvignon, carinyena

56,60

Gueta Lupia
Cabernet sauvignon, merlot, garnatxa, carinyena

58,00

Camins del Priorat
Cabernet sauvignon, syrah, garnatxa, carinyena

17,50

Mas dels Frares criança
Garnatxa, mazuelo, merlot, cabernet sauvignon, syrah
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DO RIBERA DEL DUERO
La Denominació d’Origen Ribera del Duero inclou termes municipals de les
províncies de Burgos, Soria, Segòvia i Valladolid. El clima és continental, molt sec
i ventós, els hiverns són molt durs. El vi negre s’obté amb èxit en aquesta zona.
És un vi aromàtic, molt afruitat i de color vermell molt viu en la seva joventut i
més suau, vellutat i amb gran riquesa en elegants sensacions olfactives i sàpides
que es posen de manifest al llarg de la seva evolució.

Pesquera
21,80

Tinta del país

Viña Sastre
12,60

Tempranillo

El Marqués
11,90

Tinta del país

Pago de Carraovejas
Tinta del país, cabernet sauvignon

28,60

Valtravieso crianza
Tempranillo,cabernet sauvignon, merlot

21,70

Carmelo Rodero cosecha
12,10

Tinta del país

Vega Sicilia tinto “Valbuena”, 5º año
125,00

Tempranillo

Emilio Moro
22,60

Tempranillo

Emilio Moro Reserva vendimia seleccionada
52,50

Tinta del pais

Austum ½
10,20

Tinta del país

DO Ca. RIOJA
Els factors naturals, el clima i el sòl han determinat la divisió de la Rioja en tres
subzones: Rioja alta, Rioja baixa i Rioja alabesa. Els negres, els joves, estan els
de collita tradicionals de la Rioja alabesa, elaborats mitjançant maceració
carbònica, fet que aporta gran força aromàtica, vins de color cirera intens,
apareixen notes de fruita madura. Els vins criats en fusta, les seves
característiques vindran determinades per la major o menor estada en contacte
amb el roure que determinarà diferents intensitats de color. Així, els criança, les
notes fruitoses del raïm queden lleugerament suavitzades per l’acció de la fusta,
mentre que en els reserva, i sobre tot en els grans reserves augmenten
l’arrodoniment i harmonia del vi. En el nas apareixeran aromes de vainilla,
torrats i tabac i la complexitat pròpia de la reducció en ampolla.

Cune crianza
Tempranillo, garnatxa, mazuelo, graciano

10,00

Cune crianza ⅜
Tempranillo, garnatxa, mazuelo, graciano

7,50

Marqués de Cáceres
12,00

Tempranillo
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Marqués de Cáceres ⅜
7,70

Tempranillo

Marqués de Riscal
19,30

Tempranillo

Allende
18,60

Tempranillo

Bagordi
15,50

Graciano

Barón de Chirel Reserva
Tempranillo, cabernet sauvignon

56,50

Viña Ardanza Reserva
26,70

Tempranillo

Viña Tondonia Reserva
25,50

Tempranillo

Muga crianza
18,50

Tempranillo

Muga Reserva
28,70

Tempranillo

Torre Muga reserva
Tempranillo, mazuelo, graciano

69,00

Viña Valoria crianza
11,30

Tempranillo

Marqués de Vitoria crianza
11,90

Tempranillo

Viña Izadi crianza
Tempranillo, graciano

11,70

Remírez de Ganuza (maceració carbònica)
16,40

Tempranillo

Remírez de Ganuza Reserva
Tempranillo, graciano

60,90

Viña Salceda crianza
Tempranillo, mazuelo

12,40

Viña Izadi crianza –selecciónTempranillo, graciano

41,00

Roda I Reserva
50,00

Tempranillo

Pagos Viejos Reserva
Tempranillo, otros
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Remelluri Reserva
19,70

Tempranillo

Barón de Ley Reserva
12,30

Tempranillo

Marqués de Arienzo crianza
Graciano, mazuelo, tempranillo

11,60

Marqués de Arienzo crianza (magnum 150)
Graciano, mazuelo, tempranillo

18,20

DO SOMONTANO
En el centre de la província d’Osca trobem la Denominació d’Origen de
Somontano. Els vents freds i secs són molt freqüents però en les valls es gaudeix
de moltes hores de sol, la temperatura mitja és de 11ºC i les precipitacions anuals
oscil·len entre 500 i 600 mm de pluja. El negre tradicional de la regió, està
elaborat a partir de moristel i tempranillo, és notablement afruitat i intens.
Destaquen els cabernets i merlots de criança pel seu tall atlàntic, caràcter
varietal, potència aromàtica.

