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CELLERS TERRA I VINS
D E N O M I N A C I Ó

D ’ O R I G E N

D.O./ZONA
D.O. Terra Alta

ANYADA
2015

GRAU
13%

CELLERS TERRA I VINS

FLOR de NIT

VARIETATS

80 % garnatxa blanca
20 % macabeu
25 anys / años / years old
3200 kg/ha

NOTA DE TAST
Color groc pàl·lid.
Bon equilibri nassal amb aromes a fruites
blanques com la pera i el préssec amb
tons de fruites tropicals, tornant a notar
aquestes sensacions dins el paladar.

D.O./ZONA
D.O. Terra Alta

ANYADA
2015

GRAU
13,5%

CELLERS TERRA I VINS

FLOR de NIT

VARIETATS

100 % garnatxa negra
25 anys / años / years old
3400 kg/ha

NOTA DE TAST
Color salmó molt pàl·lid.
Bon equilibri nassal amb aromes a fruites
i flors vermelles amb tons minerals i
balsàmics, trobant dins el paladar la
golositat i complexitat que comporta
aquest vi.

D.O./ZONA
D.O. Montsant
ANYADA
2014
GRAU
14%
VARIETATS
45 % garnatxa negra
45 % samsó
10 % syrah
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CLOS del GOS

30 anys / años / years old
2450 kg/ha
4 mesos en roure francès
4 meses en roble francés
4 months in french oak
NOTA DE TAST
Color negre amb tons vermellosos.
Bon equilibri nassal amb aromes a fruites
vermelles molt fresques amb tocs
minerals i a espècies transmetent-nos les
mateixes sensacions al paladar essent
molt llarg, persistent i llaminer.

D.O./ZONA
D.O.Q. Priorat
ANYADA
2013
GRAU
14,5%
VARIETATS
60 % garnatxa negra
35 % samsó
5 % syrah
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BRÚIXOLA

De 20 a 60 anys / años / years old
1600 kg/ha
5 mesos en roure francès
5 meses en roble francés
5 months in french oak
NOTA DE TAST
Color vermell amb tons negres de capa
mitja alta.
Bon equilibri nassal i en boca molt fresc
amb notes de fruites vermelles madures i
negres amb ribets de espècies, pebre
negre, regalèssia negra i tons minerals
pròpies de la terra on neix. Essent molt
llarg i persistent.

D.O./ZONA
IGP Bajo Aragón (Matarranya)
ANYADA
2012
GRAU
14%
VARIETATS
60 % garnatxa negra
25 % syrah
15 % cabernet sauvignon
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Les Roques
de Benet

De 35 anys / años / years old
2850 kg/ha
12 mesos en roure francès
12 meses en roble francés
12 months in french oak
NOTA DE TAST
Color vermell amb tons negres de capa
mitja alta.
Bon equilibri nassal i en boca molt fresc
amb notes de fruites vermelles madures
amb ribets de espècies, pebre negre,
regalèssia, cacao i tons minerals i a torrats.
Essent molt llarg i persistent.
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