
 

VINS DEL MES PER COPES 

Cada mes us oferim vins perquè tasteu les diferents denominacions d’origen catalanes, per què degusteu 
el nostre territori amb molt de gust 

 

Gener @domontsant Juliol @do_emporda 

Febrer @dopladelbages  Agost @cava.do 

Març @doterraalta Setembre @dopenedes 

Abril @doalella Octubre @dotarragona 

Maig @doconcadebarbera Novembre @docostersdelsegre  

Juny @domontsant Desembre @d.o.q.priorat 

 

Preu de la copa – 6,00€ 

 

 



 

COKTAILS 

 

Gintònic amb estil: sense ser una amanida és original, refrescant i lleuger 

 de Beefeater – 7,30€      de Bombay     – 9,30€ 

 de Bulldog     – 10,80€     de Hendricks – 11,80€ 

 

Mojito ballarí: si vols tastar l’autèntic és aquest -  7,00€ 

   

Gimlet:el nostre toc de llima us farà somriure -  7,00€ 

 

Daiquiri:amb els millors roms del món -  7,00€ 

 

 
 



VA  DE  BLANC 

 

ALELLA 

Per acompanyar amb aquella persona especial 
Alta Alella Pansa Blanca #Pansa Blanca           24,00€ 

Vi amb aromes de flors blanques 
Pansa Blanca Raventós d’Alella#PansaBlanca         27,00€ 

 

EMPORDÀ 

Deixa’t emportar entre la brisa marina 
Cop de Vent #Macabeo i Muscat            21,00€ 

 

PLA DEL BAGES 

Fruits del mar amb fruits de la terra: 
Abadal Picapoll  @vinsabadal #picapoll          26,00€ 

 



 

 

 

PENEDÈS 

Vi amb selecció de moscatell i gewürztraminer del 2017 
Bolet Vinya Sota Bosc (ecològic) #moscatell #gewüstraminer      24,00€ 

Perquè et tirin “floretes”: un vi que sembla que hi hagi un jardí a la teva copa (Ecològic) 
Temps de Flors @sumarroca #muscat #xarel·lo #gewürztraminer     25,00€ 

Saps la sensació d'entrar a un llit amb els llençols nets? Doncs això! 
Utòpic@sumarroca #muscat #xarel·lo #gewüstraminer       38,00€ 

Una copa plena d’il·lusions, com l'emoció que et dona després de casar-te 
Honeymoon @parésbalta #parellada           28,00€ 

 

 

 

 

 



 

COSTERS DEL SEGRE 

Un as a la màniga, un tot terreny 
Raimat Chardonnay#chardonnay #viticulturasostenible       24,00€
  

RUEDA 

Si estàs estressat: un vi que et transporta als aromes tropicals  
Hermanos Lurton @BodegaBurdigala #verdejo         28,00€ 

 

VALDEORRAS  

Si vols entendre perquè els blanc gallegsestan de moda l'has de provar 
Louro @rafaelpalacios #godello #Treixadura         34,00€ 

El mestre de la Godello, la nova varietat bandera del nord d'Espanya 
As Sortes @rafaelpalacios #godello           73,00€ 

 

 

 



 

 

RÍAS BAIXAS 

Si vols degustar encara millor el peix: un Albarinyo 100% amb una acidesa molt intel·ligent 
Vionta @doriasbaixas               28,00€ 

Què té aquest raïm que ens torna bojos? 
Pazo de San Mauro #albariño            32,00€ 

 

FRANÇA 

La textura en boca de la varietat més internacional 
René Lequin-Colin @Bourgonge  #Chardonnay         48,00€ 

El màxim esplendor d'aquesta varietat 
Petit F... @Michelredde  @puillyfume #savignonblanc       46,00€ 

 

 

 



BOMBOLLES 

 

De bombolla fina i delicada 
Sumarroca Brut Reserva #Macabeo #Xarel·lo #Perallada18      20,00€
      

