
nom

escumós 7,00€

vins per copes i en porró
bodega anyadavarietatd.o.tipus

gran reserva 
de la finca

raventós i 
blanc

conca del riu 
anoia

xarel·lo, macabeu, 
parellada 2015

blanc
garnatxa 
brisada

v.t. 
tarragona 2016tuets garnatxa

pvp
porró

pvp
copa

-

6,00€2015 -

4,00€2015 12,00€

6,00€2015 -

9,00€2016 -

4,00€2015 22,00€

4,00 12,00€

vermut

negre

negre

negre

blanc coca d’or coca i fitó terra alta garnatxa, macabeu

país

catalunya

agricultura

biodinàmica

cata

lleuger i fresc

lleuger i fresc

untuós

lleuger i fluid

lleuger i fluid

amb cos

catalunya

catalunya

ecològica no 
certificada

ecològica

syrah natural castell d’age penedès catalunya syrah biodinàmica

comunica comunica montsant catalunya
garnatxa, carinyena 
i syrah biodinàmica

amistat amistat
catalunya 
nord frança garnatxa biodinàmica

vermut reserva mossons sabadell catalunya ecològica

nom

manzanilla 4,00€

vins generosos
bodega criançavarietatd.o.tipus

manzanilla maruja
juan 
piñero

sanlúcar de 
barrameda

palomino fino criança biològica 
en bota

fino xerez
faustino 
gonzalez

pvp
ampolla

pvp
copa

28,00€

8,50€ 60,00€

10,00€ 73,00€

8,00€ 56,00€

7,00 25,00€

oloroso

palo cortado

amontillado
amontillado  en rama 
cruz vieja

país

espanya

vinificació

fermentat en DAI

espanya fermentat en bota

palo cortado en rama 
cruz vieja

criança biològica i 
oxidativa en bota

criança biològica en 
bota

criança biològica en 
bota

fino en rama cruz vieja

palomino fino

palomino fino

palomino fino

palomino fino

espanya

espanya

espanya

fermentat en bota

fermentat en bota

fermentat en bota

criança biològica i 
oxidativa en bota

nom

5,00€

vins dolços
bodega anyadavarietatd.o.

jurançon 
reserve

chateau 
lafitte jurançon petit manseng 2013

mediterrani baix penedès 2016sicus xarel·lo

pvp
ampolla

pvp
copa

48,00€

7,90€2015 37,00€

7,00€2013 65,00€

8,50€2015 82,00€

9,90€2003 72,00€

7,60€ 73,00€

moscato rosa elena walch alto adigio moscato rosa

país

frança

agricultura

biodinàmica

cata

lleuger i fresc

lleuger i fresc

fresc, aromàtic

intens, aromàtic

intens, carnós

intens, sedós

italia

catalunya

sostenible

biodinàmica

vin doux du 
soleil sclavus cephalonia grècia muscat biodinàmica

solera 1990 mas estela empordà catalunya garnatxa negra biodinàmica

vin santo hatzidakis santorini grècia assyrtiko, aidani orgànica

vinificació

dai

àmfora

dai

bota

dai

nom

lager 3,00€

cerveses
fabricant %volingredientszonatipus

estrella 
damm damm barcelona

malta d’ordi, arròs, llúpol, 
llevat, aigua 5,4

lager
damm 
inedit barcelona 4,8damm

malta d’ordi,llúpol, 
llevat, aigua

pvp
0,75

pvp
0,3

-

3,10€7,2 -

5,00€4,4 12,00€

6,20€5,9 -

4,00 11,00€

white ale
vi blanc

blonde ale

lager 
marzënbier voll damm damm barcelona

malta d’ordi, arròs, blat de 
moro, llúpol llevat, aigua

país

catalunya

agricultura

-

cata

equilibri, 
frescura
cítrics,
especies
intensitat, 
persistencia

cítrics, herbes

lleuger i fluid

catalunya

catalunya

-

-

cítrics l’estupenda
sant cugat 
del vallès catalunya

malta d’ordi i blat, llúpol, llimona, 
aranja, llima, te verd, llevat, aigua ecològica

