Cataleg Vins Degusta

Ramón Bilbao

Varietats:

Varietats:

Tempranillo
Graciano
Mazuelo

Tempranillo Riojano
Garnacha

Tempranillo Riojano

Elaboració:

Tempranillo Riojano

Elaboració:

Elaboració:

Acoblament final dels vins
abans de la criança i en
cada un dels trasbalsos.
20 mesos de criança en
bòtes de roure americà

Els raïm macerades en fred durante
2 dies per passar a fermentar a
Temperatura contolada 8 dies.
Finalment el vi macera durant 9 dies en
contacte amb les pells abns de passar
a envellir durant 30 mesos en bòta de
roure amreicà. I 36 en ampolla.

Fermentació malolàctica en bótes de
roure francès noves sobre les que
continués la seva criança
sobre lies.
La criança es va prolongar
durant 15 mesos

Varietats:

Varietats:
14 mesos de criança a
bòtes de roure americà.

Maridatge:
Acompanya molt be a
plats de embotits,formatges
suaus i gran varietat de
carns

Maridatge:

Maridatge:

Acompanya molt be a
plats de embotits,formatges
suaus i gran varietat de
carns

perfecte acompanyant de carns
vermelles,
formatges curats, barbacoes i
carns de caça.

Elaboració:

Maridatge:
Molt versàtil amb diferents plats,
perfecta conjución amb carns
molt espaiades i assaonades

Varietats:
Tempranillo Riojano

Elaboració:
A la taula de selecció del celler,
escollim els millors raïms, fruits
secs perfectes que fermentarán
artesanalmen
t en tines de fusta
a temperatura contolada.
Durant 14 mesos, criem el vi
en bótes noves de roure francès i
americano.Posteriormente
vam completar el seu envelliment
en el nostre boteller on s'afina
durant 10 mesos mes

Maridatge:

És perfecte per acompanyar
vedella, fumats,
formatges blancs i menjar internacional

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració tradicional.Maceració
perfermentativa en fred amb
neu carbònica
fermentació en encert de fusta
a temperatura controlada 28ºC,
20 mesos en bòta d’un sol ús
de roure francès.Embotellat Setembre
De 2014

Després d’una acurada fermentació
A temperatura controlada, el vi
passa a bótes on es realitza la
fermentació malolàctica sense
trasbalsos, només amb el remogut
de lías.Cumple un període de
22 meses en bóta nova de
Roure francès.

Maridatge:

Maridatge:

És perfecte per acompanyar
Vedella,fumats,formatges blancs
i menjars internacionals

Acompanya meravellosament
els plats amb sabors vegetals i
fumats com els fongs i tòfones.

Varietats:
Varietats:
Garnacha

Elaboració:
És un most que sintetiça els aromes
i sabors més primaris,els que recoden a la
varietat de la garnatxa amb el seus
tocs florals

Maridatge:
Ideal amb aperitius i plats freds
com espàrrecs blancs,vedures a
la planxa i amanides de marisc

Garnacha
Viura

Elaboració:
El most és transferit a un
dipòsit d’hacer inoxidable es
deixa desfangar durant 24 hores,
al cap de quals es recull el most net
per fermentar durant 20 dies
a menys de 15ºC

Maridatge:
Ideal amb aperitius i plats freds
com espàrrecs blancs,vedures a
la planxa i amanides de marisc

Ramón Bilbao

Varietats:

Varietat:

Suavignon Blanc

Verdejo

Varietats:

Elaboració:

Verdejo

Després de la verema, era hora d’elaborar
la primera anyada del vi amb el qual estàvem somiant.
La venificacióla elaborem amb tres material diferents:
fomigó,foudres i hacer inoxidable.Per augmentar el
sabor en boca de vi,aquest es manté en contacte amb les
seves
lies fins al embotellament

Elaboració:
Les lentes i fredes fermentacions
En hacer inoxidable van aportar
Al vi un punt distintiu i sorpenent

Maridatge:
Ideal amb aperitius i plats freds,
Como espàrrecs blancs. Perfecte
Acompanyant de verdures como
Les carxofes.

Maridatge:

Elaboració:
Selecció manual en caixes de vinya de la finca.
Maderación fermentativa del raïm durant 10 hores a 6ºC
en atmosfera inert. Fermentació alcohòlica a 16º en
tulipes de formigó. Trasbalsat en bótes amb les seves
mares. Resuspensió de les mateixes mitjançant la tècnica
del batonnage un cop per setmana. 8 mesos en bóta de
roure francès i hongarès nous.

Ideal per acompanyar tot tipus de peix, marisc y
sushi o verdures al vapor

Maridatge:
Temperatura de consum entre 11ºC i 13ºC. És un vi
que marida molt bé amb pastes, rissotto i peixos
grassos.

Mar de Frades
Varietats:
Albariño

Varietats:

Elaboració:
Triem el moment exacte de verema, i
aquest mateix día tots els raïms passen
per la nostra taula de selecció, amb els
raïms imperfectes no seguixen el
processat.Els grans de raïm seleccionats
són macerades amb CO2 durant 24
hores,obtenit mostos nets i fortament
aroàtics.Les fermentacions lentes i
controlades.

Maridatge:
Amb plats molt espaciats com sushi,pal
Thai,Di Sum o tortitas mexicanas.Per
descomptat amb peixos i mariscs.

Bodegas Cruz de Alba
CRUZ DE ALBA
Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Després de la fermentació a temperatura
controlada, aquest vi va remandre 15 mesos
en barriques noves de roure francès en la
seva majoria, amb una mica de roure
americà. Després de ser embotellat roman
uns mesos en botella arrodonintse.

Maridatge:
Acompanya tapes i pica-pica lleugers de carns
fumades,carpaccio de vedella o formatges
tous.

FINCA LOS HOYALES
Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Verema manual amb selecció de raïms en
camps. Desprapt suau i fermentació en bótes de
roure. Maloláctica en bótes de roure francès
nou. Posteriorment el vi va romandre en bóta
criant sobre les seves lies durant 22 mesos sense
trasbalsos, només suau remoguda
periòdica.Acontinuació el vi s’embotella sense
filtrar, on descansa per espais de 10 mesos
abans del seu llançament.

Maridatge:
Aquesta especialment recomanat per prendre
tot tipus de carns,foie o patés.

Albariño

Elaboració:
El primer albariño
escumos.Realitzat amb el métode
champenaise el resultat és sabrós i
cremós,sense perdre les notes de la
varietat.

Maridatge:
La nostra etiqueta termocrómica
ens dirà el moment excte de
consum.Acompranya
marevellosament senzills plats de
peix blanc,llamàntol i qualsevol
tipus de marisc.

El Coto de Rioja

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Mínim 12 mesos en bótes
seleccionades de roure
americà
i almenys 6 mesos
en ampolla
abans de sortir de celler.

Maridatge:
Versatil i fàcil de maridar
amb carns,peixos,
formatges o ibèrics

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Tempranillo
Graciano

Elaboració:
Mínim 18 mesos de criança
enBótes de roure
americà deAfinades en ampolla
durant
Un mínim de 18 mesos mes.

Elaboració:

Maridatge:

El vi ha estat criat en bòta
americana i francesa Per un minim
de 24 mesos,Seguints d’un mínim de
36 mesos de adinada en
Ampolla.

Bon acompanyant
de caça,
Carns vermelles
i vedella.

Ideal per acompanya el
Xai de llet rostit,
La caça o la carn vermella.

Varietats:

Maridatge:

Varietats:
Tempranillo
Garnacha

Viura
Verdejo
Suavignon blanc

Viura
Suavignon Blanc

Elaboració:

La fermentació dels mosts es
realitza en tancs de petita
capacitat a baixa temperatura
16ºC per aconseguir el màxim
potencial aromatic. Tras la
fermentació es realitza una
suspensió de lies fines durant
un mes que lia aporta especial
untuositat.

Els mosts i la fermentació
es realitzen amb la
presència de llevats
seleccionades i a molt baixa
temperatura per afavorir la
generació de totes les aromes
de maduixa frsques que el
Vi mostra.

Maridatge:

Molt interessant per acompayar
aperitius,amanides i cuina oriental

Acabada la neteja del
Mostos, la fermentació es
Realitza amb la presència de
Llevats seleccionades i a una baixa
Temperatura.Se afavoreix asi
La generació del aromes de
Fruites blanques que el mostra.

Maridatge:
Molt fàcil d’pendre i apte per
Acompanyar tant marisc com
Peixos a la planxa o al forn.

Elaboració:

Apte per acompanyar marisc,
Arrossos, peixos i pastes.

Varietats:
Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Hem seleccionades diversos
Tipus de bótes de diferents
Orígens,torrats i boters, el
Que sense dubte ha contribuït a la complexitat
del vi.
La criança total en bótes va Ser de 24 mesos.
No hi va haver filtació i va ser després afinats
En ampolla durant un minim de 18 mesos.

El vi ha estat en repòs durant
12 mesos en bótes
de roure americà i francès.
L’important és aconseguir
el adequat equilibri entre
la frescor de la fruita
i la dolçor de les bótes utiltzades.

Maridatge:
Ideal per acompanyar les carns
Vermelles, peixos rostits i
formatges curats

Maridatge:
Casa bé amb la caça,el magret d’anec,,
El pinchon i per descomptat
Les carns vermelles.

Elaboració:

Maridatge:

Finca Museum

MUSEUM
Varietats:
Tinta del Pais

Elaboració:
Després de la verema manual en caixes i
el seu pas per les taules de selecció del
raïm va ser derrapat passant a dipòsits
d’hacer inoxidable.Va fermentar a
29ºC.Control de
temperatures,anàlisi,remuntats i tasts
diàries dels mostos van decidir el moment
de l’trasbals,produint aquest als 21 dies
per tal d’aconseguir el màxim d’extracció
d’aromes i color,preparant així al vi per la
seva llarga i acurada criança de 22 mesos
de bóta nova francesa.

Maridatge:
Bo acompanyant de carns de
caça,vermelles i guisats.

Varietats:

Varietats:

Tinta del Pais

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Després de l’entrada del raïm, es va
realitzar una maceració prefermentativa
a 5ºC en dipòsits d’hacer inoxidable per
aconseguir així una major extracció de
color mantenit les aromes fruiters del
raïm.Posteriorment es va fermentar a
27ºC amb remuntats curts però
freqüents,aconseguint un vi amb ampli
caràcter fruiter,molt volum en boca i una
àmplia estructura,però a la vegada fàcil
de beure.El vi ha estat 14 mesos eb bóta
de roure americà i francès.

La verema es va realitzar de forma
manual,sotmentent al raïm a una maceració en
fred durant 6hs.,després de la qual es va
procedir a la separació del most llàgrima.La
fermentació alcohòlica es realitza en dipòsits
d’hacer inoxidable a baixa temeratura perquè
les aromes puigin desenvolupar tot el seu
potencial,arribant a durar 22
dies.Posteriorment,el vi s’ha mantingut amb
les seves mares per augmentat el volum en
boca durant 30 dies,després desl quals s’ha
procedit a la seva estabilització i posterior
embotellat.

Maridatge:
Versàtil i fàcil de maridar amb
carns,peixos,formatges o ibèrics

Maridatge:
Molt interessant per acompanyar
aperitius,ananides i cuina oriental.

Bodegas Baigorri

Criança

M.Carbonica

Reserva

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Tempranillo
Garnacha

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

La maceració prefermentativa dels
raïms en fred,fermentacions curtes en
dipòsits d’hacer i un adequat treball
del barret confereixen a aquest vi una
marcada personalitat,fent diferent
dels vins del seu gènere.

La fase de criança dura 18 mesos en
bótes noves i la resta en ampolla.
Maceracions llargues i controlades
aplicant regulació de temperatures en
tines de fusta. Remuntades naturals
per gravetat i pigeage per a la major
extracció dels compostos plifenòlics

Elaboració:
La fase de criança dura 14 mesos en
bótes i la resta en ampolla.
Raïm escuats sense esprémer
maceradas en diposits d’hacer
inoxidabke amb control de
emperatures i llarga fermentació
intracel.lular.

Maridatge:
És un vi ideal per a qualsevol tipus de
cuits,verdures de temporada,carns
blanques i caça de lliga, arrossos i
tapes en general.

Belus

Maridatge:

Maridatge:

És un vi intens indact per a amanides
de
temporada,embotits,pastes,brous,cre
mes,pltas de caça,arrossos,rostits i
carns vermelles.

Gran expressivitat amb carns de
caça,xai rostit,garrí, aus i plats d’alta
cuina.

Garage

Varietats:

Varietats:

Mazuelo
Tempranillo

Tempranillo

Blanco Barrica
Varietats:
Viura
Malvasía

Elaboració:

Elaboració:
Macera unes hores amb les seves pells per passar
posteriorment a premsa.La fermentació i criança es
realitza en bótes noves de roure francès amb un
torrat específic ,juntament amb les seves
mares,batonándose regularment durant 8 mesos.

Maridatge:

Vi negre elaborat amb vinyes molt velles
d’escassa producció.Raïm de la varietat Ull de
llebre seleccionades a mà,gra a gra,utilitzant
taules de selcció i vibració.Llargues
maceracions i fermentacions en tines de
fusta.Fermentació malolàctica,jutament amb
les seves mares en bótes noves de roure
francès.

Vi de gran estructura,fort,intens i
pensar per ser un vi que maride bé
amb carns vermelles i de caça amb
plats forts i guisats contundents que fa
de Belus un vi únic i original.

Per acompanyar qualsevol tipus de
plat,especialment els postres..Igualmente amb
verdures a la planxa carns,cuites i plats d’alta
restauració.

Elaboració:
Raïms escuats sense rebregar
macerades en dipòsits especials amb
control de tenoeratures i llargues
fermentacions intercel.lularsLa fase de
criança dura 14 mesos en bótes noves
de roure francès.

Maridatge:

Maridatge:
Vi especialment indicat per a qualsevil tipus de
peix.Per la seva elaboració i per la seva estructura
permet conjugar fins i tot amb carns lliga d’au com
pollastre,gall dindi,perdiu,ànec… i les diferents
formes de elaborarlas.Es un vi especialment
seleccionat per aperitius a base de formates,taules
d’ibèrics i fruits secs.

BAIGORRI hace una fuerte
selección en campo de sus
viñedos. Aplica rigurosos
procesos de selección fruto
de su conocimiento y de la
observación anual de sus
viñedos

Bodegas Granbazan

Granbazan
Ambar

Granbazan
Etiqueta verde

Contrapunto
Varietats:

Varietats:
Albariño

Varietats:

Albariño

Elaboració:
Contrapunt és el monovarietal
d'albariño elaborat per Agro de Bazán,
amb un mínim
contacte amb les mares, aconseguint
que les aromes primàries siguin purs i
florals. les vinyes
veremades per elaborar aquest
magnífic vi, estan plantades a la vora de
la Ria

Maridatge:
Peix a la graella i marisc, sushi, pasta,
carns blanques, tapes,
embotits, sopes ...

Albariño

Elaboració:

Elaboració:

Procés de vinificació: el raïm sense tiges es
presenta a una maceració freda entre 6 i 8
ºC per
8 hores, per tal d'extreure tot el potencial
aromàtic de les parts sòlides del raïm. El
Els dipòsits de maceració en fred estan
ubicats a la part més alta del celler i
permeten un most de molt suau extracció
mitjançant gravetat.

Granbazán verde, és un estil clàssic de la
vall de Salnes (prop de Cambados,
Albarino Capital mundial) de vi,
afectat directament pel marisc, mostra un
sabor distintiu després del gust i aromes
florals complexos. Genial
potencial d'envelliment.

