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Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: No
DO: Ribera del Duero

Destaca pels seus rics 
matisos afruitats i florals. 
És un vi net, d'intensos 
aromes a fruits vermells 
i d'un sabor potent en 
boca. Fàcil de maridar en 
amanides o com aperitiu. 

Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: No
DO: Ribera del Duero

És un vi que transmet 
una molt bona sensació 
de fruita vermella fresca 
i una agradable intensitat 
aromàtica. És molt suau, 
amb un gran equilibri 
i ideal per acompanyar 
carns, formatges suaus i 
peix blau. 

Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: No 
DO: Rioja

Aquest vi aporta una 
excel·lent intensitat 
aromàtica que transmet 
una sensació de fruita 
vermella fresca. És molt 
agradable en boca, tant 
per la seva suavitat com 
pel seu equilibri de sabor. 

Varietat: 100% Verdejo
Criança: No
DO: Rueda

Vi que manifesta perfums 
florals i aromes primaris. 
La seva acidesa li aporta 
frescor i una expressivitat 
única. Pot maridar amb 
qualsevol tipus de peix i 
marisc, amanides o com 
aperitiu.

Els vins de la família Monteabellón es localitzen al bell mig 
de la Ribera del Duero, on la seva història i tradició es deixa 
entreveure en cadascuna de les seves elaboracions. L’essència 
de la terra es personalitza en vins que representen la passió per 
la viticultura i denominats sota la D.O. Rueda, D.O. Rioja i la 
D.O. Ribera del Duero. 

Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: 5 mesos
DO:  Ribera del Duero

Es tracta d'un vi negre de 
marcats matisos afruitats. 
Té molt bona estructura, 
és potent i amb una gran 
expressió en boca. El seu 
origen és a les vinyes més 
fresques situades a prop del 
riu Duero. 

Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: 14 mesos
DO: Ribera del Duero

Vi de color cirera intens, 
amb tocs de sabor a fruita 
confitada i espècies dolces 
perfectament integrades. 
Aporta un gran equilibri de 
sabor en boca i té una bona 
estructura. Es recomana 
servir-lo amb carns i rostits 
i formatges curats.  

Varietat:  90% Ull de 
llebre, 10% Carinyena
Criança: 12 mesos
DO: Rioja

De color rubí de doble 
capa, destaca pel seu 
aroma, elegància i suavitat. 
Aporta una entrada molt 
agradable, personalitat 
al gust i estructura ben 
consolidada.

Varietat: 100% Ull de 
llebre
Criança: 24 mesos
DO: Ribera del Duero

És un vi d'altíssima 
expressió, amb una 
perfecta estructura i amb 
tocs de sabor a fruites 
negres madurades. Pot 
acompanyar tota mena 
de carns i és un bon aliat 
per als formatges curats 
d'ovella.  

(5661) VINO VERDEJO 
- MONTEABELLÓN

(7970) VINO ROSADO 
- AVANIEL

(5655) VINO TINTO 
JOVEN - AVANIEL

(5659) VINO TINTO 
JOVEN - FINCA ATHUS- 
MONTEABELLÓN

(5660) VINO TINTO CRIANZA 
-FINCA ATHUS- 
MONTEABELLON

(8989) ESTUCHE MONTEABELLON
2 COPAS + 2 BOT. 14 MESE

(5656) VINO TINTO 
5 MESES EN BARRICA -
MONTEABELLON

(5657) VINO TINTO 
14 MESES EN BARRICA -
MONTEABELLON

(5658) VINO TINTO 
24 MESES - FINCA MATAMBRES - 
MONTEABELLON



El Celler Josep Vicens ofereix varietats autòctones i ben 
adaptades com la Garnatxa blanca, Macabeu o Garnatxa 
negra, així com altres foranes com el Syrah. El celler fou el 
primer en importar aquesta última varietat a la Terra Alta. 

Varietat: 100% garnatxa 
blanca
Criança: No
Edat de la vinya: 35 anys

Vi ecològic d’una 
varietat rústica i molt 
arrelada a la Terra Alta, 
amb tocs càlids i una 
gran delicadesa. Destaca 
per la seva frescor.