vi blanc catalunya
malta d’ordi i blat, vi eco valldolina 
xarel·lo, llúpol, llevat, aigua ecològica

oloroso en rama cruz 
vieja

faustino 
gonzalez
faustino 
gonzalez
faustino 
gonzalez

xerez

xerez

xerez

criança

bota

àmfora

dai

bota

bota

dai bota

11,00€2009 78,00€complex, sedós vin santo coltibuono chianti classico italia trebbiano, malvasia orgànica bota bota

sant cugat 
del vallèsl’estupenda

tots els preus porten iva inclóssi tens dubtes pregunta’ns



nom

22,00€

vi escumós - lleuger
bodega anyada varietatd.o.-zona

tinc set ancestral mas candí penedès macabeu, xarel·lo2016

vitalitat penedès2018còsmic parellada

pvp

25,00€2015

25,00€2014

28,00€2015

25,00€

reserva brut 
nature

maria rigol 
ordi cava

macabeu, xarel·lo, 
parellada

país

catalunya

agricultura

-

cata

lleuger i fresc

lleuger i fresc

catalunya

catalunya

ancestral julià bernet penedès catalunya biodinàmica

llopart cava biodinàmica

vinificació

dai

dai

dai

natural - dai

criança

8 mesos en ampolla

criança en ampolla

dai

28,00€de nit
raventós i 
blanc

conca del riu 
anoia2017

brut especial 
edition cava2014torelló

40,00€2015

60,00€  -

80,00€  -

30,00

gran reserva 
de la finca

raventós i 
blanc

catalunya ecològicalleuger i fresc

lleuger i fresc

catalunya

catalunya

ecològica

brut reserva pouillon champagne frança biodinàmica

fruence brut 
nature frank pascal champagne frança -

dai

àmfora

dai

bota

dai - botalleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

reserva brut 
nature

conca del riu 
anoia

catalunya

xarel·lo

macabeu, xarel·lo, 
parellada, chardonnay
macabeu, xarel·lo, 
parellada, monastrell
macabeu, xarel·lo, 
parellada
macabeu, xarel·lo, 
parellada

p. noir, p. meunier, 
chardonnay
p. noir, p. meunier, 
chardonnay

biodinàmica

biodinàmica

biodinàmica

2a ferm. en ampolla, 
criança 24 mesos 

criança en ampolla

2a ferm. en ampolla, 
criança 26 mesos 
2a ferm. en ampolla, 
criança 18 mesos 
2a ferm. en ampolla, 
criança 24 mesos 
2a ferm. en ampolla, 
criança 36 mesos 

2a ferm. en ampolla, 
criança 36 mesos 

24 mesos en ampolla

44,00€reserva especial rimarts cava macabeu, xarel·lo2011

colet navazos
reserva extra brut

penedès2018colet parellada

98,00€2015

72,00€2014

28,00€2015

50,00€

reserva 
particular recaredo cava

macabeu, xarel·lo, 
parellada

catalunya

-

voluminós, 
cremós

catalunya

catalunya

vej antico 
metodo clasico podere pradarolo penedès catalunya biodinàmica

clos lentiscus cava biodinàmica

dai

dai

dai

natural - dai

8 mesos en ampolla

criança en ampolla

dai

92,00€cuvée 
efflorescence maire courtin

conca del riu 
anoia2017

les rachais
brut nature

champagne2010francis boulard

28,00€2018

150,00€

rosé brut nature clos lentiscus

catalunya ecològica

catalunya

frança

biodinàmica

dai

foudre

dai

sumoll reserva 
familiar b. de noir

penedès

catalunya

xarel·lo

macabeu, xarel·lo, 
parellada, chardonnay
macabeu, xarel·lo, 
parellada, monastrell

chardonnay

samsó

biodinàmica

biodinàmica

biodinàmica

2a ferm. en ampolla, 
criança 24 mesos 

criança en ampolla

2a ferm. en ampolla, 
criança 72 mesos 
2a ferm. en ampolla, 
criança 72 mesos 
2a ferm. en ampolla, 
criança 70 mesos 