Maridatge:
Peix a la graella i marisc, sushi, pasta,
carns blanques, tapes,
embotits, sopes ...

Granbazan
Don Alvaro
Varietats:
Albariño

Elaboració:
Elaborat a partir dels raïms procedents de ceps vells de
la part més alta de la finca de Tremoedo. Sòls molt
pobres, amb poca càrrega de fruita, on s'ha fet desfullat,
poda en verd i la incidència del sol en els raïms és molt
alta. La mida de la baia és sensiblement més petita que
la mitjana. Macerat en fred, fermentació a molt baixa
temperatura seguit d'un descans de 12 mesos sobre lies,
aportant al vi una dimensió extra d'aromes i rodonesa en
boca. Perfecta evolució en ampolla fins a 5 anys

Maridatge:
Peix a la graella i marisc, sushi, pasta,
carns blanques, tapes,
embotits, sopes ...

Granbazan
Limousin
Varietats:
Albariño

Elaboració:
El projecte d'aquest vi va començar a finals dels anys 80,
quan vam començar a fer els primers experiments amb
bótes de roure francès. Durant les últimes collites, la
tècnica s'ha anat depurant fins a aconseguir un vi amb un
perfecte equilibri entre fusta i fruita. Els raïms,
procedeixen de la part més alta de la finca de Tremoedo,
amb molt baixos rendiments, on s'han fet podes en verd,
desfullat i llargues maceracions dels mosts per
incrementar la vida d'aquest vi.

Maridatge:

Maridatge:

Peix a la graella i marisc, sushi, pasta,
carns blanques, tapes,
embotits, sopes ...

Peix a la graella i marisc, sushi, pasta,
carns blanques, tapes,
embotits, sopes ...

El celler Granbazán és el primer fruit
del projecte enològic Agro de Bazán,
iniciat l'any 1980.
La gran i científica plantació de
raïm Albariño duta a terme a la
finca de Tremoedo
(Vilanova de
Arousa, Pontevedra),
va passar a ser model i exemple a
seguir per a moltes explotacions agràries de la
zona.
A la fi del Segle XX, el vi albariño
ja era un mite gràcies tant al
cant dels poetes com a la set i fe dels
Cambadeses. Els vins elaborats a partir del raïm
Albariño, eren molt valorats i
només es bevien en les ocasions
especials.

Pago de los Capellanes

Varietats:
Tempranillo

Varietats:

Elaboració:

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Durant 5 mesos el vi reposa en
bótes de roure francès.Al cap
d’aquest període, es porta a
dipòsits, es homogènia gràcies a una
lleugera filtació per cartutxos i
s’embotella.

Maridatge:

Tempranillo

Per a la seva elaboració, un cop que el raïm és
recollid es porta a terme la fermentació
alcohòlica durant 30 dies, per continuar despés
amb la fermentació malolactica a una
temperatura controlada de 20 ºC durant uns 22
dies. Per últim es deixa reposar durant 12 mesos
en bótes de roure francès i la resta de la seva
criança en boteller
durant 18 mesos.

El vi descansa durant 18 mesos en bótes
noves de roure francés,sent trasegades cada
6 cmesos.
Acabat aquest període,es realitza el cupatge i
embotellat sense passa per fred ni aclarir,ni
filtrar.

Maridatge:

Aquesta especialment recomanat per prendre
porc rostit,estofats,civet,caça major i bolets

Ideal per acompanyar entrants,
carns, formates curats i embotits.

Elaboració:

Maridatge:

Ideal per acompanyar cuits, porc
rostit,carns vermelles,formatges
d’ovella i embotits.

Varietats:
Tinta Fina

Varietats:

Elaboració:

Tinta Fina

La fermentació malolàctica es desenvolupa lenta
i reposada sense adicció de bacteris, a 22ºC
durant 20dies.
Posteriorment, el vi descansa 22mesos en bótes
noves de roure francès de gra seleccionat, passa
per 4 tipus deiferents de roure.
Un cop acabar aquest període de criança en
fusta, s’embotella sense passar per fred, ni
clarificar,ni filtra.

Elaboració:
Criança de 26 mesos en barricas, resta en
ampolla.
Per tal d’extreure la máxima expressió de la
qualitat de la verema, es fermenta en tina de
fusta de roure francès.Després de 40 dies es
descobreix per sagnat sense addició de premsa.

Maridatge:
Aquesta especialment recomanat per prendre
porc rostit,estofats,civet,caça major i bolets

Maridatge:
Aquesta especialment recomanat per prendre
tot tipus de carns,foie o patés.

Pago de los Capellanes
Varietats:
Godello

Elaboració:
Un cop desrapat el raïm, macera en fred a 9ºC per
obtenir la maxima expresio de la fruita.Es presenta
a baixa pressió i es trasllada el most a bóta de
roure francès, on fermentara a temperatura
controlada durant 20 dies.Un cop fermentasa es
conserven les seves lies fines per guanyar
ubtuositat,volum i potència aromàtica,rep botaneo
suasu durant 6 mesos,després dels quals es
clarifica de manera natural.

Maridatge:
Ideal per acompanyar bacallà,crustacis,formatges
de pasta tendre i salmó.

Varietats:
Godello

Elaboració:
Després d’un cicle vegetatiu llarg i no molt
calorós, es verema a mitjans de setembre.
Un cop desrapat el raïm, la sotmetem a una
maceració en fred per sota dels 8 graus per
òptener la màxima expressió de la fruita.

Maridatge:
Ideal per acompanyar
bacallà,crustacis,formatges de pasta tendre
i salmó.

Bodegas Loxarel

Amaltea

Ops

Eos

Mas Cargol

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Cabernet Suavignon
Merlot
Ull de llebre

Garnatxa Negra
Samsó

Syrah

Pinot Noir

Elaboració:

Elaboració:

Viticultura ecològica i
biodinàmica
10 mesos roure Francès.

Viticultura ecològicai
biodinàmica
Criança en bota de 6-8 mesos.

Elaboració:
Viticultura ecològica
i biodinàmica 10 mesos botes
roure Hongarès

Maridatge:

Elaboració:
Viticultura ecològica i
biodinàmica
3 mesos criança en àmfores.

Maridatge:
Barbacoes i carns
condimentades

Varietats:

Maridatge:

Maridatge:

Tot tipus de carns i
Formatges curats

Tot tipus de carns i
Formatges curats

Carns a la brasa
Caprccios i Arrossos

A pèl a pèl
Varietats:
Garnatxa
Merlot

Elaboració:
Viticultura ecológica
i biodinámica
Vi natural 0,0 sulfits
3 mesos bota roure
3 àmfores d’argiles

Maridatge:
Carns vermelles i blanques
Especialment arrossos

Merlot Gal
Varietats:
Merlot

Elaboració:
Viticultura ecològica
i biodinàmica
Maceració amb
pell del raïm
durant tres dies.
alt grau de maduració

Maridatge:
Carns blanques poc
condimentades arrossos
mar i muntanya,
i carns a la brasa

790
Cabernet
Varietats:
Cavernet Suavignon
i Syrah

Elaboració:
Viticultura ecològica
i biodinàmica
18 mesos botes roure
Francés

Petit Arnau
Varietats:
Merlot
Syrah
Pinot Noier

Elaboració:

Maridatge:

Viticultura ecològica
i biodinàmica vinyes propies
situades a una altitud
de 500m sobre el
nivell del mar.

Carns estofades,formatges
cremosos
i xocolata negre.

Acompanya molt
bé arrossos amb carn

Vins ecològics i b
iodinàmics. La connexió amb la
terra i la relació del terrer amb
tot el que l’envolta, amb
l’univers, caracteritza uns vins
dinàmics, que respiren
paisatge i transporten al
Penedès

Maridatge:

Bodegas Loxarel

Lxv Loxarel
Varietats:
Xarel.lo Vermell

Elaboració:
Viticultura ecològicai biodinàmica
maceració parcial amb raïm sencer

Maridatge:
La majoria de Peixos poc condimentats
o amb salsesblanques

A pèl a pèl
Varietats:

Varietats:

Garnatxa
Merlot

Garnatxa
Xarel.lo

Elaboració:

Elaboració:

Viticultura ecològicai biodinàmica
Vi natural 0,0 sulfits3 mesoso bota roure
3 àmfores d’argiles

Viticultura ecològicai biodinàmica
Vinyes a més de 250md’altitud.

Maridatge:

Amanides,arrossos amb
peix, i pica-pica.

Carns vermelles i blanques
Especialment arrossos

Cora de
Loxarel
Varietats:
Muscat de Alexandria
Xarel.lo

Elaboració:
Maceració amb pell del raïm
de 6 hores,amb neu carbònica.

Maridatge:
Ideal per aperitius,foie,ostres,còctel
, peixos i arrossos.

Amalte Blanc

Xarel.lo de
Loxarel
Varietats:
Xarel.lo

Elaboració:
Viticultura ecològicaFermentació
en àmofores d’argila.
Posteriormentre,repòs en las
mateixesàmoferes durant
5 mesos

Maridatge:
Ostres,piexos crus,cuina mediterrania
i Oriental

La terminologia sobre
agricultura biodinàmica
resulta desconeguda per
al públic no especialitzat.
La base d’aquest moviment és en la
ciència espiritual que va promoure el
filòsof Rudolf Steiner (1861-1925) a
finals
del segle XIX i principi
del segle XX.

Maridatge:

Garnatxa
Varietats:
Garnatxa Blanca

Elaboració:
Viticultura ecològica
Vinyes situades l’Alt Penedès,
El terreny és pobre,Pedregós
i calcari.

Maridatge:
Peixos grossos, bacallà,marisc,
arrossos i carn blanca

Bodegas Loxarel

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo
Chardonnay

Elaboració:
Méthode traditionnelle.Més de 109
mesos de criança a la cava.Se
serveix amb l’ampolla original,tap
de grapa i sense desgojar.Presència
de les mares naturals del llevats.Un
brut natural gran reserva del qual
només se n’han elaborat 1,000
ampolles.

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo
Chardonnay

Elaboració:
Méthode traditionnelle.Elaborat amb raïm
procedent de vinyes velles de xarel.lo de
més de 70 anys,situades a la finca de Santa
Susagna,a la reserva natural del
Garraf.Elaboració del vi base al mateix
celler.Fermentació parcial del xarel.lo en
bótes de 500 litres.Envelliment a la
penombra de la cava durant 32 mesos com
mínim.Desgorjat sota comanda perquè
arribi als nostres clients en les millors
condicions.

Maridatge:
Perfecte per acompanyar plats
contundents,carns de caça i carn
estofada.Generalment marida bé amb tot
tipus de plats mediterranis.

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo
Macabeo
Parellada

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo
Chardonnay
Macabeu

Elaboració:
Méthode traditionnelle.Segona
fermentació en ampolla.Envelliment
mínim de 28 mesos.Elaboració del vi base
al mateix celler amb propi raïm per poder
donar la personalitat desitjada a cadascun
dels nostres escumosos.No conté ni
dosage ni sulfurós afegit després del
desgorjat.El desgorjat es fa sota comanda
perquè arribi al client en les millors
condicions.

Maridatge:
Perfecte per a totes les ocasions, des de
l’aperotiu fins als postres.

BRUT NATURE

Garnacha Blanca

Elaboració:
Méthode traditionnelle.Degollat a partir de
15 mesos d’envelliment en el cava.5,700
ampolles.La sortida al mercat d’aquest nou
escumós respon a l’aposta de la bodega per
descobrir les virtuts de les varietats
clàssiques i autòctones del país per elaborar
vins escumosos diferents i
sorprenents.Vinyes d’altures situades a 700
m sobre el nivell del mar.

Maridatge:
Perfecte per fer l’aperitiu pel seu caràcter
fresc i lleuger.Per la seva salinitat també
marida molt bé amb ostres,marisc,anoxoves i
pernil ibèric.Entrants calents i arrossos.

BRUT NATURE

Varietats:

Varietats:

Xarel.lo
Chardonnay
Macabeu

Xarel.lo
Chardonnay
Macabeu

Elaboració:

Elaboració:

Viticultura ecològica i
biodinàmica.Méthode
traditionnelle.Elaborat només amb els
millors raïms de les nostres vinyes i
una de les joies del nostres
celler.Envellit entre 42 i 48 mesos a la
penombra de les caves i desgorjat
segons comanda perquè arribi al
consumidor en les millors condicions.

Méthode traditionnelle.Elaborat només
amb els millors raïms de les nostres
vinyes, i una de les joies del nostre
celler.Embotellat al gener,envellit a la
penombra de les caves entre 42 i 48
mesos i desgorjat segons comanda
perquè arribi al client en les millors
condicions.Mans artesanes li donaran tot
l’amor i afecte per vestir les
ampolles,una a una, confeccionat així el
seu segell de distinció.

Maridatge:
Ideal per a aperitius elaborats,carns
blanques,
tonyina (sushi) i peixos blaus.

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo vermell
Pinot Noir

Elaboració:

Elaboració:

Viticultura ecològica i biodinàmica.
Méthode Traditionnelle.Degorjat a partir
de 15 mesos d’envelliment em el
cava.Vinyes de la finca de Can
Mayol,situades a 250m sobre el nivell del
mar.

Viticultura ecològica i biodinàmica.
Méthode Traditionnelle.La collia es fa
en dues fases:El chardonnay es cull la
primera setmana de setembre i el
Pinot Noir la derrera setmana.

Maridatge:

Arrossos caldosos,marmitaka de
tonyina,sopa de peix i sushi.

Pel seu caràcter simpàtic i desenfadar
marida molt bé amb aperitius i per
acompanyar tot un àpat.Especialment
arrossos,peixo blanc,ostres i, en
general,plats de la dieta mediterrània.

BRUT NATURE
Varietats:

Maridatge:

Maridatge:
Rostits,plats elaborats,arrossos i carns de
ploma.

BRUT NATURE
Varietats:
Xarel.lo vermell
Pinot Noir

Elaboració:
Viticultura ecològica i biodinàmica.
El Pinot Noir prové del Pla de Manlleu,el punt
més alt del Penedès, a 700m d’altitud sobre
el nivell del mar.Maceració amb el raïm
sencer durant 14 hores.Posterior premsat i i
dipositat en tines d’hacer inoxidable.La
fermentació es fa a 14ºC.El tiratge es realitza
a final del mes de gener.L’envelliment en
ampolla és moderat,a partir de 15 mesos.La
fruita i la frescor són més importants en
aquest escumós que els aromes de criança.

Maridatge:
És perfecte per tot tipus de
plats,especialment aperitius,ostres i pasta.