(8294) VI GARNATXA
BLANCA 

D.O. TERRA ALTA
- VINYES DEL GRAU

(8291) VI MACABEU
D.O. TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU

(8293) VI ROSAT
D.O. TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU

(8292) VI NEGRE
D.O. TERRA ALTA

- VINYES DEL GRAU

(8295) VI SYRAH 
CRIANÇA D.O.TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU

Varietat: 100% macabeu
Criança: 4 mesos amb les 
seves lies
Edat de la vinya: 58 anys

Vi ecològic de color clar 
i d'aroma i expressió de 
fruites blanques fresques. 
És intens, afruitat i fresc 
i aporta un sabor llarg i 
agradable. 

Varietat:  100% garnatxa 
blanca
Criança: No
Edat de la vinya: 50 anys

Ecològic, de color rosa 
pàl·lid molt atractiu, 
aquest vi aporta un aroma 
molt expressiu. Es denota 
per una barreja de fruits 
vermlles, és lleuger i 
fresc. 

Varietat: 70% garnatxa 
negra, 30% carinyena
Criança: No
Edat de la vinya: 50 anys

Vi ecològic de color 
vermell cirera molt intens, 
i amb mostres de fruits 
vermells ben madurats. És 
afruitat i equilibrat, molt fi 
i de consum jove.

Varietat: 100% syrah
Criança: 15 mesos en 
bótes mixtes
Edat de la vinya: 28 anys

D'un color cirera molt 
intens, aquest vi és 
potent i equilibrat i es 
caracteritza pels seus 
aromes de coco, cacau 
i una bona expressió de 
fruita negra. 

Varietat: 100% carinyena
Criança: 15 mesos en 
bótes mixtes
Edat de la vinya: 80 anys

Vi de color cirera, dens 
en copa i d’una intensitat 
aromàtica remarcable. 
Amb fruits vermells 
i fruita de vinya, es 
caracteritza per una 
frescor agradable i una 
gran personalitat. 

Varietat: 100% garnatxa 
blanca
Criança: Batonnage 5 
mesos en lies. 
Edat de la vinya: 80 anys

Ecològic, de color groc 
pàl·lid, és un vi lleuger 
amb aromes de flors i un 
toc de mel de taronger. 
Ofereix una delicadesa i 
frescor també remarcables. 

(8297) VI NEGRE 
MON IAIO SISCO 
HOMENATGE 
D.O. TERRA ALTA

(9256) VI BLANC 
MA IAIA CINTA 
HOMENATGE 
D.O. TERRA ALTA

(9431) VI BLANC ECOLOGIC BAG 
IN BOX - XEIC! 

(9432) VI NEGRE ECOLOGIC
BAG IN BOX 3L - XEIC! 

(8296) VI BLANC
MA IAIA CINTA 
ORIGEN 
D.O. TERRA ALTA

 
Varietat: 100% macabeu
Criança: Batonnage 6 
mesos en lies.
Edat de la vinya: 
55 anys

Vi ecològic de vinyes 
velles, fresc i amb 
caràcter. Aporta riquesa 
gustativa, amb notes 
cítriques i salines i una 
tímida nota de fusta. A 
nivell olfactiu, té notes 
de mel de taronger, pera 
blanca i oliva arbequina. 

Varietat: 100% macabeu
Criança: No
Edat de la vinya: 55 anys

Vi blanc amb un perfil 
molt natural, d'un color 
força pàl·lid, en nas amb 
tocs de sabors afruitats i 
cítrics. D'entrada intensa 
en boca i amb bona 
acidesa.   

(8298) VI 
"LO NATURAL
DE VICENS" 
D.O. TERRA ALTA

Varietat: 70% garnatxa  i 
30% carinyena 
Criança: 6 mesos en 
barrica. 
Edat de la vinya: 80 anys

Vi negre que juga a la 
perfecció entre la potència 
i el perfum. Cireres negres, 
vainilla i presència fosca i 
importent, plena de matisos 
balsàmics en l'aroma. De 
sabor a fruita, mores i 
nabius.   