2a ferm. en ampolla, 
criança 25 mesos 

40,00€2015
beaufort fréres 
b.de noir/b. nature andre beaufort aude di 

narbonne
frança ecològica 1a ferm. bota

lleuger i 
mineral

pinot noir
2a ferm. en ampolla, 
criança 15 mesos 

voluminós, 
cremós

voluminós, 
cremós

voluminós, 
tànic
estructurat, 
cremós
estructurat, 
cremós
estructurat, 
cremós

85,00€2016 champagne frança biodinàmica natural - daichardonnay, p. noir criança en ampolla
voluminós, 
tànic

130,00€

le rosé brut chartogne-taillet

champagne2014 frança
ecològica no 
certificada daimeunier

2a ferm. en ampolla, 
criança 60 mesos 

estructurat, 
cremós

estructurat, 
cremós

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

vi escumós - untuós

vi escumós - rosat

rosé de saignée

22,00€2018 montsant catalunya biodinàmica daisyrah -fresc, sec

27,00€

trencaclosques pascona

penedès2017 catalunya ecològica diposit de sumoll -fresc, sec

vi rosat

gaintus one 
night’s rose

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

tots els preus porten iva inclós

christoph mignon



nom

22,00€

vins blancs - lleuger
bodega anyada varietatd.o.-zona

can roda blanc can roda alella
pansa blanca, 
muscat2018

bivac penedès2018valldolina xarel·lo, viognier

pvp

22,00€2018

22,00€2018

25,00€2017

25,00€2018

22,00€

clar natural finca parera penedès
xarel·lo, chardonnay, 
gewürztraminer

país

catalunya

agricultura

-

cata

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

catalunya

catalunya

biodinàmica

ecològica

terralba
albarizas de 
terrabujena cadis espanya palomino fino -

teulera mascorrubí 
heretat

catalunya catalunya parellada -

isolano valdibella sicilia itàlia catarrato extra 
lucido

biològica

vinificació

dai

dai

natural - dai

dai 

dai

criança

dai

dai

dai

dai

dai

dai dai

27,00€biu riesling batlliu de sort costers de segre riesling, viognier2016

els liants empordà2018els liants xarel·lo

27,00€2015

30,00€2018

32,00€2018

33,00€2017

27,00€

civitas lunaria orsogna terre di chieti pecorino

catalunya sosteniblelleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

itàlia

catalunya

biodinàmica

ecològica

essencial joan rubió penedès catalunya xarel·lo biodinàmica

la rumbera oriol artigas alella catalunya pansa blanca ecològica

ginesta parés baltà gewürztraminer biodinàmica

dai

natural - dai

dai

natural - dai

dai

dai

dai

dai

bota i dai

dai

natural - dai dai

37,00€2015ull gris celler credo ull de llebre biodinàmica natural - dai bota i dai