Bodegas Can N’Estella

Varietats:

Varietats:

Cabernet Suavignon
Merlot

Elaboració:

Cabernet Suavignon
Merlot
Cariñena

Fermetació controlada
al mateix moment de
la maceració
4 mesos botes roure

Collita en punt òptim de
Maduració, recolzat per
Una viticultura molt exigent

Elaboració:

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanya
formatges molt curats i
Peces de caça

Ideal per acompanya
formatges semicurats
i carns blamques

Varietats:
Merlot

Elaboració:
Fermetació controlada
al mateix moment de
la maceració
15 mesos botes roure françes

Maridatge:
Ideal per acompanya
Formatges molt curats i
Peces de caça

Varietats:

Varietats:

Xarel.lo
Macabeu

Chardonnay
Malvasia

Varietats:

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Recollides en un moment
òptim de la maduració
per mantenir l’equilibre
sucre-acidesa

Després de ser recol.lectat,
En el seu moment òptim de la
Maduració per mantenir
sucre-acidesa

L’Elaboració del vi,és una
Mezcla de les tecniques més
Modernes i les més antigues.
5 mesos en botes

Xarel.lo

Maridatge:

Maridatge:

Maridatge:

S’aconsella pendre amb
peixos,carns blanques,
arrossos i tot tipus
d’aperitius

Es aconsellable pendre’l
amb peix i mariscs

Es aconsellable pendre’l
amb tot tipus de peix i mariscs

Varietats:

Varietats:

Carbenet Suavignon

Merlot

Elaboració:

Elaboració:

Aquest vi prové,part del
Most sangrat

Aquest vi prové,únicament
most sangrat,desfangat

Maridatge:

Maridatge:

S’aconsella pendre amb
plats de pasta i
carns blanques

S’aconsella pendre amb
plats de pasta i
carns blanques

Bodegas Can N’Estella

BRUT NATURE

BRUT ROSAT

BRUT

BRUT NATURE

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Chardonnay
Macabeo
Xarel.lo

Trepat
Garnatxa

Macabeo
Xarel.lo

Chardonnay
Macabeo
Xarel.lo

Maridatge:
Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

UNA FAMÍLIA, UN COMPROMÍS
La filosofia de treball dels Rabetllat
i Vidal es basa en un ferm esforç per obtenir
els millors raïms, i en una
constant qualitat al llarg del temps perquè,
any rere any i verema rere verema, puguin
garantir l'excel·lència dels seus vins.
A aquest objectiu s'apliquen
tota la sensatesa i el bon judici
d'aquesta família, a la qual el bon
criteri, el treball i la perseverança han portat a
aconseguir vins amb reconeixement
internacional.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar
pastes i carns blanques

Bon producte per aperitius i
postres, no excessivament
dolços.

Maridatge:
Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Bodegas Mastinell

L’Alba Tinto

Arte Tinto
Varietats:

Varietats:
Merlot
Cabernet Suavignon

Elaboració:
Verema manual en caja.Uva
seleccionada.Vi flor sin prensa.Ha
fermentat cada variedad i parcel.la
per separat a temperaura
controlada.Maceració de 4 dies.
Filtre suau.

Maridatge:
Bullabessa, carns blanques,
vermelles i caça

L’Alba Blanc

Merlot
Cabernet Suavignon
Garnatxa

Elaboració:
Quan l’Arte arriba a la nostra copa,es
presenta subtil,sincer,però després en el
seu cor de vcabernet
Suavignon,Garnatxa i Merlot, trobem el
caràcter d’un vi negre del
Penedès.Criança en botes de roure
americà i francès durant un
any;posterior afinament en ampolla al
nostre celler durant dos anys

Maridatge:
Bullabessa, carns blanques,
vermelles i caça

Chardonnay

Gisele Mastinell
Varietats:
Xarel.lo

Elaboració:
Aquest vi és un repte als sentits,la seva
complexitat abruma i convida a
expreriències gastronòmiques per sibre
de lo quotidià, un vi diferent que no
permet ser oblidat un copa el proves.
100% ecològic. Criança de 9 mesos amb
bottonage en bótes de roure francès.

Maridatge:
Deliciós amb aperitius, pasta, marisc fresc, fruits
de mar, peix blanc i també per acompanyar plats
de carns blanques.

Clos de Sant Pau

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Xarel.lo
Chardonnay
Muscat

Chardonnay

Muscat Frontiganen

Elaboració:
Aquest vi ens tranporta cor del
Penedès,sense complexes ens
mostra que es pot ser sofisticat i al
mateix temps respectar les
tradicions enològiques dels blancs
del Penedès.Fermentació en
dipòsits d’hacer inoxidable.

Maridatge:
Còctels i tot tipus d’entrants, marisc i
peix en general.

Elaboració:

Elaboració:

Seleccionada de les nostres pròpies vinyes,
el seu nom ja ho indica,Chardonnay.Sembla
sorprenent que un monovarietal pogui oferir
tants matissos,però així és ell.Chardonnay,
un raïm que troba límits i en aquest vi es
mostra autèntic.Maceració prefermentativa
amb neu carbònica durant 28 hores.Sense
filtrar ni clarificar.Fermentació en botes de
roure i posterior bottonage en dipòsits
d’hacer durant 6 mesos

Clos Sant Pau és un capritx de la
bodega la producció es redueix a
2,000 ampolles i el Moscatell de
Frontignac prové només d’una de
les finques.Aquest vi ens recorda el
significat de ser únic.Fermentació
en tina d’hacer inoxidable a 13ºC.

Maridatge:
Deliciós en plats amb salses, pasta, peix
blanc i verdures.

Mastinell és un petit
celler d'esperit mediterrani,
molt actual però alhora, respectuòs
amb la tradició
de la terra. S'emplaça en un paratge
privilegiat, en una zona de terres
fèrtils, a l'abric de la muntanya de
Sant Pau, que les protegeix dels
vents del nord i que li proporciona
un microclima temperat.

Maridatge:
L’aperitiu, formatge curat o un bon
Comté. Perfecte acompanyant un
foie. En les postres amb pasta de full
farcit de crema amb tocs de llimona,
sorbets cítrics o macedònies de
fruites fresques.

Bodegas Mastinell

Mastinell Brut

Mastinell Brut.N

Varietats:

Varietats:

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Chardonnay

Elaboració:

Elaboració:
Maduresa i sobrietat són les
paraules que defineixen aquest
cava Gran reserva brut nature.És
l’evolució del Brut Real en el temps
en què es converteix en el provolegi
de beure or.Gran reserva de 60
mesos

Aperitius i còctels. També acompanyant
vegetals, peix i marisc.

Varietats:
Elaboració:

El més internacional del nostres
caves representa en sí mateis la
confimació de la senzillesa.Més
d’una dècada de perfeccionament
el van dur a ser escollit oficial del
C.O.E en les olimpíades de Beijng
2008, demostrant que la qualitat es
reconeix.Reserva de 36 mesos

Maridatge:

Mastinell Chapó

Maridatge:

Chapó! és un cava monovarietal de
raïm Chardonnay.Cultivat en vinyes
pròpies,veremat a mà i seleccionat
gra a gra.És el fruit d’un entorn
privilegiat i un treball precís.
Reserva de 36 mesos

Maridatge:
Peixos i arrossos, així com qualsevol plat
elaborat amb pasta de full o salses làcties.

Amb peix blau, carns vermelles i
plats on la matèria primera està
present com pernils ibèrics i
formatges curats.

Carpe Diem

Cristina

Brut Rosé

Varietats:

Varietats:
Chardonnay
Xarel.lo
Parellada
Macabeu

Varietats:

Chardonnay
Xarel.lo
Parellada

Elaboració:
Nascut en el canvi de mil.leni,
aquest capritx del detí t’adverteix
de la seva exclusivitat.El.laboració,
ni el temps que precisarà per
mostrar-se com és ell,senzillament
magistral. Rserva de 60 mesos

Maridatge:
La seva complexitat i frescor ens
conviden a fusionar-ho amb la més
alta expressió gastronòmica.

Elaboració:
Un referent de qualitat que es
mostra ansiós de relatar la historia
del seu nom.El 1977 el nostre brut
va ser el cava seleccionat pel
Consell Regulador. La llarga cria´nça
característica del Mastinell. Gran
Reserva de 60 mesos

Maridatge:
Acompanyar rostits, carns
vermelles així com pasta de full i
xocolata negra.

Partint de la cura de les seves
pròpies vinyes de les varietats
macabeu, xarel·lo, chardonnay
i parellada, la família
Valderrama controla
personalment tot el procés
d'elaboració dels seus vins i
caves gourmet fins al punt de
venda.

Trepat

Elaboració:
Conjuga la sobreitat que otorga ser
únic amb un indiscutible estar,un
rosé que llueix amb llum
pròpia,100% trepat, 100% Rosé.
gran Reserva 15 mesos

Maridatge:
Formatges frescos, fumats,
salmó i salaons. A les postres,
fruits del bosc o amb confitures
de gerds. Conjugar intensitat de
sabor, suavitat i frescor és una
sensació.

Bodegas Torelló

Raimonda

Gran Crisalys

Vittios Merlot

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Cabernet Suvignon
Merlot

Xarel.lo
Chardonnay

Xarel.lo
Chardonnay

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

10 dies de fermentació en deposit.
12 mesos criança roure

La fermentació es va
Realitzar per separt en bótes de roure
AllierPosteriorment es va
Realitzar el cupatge i la
Criança en ampolla

La fermentació es va
Realitzar per separt en bótes de
roure Allier
Posteriorment es va
Realitzar el cupatge i la
Criança en ampolla

Maridatge:
Recomenat per a carns blanques,
barbacoes,formatges frecos i
cremosos

Maridatge:

Maridatge:

Recomenat per a carns
blanques

Crisalys

Malvarel.lo

Recomenat per a carns
blanques

Tranquille

Vittios

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Xarel.lo

Xarel.lo
Malvasia

Macabeu
Parellada
Xarel.lo

Elaboració:

Elaboració:
12 hores de maceració
Pel.liales, fermentació en
Barriques.
3 mesos de criança

Elaboració:

Elaboració:

La fermentació es produeix
En deposit d’hacer inoxidable
durant 20 dies.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanya anb
Arrosos i peix.

Ideal per acompanya anb
arrosos i peix.

Fermentació en depòsits
d’hacer inoxidable
a temperatura controlada

Maridatge:
Ideal per acompanya anb
arrosos i peix.

Xarel.lo
La verema es realitza al
novembre i només es
seleccionen els raïms
que assoleixen el grau
de deshidratació desitjat.
Breu criança en bòta
de roure

Maridatge:
Ideal per acompanya anb
arrosos i peix.

Rosa Abril

Petjades

Varietats:

Varietats:

Macabeu
Malvasia
Syrah

Elaboració:

Elaboració:
Les tres varietats comparteixen
Un cerde vegetatiu similar
que permet veremar-les
en el mateix dia i permsar-les
juntes .

Maridatge:
Ideal per acompanya anb
Arrosos i pasta.

Merlot
Fermentació en depòsit d’hacer
Inoxidable a temperatura controlada.
Després del tràfec es manté
a 10º, es clarifica i es
filtra.

Maridatge:
Ideal per acompanya anb
Arrosos i pasta.

Bodegas Torelló

Torelló Brut N.

Torelló 3D
ByCusto

Gran Torelló
Paraje Calificado

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en ampolla.Mínim
de 36 mesos de criança en rima

Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 36 mesos de criança
en rima

Premsat suau per l’obtenció del
most flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 36 mesos de
criança en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Maridatge:

Maridatge:

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Torelló 225
Paraje Calificado

Torelló Special Ed

Varietats:

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del
most flor.Vi criat en bóta.Mínim de
30 mesos de criança en rima.

Varietats:

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del
most flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 24 mesos de
criança en rima

Maridatge:

Maridatge:

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Els vins i caves Torelló
s'elaboren amb un principal objectiu:
la cura de les
seves vinyes amb
exigència
i passió, garantia de la qualitat
futura. Per la qual cosa: es limita la
producció de la vinya mitjançant la
poda d'hivern i la poda verda de la
primavera, aconseguint concentrar
les propietats del raïm, el seu millor
aireig i insolació, així com el fet de
regular el seu creixement.

Torelló Brut
Varietats:
Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del
most flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 24 mesos de
criança en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Bodegas Torelló

Torelló Rosé

Torelló Pàl.lid

Varietats:

Varietats:

Pinot Noir
Garnatxa

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 18 mesos de criança
en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Torelló Fresh

Varietats:
Pinot Noir

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 18 mesos de criança
en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Torelló Finca
Martí

Varietats:

Varietats:

Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Chardonnay, Xarel.lo, Macabeu i Parellada
de les nostres vinyes de Can Martí.
Recol.lecció manual del raïm.

Elaboració:

Elaboració:

Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 24 mesos de
criança en rima

Premsat suau per l’obtenció del most flor.
Segona fermentació en ampolla. Mínim de
36 mesos de criança en ampolla.

Maridatge:

Maridatge:

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

MarcEsencia
Aconseguit mitjançant destil·lació directa
de la millor selecció de les pells dels
nostres raïms Xarel·lo i Parellada, des de
l'alambí a l'ampolla, conservant les
màximes aromes d'aquestes dues
varietats tradicionals del Penedés.

Torelló By
Estiro-Sotto

Oli d'Oliva Extra
Verge
Es tracta d’un oli d’oliva verge extra de
categoria superior obtingut directament
d’olives i només a través de processos
mecànics.
Està elaborat majoritàriament amb les
varietats arbequina i sabatera provinents de
439 oliveres centenàries plantades en
diferents parcel·les de les 135 hectàrees que
conformen la finca Can Martí de Baix a l’Alt
Penedès.

Macabeu
Xarel.lo
Parellada
Chardonnay

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del most
flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 48 mesos de
criança en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Gran Torelló
Grandes Añadas
Varietats:
Macabeu
Xarel.lo
Parellada

Elaboració:
Premsat suau per l’obtenció del
most flor.Segona fermentaciió en
ampolla.Mínim de 36 mesos de
criança en rima

Maridatge:
Reservat per als moments més
especials,amb bona música i millor
companyia

Bodegas Lavernoya

Sí Negre Jove
Varietats:
Garnatxa negra
Merlot

Pico Naranja
Varietats:
Garnatxa negra
joven
La Casa de Carlota és un
estudi de disseny professional
amb un equip creatiu insòlit,
perquè està format per
persones amb síndrome de
Down i autisme, que treballen
de forma integrada i
absolutament normalitzada
amb joves estudiants de
disseny d'escoles, il·lustradors
i directors d'art sèniors.

Sí Blanc Jove

Mar & Cel

Varietats:
Macabeu
Parellada
Xarel.lo

Varietats:
Macabeu
Xarel.lo
Chardonnay

Sí Rosat Jove
Varietats:
Altres negre
Merlot

Rosé & Clear
Varietats:
Merlot

Ame & Noir

Bodegas Lavernoya

Brut Nature

Brut

Semi-Seco

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Parellada
Macabeo
Xarel.lo

Parellada
Macabeo
Xarel.lo

Chardonnay
Macabeo
Xarel.lo

Maridatge:

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Brut Rva.Heretat
Varietats:
Parellada
Macabeo
Xarel.lo

Maridatge:
Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Brut Summun
Varietats:
Chardonnay
Macabeo
Xarel.lo
Parellada

Brut Nature
Summun
Varietats:
Chardonnay
Macabeo
Xarel.lo

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

Ideal per acompanyar
aperitius y marisc.

En el año 1890 la familia Raventós Poch dedicada al
cultivo de la vid y a la elaboración de vinos de la zona
PENEDES, elaboró sus primeras botellas de vino
espumoso natural (cava) por e
l procedimiento "Methode Champenoise".
En 1918 el esfuerzo y la profesionalidad de
la familia hicieron posible que las marcas LACRIMA
BACCUS y LAVERNOYA
fueran de las más acreditadas en el mercado.
En 1966, después de diferentes sucesiones familiares, lo
que inicialmente comenzó como un negocio familiar se
transformó en una compañía: CAVAS LAVERNOYA, S.A.
En la actualidad, siendo fieles al esfuerzo y a la
experiencia de muchas generaciones, se han
incorporado a los métodos de elaboración tradicionales
la tecnología precisa para garantizar toda la calidad y
prestigio que el paso del tiempo les han sido otorgados.

