Petit Bufí

Celler Can Bufi (250 m.)
El vi més jove de la finca Can Bufi, fresc en boca, aromàtic i buscant el raïm poc fermentat.
Garnatxa negra, Syrah
D.O Catalunya

16.50

Sirà

Celler Can Bufi (300 m)
Vi de 6 mesos de criança, saborós, amb estructura i molta personalitat. Records a cirera o
aranyons
Syrah
D.O Catalunya

19.80

Garnatxa Negra

Celler Can Bufi (380 m)
Jove amb tocs a barrica, aromàtic amb intensitat moderada i tocs a fruits vermells
Garnatxa negra
D.O Catalunya

18.00

Puig de la Ruïra – 2017

Celler Can Bufi (430 m)
Vi intens, rodó, amb tocs afruitats i amb 12 mesos de barrica, el vi amb més cos del Celler Can
Bufi, donat aquest nom per la muntanya més pròxima a la plantació.
Garnatxa Negra, Carinyena i Mazuelo
D.O Catalunya

28.00

Embruix de Vall llach

Celler Vall Llach (212 km.)
Vi intens i concentrat, amb bon volum i tocs suaus a regalis, acompanyat d’unes notes molt
terroses i minerals.
Garnatxa negra, Syrah, Merlot, Cariñena, Cabernet Sauvignon
D. O. Priorat

34.50

Boig per tu – 2017

Celler Domènech (226 km.)
Madurat en barrica de roure francès 6 mesos, té un final llarg, persistent i cremós. Ens pot
recordar a un fons marí per les seves notes d’herba marítima.
Carinyena i Garnatxa negra
D. O. Catalunya

24.00

Ferrer Bobet Vinyes Velles 14

Celler Ferrer Bobet (270 km)
Vi amb certa potència al inici però amb un final cremós. Sabor a fruita madura, xocolata,
vainilla i prunes.
Carinyena i Mazuelo, Cabernet Sauvignon i Garnatxa Negra
D.O. Priorat (Catalunya)

42.00

Faustino criança Màgnum

Celler Faustino (546 km.)
Entrada potent i fresca, amb bona evolució a la boca, carnós i equilibrat que fins i tot denota
petites sensacions de dolçor. Fresc i amb una durada més que correcte amb tocs a vainilla.
Tempranillo
D. O. Rioja

38.60

Bosque de matasnos – 2017

Celler Bosque de Matasnos (645 km)
Vi fi i agradable, tocs a fruits vermells amb un final llarg i continuat.
Tempranillo, Merlot, Malbec i Garnatxa Negra
D. O. Ribera del Duero

34.00

Novellum– 2015

Celler Rejadorada (848 km)
Vi potent amb un final molt persistent en boca, equilibrat de cos i aromes a balsàmic
i fruits de bosc.
Tempranillo
D.O. Toro

18.50

Catena alta malbec – 2014

Celler Catena Zapata (11.320 km)
Intens sabor a grosella negra, xocolata, vainilla i pebre negra. Un final mineral amb punts àcids
Malbec
D.O. Mendoza (Argentina)

38.50

Morande pionero Res. Carmenere – 2017

Celler Viña Morandé (11.552 km)
Vi suau de vinyes Xilenes, de cos mig amb gust a fruit vermells i negres, molt especiat i afruitat.
Carmenere
D. O. Maipo (Chile)

14.30

Premsal Blanc

Celler Can Bufi (300 m)
Vi d’intensitat mitja-baixa, sec però afruitat amb tocs molt florals. El sec predilecte del celler
Can Bufi que busca aquella intensitat de raïm pràcticament verd.
Premsal Blanc
D.O. Catalunya

15.90 | 3.95

Albarinyu

Celler Can Bufi (50 m)
Curiós vi de terres tradicionalment gallegues, elaborat a pocs metres de la finca Can Bufi,
sorprenent el seu color groc gràcies a la terra de la masia. Dolç i àcid, molt fresc en boca i amb
tocs a fruita verda
Albarinyu
D.O. Catalunya