Per brindar amb alegria: 
Bertha Lounge @cava.do@cavabertha #parellada #xarello      29,00€ 

 

Per celebrar el que és important: 
Sumarroca Grand Cuvée brut nature gran reserva@cava.do #parellada #chardonnay 35,00€ 

 

De la suau sofisticació del gran escumós de la verema natural 
Allier Nuria Claveral @cava.do @bodegassumarroca #chardonay     38,00€ 
 

Per donar el color del paratge i la vinya...  
Rose Nuria Claverol @cava.do @bodegassumarroca #pinotnoir     37,00€ 
 
 



 

 

Heu sentit a parlar de CORPINNAT? Tasta aquest exemple d’un gran  escumós del Penedès! 
Huguet de Can Feixes Brut Nature Gran Reserva #parellada #macabeu #pinotnoir  29,00€ 

Gramona La Cuvée Gran Reserva @gramona1881 #macabeu #xarel·lo    36,00€ 

Recadero Brut Nature Terrers @recadero #xarel·lo        49,00€ 

 

Un clàssic amb el que sempre encertaràs  
Moet & Chandon Brut Imperial #chardonnay #pinotMeunier  #pinotNoir    79,00€ 
 

Bombolles que parlen francès 
Taittinger Brut@champagnetaittingerau#chardonnay #pinotnoir     84,00€ 

 

 

    

 



 

LA VIE EN ROSÉ 

 
Pels amants dels aromes dolços i afruitats 
Parvus Rosé (ecològic) @doalella #Syrah #Cabernet        26,00€ 

 

Un vi que li agradaria a l’Omar Kayyam, el poeta de les roses i el vi 
Posidonia @dopenedès @bodeguessumarroca #ulldellebre      23,00€ 

 

Per un sopar amb un final agradable 
Les sorts @domontsant #Garnatxa           20,00€ 

 

Un rosat amb personalitat: 
Chivite Las Fincas @vinosnavarra @chiviteesates #garnatxa      29,00€ 

 

 

 



NEGRES AMB ÀNIMA I NO NOMÉS AMB CARN 

 

ALELLA 

Per tenir una conversa necessària: 
Parvus Syrah @altaalella  #syrah            27,00€ 

 

EMPORDÀ 

Un vi de caràcter intens, concentrat i elegant, t’atreveixes? 
5 Finques Castell de Peralada Reserva #Cabernet #Sauvignon #Merlot #Syrah #Samsó 
#Garnatxa #Monastrell.              34,00€ 

 

PLA DE BAGES 

El més gros: vi corpulent i amb caràcter pels més valents 
Abadal Criança@Abadal #Cabernet #Sauvignon #Merlot       29,00€ 

 

 



PENEDÈS 

Per aprofundir en els sabors i olors dels fruits de la terra (Ecològic) 
Temps de Fruits #Syrahcarménère #cabernetfranc        26,00€ 

Pels emprenedors,un negre jove del Penedès ple d’idees  
Huguet de Can Feixes@Can Feixes Selecció #ull de Llebre #merlot     28,00€ 

Si estàs enamorat: un mono varietal de Syrah que us posarà romàntics 
Bòira @bodeguessumarroca #syrah           35,00€ 

 

PRIORAT 

Pels presumits: una garnatxa divertida en el cor del Priorat 
Scala dei Collita @cellersscaladei #garnatxa         32,00€ 

Et sentiràs als núvols 
Cims de Porrera #carinyera #garnatxa           36,00€ 

Un grup amb classe de la millor nota 
Clos Mogador #Garnatxa #carinyera #syrah #cabernetsavignon     98,00 € 

 

 



MONTSANT 

El millor amic de les carns: sabor viu, gustós i equilibrat 
El Pispa #Garnatxa               27,00€ 

Aquell vi que t’acompanya en totes les carns de la forma més equilibrada 
Graons #carinyena #granachanegre #Syrah         32,00€ 

Amb força però sense ser pesat 
Furvus @VinyesDomenech #garnatxa #merlot         41,00€ 

