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Més informació
sobre el nostre celler!

VINS · CAVES · CERVESES · VERMOUTH

Velles receptes, temps actuals

Begudes i destil.lats

Originals, fets a mida i recuperant velles receptes per
als nous hàbits de consum. La micro destil·leria i celler
Priorat Lab comparteix la seva tradició en diferents
vermouths i licors elaborats amb processos totalment
manuals, des dels processos de la destil·lació i les
maceracions fins al moment d'omplir les ampolles.

El Dos Deus

Mediterranean és un

vermouth suau gràcies a les
aromes de pell de taronja,
vainilla, nou moscada,
panses... És de color fosc i se
suggereix servir-lo amb dos
grans de café.

(8802) DOS DEUS NORDIC
VERMOUTH 15% VOL.
0,75L - WKY REGAL

(8803) DOS DEUS ESTRELLES
VERMOUTH 15% VOL.
0,75L - WKY REGAL

Madurat en botes de Xerez
seleccionades, 30% durant 3 anys
i un 70% durant un any mínim.
Aporta notes amargues integrades
amb espècies, herbes i flors i amb
regust a vi.
Es recomana servir-lo a una
temperatura de 10-12ºC, amb gel o
una rodanxa d’aranja.

El Dos Deus Nordic té un
perfil d’aroma i sabor que
recorda als aromes nadalencs
de les tradicionals galetes de
canyella. També aporta matisos
de pell de taronja, ruibarbre i
cafè.
Igual que el Mediterranean,
s’embotella a 15º d’alcohol i
es recomana escalfar-lo a 75ºC
per servir-lo en calent. També
es pot servir en fred.

DE BELLMUNT
MINA DE MAGNÒLIES
28%VOL. 0,70L
- WKY REGAL

De color coure clar, intens i reflexos daurats.
Té una entrada fresca i balsàmica, elegant
i melosa, amb tocs amargs suaus. És més
aviat seca, amb poc sucre afegit i que pretén
reinterpretar la ratafia més tradicional amb
els gustos més actuals.

(9303) DOS DEUS ORIGIN
RESERVE RED
CAT. VERMOUTH
15% 0,75 - WKY REGAL

S’embotella amb 15º
d’alcohol i es recomana
escalfar-lo a 75ºC per a
servir-lo calent. També es
poden servir en fred, i es
converteixen així en una bona
opció per equilibrar còctels i
jugar amb els aromes suaus.

(8805) RATAFIA

Vermouth elaborat amb
aromes mediterranis,
que recorda als
famosos vermouths
italians de Torino, amb
una equilibrada dolçor.

(9301) DOS DEUS

(8801) DOS DEUS

ORIGIN WHITE

MEDITERRANEAN VERMOUTH

VERMOUTH 15%

15% VOL. 0,75L - WKY REGAL
(8809) NOJAE
ELDERFLOWER
LICOR 20% VOL.
0,70L - WKY REGAL

Amb frescos tocs cítrics,
Nojae es basa en un procés
natural i artesà per extreure
el millor de les flors de sauc.
És suau i delicat, amb notes
de fruita i flors i de gran
versatilitat per còctels o
servir-lo amb gel.

VOL. 0,75L - WKY REGAL

(9302) DOS DEUS ORIGIN
RESERVE WHITE DRY
VERMOUTH 18% 0,75L.
WKY REGAL

Amb raïm Muscat, es
converteix en el vermouth
imprescindible per als
amants del vi. En la seva
recepta i aroma, apareixen
herbes mediterrànies, com
la farigola o el romaní.

D'estil italià, però amb la base
dels millors vins de la varietat
Macabeu. El resultat és un
vermouth blanc sec, aromàtic i
apte per cocteleria.