17.50 | 4.15

Garnatxa Blanca

Celler Can Bufi (270 m)
Vi dolç i persistent, sense deixar perdre el punt àcid característic dels blancs, ofereix un cos
mitjà – alt que podria correspondre tanmateix a un vi negre jove.
Garnatxa Blanca
D. O. Catalunya

18.20 | 4.20

Espelt Lledoner Roig

Celler Espelt (89 km)
Voluminós i seductor, amb una acides marcada que vibra al llarg de la copa amb un final
persistent. Tocs balsàmics i a mançanilla.
Garnatxa Roja
D.O. Empordà

33.50

Abadal Blanc

Celler Abadal (110 km)
Fresc i persistent, tocs a sotabosc, tropical i amb uns aromes florals molt harmònics.
Picapoll, Chardonnay i Sauvignon Blanc
D.O. Pla de Bages

18.90

Umami

Celler Bertha (121 km)
Un equilibri de sabors on predominen un gust final cítric i sec, records a pell de poma verda
i a taronja, també aromes de flor i tocs tropicals.
Macabeu, Xarel·lo i Moscatell
D.O. Penedès

17.50

Terraprima blanc

Celler Can Ràfols (125 km)
Lleuger i amb poc pes, però suau i amb tocs àcids i frescos. Molt madur amb un gust que
persisteix a fruita blanca i tropical.
Xarel·lo i Riesling
D.O Penedés

19.60

Palomo Cojo Verdejo

Celler Unesdi (858 km)
Verdejo de Rueda, amb tocs amargs però sempre amb el groc característic, la seva frescor i el
seu aroma a fruita blanca i notes d’herba.
Verdejo
D. O. Rueda

16.50

Hospices colmar Gewürztrainer – 2015

Celler Domaine Viticole de la Ville de Colmar (987 km)
Vi elegant i estructurat amb una bona concentració d’espècies, notes dolces i aromes suaus
Gewürztrainer
D.O. Alsacia (França)

23.50

Hospices de Colmar Riesling – 2017

Celler Domain Vitacole de la Ville de Colmar (987 km.)
Vi Riesling en tota la seva perfecció, cítric i refrescant. Sense donar sequedat a l’entrada,
aconsegueix un equilibri molt constant i sobretot al final.
Riesling
D.O. Alsacia (França)

24.30

Antonio Montero Alejandrvs 16

Celler Antonio Montero (1.325 km.)
Fermentat en barrica de roure francès, vi amb molt cos, dens i cremós. Aconseguint un final
llarg amb un punt especiat i a fusta.
Treixadura
D.O. Ribeiro (Galicia)

25.00

Rost Can Bufi

Celler Can Bufi (380 m)
Vi fresc amb una intensitat mitja-alta, tocs àcids i una entrada persistent. Molt refrescant i un
color que transmet lleugeresa.
Garnatxa Negra
Sense D.O.

17.50 | 4.45

Can Bufi Brut Nature

Celler Can Bufi (130 km)
Brut nature, jove, fresc i amb un punt àcid. Bombolla petita que recorda un gran reserva.
Macabeu, Parellada, Xarel·lo
Sense D.O

23.00 | 4.25

Bertha Cardús nature

Celler Bertha (121 km)
Entrada càlida, amb sabor a fruites madures i un cos molt cremós. Finalment acaba
Macabeu, parellada, Xarel·lo
D.O. Cava

34.80

CH. Puech-Haut Rose Prestige

Celler Château puech-haut (317 km)
Vi golafre, saciant i refrescant, amb un cos i un volum molt sorprenent.
Garnatxa Negra, Cinsault
D.O. Languedoc Saint Drézéry

19.50

Bollinger Cuvée Brut

Celler Champagne Bollinger (1026 km)
Champany per excel·lencia francès, bombolla petita ja que té una gran reserva on la barrica
dona un toc untuós que recorda a una pastisseria
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
D.O. A.O.C. Champagne

52.00