22,00€de cap a peus joc jordi oliver empordà garnatxa, macabeu2017

sol a sol toledo2014esencia rural airen

27,00€2018

27,00€2016

28,00€2017

30,00€2015

25,00€

martialis
can morral 
del molí

costers 
d’ullastrell macabeu

catalunya
-de mig cos

catalunya

espanya

ecològica

ecològica

foranell picapoll joaquim batlle alella catalunya picapoll ecològica

perill blanc 
amfora clos lentiscus penedès catalunya xarel·lo biodinàmica

corbières blanc
domaine des 
deux clés languedoc frança

macabeu, garnatxa, 
vermentino biodinàmica

dai

natural - dai

dai

dai

natural-
àmfora

bota

dai

dai - bota

bota

àmfores

natural - dai bota

33,00€al canon
domaine des 
sarradels

côtes du 
rousillon

carinyena, garnatxa 
gris, macabeu2017

taleià brisat costers del segre2017castell d’encús
sauvignon blanc, 
semillon

50,00€2015

50,00€2016

62,00€2016

30,00€2015

44,00€

cool moon
les enfants 
sauvages côtes catalanes

frança ecològica

untuós

frança

catalunya

orgànica

ecològica

iago’s wine 
chinuri iago’s wine kartli-mukhrani geòrgia chinuri ecològica

zibibbo in 
phitos cos t. siciliane italia zibibbo ecològica

coca d’or coca i fitó terra alta catalunya garnatxa, macabeu

natural-
ciment
natural-dai
bota
natural-
foudre

bota

bota

dai

bota

bota

dai - bota dai - bota

33,00€blanc de gresa
vinyes
d’olivardots

empordà
garnatxa blanca/gris/
rosada, carinyena2015

t’estimi 2017somni d’estiu lledoner roig/blanc

42,00€2015

45,00€2017

45,00€2014

50,00€2006

40,00

vino di sasso sclavos cephalonia robola

catalunya

untuós grècia

catalunya ecològica

xarel·lo pairal can rafols 
dels caus

penedès catalunya xarel·lo biològica

passolento
castelli di 
jesi

la marca di 
san michele itàlia veredicchio ecològica

vej bianco 
antico podere pradarolo emilia romagna itàlia malvasia di candia

aromatica
orgànica

dai - bota

natural - dai

dai

bota

foudres

dai - bota

bota

dai

ampolla

bota

natural - dai demi-muids

50,00€2016terra de cuques terroir al limit priorat catalunya muscat, pedro 
ximénez biodinàmica bota demi-muids