Viñas del Vero
Merlot

12,80

Cavernet sauvignon, merlot

11,10

Enate
Enate ½
Cavernet sauvignon, merlot

10,60

Enate (magnum 150)
Cavernet sauvignon, merlot

18,40

DO TERRA ALTA

Els turons i la depressió del riu Ebre formen un paisatge espectacular en aquesta
comarca meridional. La vinya creix a les parts planes i les fondalades de les valls
seques. El clima és mediterrani però les pluges són escasses i la insolació forta.
Aquestes característiques són òptimes per a la producció de vins de qualitat. Els
vins negres, estructurals i amb personalitat, s’elaboren amb carinyera, garnatxa
negra i garnatxa peluda, matisats amb ull de llebre. Són sobris, amb cos i molt
complexos.

Vivertell Reserva
Syrah, garnatxa vermella, tempranillo

11,80

Torremadrina criança
Garnatxa, cabernet sauvignon, merlot, syrah

9,90

Torremadrina roure
Garnatxa, cabernet sauvignon, merlot, ull de llebre
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DO TORO
Al sud-est de Zamora capital es troba aquesta denominació d’origen. La vinya es
cultiva en sòls profunds, pedregosos, de poca fertilitat i suau topografia. El clima
és continental, hiverns molt freds, estius molt secs i calorosos. Els vins negres
són els que han donat fama a la zona, vins revinguts, amb cos i grau, afruitats,
fins de color, complexitat de nas i suavitat de boca.

Liberalia Tres
Cabernet sauvignon, garnatxa vermella

9,00

Dehesa de Gago
Cabernet sauvignon, garnatxa vermella

12,40

DO VALENCIA
L'excel·lent ubicació geogràfica i el formidable clima fan que aquesta zona de
producció elabori els vins negres de més color de tot el Llevant espanyol. Els vins
negres procedeixen de les varietats amb vocació enològica en aquesta provícncia
com Monastrell, Tempranillo i Tintorera, i unes altres de reconeguda qualitat
mundial com Merlot o Cabernet Sauvignon. Són vins de bell color rubí, reflexos
violetes i tonalitats porpra o granades. De nas net, aroma intens, notes fruiteres,
grosella, fruits vermells madurs. En boca són potents, carnosos, rodons,
persistents i de bon cos.

Bilogía
Monastrell, Tempranillo

12,30

Trilogía
Monastrell, cabernet sauvignon, Tempranillo

16,20

DO YECLA

Entre Jumilla i Alacant, trobem una zona protegida per la Denominació d'Origen
Yecla. El clima d'aquesta regió és tan dur com a Jumilla: moltíssima calor a l'estiu
i freds extrems a l'hivern. Els terrenys per al cultiu de la vinya són pobres, amb
una gran proporció de terra calcària, són sòls permeables que aprofiten les
escassíssimes pluges. En aquestes condicions, la varietat predominant és la tinta
Monastrell, encara que també es conreen altres tintes i blanques. A Yecla es
produeixen sobretot vins negres, d'àmplia constitució, de color granat rubí, suaus
i saborosos, amb aroma intens i de gran personalitat.

Detrás de la casa
16,80

Syrah
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VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN

L'esment “Vino de la Tierra de Castilla y León”, sorgeix l'any 2000 promoguda per
un grup de grans cellerers de la regió, que sol·liciten la creació d'aquesta
indicació geogràfica a la Junta de “Castilla y León”. La qualitat, el control, la
selecció, la gran professionalitat dels millors enòlegs al costat dels criteris de
treball més avançats i alhora tradicionals, fan que aquests vins gaudeixin d'una
immillorable imatge. Els vins de la “Tierra de Castilla y León” posseeixen un ampli
ventall de tipus de vins; blancs, rosats, negres joves, dolços, semidolços i els
negres sotmesos a criança en barriques de roure, que permeten gaudir del seu
consum en qualsevol ocasió.

Abadía Retuerta Rívola
Tempranillo, cabernet sauvignon

11,80

Condita
Tempranillo

18,90

Tinta del país

11,00

Yllera

FRANÇA
AOC SAUMUR CHAMPIGNY (Loira)
Château de Varrains
23,25

Cabernet franc

AOC SAINT ÉMILION Grand Cru (Bordeus)
Château Cote de Baleau
26,10

Merlot, cabernet franc

AOC SAINT ESTÈPHE (Bordeus)
Château Haut Beausejour
merlot, cabernet sauvignon, petit verdot, cot ou malbec

30,00

AOC MARGAUX (Bordeus)
Château Malescot St Exupéry 3ème grand cru classé
Cab. Franc, cab. sauv., merlot, petit verdot

95,00

AOC GEVREY CHAMBERTIN (Borgonya)
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers
102,00

Pinot noir
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AOC HAUTES CÔTES DE NUITS (Borgonya)
Hautes Côtes de Nuits
18,80

