
VA  DE  BLANC 
 
ALELLA 

Per degustar la pansa blanca nua de sulfits           

Tallarol @altaalella #pansablanca #natural         37,00 

Vi amb aromes de flors blanques 

Pansa Blanca @raventós #pansablanca          28,00 

 

EMPORDÀ 

A part del macabeu tens un cupatge de lladoner blanc i roig 

Nacre Cap de Creus @vinsderelat #macabeo #lledonerblanc #lledonerroig   28,00 

Estàs pensant en demanar arrossos i marisc? Aquest es el teu vi 

Flor d'Albera @cellermartifabra #muscat          34,00 

PLA DE BAGES 

Fruits del mar amb fruits de la terra: 

Abadal Picapoll  @vinsabadal #picapoll          28,00 



PENEDÈS 

Et sentiràs com enmig del bosc a la tardor 

Bolet Vinya Sota Bosc #ecològic #moscatell #gewüstraminer      28,00 

Perquè et tirin “floretes”: un vi que sembla que hi hagi un jardí a la teva copa 

Temps de Flors @bodeguessumarroca #ecològic #muscat #xarel·lo #gewürztraminer 25,00 

Saps la sensació d'entrar a un llit amb els llençols nets? Doncs això! 

Utòpic@bodeguessumarroca  #xarel·lo          41,00 

Una copa plena d’il·lusions, com l'emoció que et dona després de casar-te 

Honeymoon @parésbalta #ecològic #vegà#parellada        31,00 

Exòtic, elegant amb caràcter molt mediterrani 

Savinat @gramona #sauvignon blanc                                                                                                        35.00 

De vinyes velles en vas de raïm collita a ma natural 

Gran Angular @Mascomtal #xarel·lonatural          29,00 



COSTERS DEL SEGRE  

Un blanc criat amb roure que us casarà amb tot!        

Oda blanc @castelldelremei #macabeu #chardonnay        32,00 

 

MONTSANT 

Tota la grandesa dels blancs en ànima de negres de la mà de Sara Pérez i René Barbier 

Dido "La Universal" @venuslauniversal#ecològic #macabeu #garnatxablanca   49,00 

La vinya vella expressa la seva saviesa 

Acústic @celleracustic #garnatxa blanca                                                                                                 28,00           

 

TERRA ALTA 

Carnositat, volum, estructura i delicadesa. El raïm de moda. 

Els Amelers @lafou #garnatxablanca           39,00 

Un clàssic sempre actual 

Barbara forés @cellerbarbarafores #garnatxa blanca                          27,00      

 



RUEDA 

Si estàs estressat: un vi que et transporta als aromes tropicals  

Hermanos Lurton @bodegaburdigala #verdejo          31,00 

Coneixes l’altre raïm rueda? 

Jose Pariente @josepariente #sauvignonblanc                                                                                      29,00 

 

VALDEORRAS  

Un vi pensat pel nas d’Or, el gran sumiller David Seiges 

Manar dos Seixas @gallinadepielwines #treixadura        42,00 

El mestre de la Godello, la nova varietat bandera del nord d'Espanya       

As Sortes @rafaelpalacios #godello           77,00 

El seu nom ho diu tot : vinyes petites del poble 

Pezas da Portela @bodegasdevaldesil #godello #BFB                                                                       58,00 

 

 



RÍAS BAIXAS 

Si vols degustar encara millor el peix: un Albarinyo 100% amb una acidesa molt intel·ligent 

Terra de Godos @pedralonga #albariño          30,00 

Què té aquest raïm que ens torna bojos? 

