CARTA DE CAP DE SETMANA: VINS&CO

VINS BLANCS
Menganito Rueda
En boca es mostra fresc, afruitat,
amb un pas de boca untuós
lleugerament balsàmic.
Ampolla 10,80€ Copa 2,50€
Muscat Giró del Gorner Penedès
Ampli en boca, de pas àgil al ser un
vi sec. En boca se’ns presenta amb
tocs de préssec, albercoc i pinya.
Ampolla 15€ Copa 3,50€
Desig Penedès
Un Xarel·lo perfumat, crític a la
vegada acariciador, ple de sol.
Ampolla 16,80€
La Flamenca Alella
Un vi de litoral amb molta
influència marítima, fresc i cruixent.
Ampolla 17,20€
Santyuste Verdejo Segòvia
Un vi artesà de vibracions i
elegància amb certs tocs exòtics
però sobretot amb molt fons.
Ampolla 18,50€
Perafita Picapoll MF Cadaqués
Vi ecològic, fresc, amb agradable i
accentuada acidesa que li dóna
estructura i potencia al vi amb
record a les aromes de fruita.
Ampolla 19,50€

VINS NEGRES
Cap de Turc Penedès
Un vi jove, de color vermell intens,
potenent i amb cos.
Ampolla 11,20€ Copa 2,50€
Criança Giró del Gorner Penedès
Suau i untuós. Fusta ben integrada
amb fruita. Rodó pas en boca.
Ampolla 16,30€ Copa 3,80€
Els Vinyerons Penedès
Un vi natural subtil amb lleugers
tocs especials.

VI DOLÇ
Cadac MF Cadaqués
Ecològic amb 12 mesos en bótes
de roure allier francés. Carnós en
boca, persistent amb uns bons
tanins integrats amb la mineralitat
de la terra.
Ampolla 31,20€
VINS ROSATS
Zutanita
Un clàssic de Provença, amb tocs
crítics i un perfum seductor.
Ampolla 16,50€

Ampolla 16,50€

Caves

Vi del Mas Montsant
Un Montsant en tota suculència,
amb notes de baies vermelles i
molta frescor.

Tinc set Brut Nature natural
Cruixent i juganer, Tinc Set és un
ancestral de glop fàcil i molt
agradable.

Ampolla 17,50€

Ampolla 19€

Gomez Cruzado Criança Rioja
La nova cara de la Rioja. Fluidesa i
textura delicada, sense perdre
l’anclatge al terra.

Recaredo Brut Nature
Amb una bombolla marcada però
delicada, marca molta elegància a
la vegada d’un cert classicisme.

Ampolla 18,90€

Ampolla 26,50€

Alta Roses Montsant
Una visió floral i aéria del Montsant,
que no obstant assumeix la calidesa
del seu clima.
Ampolla 22,80€

Petit Caligó
Complexe però molt equilibrat a la
vegada, Petit Caligó es únic al
Penedès.
Copa 3€
RATAFIA
Ratafia
3€
CERVESES
Cervesa Indèdit
0,33cl — 2,60€ 0,20cl — 1,80€

