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EL GOS

D.O.Montsant

Varietats :
70% Granacha negra (vinyes de 30 a 50 anys)
30% Cariñena (vinyes de 30 a 60 anys)
Criança: 4 mesos de bota francesa.
Grau Alcohol : 14% vol.
Origen : D.O. Montsant
País : Espanya
Nota :
Color negre violaci.
Aroma de fruita madura amb alguns tons de
fruites vermelles.
Bon equilibri nassal que es
repeteix al paladar juntament amb
tons minerals i fruita molt fresca.
Toc de llum de vainilla.
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Tossals
Junior

D.O.Montsant

Varietats :
60% Granacha negra (vinyes de 30 a 50 anys)
30% Cariñena (vinyes de 30 a 50 anys)
10% Cabernet Sauvignon(vinyes de 30 a 50 anys)
Criança: 9 mesos de bota francesa.
Grau Alcohol : 14.5% vol.
Origen : D.O. Montsant
País : Espanya

Nota :
Vi vermellos amb color roig intens,
nota de fruita roija madura, llaminadures,
balsàmic i espècies amb toc suau de vainilla.
Bona acides i tanins suaus amb un final rodó,
llarg i fresc.
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PREDICAT

D.O.q,Priorat

Varietats :
50% Cariñena (vinyes de 30 a 50 anys)
30% Merlot (vinyes de 20 anys)
10% Syrah (vinyes de 20 anys)
10% Cabernet sauvignon (vinyes de 30 anys)
Criança : 9 mesos de bota francesa.
Grau Alcohol : 14.5% vol.
Origen : D.O. Q. Priorat
País : Espanya
Nota :
Color vermell cirera molt intens.
Una gran varietat d’aromes de cítrics i
frescos tons es desplegaran pel nas:
fruita vermella madura, vainilla, tabac.
En boca té un primer cremós impacte,
és dolç i afruitat i profund.
Té una estructura forta i un bon recorregut
tànic acompanyat per la fusta,
molt ben integrada. Molt fàcil de beure.
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Tossals

D.O.Montsant

Varietats :
60% Granacha negra (vinyes de 50 a 70 anys)
40% Cariñena (vinyes de 50 a 70 anys)
Criança : 15 mesos de bota francesa.
Grau Alcohol : 14.5% vol.
Origen : D.O. Montsant
País : Espanya
Nota :
Color vermell intens cap a violaci.
Aroma amb un inici a flors
(lliri / rosa humida, etc.),
donant pas a les fruites vermelles
madures amb tons minerals.
Amb boca es presenta un vin fresc peró intens,
amb un recorregut llarg,
on al final apareixen les fruites
vermelles madures i els tons a minerals
amb vainilla.
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Tossals

Expressions
D.O.Montsant
Varietats :
100 % Cariñena (vinyes de 70 anys)

Criança: 24 mesos de bota francesa
100 % nova.
Grau Alcohol : 14.5% vol.
Origen : D.O. Montsant
País : Espanya
Producció molt limitada: 3000 ampolles
Nota :
Color cirera picota.
Destaquen les aromes d’espècies,
vainilla i balsam (menta) que
es combinen amb d’altres com el cacau.
En boca és molt elegant i seductor,
amb una entrada animada, fresc i cremós.
El tani es rodó i l’acabat és
molt llarg i equilibrat.
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