Bodegas Costers del Sió

Varietats:
Ull de llebre
Garnatxa
Cabernet Suavignon

Elaboració:
Vi negre amb 4Mesos de bóta
D’origen francès.

Varietats:

Varietats:

Ull de llebre
Garnatxa

Syrah
Garnatxa

Elaboració:

Elaboració:

Vi criança d’estil
modern buscant un Carácter més afruitat
i Fresc 9 mesos de criança

Vi criança d’estil modern i màxima
expressióde la varietat syrah, la
nostra varietat reina 9 mesos de criança

Maridatge:
Ideal per acompanya
formatges molt curats i
Peces de caça

Maridatge:

Maridatge:

Combina bé amb carns
I plats de caça, llegums,
Cremes i caldos.

Combina perfectamentamb carn
de vaca ovedella rostida
tambe merida molt
bé amb tot
tipus de formatges

Varietats:

Varietats:

Syrah
Garnatxa
Ull de llebre

Syrah
Garnatxa

Elaboració:

Elaboració:

Vi vinificat en
Cups de pedra delSegle XII.
crinça de 12 mesosroble francés

Vi negre de criança
12 mesos d’estil modern.expressióde
les mostres millors vinyes

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per pendre’l
amb rostis,carns
vermelles,
formatges
curats i plats
de caça

Ideal per acompanya
arrossos
Amb carn,llegums
estofades i bolets
tambe merida molt
bé amb tot
tipus de formatges

Varietats:
Viognier
Chardonnay
Muscat petit grain

Elaboració:
Vi jove blanc.
Bon equilibri entre fruties,
Fresco i volum.
Fermentació de 20 dies
a baixa temperatura

Maridatge:
Combina perfectament
Amb mariscos i peix cru

Varietats:
Viognier
Chardonnay
Macabeo

Elaboració:
Vi blanc amb criança
Sobre mares. Es realitza
Una criança sobre
mares amb
Battonage durant
5 mesos

Maridatge:
Combina bé amb peixos
i mariscos

Todo comienza con la
ilusión de un hombre
inquieto, Juan de
Porcioles, quien
siempre había soñado con
vivir en el campo, cultivar
la tierra y criar su propia
ganadería… Fue así como
en 1992, la familia
Porcioles-Buixó adquiere la
propiedad.

Varietats:
Pinot Noier

Elaboració:
Vi escumós d’alta qualitat.
Es realitza la criança amb
Mares aplicant battonage
Periode minim de criança
De 24 mesos

Maridatge:
Ideal per acompanya ostres,
Aperitius,maricos i peixos

Varietats:
Pinot Noier

Elaboració:
Vi escumós d’alta qualitat.
Després de realitza el
Triatge, passarà com a
Mínim 18 mesos de
Criança sobre mares

Maridatge:
Per la seva delicadesa és ideal
Per acompanyar aperituis i
Postres pel gust dolç dels
Fruits vermelles.

Bodegas Altavins

Varietats:
Varietats:
Garnatxa Borruda

Elaboració:
Envelliment de 4 Mesos
en bòta de roure francés.

Maridatge:
Ideal en aperitius,carns
vermelles,formatges,carms
de caça i embutits

Varietats:
Garnatxa negra
Syrah
Merlot

Elaboració:
S’ha realitzat una
maceraciódurant 16 dies.
La fermentació s’ha fet a una
temperatura de 22-28ºC

Maridatge:
Ideal en carns i guisos.

Selecció Garnatxa
Negra

Syrah
Garnatxa
Carinyena
Merlot

Elaboració:
Envelliment 10 mesosn bòtes de
roure francès.Posteriorment
12 mesosReposant en ampolla.

Maridatge:
Ideal en aperitius,carns vermelles,
formatges,carms
de caça i embutits

Elaboració:
Envelliment de 14 mesosEn
bòta de roure francés.
24 mesos en ampolla.

Maridatge:
Ideal en aperitius,carns
vermelles,formatges,carms
de caça i embutits

Varietats:

Varietats:
Garnatxa blanca

Elaboració:
S’ha realitzat una maceració
Pel.licular durant 36 hr.
La fermentació s’ha fet sota
Control a una temperatura

Maridatge:

Elaboració:
S’ha realitzat una maceració
Pel.licular durant 36 hr.
La fermentació s’ha fet sota
Control a una temperatura

Maridatge:
Ideal en mariscos i arrossos.

Ideal en mariscos i arrossos.

Selecció Garnatxa
Blanca
Varietats:

Garnatxa peluda

Garnatxa blanca

Elaboració:

Elaboració:

Fermentació en dipòsit d’hacer
inoxidable i bótes velles, criança
posterior de 16 mesos en ous de
ciment

Selecció de raïms 100% garnatxa blanca
provinents de vinyes de més de 60 anys
i baix rendiment.Fermentació i envellit
en barriques noves de roure francès
durant 8 mesos.

Maridatge:

Syrah
Garnatxa
Cabernet
Merlot

Garnatxa blanca
Chardonnay
Suavignon Blanc

Varietats:

Ideal en carns i guisos.

Varietats:

Maridatge:
Ideal en carns i guisos.

Altavins es
una pequeña bodega
que forma parte de la
D.O. Terra Alta, una región
vitivinícola situada al SurOeste
de Catalunya - a 200 km. al sur de
Barcelona -, de tradición mediterránea y
con una historia milenaria, en la que
producimos vinos finos, distinguidos por
su "cuerpo y alma" y por la esencia de
nuestras variedades tradicionales.

Bodegas Can Serra

La Rasa

Exibis
Varietats:

Varietats:

Cabernet Suavigon
Sumell
Mandó

Cabernet Suavigon
Sumell
Mandó

La Baula
Varietats:
Cabernet Suavigon
Sumell,Mandó
Picapoll Negre,Picaopoll Blanc

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Raïm veremat a mà a paltos de 250 kg i
refrigeradas a cambres durant una nit a
4 ºC.Desrapat i taula d’selección.
Fermentació a 25ºC amb treballs de
pigeage a dipòsits oberts,
sense remontades.Maceració
de 6-8 dies.

Raïm veremat a mà a paltos de 250 kg i
refrigeradas a cambres durant una nit a
4 ºC.Desrapat i taula d’selección.
Fermentació a 25ºC amb treballs de
pigeage a dipòsits oberts,
sense remontades.
Maceració de 6-8 dies.
Criança durant 12 mesos en bótes de
1 i 2 anys de roure frances.

Maridatge:
Ideal en aperitius,Carns.

Fruit de la passió que el Joan Soler sent
per la nostra terra, el Bages, pel seu
intens passat vitivinícola, i pel seu
brillant futur, neix La Baula, un vi
elaborat amb les varietats autòctones
Sumoll i Mandó, varietats que s’estan
recuperant i tornant a entendre. Vi gens
comú, com tampoc no ho és el cupatge
que el compon.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal en aperitius,Carns.

Ideal en aperitius,Carns.

Pura Vida

Pura Vida

Varietats:
Garnatxa

Elaboració:
Vi criança d’estil
modern i màxima expressió
de la varietat syrah, la
nostra varietat reina.

Maridatge:
Combina perfectamentamb carn
de vaca ovedella rostida
tambe merida molt bé amb tot
tipus de formatges

Varietats:
Chardonnay
Macabeo

Elaboració:
Criat parcialment sobre les
seves lies durant
3 mesos en botès de roure francès.

Maridatge:
Ideal en aperitius,Carns.

El celler situat més al nord de la
Denominació d’Origen
Pla de Bages, a 500 metres
d’alçada ofereix uns terres
pobres, en règim de pluges
baix i forta oscil·lació tèrmica
ja de per si acusada a la zona.
Exibis neix amb la voluntat de recuperar
el caràcter singular històric dels vins de
la zona, amb una clara aposta per les
varietats velles com la Sumoll i la
Mandó, articulades mitjançant la
Cabernet Sauvignon.

Bodegas Grupo Yllera

Varietats:
Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Almenys 16 mesos en bótes
de roure americà i francès.
Tràfecs a bótes per a
l’etapa de criança en les que
romanen almenys 16 mesos.

Maridatge:
Carns vermelles,caça major i
menor,lletó rostit,embotits i
formatges curats.

Tempranillo

Elaboració:
24 mesos en bótes de roure
americà i francès.
Tràfecs a bótes per a l’etapa
de criança. Conclos el
període de criança,es trasbalsa
a dipòsits de fusta de roure
francès,per al seu posterior
clarificació i estabilització final

Maridatge:
Embotits ibèrics,guisats de
llegums i plats de caça menor,
carns blanques i vermelles.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
12 mesos en bótes de roure
americà i francès.
Tràfecs en bótes per a l’etapa de criança
en què romandrà 12 mesos i posteriors
trasbalsos a deposits per la seva clarificació i
estabilizació.
Embotellament i criança en ampolla.

Maridatge:
Carns vermelles,carns blanques,
guisats de llegums, embotits
ibèrics,formatges curats i semicurats.

Bodegas Grupo Yllera
Varietats:
Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Roman 6 mesos en bóta americana-francesa i
despés en ampolla 6 mesos mínim.

Maridatge:
Perfecte amb qualsevol tipus de carn
especialment embotits ibèrics, carns blanques i
vermelles, rostits de xai i garrí,caça
menor,guisats de llegums i formatges curats i
semi-curats.

Tempranillo

Elaboració:
Vi sense permanència en bóta o inferior a 12 mesos.
Fermentació alcohòlica tradiconal a un temperatura
controlada de 28ºC a despoits de formigó revestit.
Remuntades diàries per a la extració del color i
control de temperatures.
Posteriorment passara a bóta per a l’etapa de
criança.Embotellat i criança en ampolla.

Maridatge:
Perfecte amb qualsevol tipus de carn,
guisats de llegum i formatges curats o semi-curats.

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Romandrà 6 mesos en bóta american-francesa,
i després en ampolla 6 mesos mínim.
Fermentació alcohòlica tradicional a un
temperatura contolada de 29ºC a diposits de
formigó revestits.
Posteriorment passa a bóta per a l’etapa de
criança,trasbalsos a dipòsit per a la seva
clarificació i estabilització.

Vi jove sense criança en bóta.
Fermentació alcohòlica en presència dels
hollojos i control rigorós de temperatura,
no superant-se en cap cas els 28ºC.La
fermentació malolàctica es ralitza en
dipòsits d’hacer inoxidable.

Varietats:
Vendimia manual. Criança de12 mesos
en bóta de roure americà i francès, i després
en botellado un mínim de 12 mesos.
Desrapat. Fermentació alcohòlica tradicional,
a temperatura controlada de 28ºC en dipòsits
de formigó revestit.

Maridatge:
Carns blanques i vermelles, caça menor,
guisats de carn,embotits i formatges curats.

Maridatge:
Perfecte amb qualsevol tipus de carn,guisats
de llegums i formatges curats o semi-curats.

Maridatge:
Acompanya carns vermelles i blanques,
plats de pasta,
verdures,barbacoes,embotits,formatges
suaus i de mitjana curació.

Bodegas Grupo Yllera

Varietats:
Varietats:

Varietats:

Chardonnay
Verdejo
Suavignon blanc

Verdejo

Elaboració:
Verema nocturna a máquina
exclusivament most flor de
primavera premsada en
premsa neumatica de membrana.
Maceració en fred de most amb
les pells durant 8-12 hores.

Maridatge:
Ideal com aperitiu i per acompanyar
formatges suaus,arrossos,carns blanques
i evidentment ideal per
acompanyar tot tipus de peixos
i marisc

Elaboració:
Maceració pel.licular en fred durant
8-12 hores.
Fermentació alcohòlica parcial
3ºC durant 3 setmanes, fins
a conseguir el 5.5 d’alcohol.

Maridatge:
Millor consumir molt fred, en
qualsevol acació, como en
aperitius, però es recomana,
sense cap dubte, prendre-ho
amb postres.

Varietats:

Varietats:

Verdejo

Suavignon Blanc

Elaboració:

Elaboració:

Verema nocturna a màquina, per evitar
oxidacions en el most a causa de les
altes temperarures de l’epoca.
Fermentació en dipòsits d’hacer
inoxidable a temperatura controlada.

Verema nocturna a màquina,
preferiblement a la nit per evitar
oxidacions i la fermentació
espontània del raïm desrapat i
xafat.Adequació de temperatura del
most mitjançant intercanvi tubular.

Maridatge:
Ideal com a aperitius i per acompranyar
tot tipus de mariscs i peixos. Perfecte
amb arrossos,fregits,tempures i mejar
japonès.

Maridatge:
Ideal com a aperitius i per acompranyar
tot tipus de mariscs i peixos. Perfecte
amb arrossos,fregits,tempures i mejar
japonès.

Verdejo
Tempranillo

Elaboració:
Maceració pel.licular en fred
durant 8-12 hores.
Fermentació parcial del most,
paralitzant quan arriba 5.5 graus d’alcohol, respectant
així l’acidesa i dolçor naturals del raïm i mantenint el
CO2
originari de la fermentació clarificació i estabilització

Maridatge:
Millor consumir molt fred, en
qualsevol acació, como en
aperitius, però es recomana,
sense cap dubte, prendre-ho amb postres.

Varietats:
Verdejo

Elaboració:
Exclusivament most de flor de primavera
premsada en premsa neumatica de
membrana.Maceració en fred del most
amb les pelles.
Fermentació en hacer inoxidable a
temperatura controlada de 17ºC .
Desfangada estàtica,claridicació i
tractament del fred en ampolla.

Maridatge:
Ideal com a aperitius i per acompranyar
tot tipus de mariscs i peixos. Perfecte
amb arrossos,fregits,tempures i mejar
japonès.

Vermut
Varietats:

Varietats:

Verdejo

Verdejo

Elaboració:

Elaboració:

Premsar i trasbalsos a dipòsit in es
realitza l’etapa de floració.
Clarificació del vi.Estabilitat per fred.

Exclusivament most de flo de primavera
premsa neumatica de
mambrana.Maceració en fred del most
amb els hollojos durant 8-12 hores.
Fermentació en hacer inoxidable a
temperatura controlada de 17ºC
clarificació i tractament en fred.

Maridatge:
Ideal com aperitiu i per acomppanyar tot
tipus de mariscs i peixos .

Maridatge:
Ideal com aperitiu i per acomppanyar tot
tipus de mariscs i peixos .

Després de molts assajos, proves i nombroses
vicissituds ja comptem entre nosaltres amb un
nou producte per a vosaltres. Es tracta d'una
cosa molt especial, un Vermut que farà tornarbojos. Un Vermut artesà elaborat amb vins
blancs vells i macerats amb una combinació de
30 botànics com el donzell, la canyella, la pell
de taronja, la flor de saüc, la vainilla, la
camamilla, la farigola, entre altres.
Elaborat mitjançant el sistema de envelliment
en criaderas i soleres, i criança en bótes de
roure francès.
Té un color caoba intens i brillant, notes
especiades com la vainilla o el clau, pell de
taronja i lleugeres notes de fusta i canyella.
Intens i elegant, fresc amb notes agredolces i
llarg final.

Bodegas Viñedos de Alfaro

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Tempranillo
Garnacha

Tempranillo
Garnacha
Graciano
Mazuelo

Tempranillo
Garnacha
Graciano
Mazuelo

Elaboració:
Una acurada elaboració
De raïm per aquest vi,
ensa condueix a una
extracció acusada
d’fruitositat, suavitat,
untuositat i caràcter.