 

TERRA ALTA 

BBB: Bo, bonic i barat 
Via Terra @edetària #garnatxanegre           24,00€ 

 

SOMONTANO  

Si tens ganes de festa: explosió de fruita i alegria  
Viñas de Vero Merlot Colecció @viñasdelvero #merlot       32,00€ 

 

 



RIOJA 

Per tancar un tracte de negocis:  
Lindes de Remelluri  @remelluri #tempranillo #garnatxa #graciano    36,00€ 

Un tempranillo dels de sempre 
Artadi Ardanza Reserva @viñasdegain #tempranillo        48,00€ 

Els clàssics no moren mai 
Viña Ardanza Reserva #garnatxa #tempranillo         46,00€ 

 

RIBERA DEL DUERO 

L’exòtic: amb aromes a fruita negre, espècies i cafè  
Tarsus Reserva#Tinta del País #Cabernet #Sauvignon @doriberadelduero   32,00€ 

Pels amants de la tinta fina: 
Finca Resalso @riberadelduero @bodegasemiliomoro #tintafina     26,00€ 

L'experiència és un grau 
Hacienda Solano Viñas Viejas #tintafina          42,00€ 

 
 
 



"Quisiera ser tan aalto cómo la luna" 
Aalto  #tintafina               58,00€ 

Un clàssic amb presencia y distinció 
Vega Sicilia Valbuena 2015 #tintafina #merlot          184,00€ 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tinta fina, molt fina i golosa 
Mauro 2017 #tintafina #syrah            58,00€ 

Mauro Vs 2016 #tintafina             89,00€ 

 

TORO 

Vins amb estructura i classe 
San Roman #tintadetoro             62,00€ 

 

 

 



 

BIERZO 

Si busques parella: un vi del Bierzo que t’anima el cor  
El Castro de Valtuille @raulperezbodegasyvinos #mencía       27,00€ 

 

FRANÇA 

Si vols ser un #winelover els has de conèixer 
Bad Boy @Bordeaux #merlot            48,00€ 

Michel Voarick @PernardVergelesses #pinotnoir        58,00€ 

 

ITALIA 

La alegria feta en vi 
Amaranto @Maremmatoscana #sangiovese          36,00€ 

 

 

 



 

 

 

DOLCE VITA 

 

Un vi blanc austríac dolcet  que inspira… 
Sommer Spätlese Gewürztraminer #burgenland #sommer #gewüzrtraminer   25,00€ 

 

Un vi  ple de sol que recorda a les panses, figues, mel i… 
Toro Albalá Don PX de Pasas @montillamoriles @toroalbala #pedroximenez   30,00€ 

 

 

 

 

 

 



ALCOHOL FREE 

 

L’aigua mineral que et mou: 
Viladrau, Parc Natural del Montseny (Girona)       1/2L  2,30€ 

                1L  2,80€ 

Aigua bicarbonatasodicogaseosa amb un punt salí que és la canya! 
Vichy Catalan, Caldes de Malavella (Girona)          2,40€ 

 

Quelcom refrescant i que et senti bé? 
Te o infusió freda del dia             3,50€ 

 

Vi des alcoholitzat, per gaudir de les aromes del Moscat i conduir donant OO 
Natureo @familiatorres1870 #muscat         Blanc 15,00€ 

                Negre 15,00€ 

 

 



 

 

BEER OBSESSION 

Mediterràniament... 
Estrella Damm               2,90€ 
 
Tot el sabor sense gota d’alcohol  
Free damm 0,0%               2,80€ 
 
Aquesta cervesa és un cupatge de malta i blat macerat amb pell de regalèssia, taronja i coriandre! 
Inèdit de Damm               4,60€ 
 
Una cervesa tipus alsaciana: més elegant impossible 
AK Damm                4,00€ 
 
T’agraden les cerveses amb cos tipus marzen? Doncs aquesta és un MUST 
Voll Damm                3,50€ 
 
 


