Per acompanyar
el bon menjar,
menjar,
…

VI BLANC
VI DE LA CASA “Oliveda”

3,60
3,60

SANT 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 (

) (750ml.)

13,95

Albariño i treixadura

Serrat de Montsoriu
Montsoriu Vinya Ilària (

) (750 ml.)

16,00

Chardonnay, albariño, riesling, muscat, cainho blanc, treixadura

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.

Invita (

) (750 ml.)

8,20

Pansa blanca, sauvignon blanc

DO EMPORDÀ

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.

Perafita (

) (750 ml.)

14,95

Picapoll i macabeu

DO PENEDES

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.

Viladellops (

) (750 ml.)

10,50

Xarel.lo (ecòlogic)

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.

Afortunado (
verdejo

) (750 ml.)

10,50

VI ROSAT
VI DE LA CASA “Oliveda”

3,60
3,60

DO EMPORDÀ

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.

Ullones (

13,95

) (750 ml.)

Garnatxa

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.

Roigenc (

14,95

) (750 ml.)

Syrah

DO PENEDES

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.

Primeur Rosat Gramona (
Syrah (ecològic)

) (750 ml.)

13,50
13,50

VI NEGRE
VI DE LA CASA “Oliveda”

3,60
3,60

SANT 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 Vinya dels Tons (

) (750ml.)

18,60

Pinot noir i mencia

Serrat
Serrat de Montsoriu Clot de l´espina (

) (750 ml.)

24,90

Pinot noir

DO BINISSALEMBINISSALEM- 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 (

) (750 ml.)

18,10

Callet, mantó negra, cabernet sauvignon, syrah

Ànima AN2
AN2 (

) (5
(500 ml.)

Callet, mantó negra, cabernet sauvignon, syrah

12,75

DO CONCA DE BARB
BARBE
ARBERÀ

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 (

) (750 ml.)

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.

Castell del Remei (

) (750 ml.)

13,05

Ull de llebre, cabernet sauvignon, merlot, garnatxa, syrah

DO EMPORDÀ

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.

Mallolet (

) (750 ml.)

Samsó i garnatxa

12,20
12,20

DO PENEDES

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.

Viladellops Negre(

) (750 ml.)
ml.)

10,50

Garnatxa (ecològic)

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

Drac Màgic (

) (750 ml.)

11,5
11,50

Samsó, garnatxa i syrah

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.

Edetana (

) (750 ml.)

Garnatxa fina, garnatxa peluda, carinyena

16,75

CAVES
Cava de la casa

6,70

DO CAVA
Agustí Torelló Rosat - Trepat

17,40

Trepat

Gramona Imperial

20,00

Macabeu, xarel.lo, parellada

Juve & Camps Reserva de la Familia

20,00

Macabeu, xarel.lo, parellada

L´Hereu de Revantós i Blanc Brut Nature

14,45

Macabeu, xarel.lo, parellada

Mestres Brut Nature

18,30

Macabeu, xarel.lo, parellada

Parxet Brut Nature

18,20

Macabeu, xarel.lo, parellada

Trallero Verol de Serrat de Montsoriu
Albariño, chardonnay

22,00

