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El vi són sensacions i com cada vi en té diferents, hem volgut donar-te un cop de mà. Fiquem 
a cada un unes icones per tal de que puguis trobar el que més t’agradi. 
Els vins els definim amb aquestes característiques:

AFRUITAT
Vins amb aromes a fruites, refrescants i amb un bon 
ventall aromàtic. Aquesta família  pertany al grup 
dels vins que demaneu quan voleu vins de bon  
passar i sense  complicacions.

FRUITA TROPICAL
El mango, la pinya, la papaia o la fruita de la passió 
són també flaires que podem percebre en els vins, 
normalment en els blancs. Si t’agraden aquests   
tipus d’aromes, busca aquesta icona i les trobaràs 

LLEUGER
Estan a l’ordre del dia i són vins de bon passar sense 
estridències i sobretot, amb aromes a fruita fresca. 
Els que us agraden aquesta tipologia de vins, sou 
gent que us agrada compartir en una  taula el vi.

FRUITA VERMELLA
Qui no coneix aquest tipus de vi en els negres? 
Doncs el que diem, els vins que ens recorden a 
aquestes fruites són els negres principalment. Fruita 
vermella en el seu esplendor, maduixa,  maduixeta, 

LÀCTIC
Els làctics, ja siguin com a iogurt o com a crema 
de maduixa o de pera, són també aromes típics   
normalment de vins joves. En molts dels vins de l’any 
també trobem aquesta tipologia de  fragàncies.

ESPÈCIES
La vainilla, el clau, els fruits secs o la canyella  també 
estan presents en alguns vins. Normalment trobem 
aquests perfums en els vins que toquen la fusta, ja 
siguin blancs o negres.

SEC
Vins de boca, no de nas. Trobem que on guanya 
la partida és en el seu pas de boca. Vins de tacte i 
amplitud en boca. Com veieu en la definició, és el 
contrari de la família anterior.

BOTA
Vins que toquen la fusta en algun  moment de la  
seva elaboració. Vins secants en boca, rotunds  i 
amb un ampli ventall aromàtic d’espècies i herbes 
aromàtiques.

POTENTS
Vins amb estructura i potència. Els vins negres i 
blancs que ens omplen la boca i que sobretot ens 
queden a la boca força estona després de  haver-los 
begut.

FUSTA
En aquesta agrupació trobareu vins que tenen 
com a element comú el seu pas per fusta, però 
aquest està tant marcat que és una característica  
principal.

FRUITA BLANCA
Aquesta és una característica que normalment 
trobem en els vins blancs. És per aquest motiu que 
els vins amb aquesta olor són marcats amb  aquesta 
característica.

FLORS
Les flors també són una de les aromes molt   
marcades en alguns dels vins de la nostra carta. 
Aquesta experiència personal la podem percebre  
tant en els vins blancs com en els negres.

SUCRE
Vins que en la seva elaboració han deixat   
parcialment sucre residual sense formentar,   
mitjançant fred. El resultat són vins golosos,   
afruitats i fàcils de beure.

MIG COS
Com el seu nom indica aquests són vins que tenen 
un bon aquilibri en el pas de boca. Vins que en el 
seu dia eren denominats com a Criança o Reserva i 
que acostumen a ser el plaer de molt de vosaltres.



Escumosos blancs i rosats
DO Cava

Corpinnat

DO Clàssic Penedès

Conca del Riu Anoia

18,00 €RAIMAT BRUT NATURE “ECOLÒGIC“
chadornnay / xarel·lo 

29,00 €TORELLÓ BRUT (COSTA BRAVA) “EDICIÓ ESPECIAL“
macabeu / parellada / xarel·lo

33,00 €AT ROCA ESPARTER BRUT NATURE
macabeu 100%

30,00 €DE NIT DE RAVENTÓS I BLANC BRUT
macabeu / xarel·lo / parellada

34,00 €DE LA FINCA DE RAVENTÓS I BLANC BRUT NATURE
macabeu / xarel·lo / parellada

25,00 €BERTHA BRUT NATURE RESERVA
xarel·lo / macabeu / parellada 

38,00 €RECAREDO TERRES BRUT NATURE
macabeu / xarel·lo / parellada

33,00 €ARS COLLECTA BLANC DE BLANCS RESERVA BRUT
chadornnay / xarel·lo / parellada

53,00 €GRAMONA III LUSTROS BRUT NATURE
xarel·lo / macabeu

40,00 €PERE VENTURA VINTAGE GRAN RESERVA BRUT NATURE
xarel·lo / chadornnay

55,00 €RECAREDO SERRALL DEL VELL BRUT NATURE
macabeu / xarel·lo



Blancs

AOC Champagne

Vins d’Agul la

DO Costers del Segre

47,00 €TEXTURES DE PEDRA “EDICIÓ LIMITADA“ BRUT NATURE
xarel·lo vermell / bastard / sumoll

64,00 €BOLLINGER SPECIAL CUVÉE BRUT
pinot noir / chadornnay / pinot meurnier

18,00 €TORRACOLLONS
macabeu / garnatxa blanca / chadornnay

22,00 €SISQUELLA
garnatxa blanca / albariño

24,00 €CRISTIARI
muller thurgau / incrocio manzonni

53,00 €ANDRÉ CLOUET BRUT GRAN CRU “ROSÉ“
pinot noir 100%

16,00 €BLANC PESCADOR
macabeu / xarel·lo / parellada

59,00 €VUEVE CLICQUOT BRUT
chadornnay / pinot meurnier

17,00 €IL MOSCATO BORGO IMPERIAL
moscato 100%

63,00 €LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
pinot noir / chardonnay