(8867) VI NEGRE
IAIO SISCO 
ORIGEN 
D.O. TERRA ALTA



Presentem una nova línia de vins 
premium, de varietats autòctones i 
elaborats en una finca Reserva de 
Biodiversitat. Les vinyes de Dehesa 
de Luna apliquen mesures que 
equilibren tots els recursos d’aigua 
i energia renovable per convertir-se 
en una bodega sostenible, amb cultiu 
ecològic i elaboració de vins enmig 
de la natura és verge. 

Vi jove i orgànic elaborat amb 
les varietats ull de llebre i syrah. 

Destaca en fruits vermells 
frescos, amb una combinació 

aromàtica potent però 
equilibrada. 

Refrescant i jove, aromàtic i 
molt fresc. De tons clars, és un 
vi ecològic que neix aportant tots 
els valors naturals de la terra i de 
la Reserva de Biodiversitat. 

Vi de sabor sec i d’aromes 
afruitats, amb 6 mesos en bóta de 
roure francès. Està elaborat amb 
cabernet sauvignon (60%), Syrah 
(20%) i ull de llebre (20%). 

De cos intens i elegant, Graciano 
destaca per la seva acidesa i 

gran riquesa aromàtica. De fruita 
negra, aromes d’espècies i notes 

balsàmiques i minerals. 

Es tracta d’un vi potent i llarg 
en boca, complex i ric en 

matisos afruitats, juntament 
amb la presència de la fusta.

(8954) LUNA LUNERA 
SAUVIGNON BLANC - DEHESA 

DE LUNA 

(8953) LUNA LUNERA SYRAH - 
DEHESA DE LUNA

(8956) GRACIANO - 
DEHESA DE LUNA

(8955) GRAN LUNA
 - DEHESA DE LUNA

(8957) ORIGENES - DEHESA 
DE LUNA

DISPONIBLE GENER 2023



Varietat: Merlot
Criança: No
DO: Penedès

Vi fresc, elegant i 
molt suggestiu. Com 
a maridatge, és un vi 

ideal com aperitiu i 
acompanya perfectament 

menjars ben diversos com 
tapes, marisc, fumats, 

formatges, arrossos, 
pastes i carns lleugeres. 

Varietat: Cabernet 
Sauvignon, Ull de llebre i 
Merlot
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès

Vi suau però intens, amb 
notes de fruits del bosc i 
canyella, ben equilibrat.
La seva criança és en 
bótes de roure i el seu 
gust en boca és ampli, 
llarg i persistent. En 
gastronomia, es tracta 
d'un vi recomanat per 
maridar amb plats de carn 
i arrossos de muntanya.  

Varietat: Cabernet 
Sauvignon
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès

Aquest vi destaca per les 
notes de sabor a espècies, 
vainilla i canyella, així 
com per la seva estructura 
consistent però de tacte 
en boca delicat. És un 
vi força indicat per a 
plats de carns així com 
maridatges amb formatges 
i embotits curats. 

Varietat: Macabeu, 
Xarel·lo, Parellada i Chardonnay
Criança: No
DO: Penedès

Vi és elegant, amb notes afruitades 
i té una fina estructura àcida i 
amb una gran personalitat, ideal 
per servir amb plats lleugers com 
arrossos, mariscos i peixos. 

Grimau es localitza a la Finca de Masia Torreblanca, en un indret de 
paisatges espectaculars, a l'Alt Penedès. El territori es caracteritza per un 
microclima que preserva les condicions ideals per als seus vins i caves, amb 
un total de 22 hectàrees de vinyes plantades i amb varietats com Cabernet 
Sauvignon, Ull de Llebre, Chardonnay i Xarel·lo, entre d'altres. 

Varietat: Chardonnay
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès

Vi amb matisos de sabor 
a poma i fruita tropical 
com mango i pinya. 
Gastronòmicament, aquest 
vi és una bona opció per 
servir amb pasta, peix i 
alguns formatges. 