Maridatge:
Versatil i fàcil de maridar
amb carns,peixos,
formatges o ibèrics

Elaboració:

Elaboració:

És criat en bótes de roure
americà i francès durant
12 mesos,passat després a
l’ampolla, on romandrà
un temps que li permet
retrobar-i arribar a l’quilibri.

És criat durant 18 mesos en bótes
de roure americà i francès,
on discorre la seva criança.
Passa a ampolla on, roman
un mínim de 18 mesos,abans
d’etiuetar per servir

Maridatge:

Maridatge:

Versatil i fàcil de maridar amb
carns,peixos,formatges o ibèrics

Versatil i fàcil de maridar amb
carns,peixos,formatges o ibèrics

Varietats:
Varietats:
Viura

Elaboració:
Per tal de aprofita les seves
qualitats aromàtiques i
gustatives s’embotella en el seu
primer any, i abans del
mes de maig de l’any següent.

Maridatge:
Per prendre en totmoment, solo
amb tapes.

Viura

Varietats:

Elaboració:

Garnacha tinta

Elaboració:
Un cop el vi és estabilitzat,
passa al seu embotellament, sempre
abans del final de maig de l’any següent,
per
tal que sonservi les seves
característiques i qualitats, el
més fresques i vives possibles.

Maridatge:
Pot acompanyar
arrossos,formatges cremosos i
pastes

El inicio de la empresa fue el
viñedo, se fueron adquiriendo
terrenos, plantandolos
de viña y abandonando el cereal,
siempre en este entorno de
Aldeanueva. Pero, se denomina
Viñedos de Alfaro, por que la
mayor parte del terreno dedicado
a viña, esta en el Municipio de
Alfaro, unas 60,5 Ha.

És un vi blanc de reserva, l’estada
en bótes és de 24 mesos, en diferents fases
de la mateixa, el vi està en
contacte amb les seves lies
i s’apliquen remoguts diaris.

Maridatge:
És un vi de llarg recorregut,
per pendre amb aperititus,
combina amb fruits secs o
pernil, pot acompanyar
arrossos,formatges cremosos
pastes i xocolata.

Bodegas Viñedos de Alfaro

Varietats:

Varietats:

Tempranillo
Graciano
Mazuelo
Garnacha

Graciano

Elaboració:
Ha romàs en bótes de roure
americà i francès,noves,
durant 14 meses. Pasa ampolla
a ampolla on desenvolupés la seva
maceració, mantenint qualitats
per arribar a una llarga vida

Maridatge:

Elaboració:
Per a la seva criança en fusta
s’utilitza roure nou americà i
francès, a parts iguals.Ha estat
a barrica 16 mesos, realitzant
els trasbalsos cada 4 mesos.

Maridatge:
Per acompanyar pollastre guisat,
perdiu estofada,carns a la
brasa de bou, guisats de llegums
i plats de caça.

Per prendre en totmoment, solo
amb tapes.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Elaboració mitjançant maceració
carbònica;procediment antic.

Maridatge:
Per prendre en totmoment, solo
amb tapes. Cobina bé amb carns
fredes, amanides,emotits i
formatges.

Des de 1974, en Vinyes
d'Alfaro hem entès una única
manera de conrear les nostres
vinyes: "amb cura".
Un mim que donem a la nostra
controlada producció de no més de
700.000 quilos. Un mim als ceps, als
brous i a tots els processos
d'elaboració i criança. Seleccionant un
a un els temps i els treballs perquè els
nostres vins siguin rodons i amables.

Varietats:
Graciano

Elaboració:
Per a la seva criança en fusta
s’utilitza roure nou americà i
francès, a parts iguals.Ha estat
a barrica 16 mesos, realitzant
els trasbalsos cada 4 mesos.

Maridatge:
Per acompanyar pollastre guisat,
perdiu estofada,carns a la
brasa de bou, guisats de llegums
i plats de caça.

Bodegas Mas Ramoneda
Varietats:

Varietats:

Merlot
Syrah
Tempranillo

Garnatxa negra sagnat

Elaboració:
És un blanc trencat amb matisos tons de
tardor que comená amb el blanc del matí a
ser un vi conèixer el secret de la llum en el
seu fulgor, sense maceració
pel.licular.Fermenta durant vint-i-dos dies a
15ºC, i admet generós la presència del
glicerol

Elaboració:
Ha romàs en bótes de roure
americà i francès,noves,
durant 14 meses. Pasa ampolla
a ampolla on desenvolupés la seva
maceració, mantenint qualitats
per arribar a una llarga vida

Maridatge:

Maridatge:

Molt apropiat per arrossos,peixos i marisc

Per prendre en totmoment, solo
amb tapes.

Bodega Terra i Vins
Brùixola

Clos del Gos

Varietats:

Varietats:

Garnatxa negra
Samsó
Syrah

Garnatxa negra
Samsó
Syrah

Elaboració:

Elaboració:

Criança de 5 mesos en botes
de
roure francès.

Criança de 4 mesos en
botes de
roure francès.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar
guisats,carns vermelles i
caça.

Ideal per acompanyar
guisats,carns vermelles i
caça.

Roques del
Benet
Varietats:
Garnatxa negra
Cabernet Suavignon
Syrah

Elaboració:
Criança de 12 mesos en
botes de
roure francès.

Maridatge:

Flor de Nit
Varietats:
Garnatxa blanca
Macabeu

Elaboració:
Vi blanc jove

Maridatge:
Ideal per acompanyar
amb peixos,
arrossos i aperitius.

Ideal per acompanyar
guisats,carns vermelles i
caça.

Bodega Veganzones

Varietats:
Tempranillo
Merlot

Elaboració:
Vinyes calcaries, amb verema
manual per millora la selecció de
raïm.Crianá durant 12 mesos en
bótes de roure francés,amb 30
dies de maceració.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Vinyes argilosos-calcaries.
Vendimia manual, amb la millor
selecció de raïms.Crinça de 11
mesos en bótes de roure americà
i 25 dies de maceració

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Vinyes argilosos-calcaries.Vrema
manual amb la millor selecció dels
raïms.Criança de 4 mesos minim
en bótes de roure francés i
americà, 18 dies de maceració.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Vinyes argilososcalcaries.Verema manual
amb la millor selecció dels
raïms.Criança de 12 mesos en
bótes de roure americà i
francès, 20 dies de maceració

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns
blanques,caça menor,caça
major,estofats,peixos blaus i
fumats.

Bodegas La Navarra

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Varietats:

Maridatge:

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Bodegas La Navarra
Cristoforo

Martin
Berasategi

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Elaboració:
Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Avutarda
Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:

Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Envelliment en botes de roure
francés durant 6 mesos.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Bodegas Ferrer Catasús

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Merlot
Ull de llebre
Syrah

Macabeu
Xarel.lo
Chardonnay

Merlot
Cabernet Suavignon

Elaboració:

Elaboració:

Venificació de les varietats
per separta i fermentació
a temperatura controlada
De 27ºC

Verema mecanitzada.
Vinificació de les
varietatsper separt i fermentació
temperatura controlada
A 16ºC

Verema mecanitzada.
Vinificació de les varietats
per separt i fermentació
temperatura controlada
A 16ºC

Maridatge:
Ideal en aperitius,
carns
vermelles,formatges,
carms de caça i embutits

Varietats:

Un vi que es pot acompanyar
amb qualsevol peix o marisc,
també formatges i
carns blanques.

Varietats:

Elaboració:
Verema mecanitzada.
Vinificació de les varietats
per separt i fermentació
temperatura controlada
a 26ºC a 28ºC,
durant 16 dies

Verema mecanitzada.
Vinificació de les varietats
per separt i fermentació
temperatura controlada
a 16ºC

Elaboració:

Maridatge:

Maridatge:

Es ideal per acompanya
tot tipus de carns .

Es ideal per acompanya
tot tipus de peix.

Maridatge:
Es ideal per combinar
amb peixos
A la planxa,aixi com carns i arrossos
o bé pendre en
qualsevol moment
del dia.

Maridatge:

Chenin
Xarel.lo
Macabeu
Chardonnay
Suavignon blanc

Syrah
Merlot
Ull de llebre

Elaboració:

La Masia Gustems és un
reflex de tradició i
modernitat, tant la Masia
com el seu contingut. La
Masia recupera l'estil
modernista que desprenia
originalment amb un resultat
fresc i atractiu on hi troben el
celler Ferré i Catasús i el
Restaurant Sumoll.

Bodegas Baronia

Varietats:

Varietats:

Garnatxa negra
Garnatxa peluda
Carinyena

Garnatxa negra
Carinyena

Elaboració:

Vi negre criat en
Barrica de roure durant
5 mesos. Els gransraïms
per a l’elaboració
d’aquest vi provenen de vinyes
velles.

Elaboració:

Vi negre d’anyada
Un dels cims més
emblematics de la cadena
muntanyosa del Montsant,
les cims s’evelen a més de
1000 metres sobre el nivell Del mar

Elaboració:
Vi negre criat en barrica
De roure 5 mesos.
Els mostos de cada varietat,
Fermeten i es maceren
Amb les pastes per separat,a una
temperatura
Controlada de 24ºC

Maridatge:
Ideal en aperitius,
Carns.

Els sòls que constitueixen l'actual
comarca del Priorat procedeixen
d'un primer extracte de
sediments formats durant
el paleozoic. Posteriorment
i ja en l'època del mesozoic,
aquesta primera disposició va ser
acompanyada d'una sèrie d'erupcions
granítiques molt brusques, i el sòcol dels
relleus actuals de la comarca, ja que el granit
metamorfosar els sediments paleozoics
transformant-los en les típiques "llicorella"
(terrenys d'aspecte pissarrós, de color fosc) i
"Codols" (còdols).

Maridatge:
Ideal en aperitius,
Carns.

Ideal en aperitius,
Carns.

Ideal en aperitius,
Carns.

Varietats:

Elaboració:
Vi negre de criança 10 Mesos
en barrica

Maridatge:

Maridatge:

Garnatxa negra
Carinyena

Varietats:
Garnatxa negra
Carinyena
Merlot
Cabernet Suavigon
Syrah

Varietats:
Garnatxa negra
Carinyena
Garnatxa peluda
Merlot
Cabernet Suavignon
Syrah

Elaboració:
Vi negre de llarga criança
14 mesos en barrica.

Maridatge:
Ideal en aperitius,
Carns.

Varietats:
Garnatxa negra,
Garnatxa peluda,
Samsó

Varietats:

Elaboració:

Garnatxa blanca

Vi amb 5 mesos de criança en
barrica de roure. No cal dir que
és el vi més divertit de la nostre
familia.Pretenem protencia les
varieitats de la zona per tal
que sigui les protagonistes en aquesta
elaboració.

Maridatge:
Ideal en arrossos i
Tot tipus de peixos.

Elaboració:
Vi blanc fermentat
En barrica 4 mesos.

Maridatge:
Ideal en arrossos i
Tot tipus de peixos.

Bodegas Riojanas

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Tempranillo

Tempranillo

Tempranillo

Elaboració:

Elaboració:
Criança de 24 a 30
mesos en bóta
de roure americà
realitzadet
els trasbalsos.Elaboració
clàssica
amb raïms escuats i
rebregades
amb les noves
tecnologies
de control de
fermentació i
llargues maceracions

Criança de 18 mesos
en bótes de
roure amerià amb
la realització
de les opotuns
trasbalsos i la seva
estabilització
natural. Boteller
mínim de 6 mesos abans de la
seva comercialització.

Maridatge:
Carns i plats de cullera.

Maridatge:
Carns,aus,arrossos
,plats de cullera,
guisats,amanides i verdures.
Tapes i pinxos.

Varietats:

Elaboració:

Tempranillo

Criança de 24 a 30 mesos
en bótes
de roure americà
realitzant les
seves oportunes trasbalsos
elaboració clàssica
de raïm escuats
i rebregades amb
llarga
maceració i control
fermentatiu.

Criança de 18 mesos en bótes
noves de roure americà amb
estabilització natural
a la mateixa.
Elaboració clàssica amb raïms
escuats i rebregades
amb les noves tecnologies de
fermentació i llarga maceració.

Maridatge:
Peixos,mariscos,aus,arrossos,
pastes i plats de cullera.

Elaboració:

Maridatge:
Carns,guisats,aman
ides i verdures.

Bodegas Riojanas
Varietats:
Tinta Toro
Elaboració:
Elaboració amb raïms escuats i
rebregades,curts períodes de
maceració de les pells i una
fermentació controlada a baixa
temperatura,fan preservar al màxim
les aromes i sobors propis del fruit.
Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos
blaus i fumats.

Varietats:
Tinta de Toro
Elaboració:
Elaboració clàssica amb raïms escuats i
rebregades,fermentació controlada amb
maceracions llargues que permeten
obtenir una bona estructura ressaltant
la seva natural personalitat i una
evolució positiva al llarg de
temps.Criança de nou mesos en repòs
en ampolla madurant,ressaltar la seva
complexitat i rodonesa en el seu tats
Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos blaus i
fumats.

Varietats:
Tinta Toro

Elaboració:
Elaboració clàssica amb el raïms escuats i
rebregades,fermentació i maceració molt
controlades,buscant un vi tradicional
sense manipulacions,ressaltant les seves
característiques més diferencials,però
alhora moderna i al gust actual.Lleugem
permanéncia en bótes noves de roure
americà,durant cinc mesos.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça menor,caça
major,estofats,peixos blaus i fumats.

Varietats:

Varietats:

Verdejo

Tinta Toro
Garnacha

Elaboració:
Elaboració amb raïms de gran selecció
derrapat i xafat.Utilizant les més
modernes tècniques de maceració i
fermentació en fred.Obté el màxim
exponent varietal tant en sabors com
en aromes.

Maridatge:
Ideal per acompanyar tot tipus de
peix, marics, arrossos, aperitius.

Elaboració:
Elaboració clàssica amb raïm derrapat i
xafat una molt curta maceració de les
pells.Fermentació del most novell a baixes
temperatures.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques,caça
menor,caça major,estofats,peixos blaus i
fumats.

Bodegas Ronadelles

Varietats:
Garnatxa Blanca

Elaboració:
Verema i tria manual al camp amb posteriore
tractament tèrmic a -2ºC.Posteriorment
derrapat i premsat suau.Desfangat estàtic del
most durant 24h i fermentació en tines d’hacer
inoxidable de 20,000ml

Maridatge:
Cap de Ruc blanc es caracteritza per
la seva frescor y finesa,trats que el
fan perfecta per acomprayart de tot
tipus de cuina mediterrània,carns
blanques,pasta i arrossos.

Varietats:
Garnatxa Negra
Syrah
Samsó

Elaboració:
Tot i ser un vi novell,reposa 4 mesos en
botes de roure francès de segon any de
400L.
Fermentació a temperatura controlada
constant de 25ºc i remuntats per
gravitació i maceració de les pells 20 i 25
dies.

Maridatge:
És ideal per beure a copes i per
acompanyar tapes amb pa i tomàquet.

Varietats:
Garnatxa Negra
Samsó

Elaboració:
Criança i malolàctica sobre líes fines
durant 12 mesos en botes de roure
francès de 300 i 400 ml.Fermentació a
temperatura controlada constant de
25ºc.Remuntats per gravitació en
funció de la varietat i la potència
d’extracció.

Maridatge:
Perfecte per a carns i civets.També
amb fumats i formatges grassos.

Bodegas Ronadelles

Varietats:
Garnatxa
Samsó

Elaboració:
Verema i tria manual al camp,amb
posterior tractament tèrmic a
5ºc.Fermentació a temperatura constant
de 25ºc controlada informàticament en
dipòsits de 20 i 50 Hl.Remuntats per
gravitació en funció de varietat i potència
d’extracció.Maceració de les pells d’entre
18 i 22 dies.