Pazo de San Mauro @marquesdevargas #albariño        38,00 

  

FRANÇA  

La textura en boca de la varietat més internacional 

René Lequin-Colin @bourgonge  #chardonnay         52,00 

El màxim esplendor d'aquesta varietat 

Petit F... @michelredde  @pouillyfume #savignonblanc       49,00 

 



BOMBOLLES 

 

De bombolla fina i delicada 
Sumarroca Brut Reserva #macabeo #xarel·lo #parellada       25,00
      
Per brindar amb alegria: 
Bertha Lounge Brut @cavabertha #parellada #xarel·lo       32,00 

Per celebrar el que és important: 

Gran Reserva Brut Nature @bodeguessumarroca #parellada #macabeo#xarel·lo        35,00 

De la suau sofisticació del gran escumós de la verema natural 

Allier Nuria Claverol Brut @bodeguessumarroca #chardonay      41,00 

Per donar el color del paratge i la vinya...  

Rose Nuria Claverol @bodeguesssumarroca #pinotnoir       39,00 

La macabeu com a solista d’aquesta obra   

Agusti Torello Mata G.R @agustitorellomata #barrica #macabeu     31,50
  

 



Heu sentit a parlar de CORPINNAT? Tasta aquest exemple d’un gran  escumós del Penedès! 

Huguet Brut Nature @canfeixes #parellada #macabeu #pinotnoir     37,00 

Corpinnat Innoble @gramona #xarel·lo          39,00 

Imperial @gramona1881 #macabeu #xarel·lo         48,00 

Terrers Brut Nature @recaredo #xarel·lo #macabeu #parellada     53,00 

Bombolles que parlen francès 

Brut Imperial @moetchandon #chardonnay #pinotnoir       92,00 

Yellow Label @veuveclicquot #chardonnay #pinotnoir       94,00 

Follies Marquetterie @champagnetaittinger #chardonnay #pinotnoir    136,00 

Billecart-Salmon  #brutrosé             127,00 

Cristal @louisroederer #chardonnay #pinotnoir        289,00 

Bollinger Especial Cuvée #grancru #champenoise         97,00 



LA VIE EN ROSÉ 

Pels amants dels aromes dolços i afruitats 

Parvus Rosé @doalella#ecologic#syrah #cabernet        28,00 

Un vi que li agradaria a l’Omar Kayyam, el poeta de les roses i el vi 

Posidonia @dopenedès @bodeguessumarroca #ulldellebre      25,00 

Per un sopar amb un final agradable 

Les sorts @domontsant #garnatxa           28,00 

Un rosat amb personalitat: 

Chivite Las Fincas @vinosnavarra @chiviteesates #garnatxa      33,00 

Un encert per gaudir de “la vie en rose” 

Flor de Muga @doriojabodegasmuga #garnatxa         39,00 

Un vi d’un latre planeta? 

Mart @dopenedés @gramona #xarel·lovermell         25,00 

Un rosat d’alçada, vibrant i fresc 

Jhana @docostersdelsegre @castelld’encus #merlot #petitverdot     49,00 



NEGRES AMB ÀNIMA I NO NOMÉS AMB CARN 

 

ALELLA 

Per tenir una conversa necessària: 

Parvus Syrah @altaalella #syrah            35,00 

Si vas de marxa amb carn agrada molt 

El Rumbero @oriolartigasviticultors #merlot #garnatxa #syrah     32,00
      

PLA DE BAGES 

El més gros: vi corpulent i amb caràcter pels més valents 

Matís @abadal #cabernet #merlot           29,00 

Encara no has tastat aquesta varietat? Entendràs la essència de la D.O Pla del Bages 

Oller del Mas Picapoll Negre @ollerdelmas #ecològic #picapoll      73,00
           

 



EMPORDÀ 

Un vi de caràcter intens, concentrat i elegant, t’atreveixes? 

5 Finques @castelldeperalada  #cabernet #merlot #syrah #samsó #garnatxa    37,00 

Es diu així però es el millor acompanyament que pot tenir un vi 

Finca Malaveïna @castelldeperalada  #merlot #cabernet       52,00 

Gresa @vinyesd’olivardots #carinyena #garnatxa #syrah #cabernet     43,00 

 

PENEDÈS 

Per aprofundir en els sabors i olors dels fruits de la terra  

Temps de Fruits @bodeguessumarroca #eco #pinotnoir #carménère #malbec  26,00 

Pels emprenedors,un negre jove del Penedès ple d’idees  

Huguet Selecció @canfeixes #ulldellebre #merlot        37,00 

Si estàs enamorat: un mono varietal de Syrah que us posarà romàntics 

Bòria @bodeguessumarroca #syrah           38,00 

 



