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“Bell Cros és una vinya nova amb ceps vells. Estem construint sobre 
tradicions que daten de fa milers d’anys, però amb la nostra mirada 
posada en el futur. Estem combinant l’alegria i l’entusiasme d’una 
passió acabada de descobrir amb l’orgull i el coneixement de la rica i 
profundament arrelada cultura del vi. Bell Cros és un projecte ple de 
diversió i amb visió de futur que difondrà felicitat amb els seus vins de 
la DO Montsant.”
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El Camí / 2018 / 150cl
Varietats: Carinyena, Garnatxa Negra i Ull de Llebre, collides a mà.
TIPUS DE VI: Negre
ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 12 a 65 anys
NOTESNOTES DE CATA: Colors blau vermellós fosc. En nas, notes de fruita negra fresca, flors como 
liles i un toc de arbust mediterrani. En boca es fresc i dens.
SUGGERENCIES PER SERVIR-LO: Preferiblement combinar-lo amb carn blanca o vermella i 
amb pasta, arròs i verdures. Servir a una temperatura d’entre 13 i 17 ° C.

El Tracte / 2017 / 750ml
Varietats: 100% Carinyena, collit a mà.
TIPUS DE VI: Negre
ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA:45 anys
NOTESNOTES DE CATA: Color intens, molt profund i vermellós. Aroma complexe i dens amb notes 
de fruita negra fresca, menta, regalèssia i amb un fons de violetes.
SUGERENCIES PER SERVIR-LO: Combina perfectament amb una amplia varietat de plats de 
carn. Obrir l’ampolla 30 minuts abans de tastar-lo i servir a una temperatura d’entre 13 i 17ºC.

El Camí / 2018 / 750ml
Varietats: Carinyena, Garnatxa Negra i Ull de Llebre, collides a mà.
TIPUS DE VI: Negre / ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 12 a 65 anys
NOTES DE CATA: Colors blau vermellós fosc. En nas, notes de fruita negra fresca, flors como 
liles i un toc de arbust mediterrani. En boca es fresc i dens.
SUGGERENCIESSUGGERENCIES PER SERVIR-LO: Preferiblement combinar-lo amb carn blanca o vermella i 
amb pasta, arròs i verdures. Servir a una temperatura d’entre 13 i 17 ° C.

L’Amic / 2020 / 750ml
Varietats: 100% Garnatxa Negra, collit a mà.
TIPUS DE VI: Rosat / ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 25 a 66 anys
NOTES DE TAST: Color rosa salmó cristal•lí. Aromàticament fresc amb notes cítriques, aranja 
ataronjada, fruits vermells, com cirera, i amb matisos anisats.
SUGGERIMENTSSUGGERIMENTS DE SERVEI: Peix, marisc, carns blanques, amanides (sense vinagre), pasta, 
arròs. Servir a una temperatura de 8 ° C.

L’Addició / 2018 / 750ml
Varietats: Garnatxa Blanca i 12 % Macabeu collides a mà.
TIPUS DE VI: Blanc /ENÒLEG: Joan Asens
EDAT MITJANA DE LA VINYA: 25 anys
NOTES DE CATA: Vi de color mig amb tons groguencs i verd brillant. Aromàticament dens i 
complex, dominat per la presència de cítrics, anís i flors blanques. En boca és presenta
opulent i fresc, amb una bona acideda i volum.opulent i fresc, amb una bona acideda i volum.
SUGERENCIAS PER SERVIR-LO: Peix, marisc, carn blanca, amanides (sense vinagre),
formatges, pasta, arròs. Servir a una temperatura d’entre 8 i 10 (14)°C.

La Figaflor / 2019 / 750ml
Varietats: 100% Garnatxa Blanca, collit a mà.
TIPUS DE VI: Blanc / ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 12 anys
NOTES DE TAST: Color verd amb un to groc brillant. En nas, aromàticament fresc amb
predomini de cítrics, notes d’aranja i flors blanques. En boca el vi és fresc, afruitat i acollidor.
SUGGERIMENTSSUGGERIMENTS DE SERVEI: Peix, marisc, carns blanques, amanides (sense vinagre), pasta, 
arròs. Servir a una temperatura de 8 ° C.

