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Castellflorit (D.O.Penedès) De la casa

7,90 €

Duc de Foix (D.O Penedès)

9,30 €

3/8

100% Cabernet Sauvignon.Vi jove amb potent aroma de petits fruits vermells. En boca és rodó amb
tanins dolços..

Duc de Foix (D.O Penedès)

9,90 €

100% Merlot. Vi amb aroma de confitura. En boca és potent ideal per acompanyar amb carns
estofades, formatges i embotits.

Mas Pòlit (D.O. Empordà)

17,80 €

45 % garnatxa, 35 % Cabernet S. y 20 % Syrah. Vi amb un color violeta fosc amb tocs vermells i
rosats. És net i brillant alhora

Cecilio Negre 2015 (D.O. Priorat)

17,95 €

Garnatxa, cariñena i Cabernet S. Vi jove intens de color vermell picota i reflexes viola. D'aroma afruitat
a fruita madura i notes minerals i especiades. A boca es potent i expressiu..

Nita 2014 (D.O.Priorat)

18,40 €

Un vi estructurat, aromàtici amb molt de color, un coupage amb les varietats clàssiques del Priorat, que
reflexen el carácter de la zona com son la garnatxa, cariñena i syrah

Raimat Abadia Criança (D.O.Costers del Segre)

13,90 €

Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo. De color cirera fosc amb aroma en el que predomina el
Cabernet (groselles, cassís) En boca estructurat de postgust suau i elegant.

Azpilicueta Criança (D.O.Ca Rioja)

15,50 €

8,20 €

13,40 €

7,50 €

75% Ull de llebre, 10% Graciano, 15% Mazuelo. Amb un color cirera i una aroma elegant a prunes i
espècies. En boca és saborós, carnós amb uns tanins de la fusta rodons i grassos. Bona frescor i final
torrat. Saborós de molt bona acidesa i equilibrat

Cune Criança (D.O.Q. Rioja)
Ull de llebre, Garnacha, Mazuelo.De color cirera , amb aroma concentrat de fumats i fons de fruita
negra. En boca carnós i molt saborós. Tanins polits i suaus.

Viñas del Vero (D.O. Somontano)

11,70 €

Cabernet Sauvignon, Merlot.De color cirera fosc i grana. Aroma potent a fruita i fons de terra humida.
En boca tenim tanins vius, molt saborós.

Enate Crianza (D.O. Somontano)
Cabernet Sauvignon, Ull de llebre. De color cirera amb vora ataronjada i aroma a pebre vermell. Bona
acidesa i equilibrat.

15,60 €

Protos Criança (D.O. Ribera del Duero)

15,60 €

Tint del país- Color pruna amb tocs granas i morats que indiquen juventut. En nas suaus notes de fusta i
fruita. Paladar estructurat i carnòs, amb tanins madurs

Príncipe de Viana (D.O. Navarra)

9,50 €

Cabernet Sauvignon y tempranillo. Atractiu i de brillant color roig rubí. Aromes a fruites amb matissos de
vanilla i canyella. En boca és elegant i equilibrat.

Dido La Universal 2015 (D.O. Monsant)

22,95 €

70% garnatxa, 15% Syrah, 15% Merlot i Cabernet. Vi de color cirera picota amb matissos granes i una
aromatització molt potent de records a bombó i especies.

Sangria de Vi

11,00 €