Varietat: Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada i Chardonnay
Criança: 24 mesos
Anyada: 2017
DO: Cava

És un cava suau i saborós, 
amb un potent cos i 
consistència. La seva llarga 
criança li aporta una gran 
distinció, és aromàtic i 
també barreja notes de sabor 
torrades. Es tracta d'un cava 
indicat tant com aperitiu com 
per acompanyar mariscos o 
carns lleugeres. 

Varietat: Coupage de Pinot 
Noir, Garnatxa i altres 
varietats
Criança: 24 mesos
Anyada: 2017
DO: Cava

De color rosat intens i 
d'aroma afruitat de maduixa i 
gerds. Té un bon equilibri de 
sabor amb la seva estructura 
àcida. És ideal per consumir 
a qualsevol hora del dia i 
és apte per acompanyar una 
gran varietat de plats, ja sigui 
marisc com carns lleugeres, 
aus i arrossos. 

Varietat:  Xarel·lo, Macabeu 
i Parellada
Criança: 15 mesos
Anyada: 2018 
DO: Cava

Es tracta d'un cava molt 
aromàtic, d'un color groc 
pàl·lid amb reflexos daurats 
i fines bombolles. El seu 
gust és suau i fresc, amb un 
toc àcid que li proporciona 
un bon equilibri. També és 
recomanat per servir-lo amb 
qualsevol mena de plats, des 
de peixos fins a carns, pastes 
i arrossos. 

(71) VINO CABERNET 
SAUVIGNON GRIMAU RESERVA

(905) CAVA BRUT NATURE
TRENCADÍS GRIMAU

(124) CAVA BRUT NATURE
ROSAT TRENCADIS GRIMAU

(549) CAVA BRUT NATURE
GRIMAU

(733) VINO BLANC 
DE BLANCS GRIMAU

(732) VINO CHARDONNAY
GRIMAU

(2514) VINO RUBICUNDUS
GRIMAU 6U.

(859) VINO ROSADO 
MERLOT GRIMAU



Varietat: Chardonnay, 
Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada i Pinot Noir.
Criança: 72 mesos
Anyada: 2012

DO: Cava

Cava de gran potencial 
aromàtic amb un pas 
agradable, cremós i 
consistent en boca. Aporta 
unes bombolles molt fines 
i la seva llarga criança 
li proporciona un sabor 
delicat amb tocs de fruita 
setinada. En gastronomia, 
es pot maridar tant amb 
carns com amb peixos. 

Varietat: Chardonnay, 
Xarel·lo, Macabeu i 
Parellada 
Criança: 36 mesos
Anyada: 2015

DO: Cava

Molt aromàtic, amb notes 
torrades a causa del contacte 
amb els llevats i fruiters 
de la seva varietat de 
procedència. És potent amb 
gran cos i consistència i la 
seva criança li aporta un 
sabor delicat i una excel·lent 
acidesa. Marida molt bé tant 
amb plats de caça com amb 
mariscos i arrossos. 

Varietat: 100% Albariño
Criança: De 6 a 8 mesos 
en lies
DO: Rías Baixas

Destaca pel seu aroma a 
fruita madurada i és intens 
de sabor en boca. Pel 
que fa al maridatge, pot 
acompanyar elaboracions 
de carns blanques, 
formatges semicurats, peix 
i marisc.

Varietat: 100% Albariño
Criança: No
DO: Rías Baixas

Ampli en boca i amb una 
equilibrada acidesa que li 
aporta frescor i elegància. 
Té una bona intensitat 
de sabor i aroma, que 
recorden a fruites com 
l'albercoc, pinya o poma 
amb flors blanques. 

(5085) CAVA GRAN 
RESERVA - GRIMAU

(5345) VINO 100% ALBARIÑO 
(2018) VALTEA

(5346) 100% ALBARIÑO - FINCA 
GARABATO (2016) - VALTEA

(555) CAVA RESERVA 
FAMILIAR GRIMAU

Bodegas Valtea es caracteritza per l’elaboració de vins autèntics 
de la terra (Galícia) i on s’obtenen vins 100% de la varietat local 
Albariño. Qualitat, sabor i identitat en productes D.O. Rías Baixas. 