ONE OFF #2 / 2020 / 750ml ECO
Varietats: 100% Garnatxa Blanca, collit a mà. És un vi natural i vegà
TIPUS DE VI: Blanc / ENÒLEG: Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 12 anys
NOTESNOTES DE TAST: De color groc i amb matisos en ambar. Aromàticament fresc amb predomini 
de pell de llimona, aranja, prunes grogues i anís. El sabor és dens i complex, i permet que el 
gaudim durant molt de temps.
SUGGERIMENTS DE SERVEI: Peix, marisc, carn blanca, amanides (sense vinagre), formatges, 
pasta, arròs. Servir a una temperatura de 8°C.

ONE OFF #3 / 2020 / 750ml
Varietats: 100% Garnatxa Blanca, collit a mà.
TIPUS DE VI: Brisat (Orange) vi blanc / ENÒLEG:Joan Asens
EDAD MITJANA DE LA VINYA: 13 anys
NOTES DE TAST: Groc amb reflexos verds. L’aroma és subtil i complex, notes de fruites
grogues,grogues, cítrics embolicats per unes notes molt especials de te verd i fenc fresc. En boca el 
vi és vibrant, fresc, amb tensió i llarg.
SUGERENCIAS PER SERVIR-LO: Peixos, mariscs, carns blanques, amanides (sense vinagre), 
pastes, arrossos. Servir a una temperatura d’entre 12 i 14°C.
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“Genium Celler neix l’any 2002 quan sis famílies amb llarga tradició en 
el cultiu de vinyes al municipi de Poboleda (Priorat), decideixen unir 
esforços per elaborar un vi de qualitat amb el raïm dels seus propis 
cultius i sota la supervisió de l’enòloga Roser Amorós.”

Poboleda
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GENIUM CELLER / 2014 / 2018 / 750cl
Varietats: 50% Garnatxa, 20 % Samsó, 15% Merlot, 15% Sirà.
Vi elaborat amb raïms de diferents finques, el que proporciona complexitat i estructura,
fermentat a temperatura controlada i llarga maceració amb pell. Envellit 12 mesos en bótes 
de roure francès d’Alier. Vi natural sense filtrar. Grau Alcohòlica: 15,5º
NotaNota de Tast: Color robí intens. Aromes intensos a fruites vermelles fresques al nas, amb 
d’espècies asiàtiques i elements florals, ple de matisos. Profund, ampli i dolç, però també 
enèrgic i precís, que ofereix una excel•lent atenció als seus gerd i cirera. 
Pot seguir evolucionant en els pròxims 8 anys.

XIMENIS Vi de Vila / 2020 / 750ml
Varietats: 90% Pedro Ximénez i 10% Garnatxa blanca.
Vi blanc elaborat amb vinyes velles de coster plantades entre els anys 1970-1975.
Fermentat en bóta nova de roure francès a temperatura controlada entre 16 i 18 graus.
Ha reposat, macerat i envellit durant 3 mesos amb les seves mares i se li ha fet un battonage 
per obtenir el màxim d’aromes i sabor afruitat. Grau alcohòlic: 13º.
NotaNota de Tast: Color groc brillant, amb reflexos daurats, fruita blanca madura i dolça, tocs a 
melmelades, espècies, herbes silvestres; càlid, tocs cítrics, fresc amb bona acidesa, persis-
tent i singular.

POBOLEDA Vi de Vila / 2014 / 2016 / 750ml
Varietats: 70% Garnatxa, 30% Carinyena.
Vi negre elaborat dintre la nova classificació de Vins de Vila de la DOQ. Vi fermentat en
dipòsits d’acer inoxidable a temperatura controlada entre 24 i 26 graus i macerat amb les 
seves pells (barret submergit) entre 20 i 25 dies. Envellit durant 12 mesos en bótes de roure 
francès d’Allier. Vi natural sense filtrar. Grau Alcohòlic: 16º.
NotaNota de Tast: Robí intens, aroma intens de fruites, cirera i licor de mora, minerals, fumats i 
flors fresques. En boca es mostra suau i sedós, llarg i equilibrat, tocs licor de baies i regalès-
sia. Té uns tanins suaus i estructurats que juguen molt be amb la fruita.