Maridatge:
És un vi ideal per beure a copes.El seu
estil lliure li permet ser acompanyat tant
de formatges, de carns,fins i tot d’algunes
postres dolces.

Varietats:
Garnatxa blanca
Macabeu

Elaboració:
Verema i tria manual,posterior
tractament tèrmic a -2ºc.Posterior
derrapt i premsat suau.Desenfangat
estàtic del most durant 24h.

Maridatge:
88 ha blanc es caracteritza per ser la
seva frescor i delicadesa,trets que el
fan perfecte per ser acompanyat de
qualssevol àpat poc
pesat,amanides,sopes fredes i peixos
blaus.

Varietats:
Garnatxa Negra
Samsó

Elaboració:
Criança i malolàctica sobre lies fines
durant 18 mesos en botes de roure
francès.Estricta i acurada selecció de
raïm al propi cep a la rerca de la major
concentració i qualitat.Verema i tria
manual.Fermentació a temperatura
constant de 20ºc, en barriques de
pigeage i battonage en funció de la
varietat i la potència d’extracció.

Maridatge:
Perfecte per a carns i civets.També
amb fumats i formatges grassos.

Bodegas Vinícola Real

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Al celler es desrapat i trepitjat.
Sense pressió donant pas als tines de
fermentació on va romandre 11 dies a
temperatura de 28ºC.
Va realitzar la malolàctica en tina.
Criança de 14 mesos en bótes de roure
americà i francès noves.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
blanques,carns rostides,graellades,
plats de pasta i tapes.

Varietats:

Varietats:

Viura
Malvasía,Garnacha
Otros

Tempranillo
Graciano
Garnacha

Elaboració:
Criat durant 18 mesos en bóta nova de roure
francès i americà, va romandre uns mesos en
dipòsits fins el seu embotellat,per a
posteriorment i abans de sortir al mercat
romandre durant 18 mesos reposant en el
nostre boteller.

Elaboració:
Procedent de la selecció manual de raïm de les
nostres vinyes més velles i de menys producció
elaborem aquest servei.Fermentació en bótes
noves a 14ºC durant 26 dies.El procés continua
amn un criança de 14 mesos en bóta de roure
francès i americà i 24 mesos en dipòsit.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns blanques,carns
rostides,graellades,
plats de pasta i tapes.

Varietats:
Varietats:
Tempranillo
Garnacha
Graciano

Elaboració:
Envelliment durant 14 mesos en bótes
de roure americà i francès.
Roman en ampolla 6 mesos abans de
la seva sortida al mercat

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
blanques,carns rostides,graellades,
plats de pasta i tapes.

Tempranillo
Garnatxa

Elaboració:
Sant Bernabé Gran Reserva és un vermut elaborat a
partir de vins negres de Rioja, envellot durant 3 anys
en tines de roure de 40hl.Es macera a partir d’una
exclusiva selecció de 49 botànics entre el quals
destaquen el donzell i la fenciana i altres com
escorces de cítrics,camamilla,clau,canyella,ect.

Maridatge:
Com a aperitiu,prendre-ho sol,amb una o dues pedra
de gel acompanyat per un tros de pell de taronja o
llimona.

Bodegas Vinícola Real S.L. fue fundada en
el año 1989, por Miguel Ángel Rodríguez
en Albelda de Iregua, población con
notable historia, cuyas raíces se hunden
más allá de la era medieval.
Vinícola Real fue construida cerca de la
capilla de Santa Catalina, única parte que
se conserva del Monasterio de San Martín
de Albelda fundado en el año 924 d.C., el
Monasterio quedó destruido a causa del
desprendimiento de la peña Salagona en
el año 1683.

Maridatge:
Ideal per acompanyar pescados,
marisco y paellas.

Bodegas Celler Perelló

Xerrameca

Noctambul

Varietats:
Garnatxa
Ull de llebre

Varietats:

Varietats:

Samsó
Lledoner negre

Garnatxa
Merlot

Elaboració:
Els vins d’agulla,escumants o
escumosos són aquelles que
pel seu origen varietal o per
seva particular elaboració
conserven una petita quantitat
d’anhídrid carbònic procedent
de la fermentació de sucres
propis o afegits en la segona
fermentació

Elaboració:

Elaboració:

Envelliment durant 6 mesos en
barrica de roure americà

Envelliment durant 6 mesos en
barrica de roure americà

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar marisc
i peixos.

Ideal per acompanyar marisc
i peixos.

Maridatge:
Ideal per acompanyar marisc
i peixos.

Mas Raset

Ratafia
Varietats:

Varietats:
Garnatxa
Ull de llebre

Elaboració:
Els vins d’agulla,escumants o
escumosos són aquelles que
pel seu origen varietal o per
seva particular elaboració
conserven una petita quantitat
d’anhídrid carbònic procedent
de la fermentació de sucres
propis o afegits en la segona
fermentació.

Maridatge:
Ideal per acompanyar marisc
i peixos.

Crema de
Ratafia

Ratafia

Varietats:
100% Moscatell d’Alexandria

Elaboració:
Vi de licor en què s’atura la
fermentació del raïm
sobremadurat i s’afageix
l’alcohol
vínic.
Maridatge:
Ideal per acompanyar amb aperitius.

Elaboració:
La Pabordessa es un licor elaborat oer ka
naceració de nous tendres,collides a mà,
en aiguardent i en bótes de fusta,durant
un perióde de 6 mesos i, tambe per la
destil.lació en almabí amb foc de llenya al
bany maria de 21 plantes aromàtiques
com la maria lluïsa,l’hisop,la menta,el
poniol,la farigola o el romaní son
ecològiques i conreades i collides a mà.

Maridatge:
Ideal per acompanyar amb aperitius.

Ratafia
Varietats:
Ratafia

Elaboració:
La Pabordessa es un licor elaborat oer ka
naceració de nous tendres,collides a mà,
en aiguardent i en bótes de fusta,durant
un perióde de 6 mesos i, tambe per la
destil.lació en almabí amb foc de llenya al
bany maria de 21 plantes aromàtiques
com la maria lluïsa,l’hisop,la menta,el
poniol,la farigola o el romaní son
ecològiques i conreades i collides a mà.

Maridatge:
Ideal per acompanyar amb aperitius.

Cellers Perelló ,
empresa familiar
fundada l’any 1949
segueix amb la seva
tercera generació
embotellant vins i
licors de qualitat, per
a gaudir en tot tipus
d’ocasions.

És una crema que s'elabora afegint
a la Ratafia llet i sucre, conferint-li
una textura i un sabor únics.

Els nostres vins de Rioja
Tomas Arronte

Valdició Joven

Valdició Crianza

1000 Hojas

Varietats:
Tempranillo,Garnacha
Mazuelo

Varietats:

Elaboració:

Tempranillo
Garnacha

Vi elaborat amb raïm de la Rioja
Alta, veremats manuament després
de rigorosos controls de
maduració.La fermentació
alcohòlica té lloc en dipòsits d’hacer
inoxidable a temperatura
controlada.Després de la
fermentació malolàctica en tines de
roure francès,el vi passa a bótes de
roure americà i roure de l’est,on
roman de 16 a 18 mesos

Varietats:
Tempranillo
Garnacha

Varietats:

Elaboració:

Elaboració:

Maridatge:

Vi elaborat mitjançant el prcés
de maceració carbònica
(encibado i fermentació de
raïm sencers) en dipòsits
d’hacer inoxidable de capacitat
i amb temperatura
controlada.El resultat és un vi
d’extraordinària qualitat i
textura,apte per a qualsevol
ocasió

Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns blanques i arrossos
de carn.

Ideal per acompanyar Carns
vermelles i carns blanques.

Vi elaborat mitjançant el prcés
de maceració carbònica
(encibado i fermentació de
raïm sencers) en dipòsits
d’hacer inoxidable de capacitat
i amb temperatura
controlada.El resultat és un vi
d’extraordinària qualitat i
textura,apte per a qualsevol
ocasió.Criança en bóta de
roure.

Maridatge:

Maridatge:

Tempranillo
Garnacha

Elaboració:
Vi negre amb criança de 12
mesos, en bota de roure
americà.

Maridatge:
Ideal per acompanyar carns
vermelles,carns
blanques,arrossos, llegums i
estofats.

Ideal per acompanyar Carns
vermelles i carns blanques.

Els nostres vins de Rueda

Varietats:

Varietats:

Verdejo

Verdejo

Verdejo

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració amb raïms de gran selecció
derrapat i xafat.Utilizant les més
modernes tècniques de maceració i
fermentació en fred.Obté el màxim
exponent varietal tant en sabors com
en aromes.

Elaboració amb raïms de gran selecció
derrapat i xafat.Utilizant les més
modernes tècniques de maceració i
fermentació en fred.Obté el màxim
exponent varietal tant en sabors com
en aromes.

Elaboració amb raïms de gran selecció
derrapat i xafat.Utilizant les més
modernes tècniques de maceració i
fermentació en fred.Obté el màxim
exponent varietal tant en sabors com
en aromes.

Varietats:

Maridatge:

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanyar tot tipus de
peix, marics, arrossos, aperitius.

Ideal per acompanyar tot tipus de
peix, marics, arrossos, aperitius.

Ideal per acompanyar tot tipus de
peix, marics, arrossos, aperitius.

Nuestra historia se
remonta a 1935, 80 años
de historia y esfuerzo
han hecho que hoy
Cuatro Rayas sea la
bodega de referencia de
los vinos blancos
españoles.

Bodegas Eidosela

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Albariño

Albariño

Elaboració:

Elaboració:

És un vi elaborat amb raïms de la suzona del
camtat do Tea veremats en el seu òptim
estat de maduració i sanitari.
Els raïms es despalillen i s’espremen per
després passar-les a la premsa
pneumàtica;desprès el most es destina a un
dipòsit a desfagar durant un dia, al cap
d’aquest temps es separa la part neta amb
destinació a fermentació.

El nostre albariño Selecció és el resultat de
les millors parcel.les nostres vinyes.El raïm
seleccionada es desrapa i es rebrega abans
de passar per un procés de maceració
d’aproximadament 6 hores a 10ºC.
Transcorregut aquest temps s’aprofita
només el most flor per elaborar aquest
vi.Fementant i vinificat durant 4 mesos en
bóta de roure francès i 4 mesos en dipòsits
d’hacer inoxidable.

Albariño
Elaboració:
Els raïm es despalillan i es rebrega per
després passar-les a la premsa
pneumàtica;després el most es destina a
un dipòsit a desfangar durant un dia,añ
cap d’aquest temps es separa la part neta
amb destinacuó a fermentació (18ºC) i els
fangs es filtren amb el filtre de
buit.Posteriorment a la fermentació el vi
es trasbalsa per separar-lo de les mares.

Maridatge:
Servir entre 8-10º C. Acompanya a la
perfecció amb tot tipus de peix, marisc
així com també el menjar asiàtica.

Maridatge:
Servir entre 8-10º C. Acompanya a la perfecció
amb tot tipus de peix i marisc així com també
amb el menjar asiàtica

Maridatge:
Servir entre 6-8ºC. Acompanya a la
prefecció amb tot tipus de peix i marisc
així com també amb eñ menjar asiàtica

CELLERS EIDOSELA neix
al gener 2003 quan un grup
d'emprenedors viticultors decideixen
donar forma a la idea de crear el seu
propi celler la qual aporti serveis i suport
als productors de la zona. Cellers
Eidosela representa la
més arrelada tradició del Comtat
do Tea, zona històrica en l'elaboració de
vins des de l'època de l'antic imperi
romà. Amb aquest projecte s'inicia un
camí cap a la recerca de l'excel·lència i
elaboració dels vins de màxima qualitat i
transmissió de la valuosa cultura del vi.

D.O. Rías Baixas

Varietats:
Albariño

Elaboració:
Elaborat en el Valle de Salnés

Maridatge:
Adecuat per acompañar marisc
y peix pero tambe magnific
anfitrio per qualsevol tipus de
formatges fresc, foie, aus y
diferents arrossos i pastes. Es
recomana consumi a 12ºc.

Varietats:
Albariño

Elaboració:
Vi elaborat al Valle de
Salnés, sin denominació de
origen.

Maridatge:
Ideal per acompanyar
aperitius,aus,arrossos,pastes.a
manides i verdures.

Varietats:
Albariño

Elaboració:
Maceració dels raïms en fred
durant 10 hores, abans del
premsat.Desfangat i
fermentació en dipòsits d’hacer
inoxidable amb control de
temperatures i remoguts per
mantenir les lies en suspensió.

Maridatge:
Ideal per acompanyar
aperitius,aus,arrossos,pastes.a
manides i verdures.

Garcia Carrion

Viña Peña

Lagomar

Don Luciano
Brut

Don Luciano
Moscato

Don Luciano
Pink Moscato

Varietats:

Varietats:

Macabeo
Airén

Elaboració:

Viña del Mar

Moscatel

Elaboració:
Segona fermentació de les varitats
macabeo i Airén,mitjançant el
metòde de vas clos,amb addició del
licor d’expedició segons el tipus de
producte.

Maridatge:

Segona fermentació de les varitats
macabeo i Airén,mitjançant el
metòde de vas clos,amb addició del
licor d’expedició segons el tipus de
producte.

Maridatge:
Aquest vi escumós està
especialment indicat per
acompanyar aperitius i postres.

Molt adequat per toto tipus de
peixos.Esta també indicat per a
postres i dolços

BRUT NATURE
Varietats:
Parellada
Macabeo
Xarel.lo

Elaboració:
Es va escollir les millors raïms blancs
d’aquesta varietat.En nostres caves
a una tempertura mai superior a
15ºC per així aconseguir una
bombolla petita i duradera.

Maridatge:
Plats de peix blanc,llamàntol i
qualsevol tipus de marisc.

Varietats:
Tempranillo

Elaboració:
Segona fermentació de les varitats
tempranillo,mitjançant el metòde
de vas clos,amb addició del licor
d’expedició segons el tipus de
producte.

Maridatge:
Molt indicat per pendre a qualsevol
hora com a aperitius.

D.O. Piorat
Autor

Rotllan Torra

Varietats:

Varietats:

Varietats:

Garnatxa negra
Mazuela
Cabernet Suavignon

Garnatxa negra
Cariñena
Cabernet Suavignon

Garnatxa negra
Mazuela
Cabernet Suavignon

Elaboració:

Elaboració:

Elaboració:

Vi Negre criança de 12 mesos en
bóta de roure.

Vi Negre reserva 24 mesos en
bóta de roure americà

Vi Negre criança de 12 mesos en
bóta de roure americà

Maridatge:

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Gr-174
El viñedo se asienta sobre
suelos pizarrosos llamados
llicorelles. Es una zona
montañosa con laderas
escarpadas, de manera que
se cultiva la viña en terrazas.
Su clima es templado y seco,
con oscilaciones marcadas de
temperatura entre el día y la
noche

Cruor

Varietats:

Varietats:

Garnatxa negra
Cariñena
Cabernet Suavignon

Garnatxa negra
Syrah
Cabernet Suavignon

Elaboració:

Elaboració:

Vi Negre criança de 4 mesos en
bóta de roure.

Vi Negre criança de 12 mesos en
bóta de roure.

Maridatge:

Maridatge:

Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

D.O. Montsant
El Jutge
Varietats:
Garnatxa negra
Merlot
Syrah
Cabernet Suavignon

Elaboració:
Criança de 12 mesos en botes de
roure francès i americà

Maridatge:
Ideal per acompanyar guisats,carns
vermelles i caça.