53,00€siuralta gris vins nus montsant garnatxa gris2017

mas del gaio
conca del 
barberà2018escoda-sanahuja

parellada, macabeu, 
garnatxa blanca

68,00€2017

76,00€2014

55,00

tardatio clos dels guarants penedès malvasia de sitges

catalunya ecològica

catalunya

catalunya

ecològica

nun vinya 
dels taus enric soler penedès catalunya xarel·lo biodinàmica

natural - 
bota
natural - 
àmfora

natural - dai

bota

diposit de 
ciment

àmfora

dai - bota

bota

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

lleuger i fresc

penedès

penedès

catalunya

catalunya

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

macabeu, garnatxa 
blanca/gris, vermentino

natural-
àmfora

natural-
àmfora

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

untuós

empordà

ecològica no 
certificada

ecològica

biodinàmica

biodinàmica

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

vins blancs - mig cos

vins blancs - untuós

tots els preus porten iva inclós



nom

23,00€

vi negre - lleuger
bodega anyada varietatd.o.-zona

quico
can morral 
del molí

costers 
d’ullastrell

ull de llebre, 
garnatxa2018

exibis pla de bages2018
can serra dels 
exibis

cabernet sauvignon, 
sumoll, mondó

pvp

25,00€2014

25,00€2016

25,00€2017

28,00€2017

25,00€

9 set 2 joc jordi oliver empordà
garnatxa, syrah, c. 
sauvignon, c. franc

país

catalunya

agricultura

ecològica

cata

lleuger i fluid

lleuger i gustós

catalunya

catalunya

-

biodinàmica

alaviana floris legere calatayud espanya garnatxa, syrah

la malkerida bruno & david utiel-requena espanya bobal

el petit carlania carlania conca del 
barberà

catalunya trepat

vinificació

dai

dai

dai

dai 

dai

criança

dai

dai

bota

dai-bota

dai

natural-dai dai

30,00€comunica celler comunica montsant
garnatxa, carignena, 
syrah

2017

eau la bouche
côtes du 
roussillon

2018
en attendant la 
pluie

syrah, carignena

34,00€2017

38,00€2018

40,00€2013

32,00€

sumoll partida creus penedès sumoll

catalunya

catalunya

frança

biodinàmica

ecològica

nero de sort batlliu de sort
costers del 
segre catalunya pinot noir

quirico pietra culpa aglianico -

dai

dai

natural-dai

natural - pvc

dai

dai

dai

dai

dai bota

45,00€2017xinomavro thymiopoulos xinomavro biodinàmica dai dai

25,00€indicat la figuera la sindicat montsant garnatxa2018

pardalasses priorat2015aixalà alcait garnatxa, carinyena

30,00€2016

32,00€2015

33,00€2016

39,00€2017

28,00€

corbieres rouge
dmaine des 
deux clés languedoc

catalunya -de mig cos

frança

catalunya

biodinàmica

ecològica

bobastrell pedro olivares bullas espanya bobal, monastrell biodinàmica

valtolla rosso croci emilia romagna itàlia barbera, bonarda orgànica

brutus
herederos hnos.
ribas v.t. mallorca espanya gargallosa, syrah orgànica

ciment

dai

natural-dai

dai

natural-
ciment

ciment

bota

bota

dai

ciment

dai bota

40,00€saignee rosso aldo viola terre siciliane
syrah, nerello, 
mascalese, perricone2017

navel vino rosso 2010il poggio barbera, bonarda

46,00€2017

65,00€2013

30,00€2017

45,00€

planetes de nin
garnatxes en àmfora

familia nan ortiz priorat

itàlia orgànica

amb cos

catalunya

itàlia

biodinàmica

orgànica

cimbanta tenute dettori
romangia igt 
rosso itàlia monica biodinàmica

dido la universal venus universal montsant catalunya garnatxa, c. sauvig-
non, syrah, merlot

natural-dai

natural-dai

natural-
bota

dai

bota

àmfora

ciment

ciment
bota-àmfora-
formigó

30,00€la lluna vella balaguer i cabré priorat garnatxa2014

tranquil negre 2001brutal carinyena, garnatxa

44,00€2016

47,00€2016

50,002015

60,00€2014

40,00

amistat rouge amistat catalunya nord garnatxa

catalunya

amb cos frança

catalunya -

hochar château musar bekaa valley líban
cinsault, garnatxa, 
c.sauvignon, carinyena

biològicajadis leon barral carinyanea, syrah, 
garnatxa

4 kilos 4 kilos mallorca espanya callet

fibra de vidre

dai

natural-pvc

ciment

ciment

bota

bota

bota

bota

bota

dai-bota-
foudre bota

55,00€2015el casot l’infernal priorat catalunya garnatxa biodinàmica natural-dai bota

95,00€clos fontà mas d’en gil priorat garnatxa, carinyena2014

arbossar priorat2015escoda-sanahuja carinyena 108,00

catalunya

catalunya

bota

dai

bota

bota

naoussa

campania

grècia

itàlia

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

de mig cos

garnatxa

natural-
ciment

amb cos

amb cos

amb cos

amb cos

amb cos

amb cos

amb cos

amb cos

terra alta

ecològica

biodinàmica

biodinàmica

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

nom bodega anyada varietatd.o.-zona pvppaís agriculturacata vinificació criança

vi negre- mig cos

vi negre - amb cos

lleuger i gustós

lleuger i gustós

lleuger i fluid

lleuger i fluid

lleuger i fluid

lleuger i fluid

lleuger i fluid

lleuger i gustós

lleuger i gustós

lleuger i gustós

biodinàmica

biodinàmica

biodinàmica

biodinàmica

ecològica

emilia romagna

garnatxa, carinyena, 
syrah

catalunya nord frança

ecològica

biodinàmica

ecològica

orgànica

tots els preus porten iva inclós