GENIUM ECOLÒGIC / 2013 / 2016 / 750ml
Varietats: Garnatxa, Carinyena, Merlot, Cabernet i Sirà.
Vi fermentat a temperatura controlada i llarga maceració. Envellit 12 mesos en bótes de 
roure francès d’Alier. Vi sense estabilitzar, pot tenir precipitats tartàrics a la botella, es
recomana decantar. Grau Alcohòlic: 15.5º
NotaNota de Tast: Color robí brillant. En nas, tocs suaus a roure, gerds amb espècies i aromes de 
cirera que es complementen amb rosa fresca i canyella. En boca fruits carnosos vermells 
confitats i flors al paladar, amb tanins lents i madurs, bona acidesa i un final llarg amb 
records minerals i especiats.

COSTERS Vi de Guarda / 2014 / 2015 / 750ml
Varietats: Garnatxa, 25% Carinyena i 15% Sirà.
Producte de màxima qualitat del celler.
Envellit 14 mesos en bótes noves de roure francès d’Alier. Vi natural sense estabilitzar, pot 
tenir precipitats tartàrics a la botella, es recomana decantar. Grau Alcohòlic: 15º
Nota de Tast: Color púrpura intens. En nas s’aprecien aromes minerals, mina de llapis, sotaNota de Tast: Color púrpura intens. En nas s’aprecien aromes minerals, mina de llapis, sota-
bosc, intensos de fruita negra madura amb matisos de roure fumat i especies.
En boca té molt gust de fruita madura, notes d’espècies, una suau vainilla del roure i un taní 
prou madur per seguir evolucionant, amb un final persistent.

EXCEL•LENT Vinyes Velles / 2016 / 750ml
Varietats: 65% Carinyena, 35% Garnatxa.
Producte de màxima qualitat del celler.
Elaborat amb la selecció de 2 “costers” centenaris, vi d’anyada que només s’elabora alguns 
anys a què la qualitat ho permet, amb una mineralització i estructura difícilment irrepetible.
Envellit 16 mesos en bótes de roure francès de Alier. 
NotaNota de Tast: Color robí intens. Fruites molt madures, aromes expressius de mora de licor, 
gerds i espècies asiàtiques, sucós i intens a la boca, notes especiades i suau roure, tons 
florals. Un vi clàssic de tanins madurs i un final persistent i llarg.
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Empit / 2018 / 750ml
Varietats: 50% Garnatxa Negre i Peluda, 30% de Cabernet Sauvignon 
i 20% de Carinyena.
El seu nom, empit, es refereix a la part més pronunciada i amb més pendent d'un coster. 

TotTot un segell de qualitat. És un vi elegant i amb cos, caracteritzat pels aromes florals de la 

Garnatxa Peluda, afruitats de la arnatxa Negre i amb tons minerals que li aporten les velles 

Carinyenes. S'estructura i creix amb cos, amb la incorporació en el "coupatge" d'una altra 

varietat com el Cabernet Sauvignon. 

Terrotxa / 2017 / 750ml
Varietats: 62,7% Garnatxa Negra, 18,2% Garnatxa Peluda i
19,1 % Cabernet Sauvignon.
FINQUES DE PROCEDÈNCIA:

72,1 % MAS D’EN PUBILL (Llicorella)

27,9 % SOLANES (Llicorella)

Empit Selecció / 2015 / 750ml
Varietats: 95% Carinyena i 5% de Garnatxa Negre.
LaLa vinya vella de 80 anys i baixíssima producció, marca aquest vi amb un tanní dolç i un 

caràcter que sedueix i sorpren. La llarga exposició solar el confereix, en el ‘coupatge’, com 

un vi de guarda profund i amb estructura, concentrat, ric en aromes, gustos intensos i minerals 

que conviden a la degustació i que expressen a la perfecció el terrer d’on neix. És un vi 

d’obligada decantació, pensat per a una degustació tranquil.la, assossegada; un vi de tertúlia.
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Avinius Merlot i Syrah / 2018 / 750ml
Varietats: 50% Merlot y 50% Syrah.
Vi elaborat amb raïms de diferents finques, el que proporciona complexitat i estructura,
fermentat a temperatura controlada i llarga maceració amb pell. Envellit 12 mesos en bótes 
de roure francès d’Alier. Vi natural sense filtrar. Grau Alcohòlica: 15,5º
NotaNota de Tast: Color robí intens. Aromes intensos a fruites vermelles fresques al nas, amb 
d’espècies asiàtiques i elements florals, ple de matisos. Profund, ampli i dolç, però també 
enèrgic i precís, que ofereix una excel•lent atenció als seus gerd i cirera. 
Pot seguir evolucionant en els pròxims 8 anys.