PRIORAT 
Et sentiràs als núvols 
Vi de Vila @cimsdeporrera #carinyera #garnatxa        47,00 
Una garnatxa fresca i sobradament preparada 
La Fredat @casagrandelsiurana #garnatxa          65,00 

Un vi on el terroir es paladeja  
Les Terrasses @alvaropalacios #garnatxa #carinyena                 59,00 
Un grup amb classe de la millor nota             
Clos Mogador #garnatxa #carinyera #syrah #cabernet       137,00  
 
MONTSANT 
El millor amic de les carns: sabor viu, gustós i equilibrat 
El Pispa  @vinosdelpasante #garnatxa           29,00 

Aquell vi que t’acompanya en totes les carns de la forma més equilibrada 
Far Del Sud @bodeguessumarroca #terraalta #granachanegre #ecològic    26,00 

Amb força però sense ser pesat 
Furvus @vinyesdomenech #garnatxa #merlot         44,00 
El nostre negre de sabor de mar i muntanya 
Dido La Universal #mediterrani#orgànic#vinyesjoves       32,00 



TERRA ALTA 

BBB: Bo, bonic i barat 

Via Terra @edetària #garnatxa            27,00 

Potser que ploris, segurament et caurà alguna 

Llàgrimes de tardor @agrícolasantjosep #garnatxa #carinyena #syrah #cabernet  21,00  

Deliciosa i armónica simfonia de garnatxes amb criança 

Coma d’en Pou @barbarafores #garnatxapeluda #garnatxanegra     49,00  

 

CONCA DE BARBERÀ 

El primer vi negre de Trepat, Conca de Barberà power 

Trepat @carlesandreu #trepat            39,00 

La part més freda de les muntanyes de Prades 

Cara Nord @caranord #garnatxa #syrah #garrut        24,00 

De vinyes molt velles del monestir 

Abadia de Poblet Negre @trepat #garnatxa #garrut #ulldellebre     39,00 



SOMONTANO  

Si tens ganes de festa: explosió de fruita i alegria  

Viñas de Vero Merlot Colecció @viñasdelvero #merlot       35,00 

El vi més mimat del celler per celebrar-ho tot 

Secastilla @viñasdelmero #garnatxanegre          54,00 

 

RIOJA 

Per tancar un tracte de negocis:  

Lindes de Remelluri  @remelluri #tempranillo #garnatxa #graciano    39,00 

Un tempranillo dels de sempre 

Marqués de Murrieta Reserva @viñasdegain #tempranillo      53,00 

Els clàssics no moren mai 

Viña Ardanza Reserva #garnatxa #tempranillo         55,00 

Per tancar el quartet... una mica diferent 

San Vicente @sierracantabria #tempranillopeludo        67,00 

Un vi amb cos que et fa sentir bé 

Roda Reserva Haro #tempranillo#graciano#garnatxa       54,00 



RIBERA DEL DUERO 

L’exòtic: amb aromes a fruita negre, espècies i cafè  

Tarsus Reserva #tintadelpais #cabernet           38,00 

Pels amants de la tinta fina: 

Finca Resalso @bodegasemiliomoro #tintafina         31,00 

Una bona tinta fina que mai passarà de moda 

Pesquera Reserva  #tintafina             73,00 

Un clàssic amb presencia y distinció 

Valbuena nº5 @temposvegasicilia #tintafina #merlot       191,00 

CASTILLA Y LEÓN 

Tinta fina molt fina i golosa 

Mauro Vs  #tintafina              97,00 

Vi natural l’expressió d’una finca i un terroir  

Viña Almate La Guindalera @alfredomaestro #tempranillo      56,00 



TORO 

Vins amb estructura i classe  

San Roman #tintadetoro             65,00 

Almirez @tesodelamonja @tesodelamonja #tintadetoro       34,00 

Hermanos Lurton Cuesta Grande @elalbalurton #vegano #tintadetoro    31,00 

 

