
RESTAURANT 

carta de vins   
 

negres · tintos   

 

  
Vi a copa · Vino a copa 2.80 €  
   

ACÚSTIC 2013 ·Samsó, Garnatxa · DO Montsant 

Un vi equilibrat, especiat, llarg i untuós 
Vino equilibrado, especiado, largo y untuoso en boca 
 

 17.00 € 

TOCAT DE L’ALA 2014 · Garnatxa,  Carinyena i Syrah · DO Empordà 

Un vi elegant, amb notes minerals, fruita vermella amb un final llarg 
Un vino elegante, con notas minerales, frutos rojos con un largo final 
 

 15.00 € 

BROC 208 · Merlot, Cabernet i Garnatxa · DO Empordà 

Aromàticament intens, on destaca la fruita negra madura, notes torrefactes; en 
boca és concentrat i rodó, amb un taní molt amable 
Aromaticamente intenso, donde destaca la fruta negra madura, con notas 
torrefactas. En boca en concentrado y redondo, con un tanino muy amable  
 

 21.00€ 

LES TERRASSES · Carinyena, Cabernet, Garnatxa i Syrah · DO Priorat 

Intensitat aromàtica, balsàmic, fresc i untuós 
Intensidad aromàtica, balsàmica, fresco y untuoso 
 

 35.00 € 

MÉS QUE PARAULES · Cabernet, Syrah, Merlot i Sumoll · DO Pla del Bages 

Alta intensitat aromàtica, estructurat i voluminós 
Alta intensidad aromàtica, estructurado y voluminoso 
 

 15.00 € 

LUIS CAÑAS CRIANÇA · Tempranillo i Garnatxa · DO Rioja 

Notes balsàmiques, intens i equilibrat 
Notes balsámicas, intenso y equilibrado 
 

 14.50 € 

ALEGRE VALGAÑÓN CRIANÇA · Tempranillo i Garnatxa · DO Rioja 

Un vi que desprèn elegància i equilibri, estructurat però refinat, post gust llarg i 
persistent  
Un vino que desprende elegancia y equilibrio, estructurado pero refinado, post 
gusto largo y persistente 
 

 18.00 € 

CUATRO PASOS CRIANÇA · Mencía · DO Bierzo 

Molta intensitat aromàtica, elegant i equilibrat en boca, amb un post gust varietal 
molt afruitat 
Mucha intensidad aromàtica, elegante y equilibrado en boca, con un post gusto 
varietal muy afrutado 
 

 13.90 € 

CARAMELOS BY OBERGO · Garnatxa · DO Somontano 

Garnatxa divertida, amb tocs de llaminadura de maduixa i toffee; lleuger en boca 
Garnacha divertida, con toques de golosina de fresa y toffee; ligero en boca  
 

 13.90 € 

FINCA LA MATA CRIANÇA · Merlot, Cabernet i Garnatxa · DO Somontano 

Desprèn potència i estructura, típiques dels vins elaborats a 700 m d’altitut 
Desprende potencia y estructura, típicas de los vinos elaborados a 700 m de altitud 
 

 16.50 € 



RESTAURANT 

carta de vins   
 

blancs · blancos   

 

  
Vi a copa · Vino a copa  2.80 €  
   

RAMON DO CASAR · Albariño, Treixadura i Godello · DO Ribeiro 

Aroma intens, elegant i ple de matissos; molt agradable en boca, fresc, melòs i 
llarg 
Aroma intenso, elegante y lleno de matices; muy agradable en boca, fresco, 
melosos y largo 
 

 17.50 € 

SUEÑOS BY OBERGO · Chardonnay · DO Somontano 

Notes florals i balsàmiques, bona acidesa i equilibrat en boca 
Notas florales y balsámicas, buena acidez y equilibrado en boca 
 

 14.50 € 

GEWÜSTRAMINER BY OBERGO · Gewüstraminer · DO Somontano 

Intens aroma floral, untuós en boca, envolvent i enèrgic final. Vinyes a 900 m alt 
Intenso aroma floral, untuoso en boca, envolvente y enérgico final. Viñedos a 900 
m altitud  
 

 16.90 € 

JOSÉ PARIENTE · Verdejo · DO Rueda 

Típica intensitat aromàtica de la varietat, untuós i elegant; toc amarg al final 
Típica intensidad aromàtica de la uva, untuoso y elegante, toque amargo al final 
 

 18.00 € 

MÉS QUE PARAULES · Sauvignon, Chardonnay i Picapoll · DO Pla del Bages 

Un vi de gran intensitat aromàtica, d’entrada envolupant i amb final llarg i persistent 
Vino de gran intensidad aromàtica, de entrada envolvente y con final largo y 
persistente 
 

 16.00 € 

LE CAPITAINE · Chardonnay · DO Pays d’Oc 

Notes molt florals, intens, cremós en boca i persistent 
Notas muy florales, intenso, cremoso en boca y persistente 
 

 13.50 € 

 
rosats · rosados    
 

  

 
Vi a copa · Vino a copa  
 

3.00 €  

MAS DEL NEN PELL DE CEBA · Garnatxa · DO Conca del Barberà 

Vi càlid i llaminer 
Cálido y goloso 
 

 15.00 € 

LÁGRIMAS BY OBERGO · Garnatxa  i Merlot · DO Somontano 

Sensualitat, caràcter i intensitat en un mateix 
Sensualidad, caracter y intensidad en el mismo 
 

 15.00 € 

 

 



RESTAURANT 

carta de vins   
 

Caves · cavas   
 

  
Cava a copa · Cava a copas 3.80 €  
   

PERE BARNADA · DO Penedès 

Cava brut nature fresc i de tonalitats daurades 
Cava brut nature fresco y de tonalidades doradas 
 

 12.00 € 

DOGMA BRUT NATURE · DO Penedès 

Xarel·lo, Macabeu i Parellada 
Cava brut nature jove i equilibrat de gran qualitat. Amb un aroma afruitat i amb el 
caràcter propi de les caves del Penedès  
Cava brut nature joven y equilibrado de gran calidad. Con un aroma afrutado y con 
el caràcter propio de las cavas del Penedes 
 

 14.00 € 

LLOPARD BRUT NATURE · DO Penedès 

Macabeu, Xarel·lo i Parellada 
Cava brut nature  
Cava brut nature  
 

 17.00 € 

GRAMONA IMPERIAL GRAN RESERVA  · DO Penedès 

Xarel·lo, Macabeu i Chardonnay 
Cava brut nature gran reserva molt versàtil, es pot consumir durant tot l’àpat, des 
de l’aperitiu fins a la sobre taula 
Cava brut nature gran reserva, muy versàtil, se puede consumir durante toda la 
comida, desde el aperitivo hasta la sobremesa 
 

 27.00 € 

CAMILLE BONVILLE  
Champagne  Brut 100 % Grand Cru Chardonnay  
Champagne  Brut 100 % Grand Cru Chardonnay  
 

 38.00 € 

 