Aestus Les Acàcies / 2019 / 750ml
Varietats: 100% Mandó.
CollimCollim i seleccionem el raïm a mà, amb caixes de 20 kg, i posteriorment desrapem el raïm. 
En aquest cas, porta un 15 % de raïm sencer, que dóna tipicitat i caràcter al vi. Fermenta a 
temperatura controlada en dipòsits d’acer inoxidable i un cop acaba, el passem en botes de 
roure francès de 225 i 300 litres on farà la fermentació malolàctica i una criança de 12 
mesos.

Desbordant Les Acàcies / 2019 / 750ml
Varietats: 60% Garnatxa negra i 40% Sumoll.
CollitCollit i seleccionat a mà. Fermentem d’una banda la garnatxa negra i el picapoll i de l’altra 
el sumoll de vinyes velles. Un 20 % és amb raïm sencer sense desrapar que aporta aromes 
terroses i especiades al conjunt. És un vi jove però amb caràcter, on les varietats autòctones 
despleguen el seu potencial. Color vermell cirera amb tocs violacis i aromes intenses de 
fruita vermella amb matisos florals. Presenta una bona textura en boca, amb un taní present 
però integrat. Les sensacions dolces i la voluptuositat són dos aspectes que fan aquest vi 
atractiu per a tots els públics.

Avinius Ull de llebre / 2018 / 750ml
Varietats: 100% Ull de llebre.
CollitCollit i seleccionat a mà. Es fa una maceració en fred de 2 dies i posteriorment fermenta a 
temperatura controlada en dipòsits d’acer inoxidable. Un cop acabada la fermentació, es 
passa en bótes de roure francés on farà la fermentació malolàctica i on reposarà durant 12 
mesos. Pel que fa a l’aspecte visual, predomina el color vermell cirera amb tons violacis. 
Trobem aromes balsàmics i de fruita vermella. El seu pas en boca és amable i consistent que 
contraresta amb una bona acidesa. Té un final llarg, golós i persistent.

Instant de flor / 2020 / 750ml
Varietats: 100% Chardonnay.
CollitCollit i seleccionat a mà i premsat directe. Fermenta en dipòsits d’acer inoxidable amb la 
temperatura controlada i acaba la fermentació en bótes de roure francés. Fa una criança a 
la mateixa bóta d’uns 8 mesos aplicant la tècnica del “battonage”, que consisteix en mantenir 
les lies en moviment per donar-li complexitat i estructura al vi. L’aspecte visual indica un vi 
viu i intens, amb tonalitats groc palla i matisos verdosos. En nas domina la personalitat de 
la varietat amb notes tropicals i matisos cítrics. Hi trobem també aromes de vaïnilla i torrats 
degut al seu pas per bóta. En boca és fresc, untuós i complex amb un final llarg i persistent.

Opositor Noir Les Acàcies / 2019 / 750ml
Varietats: 50% Picapoll negre, 25% Merlot i 25 % Ull de llebre.
És un vi jove, fàcil i elegant, pensat per ser versàtil en qualsevol maridatge.
Elaborat amb ull de llebre, merlot i la varietat per excel•lència del Bages, el picapoll negre. 
Collit i seleccionat a mà, maceració prefermentativa en fred durant dos dies, vinificació de 
les varietats per separat i posterior cupatge al dipòsit.
AmbAmb un color vermell robí amb tocs violetes i aromes molt potents de fruita silvestre com 
les maduixes, els gerds i les mores, amb algunes notes especiades. En boca és persistent, 
amb una acidesa fina, i amb un taní ben integrat i suau.
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Paret Seca Xarel•lo brisat / 2020 / 750ml ECO
Varietats: 100% Xarel•lo
De color groc ataronjat, amb les vores ben vives denotant joventut. En copa aturada
desprèn inicialment aromes de sotabosc, de roureda, de mel i tarongina. En airejar,
predomina la fruita d’os i la taronja ben integrades a les aromes del llevat. En boca és on
sorpren pel seu atac amable que ben aviat denota estructura i una certa tanicitat que el
fan molt gastronòmic i llèpol.fan molt gastronòmic i llèpol.

