Aquest és un dels plaers més irresistibles
que ha de fer d’aquesta vetllada un moment inoblidable.

els vins negres
Ramón Bilbao Criança 75 cl

17.50€

Ramón Bilbao Magnum Criança

35.00€

(D.O. Rioja) 100% Ull de Llebre

(D.O. Rioja) 100% Ull de Llebre

Ramón Bilbao Criança 37,5 cl

8.25€

Ramón Bilbao Criança 18,7 cl

3.60€

(D.O. Rioja) 100% Ull de Llebre
(D.O. Rioja) 100% Ull de Llebre

Intensitat mitjana, amb aromes de fruita negra fresca com la mora i
l'esbarzer, regalèssia i notes dolces de nou moscada, canyella, vainilla i
brioixeria. En paladar és intens, d'acidesa i cos mitjà, amb taní integrat.

Vivanco Criança

(D.O. Rioja) Ull de Llebre, Maturana Tinta i Morastell

18.75€

Aromes intenses a fruita fresca madura, amb notes especiadas i de regalèssia,
acompanyat d'elegants aromes torrades i fumats. En boca es mostra fresc i
llaminer, amb un pas de boca elegant, persistent i molt equilibrat.

Valserrano Criança

(D.O. Rioja) Ull de Llebre i Carinyena

18.75€

Aromes intenses a fruites vermelles madures, matisos a fullaraca, toffee i
gingebre. En boca, el seu inici és potent però amable i elegant, amb sabors
dolços i cremosos, llarg en sensacions, amb records a un roure fi i especiat.

Borsao

(D.O. Campo de Borja) Garnatxa Negra, Syrah i Ull de Llebre

12.00€

En nas presenta fruita madura amb tons florals. Vi amb cos, especiat i amb
un complex i llarg postgust.

Misiva

(D.O. Ribera del Duero) 100% Ull de Llebre

12.65€

Aromes de fruita negra amb tocs de cirera, mora i nabius. En boca és fruiter i
saborós amb tocs minerals i torrats aportats per la barrica.

El Cavall de Barcelona

(D.O. Terra Alta) Syrah, Garnatxa Negra i Carinyena

15.00€

Predomina la fruita vermella i negra amb tocs especiats. En boca és fresc,
complex i persistent on s'aprecia el seu llarg recorregut.

Mas de les Vinyes Criança

(D.O. Montsant) Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah

En nas és especiat i amb un fons de fruits vermells ben madurs. Una entrada
en boca suau i un final amb els tanins de la fusta ben marcats.

13.20€

els vins blancs
Mas de les Vinyes

(D.O. Montsant) Macabeu i Garnatxa Blanca

9.90€

Destaca per ser un vi molt perfumat amb tocs cítrics i amb aromes tropicals.
Entrada en boca fresca i molt agradable.

9.35€

Ramón Bilbao

(D.O. Rueda) 100% Verdejo

Aromes de gessamí, fruita blanca, anís i cítrics.
En boca és fresc, amb presència d'acidesa i llarg.

9.35€

Dilema

(D.O. Rueda) 100% Verdejo

Aromes molt complexes amb notes herbàcies i cítriques amb un fons de
fruita tropical. En boca és saborós, fresc i untuós.

14.30€

Vanidade

(D.O. Rías Baixas) 100% Albariño

Aromes a pruna, albercoc i flors silvestres. Té l'acidesa apropiada on la
sensació fruitera és una mica més madura. Al final es nota el caràcter
atlàntic amb una salinitat molt grata.

Turbio

Vi elaborat a baixa temperatura, evitant el precipitat dels llevats i conservant
el carbònic de la fermentació alcohòlica, així s'obté un vi d'aspecte tèrbol
amb una lleugera agulla.

els vins rosats
Torres de Casta

(D.O. Catalunya) Garnatxa Negra i Carinyena

7.20€

11.00€

Aromes florals que rememorin la mimosa i el lliri. Lleugers tocs de pruna,
cirera i altres fruites.De paladar untuós, agradable i equilibrat.

14.00€

Santa Digna Reserva

(Xile / Vall Central) Cabernet Sauvignon

Notes perfumades de pruna i de maduixa sobre fons d'aranja. Paladar de
gran cos i fina acidesa.

els caves

Vinya Sant Manel

13.50€

Asimètric

13.75€

Torelló

26.00€

Gramona Imperial

34.00€

Brut Nature Jove

Brut Nature Reserva (Penedès)
Brut Nature Gran Reserva
Brut Gran Reserva

Copa de vi de la casa
Copa de cava Asimètric
Copa de vi amb D.O.

1.70€
3.00€
3.00€

les sangries
Sangria de vi 1 L

8.25€

Sangria de vi 0.5 L

5.40€

Sangria de cava 1 L

13.20€

Sangria de cava 0.5 L

8.60€

els gin's

Bowtie amb un twist de llimona

6.75€

Seagram’s amb un twist de taronja i canyella en branca
Tann’s amb un twist de llima i ginebró o maduixes
Hendrick’s amb cogombre i un twist de llimona

7.25€
8.00€
8.50€

Gvine amb raïm o poma verda

8.50€

Gin Mare amb una branca de romaní

8.50€

Nordés amb un twist de llimona

8.00€

Citadelle amb un twist de taronja i maduixes

8.50€

Bulldog amb regalèssia i un twist de llimona

8.00€

Martin Miller’s amb un twist de llima i ginebró
Beefeater amb un tall de llimona

7.25€

Tanqueray amb un twist de llima

els licors

7.25€

Xarrup

Copa

Macallan 12 anys

4.50€

9.00€

Glenrothers 10 anys

3.50€

7.00€

Cardhu 12 anys

3.00€

6.00€

Brandy 1866

4.00€

8.00€

621 24 37 20

8.50€
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