21,00 €GRAMONA MOUSTILLANT CALA MAR
parellada 100%



Paisatges de Lleida

DO Penedès

DO Ribeiro

DO Rías Baixas

24,00 €TURONS DE LA PLETA
chadornnay 100%

25,00 €SAMEIRÁS DE ANTONIO CAGIDE
teixadura / godello / albariño / lado / caiñoblanco / laureiro

20,00 €MARIETA “SEMI-DOLÇ“
albariño 100%

36,00 €CINGLES CLOS PONS
garnatxa blanca 100%

23,00 €CARISMA
riesling / gewürztraminer

27,00 €MAS DE LA TORREVELLA TORELLÓ
CHARDONNAY 100%

37,00 €FINCA RACONS DE TOMAS CUSINE
macabeu 100%

31,00 €CICLIC CELLER LAGRAVERA
garnatxa blanca

27,00 €GESSAMÍ “SEMI-DOLÇ“
muscat / sauvignon blanc / gewürztraminer

30,00 €CANTALLOPS AT ROCA
xarel·lo

38,00 €EKAM CASTELL D’ENCÚS
riesling / albariño



DO Bierzo

DO Valdeorras

DO Bizkaiko Tzakol ina 

DO Rueda

24,00 €MARTÍN CODAX
albariño 100%

36,00 €PAZO SANMARO “SOBRE LIAS“
albariño / loureiro blanco

21,00 €PALOMO COJO
verdejo 100%

23,00 €EL PERRO VERDE
verdejo 100%

24,00 €LA CAPILLA
verdejo / sauvignon blanc

25,00 €JOSE PARIENTE
verdejo 100%

26,00 €TERRAS GAUDA
pinot noir 100%

36,00 €LA TRUCHA “BARRICA“
albariño 100%

32,00 €MAR DE FRADES
albariño / caiño blanco / loureiro blanco

27,00 €ULTREIA DE RAÚL PÉREZ
godello 100%

33,00 €ENVIDIA COCHINA
albariño 100%

24,00 €O LUAR DO SIL DE PAGO DE LOS CAPELLANES
godello 100%

32,00 €MARKO DE OXER BASTEGIETA
hondarribi zuri 100%



DO Vinos de Madrid

VT Cast i l la y León

França

Alemanya

Itàl ia

Àustr ia

Nueva Zelanda

26,00 €FINCA LAS CARABALLAS
verdejo 100%

35,00 €EL HOMBRE BALA
albillo 100%

30,00 €AOC BOURGOGNE BLANC
domaine Philippe Bouzereau chardornnay 100%

28,00 €VDP MOSEL-SAAR-RUWER
Fritz Haag riesling trocken riesling 100%

34,00 €POULLY-FUMÉ
domaine Serge Laloule Fume Blanc sauvignon blanc 100%

27,00 €KIMICH GEWÜRZTRAMINER SPÄTLESE TROKEN
Gewürztraminer 100%

32,00 €DOCG GAVI DI GAVI
pio cesare gavi cortese 100%

22,00 €DOMÄNE WACHAU
Emmerich Knoll grüner veltliner Federspiel grüner veltiner 100%

30,00 €TE MATA ESTATE
sauvignon blanc 100%

Vins blancs internacionals



DO Costers del Segre

DOQ Priorat 

DO Catalunya

V.T.  Cast i l la y León

28,00 €PRAT D’HORES CELLER DE SANUI
garnatxa negra / tempranillo / cabernet sauvignon

29,00 €MAS ALTA ELS PICS
cariñena / garnatxa negra / merlot / syrah

30,00 €TURONS DE VALLCORBA
cabernet sauvignon

34,00 €CICLIC CELLER LAGRA VERA
verdejo / sauvignon blanc

37,00 €FINCA BARQUERES DE TOMÀS CUSINÉ
cariñena 100%

18,00 €TORRACOLLONS
garnatxa negra / cabernet sauvignon / syrah

31,00 €PEDRABONA DE JOSEP GRAU
cariñena / garnatxa negra

27,00 €L’EQUILIBRISTA
syrah / garnacha y cariñena

48,00 €MAURO
tinta fina / otras

DO Costers del Segre

23,00 €FSAÓ ROSAT
garnatxa / syrah

Rosats

Negres



DO Ribera del Duero

DOCa Rioja

DO Bierzo

França
A.O.C COTES DU RHONE

A.O.C HAUTES-COTES DE BEAUNE

26,00 €VENTA LAS VACAS
tempranillo 100%

30,00 €LA VICALANDA “VIÑAS VIEJAS“
tempranillo 100%

27,00 €CARMELO RODERO CRIANZA
tempranillo 100%

34,00 €VIÑA ARDANZA RESERVA
tempranillo / garnatxa

33,00 €PAGO DE LOS CAPELLANES CRIANZA
tempranillo 100%

44,00 €CONTINO RESERVA
tempranillo / graciano / mazuelo

26,00 €ULTREIA SAINT JACQUES DE RAÚL PÉREZ
mencía 100%

29,00 €J.L CHAVE SELECTION MON COUER 
syrah 100%

45,00 €DOMAINE PARIGOT 
pinot noir 100%

42,00 €PAGO DE CARRAOVEJAS
tempranillo / cabernet sauvignon / merlot

55,00 €EL CANTO DE LA ALONDRA
tinto fina 100%

Negres internacionals



Argentina

Itàl ia

Sud Àfr ica

25,00 €ALTA VISTA VIVE MALBEC
malbec 100%

72,00 €DOCG BAROLO PIEMONTE
Ceretto Barolo / Nebbiolo 100%

23,00 €PERCHERON
shiraz mourvedre