(9980) VINO ROSADO 
LAGRIMA GARNACHA - ALIAGA

(9981) VINO SAUVIGNON 
BLANC DOSCARLOS - ALIAGA

Varietats: 100% garnatxa

Molt equilibrat en boca, 
fresc i suau amb tocs florals, 
gràcies a les qualitats de 
la garnatxa com són la 
baixa acidesa, la riquesa 
d'aromes i la frutositat. És 
ideal per entrants, aperitius 
o peixos en general. La 
seva temperatura ideal de 
consum és entre 8-10ºC. 

Varietats: 100% Sauvignon blanc

D'aromes potents amb una gran 
expressió de fruita madura. 
És saborós, fresc, carnós i 
complex. Té una fermentació 
alcohòlica de 20 dies a 
temperatura controlada en 
dipòsits d'acer inoxidable. 
La seva temperatura ideal de 
consum és entre 10-11ºC. 

Varietats: 100% 
Chardonnay

De sabor a fruita madura, 
és un vi gras i saborós, 
fermentat en les seves 

pròpies lies a temperatura 
controlada i amb una 

fermentació alcohòlica de 24 
dies. Ideal per servir-lo entre 

10-11ºC

(9983) VINO CHARDONNAY 
SOBRE LIAS - ALIAGA

Viña Aliaga és una bodega situada a Corella, 
a la Ribera Baja de Navara, fundada l'any 
1999. Es cultiven diferents varietats i l'edat 
mitjana de les vinyes és d'uns 50 anys.

Aliaga és una bodega familiar que fa honor 
a tots els seus membres, on alguns dels 
vins i les diferents vinyes, de 80 hectàrees 
cadascuna, reben el nom de fills i néts de les 
diferents generacions. 

Varietats: 100% Syrah

Suau al paladar amb molta 
elegància, amb equilibrats 
aromes i tons de fruita amb 
un llarg final en boca. És un 
vi ideal per acompanyar carns 
vermelles, plats de caça i tot 
tipus de formatges curats. 
La temperatura ideal de consum 
és entre 16-18ºC. 

(9985) VINO TINTO
HELENA SYRAH - ALIAGA

(9982) VINO MUSCAT 
PETITGRAIN LORENA - ALIAGA 

Varietats: 100% Muscat Petit Grain
Brillant amb reflexos verdosos, 

d'aroma potent i varietal amb molta 
fruita. És ideal servir-lo a una 
temperatura d'entre 10-11ºC. 

Varietats: 100% Moscatell

De fermentació alcohòlica de 30 
dies en dipòsits d'acer inoxidable 
amb parada de fermentació per 
refredament. És fresc, net, d'aromes 
principalment florals amb tocs de 
fruita fresca, d'entrada suau i ben 
equilibrat. Ideal com aperitiu, per 
acompanyar foies, formatges blaus i 
postres de fruita. La seva temperatura 
ideal és d'entre 10-11ºC.

(9984) VINO VENDIMIA TARDIA
 MUSCAT DULCE - ALIAGA

La bodega ha obtingut recentment 
premis de gran reconeixement 

internacional, 3 ors i 2 plates en el 
Challenge International du Vin de 

France 2022. 



(10108) VINO BLANCO
FINCA FONTANALS 
- FINCA FONTANALS 

(10107) VINO TINTO
FINCA FONTANALS - FINCA FONTANALS 

Varietats: Garnatxa blanca i 
macabeu.

Un vi elegant i amb 
personalitat elaborat en una 
terra que reuneix totes les 
qualitats per fer-ho: muntanya 
de llicorella, orientació nord-
est i 500m d'alçada. És un vi 
fresc i delicat, suau i fi. 

Varietats: 100% macabeu

Únic vi blanc ecològic i de 
criança kosher d'Espanya. És 
un vi molt singular, complex 
i amb múltiples matisos, tot 
un repte per als experts i 
comensals més exigents. 

Varietats: Garnatxa, merlot, 
syrah i cabernet. 