Paret Seca Macabeu  / 2020 / 750ml ECO
Varietats: 100% Macabeu
DeDe color groc verdós i translúcid, en copa aturada desprèn inicialment aromes de flors blanques 
i poma verda. En airejar, predomina la poma amb un fort component de pa fresc, recordant 
les aromes dels llevats de fermentació, i també tints d’herbes mediterrànies. En boca és molt 
amable, fluid i franc, manté aquesta combinació entre les aromes de la criança amb les 
seves mares i les fruites blanques, amb anisats cap el final. Passa molt finament pel paladar 
i manté una bona estona la sapidesa salina i el frescor de l’acidesa ben present que té.

VALLS DEL FOIX - PENEDÈS                                                                    CELLER PARET SECA



“Estem especialitzats en l’elaboració artesanal de vins. Amb el conreu 
de la finca del Corral d’en Massó hem recuperat unes vinyes amb quasi 
100 anys d’història, en unes terres properes al mar i a la muntanya.
La tradició vitivinícola es remonta a l’any 1920, quan la família Puig Coll 
adquireix la finca del Corral d’en Massó i es llavors quan es comença a 
cuidar i a conrear les terres amb la posterior elaboració vi.”

Sant Pere de Ribes
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Petit Roc / 2013 / 750ml
Varietats: Merlot 100%, Criança.
VISTA: Color intens grana/morat i reflexos violacis de capa intensa.
NAS: Intens en fruita, equilibri entre vermella i negra, fruites del bosc (gerds, mores) i nota 
de maduixa àcida. El torrat de la fusta li dóna notes d’espècie com el clau i el pebre negre. 
BOCA:BOCA: Vi intens i potent. Molta fruita, notes a cassís i a raïm. El taní encara és mostra un xic 
nerviòs/secant però això li donarà una vida llarga i bona capacitat d’evolució en botella.
MARIDA: Tot tipus de carn i caça, guisats, embotits i formatges curats.
12 mesos en Bóta de Roure Francès i 12 mesos en ampolla.

Xic Blanc / 2020 / 750ml
Varietats: Macabeu 50% i Xarel•lo 50%.
VISTA: Vi de color groc pàl.lid amb reflexos verdosos.
NAS: Fruita de polpa blanca, poma, pera, pruna i prèssec d’aigua. Notes de flor blanca, flor 
d’ametller i subtil nota vegetal (herba fresca).
BOCA:BOCA: Molt equilibrat, molta fruita i una greixositat mitja que li dóna complexitat i volum. 
Amb lleugera acidesa que li dóna frescor i vivesa. Té una lleugera salinitat que el fa més 
llarg en boca.
MARIDA: Amanides, pasta, tot tipus de peix i arrosos, alguns formatges i carns blanques.

Joan Puig Coll / 2017 / 750ml
Varietats:  Samsó 100%.
VISTA: Morat amb refexos violacis, Copa mitjana-alta.
NAS:Fruita madura: prunes negres i móres. Notes d’espècies.pebre i clau. Elegant per la fusta: 
xocolata, cafè i lleugera nota de vainilla o canyella. Nota mineral: pedra seca “Garraf autèntic”.
BOCA:BOCA: Molt elegant, ben estructurat. Pas de boca amb melositat i sedositat pel taní ben arrodonit 
per la criança. Molt complet tant en l’entrada com en el postgust.
MARIDA:Amanides, pasta, tot tipus de peix i arrosos,alguns formatges i carns blanques.

Fer el Trago / 2020 / 750ml
Varietats: Merlot 60% i Sumoll 40%.
VISTA: Color rosat cirera amb reflexos granatosos.
NAS: Fruita vermella com la cirera, gerds i magrana. Notes lleugerament tropicals com el 
maracujà i el litxi.
BOCA: Bona acidesa que li dóna molta frescor i intensitat, 
ii també conserva un punt de carbònic natural. Greixositat mitja/alta que el fa llarg i amable. 
Lleugera salinitat i complex en boca.
MARIDA: Aperitius, amanides, pasta, tot tipus de peix, mariscs, arrosos i carns blanques.