Rotllant Torra

Va ser aquell any quan l’avi, el
Sr. Josep Peret va crear la que
es va dir “Bodegas Peret” i que
mes tard van seguir els nostres
pares fent la distribució pels
bars i botigues de la comarca,
dels vins de Gandesa,
Priorats… transportats amb
aquells bots de pell i bocois de
fusta.

Bodegas Matsu
Varietats:

Varietats:

Tinta de Toro

Varietats:

Elaboració:
Vinyes selecció de tinta de toro
d’entre 70 i 80 anys,de molt
baixa preducció,assentats en
terrenys pobres i conreats
seguint tècniques
biodinàmiques.La fermentació
s’ha dut a terme en dipòsits de
formigó de 15,000kg de
capacitat, amb control de
temperatures, per evitar
superar el 24 graus

Maridatge:
Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Tinta de Toro

Tinta de Toro

Elaboració:

Elaboració:

Vinyes selecció de vinyes centenàries
de molt baixa producció,conreats
aplicant tècniques
biodinàmiques.Vrema manual que es
realitza durant la primera 15 de mes
d’octubre.Fermentació i maceració
durant 3 setmanes en dipòsits de
formigó de 10,000kg.La fermentació i
maceració es realitza en bóta nova de
roure francès,igual que la criança de
16 mesos.

Vinyes selecció de tinta de toro
d’entre 90 i 100 anys,de molt baixa
preducció,assentats en terrenys
pobres i conreats seguint tècniques
biodinàmiques.La fermentació
malolàctica es realitza en bótes de
roure francés,de la mateixa manera
que la crinça,que es desenvolupa
durant 14 mesos.

Maridatge:
Ideal per acompanya carns
vermelles a la
graella,estofats,rostits i caça
menor.

Maridatge:
Ideal per acompanya carns vermelles
a la graella,estofats,rostits i caça
menor.

Bodegas Classicas
Varietat
Tempranillo, Garnatxa i
Graciano

Elaboració
Crianza18 mesos en bótes de
roure francès i americà
VendimiaVendimia manual durant
el mes d'octubre.
Viñedo Selección de vinyes velles
de baixa producció assentats en
terrenys pobres a les terrasses de
l'Ebre, a la zona de la Sonsierra.
en bótes de 30.000 kg.
Fermentació a 28ºC. Dues
setmanes de maceració.

Varietat
Tempranillo i Graciano

Elaboració
Crianza20 mesos en bótes de roure
francès i americà. Tràfecs trimestrals.
VendimiaVendimia manual durant el
mes d'octubre.
Viñedo Selección de vinyes velles de
baixa producció assentats en terrenys
pobres a les terrasses de l'Ebre, a la
zona de la Sonsierra.
en bótes de 30.000 kg. Fermentació a
28ºC. Dues setmanes de maceració.

Bodegas Maitierra
Varietat
Moscatel de gra menut
Viura
Malasía

Elaboració
La recollida del fruit s’efectua mitjans
de setembre,recollida a petites caixes
selecció en celler verema nocturna

Maridatge
Acompanya arrossos, verdures i pastes,
així com a foies, peixos al forn i marisc
a la planxa, sent a més excel·lent com a
aperitiu. recomanable també
amb salmó i formatge de cabra. Per
gaudir a una temperatura de 9 a 12 º C.

Els Nostres Licors

Licores Z adibe
Ron Matusalem
Matusalem
Añejo

Matusalem
7 Años

Es tracta d'un rom deliciós i refinat,
amb un gran caràcter. Una aposta
segura per als joves d'avui. El seu
sabor i suavitat atrauran molts
amants del rom i nous aficionats.

Amb una suavitat excepcional i una
terminació pronunciat, aquest rom
fascina per la seva excel·lent qualitat i
el seu sabor tradicional de forta
herència cubana.

Matusalem
15 años
Complex però amb vellutada
suavitat, marcada en el seu
buquet i el seu sabor.

Whisky Bushmills
Al petit poble de Bushmills,
es troba la destil·leria en funcionament
més antiga d'Irlanda. Durant 400 anys
l'Old Bushmills Distillery s'ha mantingut
fidel a la filosofia amb què va néixer:
elaborar a mà petits lots d'un exquisit,
únic i suau Whiskey Irlandès.

Whisky Thunder Bitch
Explica la llegenda que durant
la llei seca, les màfies de Chicago no
aconseguien passar per la frontera seu
whisky canadenc favorit perquè unes
gosses de la policia el detectaven a
llegües. Per enganyar-les, van començar a
amagar el whisky entre canyella i xili. Un
dia, algú va tenir la feliç idea d'macerar
amb aquests ingredients, naixent així
Thunder Bitch, en referència a la seva
ciutat d'origen i a aquestes "simpàtiques"
gosses.

Licor 43

Licor 43
Licor espanyol únic,
d'extraordinària qualitat i
elaborat amb cítrics
mediterranis i ingredients
botànics seleccionats.

La llegenda diu que fa 2.000 anys a la
ciutat mediterrània de Cartagena,
Espanya, s'elaborava un deliciós elixir
que els romans van anomenar "Liquor
Mirabilis". Inspirat per aquest elixir, des
de 1946 la família Zamora elabora Licor
43, 1 delicoso licor amb el seu
característic to daurat. Licor 43 se
segueix produint exclusivament a
Cartagena seguint la seva recepta
familiar.

Orochata
Una delicada fusió de Licor 43 amb
Orxata valenciana. De textura
lleugera i sedosa, presenta un
inconfusible sabor mediterrani a
xufes, cítrics i espècies.

Villa Massa

Gressy
La textura de Gressy resulta lleugera i
respon als canvis de gustos més
actuals. Encara més lleugera al
paladar, encara més matisada, encara
més suau. Així és la nova fórmula de
Gressy, amb tot el sabor de la millor
crema irlandesa.

En Vila Massa sempre va ser
tradició rebre als seus hostes
amb el seu millor limoncello,
obtingut del seu propi llimoner.
Aquesta recepta familiar de
1890 ha anat passant d'una
generació a una altra, fins que el
1991 els germans Stefano i
Sergio Massa van decidir
compartir-la amb el món.

Zoco
El 1956, Soc va ser el primer patxaran a
comercialitzar-se. Des de llavors, moltes
coses han canviat però avui prendre una
copa de patxaran Soc és assaborir el
mateix de fa 100 anys. El seu Indicació
Geogràfica de "Patxaran Navarro" és la
millor garantia d'un producte elaborat
només amb aranyons navarreses i de
qualitat controlada.

Berezko
Berezko el nostre, el natural, el que
ens defineix. Berezko Patxarana és un
patxaran únic, personal, amb el que
pretenem aconseguir la màxima
expressió a través de la cura del més
mínim detall. La màxima expressió de
la fruita, els aranyons, a través d'una
rigorosa selecció dels millors fruits de
cada any; però sobretot buscant
representar el més singular de cada
anyada.

Ginebras
Martin
Martin
Miller’s
Miller’s
Martin Miller 's Westbourne Dry
Gin va ser creada com a resposta a
la mixologia, oferint una versió de
Martin Miller' s Gin que fos un
sabor autènticament de vella
escola, per a la cocteleria i ajudar
a crear sabors més complexos i
plens de sabor.

de Inglaterra
a Islandia

Jose Cuervo
Tot comença en 1795, Jose Antonio
Cuervo i Valdés compra unes terres
per conrear atzavara en un poble de
Jalisco anomenat Tequila. 10
generacions després segueixen
conreant-hi els atzavares blaus que
formen l'ànima de Jose Cuervo.

Orujos Afilador

El Afilador ofereix una àmplia gamma de brises,
licors i cremes, elaborats de forma tradicional,
per la 4ª generació d'una família gallega
dedicada a l'elaboració de licors tradicionals de la
seva terra d'origen utilitzant només les millors
matèries primeres.

Orujos Mar de Frades
Els Orujos Mar de Frades
aconsegueixen
homogeneïtzar la gamma
de Mar de Frades, situantlos com les brises
d'albariño de l'ampolla
blava.

Sangrías Lolea
Lolea Nº 1
Sangria artesana amb un toc frizzante
realitzada amb vi negre de raïm Cabernet
Sauvignon i Merlot, suc natural de taronja i
llimona i canyella.
Servir molt freda, en got alt o copa amb molt
de gel acompanyada de cítrics, préssec o
maduixes. Sorprenent amb alfàbrega.

Lolea Nº 3
Un nou concepte de còctel de vi blanc escumós
amb flor de saüc i pomes silvestres, que li
aporten un toc afruitat i sec. Aquesta Lolea
brut és equilibrada i suau, per a paladars
riallers. És la nostra Lolea més refrescant.
Servir molt freda en copa flauta o amb gel en
copa pilota amb llima tallada i fulles de menta

Lolea Nº 5
Un nou concepte de còctel de vi blanc escumós
amb flor de saüc i pomes silvestres, que li
aporten un toc afruitat i sec. Aquesta Lolea
brut és equilibrada i suau, per a paladars
riallers. És la nostra Lolea més refrescant.
Servir molt freda en copa flauta o amb gel en
copa pilota amb llima tallada i fulles de menta

Lolea Nº 2
Sangria artesana amb un toc frizzante
realitzada amb vi blanc de raïm Macabeu i
Chardonnay, suc natural de taronja i llimona i
un toc de vainilla.
Servir molt freda, en got alt o copa amb molt
de gel acompanyada de cítrics, pinya o
maduixes. Sorprenent amb menta.

Lolea Nº 4
Lolea organic, deliciosa varietat Lolea, amb
raïm 100% garnatxa ecològica, picant i
afruitat que recorda a fruits vermells, en
combinació amb suc natural de llimona i un
toc de cardamom, sense perdre el nostre toc
frizzante. Per paladars exigents.
Servir freda, opcionalment amb gel, sola o
amb fruites, ideal també per coctelera.

Gonzalez Byass
Ginebras

La suma dels detalls que conformen la seva
personalitat - la qualitat dels seus
ingredients, el seu mètode de destil·lació, el
color i el disseny de l'ampolla - li confereix
la seva singular caràcter.
Elaborada en petites produccions a
Londres, el seu sabor únic li ve donat per la
qualitat de les matèries primeres
utilitzades, així com per la seva cura
mètode de destil·lació en Pot Still (alambí
tradicional utilitzat per a la destil·lació de
petites quantitats).

Whisky Nomad

Nascut a Escòcia, Nomad
Outland Whisky s'impregna de la puresa
de les terres altes escoceses,
principalment Speyside, on madura abans
d'emprendre el viatge des del seu lloc
d'origen cap a les càlides i humides planes
de Jerez. Allà rep els meravellosos
beneficis que aquest microclima tan
especial ofereix, donant a Nomad 1
definit caràcter escocès, però amb una
ànima veritablement Jerez.

MOM es una ginebra Premium
elaborada en Gran Bretaña que
reinterpreta los símbolos de la
tradición británica con un toque de
modernidad. Elaborada a partir de
frutos rojos y exóticos ingredientes
botánicos que le confieren un
carácter extremadamente suave

Vodka Druide

Inspirat en l'antic món Celta, de la unió
dels millors grans, de les més fèrtils
regions angleses, i de l'aigua de font, pura i
de mineralització seva suau, neix Druide.
Nota de tast: Un vodka d'aspecte cristal·lí i
aroma suau,
de sabor especiat i retrogust agradable,
durador i lleugerament dolç. Ideal per
beure sol, amb gel o en sofisticats còctels,
ideal per gaudir-quan es busca qualitat.

Champagne Deutz

Deutz és una històrica "maison" de
Champagne que va ser fundada el 1838
a Aÿ pels socis William Deutz i PierreHubert Geldermann, un parell de
comerciants de vi de la regió d'Aix-laChapelle. Originalment conegut com
Deutz Geldermann, més tard va passar a
cridar-se simplement com Deutz
Champagne. La casa va romandre sota la
propietat de les famílies dels fundadors
fins a 1983, quan va ser comprada pels
propietaris de Louis Roederer, la família
Rouzaud.

Whisky Jura

A unes poques milles a l'oest de la costa
d'Escòcia es troba la nostra illa; aïllada, de
vegades salvatge, però sempre bella. 200
persones diuen a aquesta illa la seva llar, amb
tan sols una carretera, un pub i una destil·leria; la
nostra destil·leria.
Reconstruïda el 1963 per aquesta apassionada
comunitat, la destil·leria feina actualment al 10%
de la població de l'illa, que treballa dia i nit per
elaborar el Jura Single Malt Whisky. Aquesta
dedicació es pot assaborir en cada gota.
Mentre la destil·leria brinda treball i visitants a
l'illa, els Diurachs aporten a la nostra illa el seu
propi segell de qualitat únic: un estret sentit de
comunitat i de col·laboració que és difícil trobar
en
altres llocs.

Whisky Dalmore
En 1839, Alexander Matheson
va buscar la ubicació perfecta de la
destil·leria, però els seus criteris no eren els mateixos
que altres. Alguns ja havien optat per construir les
seves destil·leries a la vall de Speyside, per les seves
vincles de transport establerts i un clima més
hospitalari. Però Matheson no es va deixar influir per
les comoditats. La seva única preocupació era on
podia trobar els millors recursos naturals per fer el
millor whisky. Així que es va instal·lar en una zona
aïllada a la vora del Cromarty Firth, exposat als durs
vents del mar del Nord. En aquesta terra salvatge,
Matheson va començar des de zero, construint tot,
des de dipòsits fins a ferrocarrils. Matheson va forjar
el seu propi camí i en fer-ho es va assegurar que The
Dalmore sempre
tingués el seu propi caràcter i
sabor únics.

Osborne
Ginebra Nordés & Vodka
NORDES és una ginebra que parteix d'un
destil·lat lent i assossegat. Per a l'obtenció
de l'aiguardent de vi, que és l'ànima del
producte, es fa servir una porció de raïm
local gallega de varietat albarifio. El destil·lat
es matisa amb la maceració de 12 botànics
de proximitat i d'ultramar.
A més de ginebre, compta amb diversos
silvestres gallecs com la marialluïsa, fulles de
llorer o l'eucaliptus. També incorpora la
salicòrnia -una planta marina-, cardamom,
menta piperita, gingebre, hibisc, te negre de
Geilán, sàlvia
i quina.

NORDES és un vodka de
patata amb presència de
dues varietals gallecs
(Kennebec i Agra) que li
aporten la seva
característica aroma.

Ginebra Ampersand
Ampersand és una London Dry Gin
destil·lada a Anglaterra. Utilitzant 6
botànics de la millor procedència bayas de ginebre, llavors de
coriandre, arrel d'angèlica, escorces
de taronges i llimones espanyols,
pelades a mà i assecades al sol, i
pebre de Java-, la quàdruple
destil·lació ens permet arribar a una
puresa excepcional .