Es tracta d'un vi negre elaborat 
amb les diferents varietats, 
que donen lloc a un coupage 
equilibrat on la garnatxa aporta 
la frescor, el merlot la suavitat, el 
syrah la complexitat i el cabernet 
les aromes més madures. Un 
vi que reflecteix la personalitat 
d'una terra amb matisos propis de 
cada collita. 

(10109) VINO BLANCO
HALLELUYA - FINCA FONTANALS

Denominació d'Origen Montsant

Tots 
els vins de Finca Fontanals són ecològics! 

(10260) VINO BRACO 
ROBLE 4M BARRICA D.O. TORO

Varietats: 90% Tinta de toro, 
10% garnatxa // D.O. Toro
Gran intensitat aromàtica a fruites 
del bosc, amb notes torrades de cafè i 
espècies. En boca, apareixen aquests 
aromes i és llarg i agradable. 

(10262) VINO RANTAMPLAN
VERDEJO D.O. RUEDA

Varietats: 
100% Verdejo // D.O. Rueda

D'aromes balsàmics, amb notes 
herbàcies i fons de fruita de 

préssec i pinya. És saborós, fresc, 
afruitat i persistent en boca. 

(10261) VINO LA CUADRADA
VERDEJO SOBRE LIAS D.O. RUEDA

Varietats: 
100% Verdejo // D.O. Rueda
Vi d'intensitat mitjana-alta amb aromes 
de fruita com poma verda i amb notes 
de flors blanques. També és fresc, 
agradable i equilibrat en boca. 

(10263) VINO TERRA 
DOS MONXES D.O. RIBEIRO 

100% Treixadura 
// D.O. Ribeiro

Amb aromes de flors 
blanques, cítrics, herba i 
fruites madures. És un vi 

equilibrat i fresc per la 
seva acidesa, amb una 

estructura sedosa. 



Ameztoi és una bodega situada en un 
mantell vegetal sobre el qual creix les 
seves pròpies vinyes de cara al Cantàbric. 
Es cultiva la varietat Hondarrabi Zuri, un 
raïm amb molt bona acidesa, fresc i amb 
tocs cítrics, florals i d’herba ideal per a 
l’elaboració del txacolí.

La bodega que mira al mar

D’aromes fins i sofisticats que 
recorden a poma verda i raïm 
fresc, amb un final en boca 
ampli i aromàtic. Adquireix 
un lleuger i equilibrat punt 
d’agulla en el procés de 
fermentació. 
Servir en una copa entre 6º 
i 10º. 

Vincle entre la terra, 
el mar i les tradicions 

com a símbol d’identitat

De raïm seleccionat i 
envellit en les seves pròpies 
lies durant 8 mesos. És de 
gran intensitat aromàtica 
amb notes de fruita 
madurada, dens i amb 
bona estructura en boca, 
amb un llarg final on es 
recorden els aromes de la 
fruita. Servir entre 6º i 10º. 

Fermentat a l’estil tradicional 
en bocoi de roure francès 

de 600 litres. Destaca per la 
seva mineralitat, és nítid i 

elegant, d’una alta intensitat 
aromàtica, fresc i persistent 

en boca. Aporta tocs de 
poma, cítrics i fruita 

madura. Servir en copa 
entre 6º i 10º.  

La bodega forma part d’un conjunt de 
petits vinicultors dins de la Denominació 

d’Origen Getariako Txakolina, que 
uneixen força per recuperar el cultiu de la 

varietat del raïm local, aportant així un alt 
valor d’identitat al producte.  

(9897) TXAKOLI 
TRADICIONAL - AMEZTOI

(9898) TXAKOLI 
PRIMUS - AMEZTOI

(9899) TXAKOLI KIRKILLA - 
AMEZTOI



Begudes i destil.lats
Velles receptes, temps actuals

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. 
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.

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. 