 

 

BIERZO 

Si busques parella: un vi del Bierzo que t’anima el cor  

El Castro de Valtuille @raulperezbodegasyvinos #mencía       29,00 

Amb un ram de flors sobre la taula 

Petalos del Bierzo @descendientesdejpalacios #mencia       33,00 

 

 



FRANÇA 

Si vols ser un #winelover els has de conèixer 

Bad Boy #bordeaux #merlot             55,00 

Un vi que et fa viatjar als seus origens 

Michel Voarick @pernardvergelesses #bourgonge #pinotnoir      66,00 

A la cabernet la va fer Deu i la Pinot Noir el Diable 

Louis Latour Cuvee #bourgonge #pinotnoir          52,00 

Rudolf  Steiner escolliria aquest 

Chapotieur La Bernardine @chateneuf-dupap #biodinamic #garnatxa #syrah   94,00 

 

ITALIA 

La alegria feta en vi 

Amaranto @poderesancristofono #sangiovese         39,00 

 

 



DOLCE VITA 

 

Un vi blanc austríac dolcet  que inspira… 

Stallmann-Hiestand Eiserne Hand #riesling #semidolç       35,00 

Un raïm recuperat d’Australia 

Mataró @altaalella               34,00 

Un vi  ple de sol que recorda a les panses, figues, mel i… 

Toro Albalá Don PX de Pasas @montillamoriles @toroalbala #pedroximenez   33,00 

No agafaràs fred amb aquest vi 

Gramona  #riesling  #videglaç            37,00 

Un plaer per els sentits 

Tokaji Oremus Harvest @vegasicilia #furmint #harslevelu      42,00 

Delicat i sensual  

Casta Diva Cosecha Miel @Gutierrez de la Vega #moscateldealejandria    40,00 

 



COKTAILS 

 

Negroni:Ginebra, Campari i Vermut.           12,00 

French 75: Ginebra, Llimona i Cava.              9,70 

ApperolSpritz: Apperol, soda i Cava              9,70 

LemonDrop: Vodka, Cointreau, llimona             9,70 

Expresso Martini: Cafè, Vodka, licor de cafè            9,70 

              

Combinat Ginebra Whiskey / Xarrup Combinat Ron Licors 

Beefeater – 9,40 Cardhu – 12,40 / 9,00 Bacardi Silver – 9,00 Sandeman Port – 7,00 

Bombay     –  9,40 Glenfiddich – 12,40 / 9,00  Cacique – 9,50 Calvados – 7,70 

Bulldog     – 12,50 Macallan 12 – 13,80 / 10,00  Brugal – 9,80  Carlos I – 9,80 

Hendricks – 13,50 Highland Park – 13,80 /10,00 Havana Club – 9,60 Hennessy -  11,00 

 

Copa de vi                  6,80 



BEER OBSESSION 

 
Mediterràniament... 
Estrella Damm               3,50 
 
Tot el sabor sense gota d’alcohol  
Free damm 0,0%               3,50 
 
Cervesa amb un cupatge de malta i blat macerat amb pell de regalèssia, taronja i coriandre! 
Inèdit de Damm               5,50 
 
Una cervesa tipus alsaciana: més elegant impossible 
AK Damm                5,00 
 
T’agraden les cerveses amb cos tipus marzen? Doncs aquesta és un MUST 
Voll Damm                4,50 
 
 

 

 



ALCOHOL FREE 

 

L’aigua mineral que et mou: 

         1/2L  2,40     1L  3,50 

Aigua bicarbonatasodicogaseosa amb un punt salí que és la canya! 

Vichy Catalan, Caldes de Malavella (Girona)          3,10 

 

Quelcom refrescant i que et senti bé? 

Te o infusió freda del dia             3,80 

 

Vi des alcoholitzat, per gaudir de les aromes del Moscat i conduir donant OO 

Natureo @familiatorres1870 #muscat         Blanc 16,00 

                Negre 16,00 

 


