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Més informació
sobre el nostre celler!

VINS · CAVES · CERVESES · VERMOUTH

La Vella Caravana és una cerveseria situada a
Menàrguens (Lleida), que elabora cervesa artesana i
que actualment treballa nou tipologies diferents, entre
les que principalment destaquen La Bòria o la Ponent
Roots.
Totes ben diferenciades de sabor i amb
característiques determinades però sota un mateix
procediment: sense cap tipus de conservant i utilitzant
només aigua, malta, llevats i llúpol.

(8865) CERVESA PILSNER
LA MENARGUINA 33 CL (12u)
- LA VELLA CARAVANA

Rossa, suau i amb un
sabor equilibrat entre
malta i llúpol, on destaca
el gust d'ordi. És una
cervesa poc amarga
i molt fàcil de beure,
amb un toc dolç a mel.
- Amargor 2 de 6
- Temperatura 4-6ºC
- Alcohol 4,8%
- 20 IBU
- Got Pilsner

(8579) CERVESA ARTESANA
PONENT ROOTS 33 CL (12u)
- LA VELLA CARAVANA

Rossa, de graduació suau,
amb un punt aromàtic i
refrescant, delicat cítric amb
aromes florals.
- Amargor 3 de 6
- Temperatura 8-12ºC
- Alcohol 4,5%
- 25 IBU
- Got mitja pinta
- SENSE GLUTEN

(8582) CERVESA ARTESANA
BREAKING DWIPA 33CL (12u)
- LA VELLA CARAVANA

(8580) CERVESA ARTESANA
FLOR LLUPOL 33 CL (12u) VELLA CARAVANA

Subtil sabor de blat, amb
un contingut d'alcohol alt
que s'harmonitza amb un
agradable sabor a llúpol i
aromes de pi i fruita tropical.

Caramel·litzada i astringent.
Sabor a herbes i amargs
contrastats amb notes de
caramel i confitura de taronja.
Aromes de pa negre, torrades
i cítrics.

- Amargor 6 de 6

- Amargor 4 de 6

- Temperatura 8-12ºC

- Temperatura 8-12ºC

- Alcohol 8,5%

- Alcohol 5,6%

- 130 IBU

- 35 IBU

- Copa tulipa

- Copa tulipa

(8578) CERVESA
ARTESANA BORIA 33 CL
(12u) - VELLA CARAVANA
(8581) CERVESA ARTESANA

Refrescant i equilibrada.
Cervesa amb notes de pa,
galeta i delicat cítric amb
aromes florals i de plàtan.
- Amargor 3 de 6
- Temperatura 6-8ºC
- Alcohol 5,2%
- 21 IBU
- Got alt

MATAELEFANTES 33 CL (12u) LA VELLA CARAVANA

Ataronjada i vetllada. Sabor
de fruita, pansa madura amb
notes de pa fresc cedint
a una amargor pinenca i
resinosa.
- Amargor 5 de 6
- Temperatura 8-12ºC
- Alcohol 6,5%
- 70 IBU
- Copa tulipa

(9405) VINAGRE BALSAMICO

(9406) VINAGRE BALSAMICO

ARTESANO 250 MENESCAL

ARTESANO 750 MENESCAL