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

Inspirat en els whisky d'Islay, 
elaborat amb plantes fumades 

amb fum de carbó i turba 
orgànica, acabat en barriques de 

roure americà extra torrades. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

(8801) DOS DEUS MEDITERRANEAN 
VERMOUTH 15% VOL. 0,75L 
- WKY REGAL 

(9368) DOS DEUS DIP 
SMOKED VERMOUTH 15% 

0,75L. WKY REGAL 

(8805) RATAFIA 
DE BELLMUNT MINA DE
 MAGNÒLIES 28% VOL. 

0,70L. - WKY REGAL

(9303) DOS DEUS 
ORIGIN RESERVE RED 

CAT. VERMOUTH 15% 0,75L. 
- WKY REGAL

(9302) DOS DEUS 
ORIGIN RESERVE 

WHITE DRY VERMOUTH 18% 
0,75L. WKY REGAL 

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

(9301) DOS DEUS ORIGIN
WHITE VERMOUTH 
15% VOL. 0,75L. - WKY REGAL 

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

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

 - WKY REGAL 



Cultivant les seves pròpies vinyes amb un mètode artesanal 
de cultiu ecològic, Mas Gatell limita la seva producció a 
26.000 ampolles per any. L'entorn, el substrat i el clima 
conjuguen amb l'ampeologia més exhaustiva, atorgant al 
raïm el seu màxim potencial per tal de compartir un cava 
sibarític distingit per una sensorialitat elegant, fina i subtil. 

Varietats: Macabeu, Xarel·lo i Parellada
Criança: 40 mesos
D'aroma a fruites cítriques i tropicals, 
fruita madura i herbes seques. Ambrosía 
presenta una bona acidesa, és llarg i de 
bombolla fina i abundant. Al final, destaca 
també la vainilla i el torrat de la fusta que 
recorda al cafè amb aromes balsàmics de 
menta fresca. 

Varietats: Garnatxa i Pinot Noir
Criança: 40 mesos

De bombolla fina, color roguenc 
i pàl·lid amb tonalitats violàcies. 

Aporta aromes d'herbes de 
tocador, fruita madura i fruita 

seca. El Rosé és fresc, saborós, 
afruitat, potent, amb lleugera 

acidesa i fi amargor. 

GUÍA PEÑÍN 2020

GUÍA PEÑÍN 2020

Les vinyes són tractades seguint un mètode 
estrictament ecològic, no s'utilitzen herbicides ni 
pesticides, només adob orgànic d'origen natural 

que permet una adequada regulació 
biòtica i ambiental. 

(9376) CAVA RESERVA 
AMBROSIA GATELL

(9378) CAVA RESERVA 
ROSE GATELL Varietats: Xarel·lo, Macebeu, 

Parellada i Chardonnay
Criança: 50 mesos
De sabor potent en boca, 
saborós i amb bona acidesa. 
Aporta una varietat d'aromes 
a lies fines, floral, herbes 
de tocador, brioix, vainilla i 
tabac. Presenta una bombolla 
fina i abundant, formant una 
corona persistent en el temps. 
De color groc pà·lid amb 
tonalitats daurades. 

GUÍA PEÑÍN 2020

La bodega ha estat premiada amb 
diferents premis com en la Guia 

de Vins de Catalunya, Guia Peñín, 
The Champagne & Sparkling Wine 

World Championship, Bacchus o 
Cinve, entre d'altres.  

(9377) CAVA GRAN RESERVA 
HERITAGE GATELL



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

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

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 

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

(8581) CERVESA ARTESANA 
MATAELEFANTES 33CL (12u) - LA 
VELLA CARAVANA

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

(10353) VINO PEDRO 
XIMENEZ selec. 1927 ROBLES

(10352) VINO PEDRO 
XIMENEZ ROBLES

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. 

- Amargor 6 de 6
- Temperatura 8-12ºC
- Alcohol 8,5%
- 130 IBU
- Copa tulipa

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 4 de 6
- Temperatura 8-12ºC
- Alcohol 5,6%
- 35 IBU
- Copa tulipa

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

(9405) VINAGRE BALSAMICO 
ARTESANO 250 MENESCAL

(9406) VINAGRE BALSAMICO
ARTESANO 750 MENESCAL

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

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

VELLA CARAVANA 

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

CARAVANA 
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