Vibacu / 2014 / 750ml
Varietats: Merlot 40%, Samsó 30% i Ull de Llebre 30%.
VISTA: Vi de capa mitja i bonic color cirera i porpra, de gran netedat i brillant.
NAS: Molt carregat de fruita fresca de bosc com les mores 
ii groselles, presència de pruna madura i subtil toc de sotabosc de muntanya (boix grèvol), 
amb unes marcades notes de flors vermelles i liles, fines aromes d’espècies i fons de regalèssia 
de pal fresc.
BOCA: Bona entrada, fruita fresca, sucosa i notes florals. Pas molt fresc i saboròs, llaminer i 
rodó pels seus tanins amables.
MARIDA: Carns vermelles, bolets, guisats, embotits, aperitius i formatges curats.

Xarlatà / 2019 / 750ml
Varietats: Ull de llebre 50% i Samso 50%.
El Xarlata un vi que us fara parlar!
Vi negre jove i biodinamic de vinyes velles.
Color cirera de capa alta.
Record a fruits vermells i negres del bosc, herbes aromatiques de la muntanya.
Viu i molt sucos en boca, carnos.Viu i molt sucos en boca, carnos.

VINYES DEL GARRAF - PENEDÈS                                                           CELLER PUIG-BATET



“Tenim una producció limitada i totalment artesanal d́aquesta manera 
oferim un producte elaborat i embotellat pel propi celler, un producte de 
la terra, amb diferents sòls i amb temperatures oscil.lants per gaudir dels 
millors aromes i contrastos en els nostres vins. Només vinifiquem petits 
trossos de les parcel•les, buscant la pura essència dels costers, de sòls 
calcaris i arenosos, amb una lleugera presència d’argila destinant, una 
producció selectiva per als nostres vins embotellats de qualitat.”

La Llacuna
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Escumós Reserva 3 / 2014 / 750ml
Varietats: Macabeu, Xarel.lo i Parellada.
Escumós de color groc or brillant amb reflexos palla, desprèn una finíssima bombolla i amb 
una corona i roseta persistent.
Un escumós amb aromes molt complexes degut a la seva llarga criança, té un gran potencial 
d́aromes terciaris, torrats, fuita seca i briox.
EnEn boca és cremós i amb cos. Amb ĺacidesa característica de ĺalçada ens aporta una frescor 
persistent, juntament amb una sensació de volum i estructura.

Un escumós amb molta personalitat.

Blanc Parellada / 2019 / 750ml
Varietats: 100% Parellada.
Vi blanc de color groc pàlid amb ribets verdosos, net i brillant.
En boca és fresc, amb una suau i juganera acidesa que ens allarga la persistencia àmpliament, 
i que en aquest any sobresurt aportant una complexitat especial.
En el retrogust tornem a trovar el record al taronger i al romaní.
ÉsÉs un vi golós i vigorós, fresc i complexe, persistent i untuós, tal conjunt d́adjectius ens 
permet acompañar tot tipus de menjar, peix, carn, inclús aquells plats realitzats amb grans 
elaboracions, estil suquet i sarsuela.

Escumós Reserva Selecció / 2015 / 750ml
Varietats: 30% Pinot,70 % Parellada.
Vi color groc palla clar i brillant, bombolla molt fina , persistent i agradable.
El nas apareix la Poma i la llimona a mesura que agafa temperatura apareix la part més tro-
pical del pinot amb mango i cirera .
En boca és molt fresc, amb finíssimes bombolles i una present acidesa que ens aporta fres-
cor i elegància molt agradable.
Un escumós molt elegant!

Blanc Parellada amb bóta / 2019 / 750ml
Varietats: 100% Parellada.
Color groc amb ribets verds, aportant una sensació de joventut impròpia del seu pas per la 
bota. En boca és suau i cremós, sobresortint en el post gust les notes avainillades de la fusta, 
alhora que les notes fresques del sotabosc.
ÉsÉs un vi molt complexe, la frescor conjuga perfectament amb l’estructura, donant una amplitud 
per maridar tant amb plats lleugers com amb plats més contundents.
Un gran vi d’alçada.