Ginebra Brockman’s
Brockmans Gin s'elabora
amb els més fins botànics que li
aporten aquest caràcter únic. Les notes
de coriandre de Bulgària combinen
elegantment amb els nabius blaus i les
mores negres; les notes de les baies de
ginebre de la Toscana, juntament amb
la pell seca i amarga de les taronges de
València, perllonguen els matisos més
complexos i serveixen per donar a
Brockmans un gust intensament suau,
distintiu
i elegant

Whisky Passport Scotch

La recepta de mescla per Passport
va ser desenvolupada pel mesclador Jimmy
Lang de Chivas Brothers durant la dècada de
1960. Era una barreja clàssica de Chivas ja que abastava
els malts individuals Speyside de la companyia, incloses
Strathisla i Glen Keith.
De fet, Glen Keith va ser promocionat durant
molt de temps com el "Llar del Passaport", amb
una pancarta que reprodueix l'etiqueta de l'ampolla que
es mostra a l'entrada de la destil·leria.
Durant la dècada de 1970, el malt de les destil·leries
acabades de construir Allt-a-Bhainne i Braes of Glenlivet
(ara Braeval) va començar a aparèixer
en la recepta del Passaport. Estilísticament,
Passport és lleuger al nas, amb grans,
vainilla i fruita, la qual cosa porta a
un paladar d'herba tallada, fruita
rica i malta.

Whisky 100 Pipers

La marca deu el seu nom i imatgeria
celta a la tradició escocesa dels
gaiters que condueixen als soldats a
la batalla. El nom "100 Pipers" en
particular prové de la balada de "The
Hundred Pipers", que compta l'heroic
aixecament jacobita de Bonnie Prince
Charlie (1720-1788) 1745 dirigit per
una tropa de 100 gaiters.

Brandys & Espirituosos
Veterano
Beguda espirituosa elaborada per Cellers
Osborne, el procés d'elaboració i
envelliment, que té lloc al Port de Santa
Maria (Cadis), es caracteritza per un especial
i acurat acoblament de seleccionats
destil·lats d'origen agrícola i el fi bouquet que
li aporten les pràctiques tradicionals de la
seva elaboració consistent en la seva
particular i parcial envelliment per repòs en
bótes de roure americà prèviament
envinades amb vins olorosos de Jerez,
seguint el tradicional sistema dinàmic
d'envelliment de Criaderas i Soleres

103 Blanco
Beguda espirituosa obtinguda a partir de
holandes i aiguardents de vi combinats
amb destil·lats d'origen agrícola
seleccionats. El seu procés d'elaboració i
envelliment es caracteritza per l'ús en el
seu envelliment de botes de roure americà
prèviament envinades amb vins Fins de
Jerez, seguint el tradicional sistema
dinàmic d'envelliment de Criaderas i
Soleres.

Mono Dulce
La grana d'anís natural i altres plantes
aromàtiques es destil·len en alambins
de coure per obtenir els olis
essencials que juntament amb el
sucre de canya, l'aigua
desmineralitzada i l'alcohol neutre de
primera qualitat componen l'anís.
Posteriorment la barreja s'agita
suaument, es filtra i s'embotella

Magno Brandy

Brandy 1866

Brandy obtingut a partir de holandes,
aiguardents de vins de baixa
graduació (65 °), associats a alcohols
destil·lats de vi (94,5 °), que es añejan
en bótes de roure americà prèviament
envinades amb vins Olorosos de Jerez
seguint el tradicional sistema dinàmic
d'envelliment de Criaderas i Soleres.

Carlos III
Brandy obtenido a partir de holandas,
aguardientes y alcoholes destilados de
vinos seleccionados, sanos y
equilibrados.
Su proceso de elaboración y
envejecimiento, se caracteriza por un
especial y cuidadoso ensamblaje de los
distintos aguardientes que forman parte
de su composición y por el uso en su
añejamiento de botas de roble
americano previamente envinadas con
vinos Olorosos de Jerez siguiendo el
tradicional sistema dinámico de
envejecimiento de Criaderas y Soleras.
Año de constitución de la solera: 1904.

Carlos I
La història de Carles I es remunta
a 1889 quan a la ciutat de Jerez,
un mestre cellerer va trobar en
un racó del seu celler unes
misterioses bótes.
Ni el mestre ni ningú van saber
mai d'on provenien, però a
l'instant es va adonar que
contenien el brandi més exquisit
que havia provat mai. El va
anomenar Carlos I perquè en el
seu sabor va percebre el destí
d'un gran conqueridor.

Grupo la Navarra
Patxarans…….
Pacharán la
Etxeco

Pacharán la
Belasco

Aquest pacharan és el resultat de la
maceració d'aranyons amb alcohol. Les
nostres aranyons procedeixen en la seva
major part de plantacions Navarreses
controlades directament pel Consell
Regulador de Patxaran Navarro. L'alcohol
prové de les melasses de remolatxa de la
millor qualitat.
A partir de la maceració, que s'allargarà
aproximadament 2 mesos depenent de
l'evolució del fruit blavós amb l'alcohol tant
en color com en tast, s'afegeix el sucre i
l'anís.

Primer, s'elabora l'anís a partir de la
barreja d'alcohol (aiguardent natural de
la millor qualitat), anissos i sucre. Amb
aquest licor es maceren els patxarans
frescos procedents de les nostres 100
hectàrees de plantacions navarreses
controlades directament pel Consell
Navarrès de Patxaran. La maceració
s'allarga aproximadament 2 mesos,
depenent de l'evolució en vista i en
boca.

Pacharán la
Navarra
Aquest patxaran és el resultat de la
maceració d'aranyons amb alcohol. Les
nostres aranyons procedeixen en la seva
major part de plantacions navarreses
controlades directament pel Consell
Navarrès de Patxaran. L'alcohol per la seva
part prové de les melasses de remolatxa de
la millor qualitat. A partir de la maceració,
que s'allargarà aproximadament 2 mesos
depenent de l'evolució del fruit blavós amb
l'alcohol tant en color com en tast, s'afegeix
el sucre i l'anís.

Vermuts & Moscatos
Moscato
Rosso/Bianco
Escumant aromàtic italià, elaborat pel mètode
vas clos, també anomenat Martinotti o fins i
tot "italià", obtenint un vi fresc amb aromes
fruiters del raïm. La producció així com la
"prise de mousse" es realitzen en un autoclau
i totes les etapes que segueixen a la segona
fermentació, incloent embotellat es duen a
terme en condicions de buit. Fermenta bé a
baixes temperatures.

Orujos
Crematto
Crema de Orujo
L'autèntica protagonista és la crema de llet: més suau, més
intensa, més harmoniosa i elegant. Crematto Blanca de
Navarra, neix amb més crema de llet, ratlladura de
mantega, vainilla, caramel i sucre morè en perfecta
harmonia amb el nostre aiguardent d'orujo de més alta
qualitat, una unió perfecta i amb personalitat que va
coronar com La Reina de les cremes. Crematto pot gaudirse sol però també és el "toc ideal" per combinats amb cafè,
xocolata, granissats, gelats, etc., de manera que el seu
potencial és molt alt i les seves aplicacions en hostaleria són
il·limitades.

Vermut
Rosso/Bianco
Un vi base d'alta qualitat molt equilibrat i
neutre per realçar el sabor dels extractes.
Aquesta acurada elaboració ens permet
obtenir un producte italià de la màxima
qualitat, fresc, aromàtic amb el perfecte
equilibri entre amargor i dolçor que és el
que preval en el Vermut. El temps de
maceració és de 2 mesos

Licores Bazán
Orujos

Licores Mas Oliver

Grappa Nardelli
Nardelli Grappa és fruit de la tradicional
destil·lació de vapor de marc fresc
seleccionat a partir de raïm de moscato a
la regió de Piemonte. És un grappa el gust
vellutat, la transparència cristal·lina i la
qualitat excepcional la converteixen en un
dels grappes més apreciats del raïm blanc.

Jodhur London Dry Gin, s'inspira en la segona
ciutat de l'estat de Rajasthan, Jodhpur,
àmpliament coneguda com la Ciutat Blava al
nord-oest de l'Índia i enclavada a la famosa Ruta
de les Espècies.
Amb el seu inconfusible color blau, com a
homenatge a l'exòtica ciutat, Jodhpur London Dry
Gin es presenta com una ginebra d'alta gamma,
de color transparent amb amplis centelleigs
intermitents en el seu fons net i brillant.
Destil.lada a Anglaterra per prestigiosos
destil·ladors amb més de cent anys d'experiència
i elaborada amb una acurada selecció de les
seves 13 plantes aromàtiques procedents dels
diferents emplaçaments de l'antiga ruta
de les espècies.

Nord Iberica
Orujos

Licores en 3L

Al maig del 2.004, D. Carlos
Saavedra, fruit de l'experiència de més de 20
anys en el sector vitivinícola, emprèn un nou
projecte amb "NOR-IBÉRICA DE BEGUDES
Aiguardents i Licors" a la província d'Ourense,
zona de gran tradició i destacada qualitat pels
seus vins i destil·lats.
L'objectiu des dels nostres inicis és el poder
oferir als nostres clients un producte de gran
qualitat elaborat amb la màxima dedicació, igual
que van fer els nostres avantpassats, partint
d'un acurat procés de destil·lació, obtenim
aiguardent amb el
qual finalment donem forma als
nostres licors.

Bodegas Cruz Conde

Vodkas
Vodka Black

Vodka Red

Vodka Sanky

Beguda espirituosa derivada de
vodka destil·lat amb una acurada
selecció de matèries primeres.
Ideals per a la seva combinació
en còctels

Beguda espirituosa derivada de
vodka destil·lat amb una acurada
selecció de matèries primeres.
Ideals per a la seva combinació
en còctels

Vodka clàssic elaborat de forma
artesanal. És net, amb cos i equilibrat,
amb un final molt ben integrat

Ginebras
Gin Nº2 Dry
Ginebra seca elaborada de
forma artesanal a partir d'una
selecció de matèries primeres
de primera qualitat. Aroma
penetrant que ofereix notes
botàniques i records de
ginebre. Molt agradable i
equilibrada, amb un final de
boca suau i cítric.

Gin Nº2
Strawberry

Gin Nº2 Botanical

Ginebra seca amb infusió
de maduixes. Elaborada de
forma artesanal a partir
d'una selecció de matèries
primeres de primera
qualitat. Aromàtica,
afruitada i suau.

Ginebra seca elaborada de
forma artesanal a partir d'una
selecció de matèries primeres
de primera qualitat. Aroma
penetrant que ofereix notes
botàniques i records de
ginebre. Molt agradable i
equilibrada, amb un final de
boca suau i cítric.

Licores amb sabors

Sense Alcohol

Brandys
Brandy Solariego
3L

Brandy Solariego

Obtingut a partir de la destil·lació de vins
blancs i afruitats amb cos i baixa acidesa,
per a l'obtenció de les millors holandes i
destil·lats. Posteriorment s'envelleix
durant no menys de 15 mesos en bótes de
roure americà, que prèviament han
contingut vins fins de Montilla.
Envellit pel tradicional sistema de
Criaderas i Solera en botes de roure
americà envinades durant anys amb vins
fins de màxima qualitat

Obtingut a partir de la destil·lació de vins
blancs i afruitats amb cos i baixa acidesa,
per a l'obtenció de les millors holandes i
destil·lats. Posteriorment s'envelleix
durant no menys de 15 mesos en bótes de
roure americà, que prèviament han
contingut vins fins de Montilla.
Envellit pel tradicional sistema de
Criaderas i Solera en botes de roure
americà envinades durant anys amb vins
fins de màxima qualitat

Licors Variats
Whisky Pinest &
Spirit

Herbal
Ligueur

Amaretto

Limone

Per Cuina……..
Moriles La Tercia
Obtingut a partir de la
pansificació del raïm al sol
del DO Montilla - Moriles a
finals d'estiu, per a
posteriorment extreure de
les passes l'autèntica mel
de raïm.

Perdo Ximenez La
Tercia
Obtingut a partir de la
fermentació controlada de mosts
rovell procedents dels pagaments
de la DO Montilla-Moriles.
Biològica sota vel de flor, en
bótes de roure americà no menys
de 3 anys pel tradicional sitema
de Soleres i criadera.

Vino Dulce
Beguda aromatitzada a força
de vins de raïm Pedro
Ximénez.
Vi base amb 6 mesos de
criança en botes de roure.

Vino Cocina
Condiment i realç seus vins, salses,
pastes, verdures, peixos i carns amb
aquest vi envellit en bótes de roure i
especialment concebut per a cuinar.
Aporta els sabors i aromes propis
dels grans fins andalusos. El
complement perfecte per
aconseguir aquest toc especial.
Aquest vi especial per a cuina té
unes característiques aromàtiques i
alcohòliques naturals que aporten
les notes gustatives i olfactives més
apreciades en el maridatge amb la
cuina tradicional mediterrània.

Box & Garrafes

Vermut 5L

Moscatel 5L

Trilpe Seco 3L

Oporto 5L

Ratafia 3L

Licor Hierbas 3L
Box Cocina 5L
•

Pedro Ximenez
• Vino Dulce
• Vino Moriles

Don Rafael Cruz Conde va fundar "Cellers
Cruz Conde" l'any 1902, a fi de l'elaboració,
criança i comercialització dels millors vins
de la zona Montilla-Moriles: Generosos,
blancs, Pedro Ximenez i brandis. La intensa
activitat cellerera desenvolupada va donar
lloc a la creació d'una de les més
importants cellers de la zona, dotada d'una
gran infraestructura. La bona marxa de
l'activitat va possibilitar la construcció d'un
celler subterrània formada per 6 naus de
sostre voltat i altres tantes d'una
arquitectura excepcional.

Bodegas Yzaguirre
Sagnies

ZURRA & CLAREA
Elegant, de caràcter mediterrani i
elaborada amb ingredients 100%
naturals.Una sagnia embotellada de
qualitat,dirigida a un públic exigent i
amant de les experiències
gourmet,que deixa de banda
l’estacionalitat i es pot degustat
durant tot l’any en les seves dues
vaietats:Clarea i Zurra.Nascuda als
cellers de vermut
Yzaguirre,combina la tadició amb un
acurat procés elaboració, que
garanteixen un sabor autèntic,dolç i
refrescant alhora.

MAR & SOL
La sangria Mar & Sol és una
beguda dolça i refrescant que ens
ofereix el gust i l’aroma originals
de raïm amb què està elaborat el
vi base i el gust i l’aroma originals
dels sucs de fruites que barregem
amb el vi base.La qualitat
d’aquesta sagnia ofereix la
possibilitat de beure-sola o
barrejar-la amb gel, sense
necessitat d’afegir-cap tipus de
licor.

Licors Variats
VINO DE MISA
El Vinium Altaris és un vi dolç
natural que ens recorda
clarament les aromes de
garnatxa blanca i el macabeu
del quals
procedeix.L’envelliment en
grans botés de roure, i amb
feflexos grocs palla.

MISTELA

VINO RANCIO

MOSCATEL

És un vi dolç que ofereix un
aroma i gust que ens recorda
enormement a la garnatxa
blanca amb qué està elaborat,
18 mesos de criança en botés
de roure.

És un vi obtingut segons el
mètode de sol i serena en
barrils de roure.Conté bases
de vins vells,de garnatxa
blanca i negra, les
anomenades mares.Se
seguix el procés
d’envelliment en Solera.

És un vi dolç natural,amb una crema
especial i d’una gran finesa,que ens
recorda la varietat de la qual
procedeix,moscatel d’alexandria i
agradablement dolç.Els seus tons
davats els adquereix durant el seu
procés d’envelliment.

Vinagres
VI AGRIDULCE DE MERLOT

VI AGRIDULCE DE VERMUT

Presenta un suau color caoba amb
notes marrons i reflexos
ambarins.Excelent per utilitzar en
amanides,vinagretes de totes
maneres,escabetxos i plats més
elaborats.

Presenta un suau color caoba amb
notes marrons i reflexos
ambarins.Excelent per utilitzar en
amanides,vinagretes de totes
maneres,escabetxos i plats més
elaborats.