Pinot noir

AOC POMEROL (Borgonya)
Chateau Lafleur Gazin
49,50

Pinot noir

AOC COTE DU RHONE (Borgonya)
Chateauneuf du Pape La Bernardine
30,70

Garnatxa

AOC VOSNE ROMANEE (Borgonya)
Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots
95,00

Pinot noir

AOC POMMARD (Borgonya)
Pommard Epenots 1er Cru
75,20

Pinot noir

ARGENTINA
MENDOZA
Alta Vista “Alto”
Malbec, cabernet sauvignon

82,00

AUSTRÀLIA
LOWER HUNTER VALLEY
Tyrell’s Brockenback
30,00

Shyrah
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MARGARET RIVER
Art Series Leeuwin Estates
45,00

Pinot noir

PORTUGAL
ALENTEJANO
Quinta do Carmo
Alicante, bouchet, trincadeira, periquita, aragonez

25,60

ITÀLIA
TOSCANA CHIANTI
Fontodi Chianti Classico
28,30

Saugiovese
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GRANS VINS
DO RIBERA DEL DUERO
Vega Sicilia 1974 Único
200,40

Tempranillo

FRANÇA
AOC SAINT EMILION
Château Angelus Grand Cru Classé
1997

Cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot

215,00

AOC SAINT JULIEN

Château Leoville du Marquis de Las Cases Grand Cru Classé
Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot
180,00

1997

AOC PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classé
1988

Cabernet sauvignon., cabernet franc, merlot, petit verdot

380,00

Château Mouton Rothschild 1er Grand Cru Classé
1984

Cabernet sauvignon, cabernet franc merlot, petit verdot

250,00

Château Latour 1er Grand Cru Classé
1992

Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot

275,00

AOC PESSAC – LEOGNAN
Château la Mission Haut-Brion Grand Cru Classé
1997

Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot
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Vins escumosos
Caves
Champagne
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VINS ESCUMOSOS
Trallero Serrat de Montsoriu
16,40

Albariño, chardonnay

Trallero rosat Serrat de Montsoriu
Pinot noir, mencia, albariño

16,40

DO CAVA
Agustí Torelló Gran Reserva Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

18,40

Agustí Torelló Rosat – Trepat
16,40

Trepat

Gramona Imperial
Macabeu, xarel·lo, parellada

19,00

Juve & Camps Reserva de la Familia
Macabeu, xarel·lo, parellada

19,00

L’O de l’Origan Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada, chardonnay

23,50

Recaredo Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

20,30

L’Hereu de Revantós i Blanc Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

13,70

Elisabeth de Revantós i Blanc Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

23,90

Llopart Reserva Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

15,20

Mestres Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

17,30

Mestres Brut nature ½
Macabeu, xarel·lo, parellada

11,80

Mestres Clos Nostre Senyor Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

24,50

Mestres Visol Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

20,20

Mont-Ferrant Gran Cuvée Brut
Macabeu, xarel·lo, parellada

19,70

Mont-Ferrant Vintage Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada
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Parxet Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

17,20

Parxet Brut Nature ½
Macabeu, xarel·lo, parellada

16,90

Puig-Munts Brut Reserva cava de la casa
Macabeu, xarel·lo, parellada

6,20

Puig-Munts Reserva semi-sec cava de la casa
Macabeu, xarel·lo, parellada

5,30

Raimat Brut
13,60

Macabeu, xarel·lo

Rovellats Imperial Brut
Macabeu, xarel·lo, parellada

14,40

Rovellats Brut Premier
Macabeu, xarel·lo, parellada

12,30

Rovellats Gran Reserva Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

19,40

Rovellats Imperial Brut ½
Macabeu, xarel·lo, parellada

10,20

Signat Brut Nature
Pansa blanca, chardonnay, parellada

14,80

Torelló Brut
Macabeu, xarel·lo, parellada

15,20

Reixach Bagues Gran Carta Brut
Macabeu, xarel·lo, parellada

7,50

Rimarts Brut Nature
Macabeu, xarel·lo, parellada

13,70

Rimarts Chardonnay
18,30

Chardonnay
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AOC CHAMPAGNE
Bollinger Special Cuvée Brut
57,80

Pinot noir, chardonnay

Bollinger R.D. extra Brut
115,10

Pinot noir, chardonay

Cordon Rouge Brut
34,90

Pinot noir,

Louis Roederer Brut Premier
Pinot noir, pinot meunier, chardonnay

52,00

Louis Roederer Cristal
198,00

Pinot noir, chardonnay

Moët & Chandon brut Imperial
41,70

Pinot noir, chardonnay

Moët & Chandon Cuvée Dom Pérignon
152,00

Pinot noir, chardonnay

Piper Heidsieck
42,00

Pinot noir,

Taittinger Brut Reserva
Pinot noir, pinot meunier, chardonnay
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