Negre Ull de llebre / 2015 / 750ml
Varietats: 100% Ull de Llebre.
Vi de color vermell grana amb ribets teula.
Al nas apareixen notes de fruites vermelles molt madurades, poc a poc, a mida que augmenta 
la temperatura del vi en la copa, pren notes de cacau i regalesia.
EnEn boca, és suau i rodó, amb un taní fàcili i intens, alhora aquest taní contrasta amb la frescor, 
pròpia dels vins d’altura.

Persuposat, es un vi ideal per compartir i maridar amb carns.

Escumós Bauxita rosé / 2016 / 750ml
Varietats: 100 % Garnatxa Blanca, collit a mà. Vi natural i vegà.
Preciós color rosat bauxita, com el nom que llueix, bombolla fina, amb una corona persistent i un 
rosari actiu.
AlAl nas és afruitat alhora que llaminer, doncs les notes dolces van apareixent a mida que el vi pren 
temperatura. En boca és fresc i estructurat, un punt amarg agradable que aporta persistència, i 
les bombolles al contacte al paladar esclaten finament donant volum. Un escumós molt complex 
que ens permet maridar amb qualsevol plat, tant de la casolana cuina mediterrània com de la 
sofisticada cuina asiàtica.

Escumós 31.13 Reserva / 2015 / 750ml
Varietats: Macabeu, Xarel.lo, Parellada i Pinot Noir (10%).
ViVi color groc amb notes i ribet verdós, bombolla fina i persistent. El nas és net, fresc, amb 
records anisats a fonoll, boix i sotabosc, al augmentar la temperatura apareixen les notes 
fermentatives afruitades, com la poma fresca. En boca és persistent, aportant sensació de 
volum i estructura. Ácid i afruitat un escumós elaborat i embotellat segons CLÀSSIC PENEDÈS 
(denominació d́Origen Penedès).
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“Per convenciment personal hem passat del cultiu ecològic a emprar 
tècniques biodinàmiques amb l’objectiu d’aconseguir una finca equilibrada 
i sostenible, afavorint la biodiversitat i l’estructura del sol. 
Vinifiquem exclusivament el nostre propi raïm amb la mínima intervenció 
i màxim respecte pel producte. El premsat a baixa pressió i amb la 
màxima suavitat de raïms sencers permet obtenir un most de gran qualitat 
i prescindir de tractaments correctors preservant el seu caràcter.”

Subirats

DO.
PENEDÈS

FINCA
LA FONT DE JUI



Miratge Reserva Brut / 2017 / 750ml
Varietats: Chardonnay i Pinot noir.
ViVi escumós Clàssic Penedès. És un producte de producció limitada i molt ben elaborat, fruit 
del cupatge de Pinot Noir i Chardonnay ecològics i elaborats segons els paràmetres de 
l’agricultura biodinàmica. El Pinot Noir aporta un punt de color, i el Chardonnay, estructura, 
cremositat i capacitat d’envelliment. Amb una criança de més 18 mesos a la cava soterrada, 
el degollament es fa manualment.

Miratge Reserva Brut Nature / 2016 / 750ml
Varietats: Chardonnay i Pinot noir.
ViVi escumós Clàssic Penedès. És un producte de producció limitada i molt ben elaborat, fruit 
del cupatge de Pinot Noir i Chardonnay ecològics i elaborats segons els paràmetres de 
l’agricultura biodinàmica. El Pinot Noir aporta un punt de color, i el Chardonnay, estructura, 
cremositat i capacitat d’envelliment. Amb una criança de 18 mesos a la cava soterrada, el 
degollament es fa
manualment

A Delit / 2019 / 750ml
Varietats: 100% Vermentino.
A Delit, el nou vi tranquil ecològic de la Font de Jui.

Miratge Reserva Extra Brut / 2017 / 750ml
Varietats: Chardonnay i Pinot noir.
ViVi escumós Clàssic Penedès. És un producte de producció limitada i molt ben elaborat, fruit 
del cupatge de Pinot Noir i Chardonnay ecològics i elaborats segons els paràmetres de 
l’agricultura biodinàmica. El Pinot Noir aporta un punt de color, i el Chardonnay, estructura, 
cremositat i capacitat d’envelliment. Amb una criança de més 18 mesos a la cava soterrada, 
el degollament es fa manualment. 
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