
 

Selfie Negre DO Montsant 

 

Vi negre jove de Carinyena i Garnatxa.  

80% Carinyena, 20% Garnatxa 

14,5% Alc. 

Selecció de raïms de Vinyes entre 10 a 20 anys en sòls d’argila vermella. 

Fermentació tradicional en tancs d’acer inoxidable a temperatura controlada. 

Color robí brillant i amb reflexos violacis, viu i elèctric, aroma de fruites vermelles 
molt fresques i herbes mediterrànies. 

En boca es molt elegant, complex amb un cos mitja que sedueix gracies als seus 
tanins suaus i madurs 

Es un vi jove, pero degut a la gran part de cariñena necesita el seu temps en ampolla, 
l’anyada 2016 no sortira fins ben entrat el Maig/Juny. 

 

 

 

Selfie Blanc DO Montsant 

 

Vi blanc jove de Macabeu i Garnatxa.  

60% Macabeu, 40% Garnatxa Blanca 

13% Alc. 

Selecció de raïms de Vinyes entre 10 a 20 anys en sòls de panal i argila vermella. 

Fermentació tradicional en tancs d’acer inoxidable a temperatura controlada. 

Color groc pàlid, en nas li surt molta fruita i flors, tocs de mel i herbes 
mediterrànies. 

En boca es fresc amb una acidesa ben integrada, li podeu trovar el bosc 
mediterrani, el romani, el pressec de vinya i fins i tot la pera llimonera amb una 
mica d’estructura que li aporta el macabeu. 



 

Tweet Negre DO Terra Alta 

 

 

Vi negre amb 3 mesos de crinaça en botes de roure francés. 

50% Carinyena, 40% Garnatxa, 5% Cabernet i 5% Syrah 

14,5% Alc. 

Seleccio de raims de vinyes entre 10 i 30 anys en sòls tipics de panal. 

Fermentacio en inox i criança en barriques de 3 vins. 

Aromes frescos a fruita roja, epeciat i un toc mineral, la cariñena li confereix una 
acidesa que fa el vi lleuger i fácil de beure. 

Un vi que representa molt be el clima de la Terra Alta i els sòls de panal, 
profunds, acids i que retenen la poca aigua que i cau, tanins suaus i elegants que 
juntament amb la mica de barrica li donen amplitud al vi sense que sigui gens 
farragos. 

 

 

Tweet Blanc DO Terra Alta 

 
   

 

Vi blanc jove a base de Garnatxa Blanca i Macabeu 

75% Garnatxa Blanca, 25% Macabeu 

13% Alc. 

Seleccio de raims de vinyes joves de 10 a 20 anys i sols tipics de panal 

Fermentacio en tancs d’inox a temperatura controlada 

Aromes de fruita blanca on destaquen el pressec de vinya i la pera llimonera, 
amb tocs de plantes aromatiques mediterranies. 

Una acidesa ben integrada que li dona frescor i el macabeu li aporta cos i 
aromes mes densos. 

 


