Carta de vinos

Brancos
Rías Baixas
O máis grande dos viños galegos e cuxo centro vitivinícola sitúase na comarca do Salnés. A
súa variedade de uva básica é o Albariño, que lle aporta ao caldo unha cor amarela pálida
con reberetes dourados, de nobres aromas, afroitados e florais.

Castiñeira (1/2)

15,00 €

Viña do Grobe (Vino de Autor)

17,00 €

Valtea

18,00 €

Davide Tradición

19,00 €

Altos de Torona

19,00 €

Lagar de Pintos

20,00 €

Maria Vinyals

20,00 €
11,00 € (3/8)

Abadía San Campio

21,00 €

Albariño do Ferreiro

21,00 €

Don Olegario

21,00 €

Quinta do Couselo

21,00 €

Fillaboa

22,00 €

Paco y Lola

22,00 €

Terras Gauda

22,00 €
19,00 € (1/2)

Mar De Frades

23,00 €

Magnum Mar de Frades

39,00 €

Pintos Edic. Los Nietos

23,00 €

Ferreiro Cepas Vellas

33,00 €

Goliardo (Caiño Tinto)

39,00 €

Gran Bazán Verde

19,00 €

Gran Bazán Ámbar

22,00 €

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Brancos
Ribeiro
Este viño elegante e lixeiro ten o seu berce nas ribeiras dos ríos Avia, Miño e Arnoia, no
occidente ourensán. As súas variedades de uva máis características son Treixadura e
Loureira. Cunha cor palla pálida, é un viño dunha acidez alegre e aromático.

8,00 €

Viña Costeira (1/2)
Viña Leda

14,00 €

Coto de Gomariz

20,00 €

Pazo Tizón

20,00 €

Cunqueiro Milenium

20,00 €

Casal de Armán

20,00 €

Terra do Castelo

20,00 €

Valdeorras
Este viño de finos aromas afroitados e moi ben estruturado en boca, ten a uva Godello como
a súa variedade preferente. A súa localización xeográfica lévanos aos vales que forman o Sil
e o Xares no noroeste ourensán e que linda coa zona leonesa do Bierzo.

Joaquín Rebolledo

18,00 €

Gaba do Sil

19,00 €

Monterrei
As características físicas desta comarca cuxas vides discorren polas ladeiras e polos vales do río
Támega e polos afluentes ao sur de Ourense, dánlle a este viño unha personalidade forte e unha
orixe moi definida. Son viños frescos, moi agradables, cun excelente equilibrio entre alcohol e acidez.

Terra do Gargalo

22,00 €

Crego e Monaguillo (Tinto)

18,00 €

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Brancos
Rueda
Esta denominación de Origen cuenta con unos medios naturales muy favorables para la
producción de vinos de alta calidad, de amplio reconocimiento internacional. El viñedo de la
variedad verdejo es el que mayor superficie ocupa.

19,00 €

Jose Pariente (Verdejo)

Rosados
Rioja
Son viños dunha boa composición aromática, frescos, dunha robustez media, composición
equilibrada e un excelente bouquet. Os viños de Rioja caracterízanse polas súas aptitudes e
o seu singular proceso de crianza e envellecemento.

Marqués de Cáceres

9,00 € (1/2)

16,00 €

Ribera del Duero
Viños de cor sutil, afroitados, frescos e lixeiros en boca, teñen nesta zona unhas condicións
inmellorables de solo, temperatura e humidade, que xunto co bo facer da súa xente, acadan
unha calidade altísima en cada botella.

16,00 €

Peñascal

Penedés
Baixo esta denominación, agrúpanse máis de 26 000 hectáreas de viñedos de gran prestixio
e calidade que medran entre Barcelona e Tarragona. Son viños frescos, gusto suave e
graduación moderada.

16,00 €

Torres

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Tintos
Rioja
Un clásico entre os viños, de cor viva e aroma penetrante, lixeiros no padal e de grao medio,
entre os que predomina a variedade Garnacha. Nel podemos atopar as seguintes categorías:
Xove, de Crianza, Reserva e Gran reserva.

Azpilicueta Crianza

12,00 € (1/2)

19,00 €

Luis Cañas Crianza

13,00 € (1/2)

20,00 €

Ramón Bilbao Crianza

20,00 €

Campillo Crianza

21,00 €

Ostatu

22,00 €

La Cueva del Monge Crianza

23,00 €

Ramón Bilbao Edición Especial

23,00 €

Finca Valdepoleo

25,00 €

Muga Crianza

25,00 €

Muga Reserva

28,00 €

El Puntido

41,00 €

200 Monges

42,00 €

Ribera del Duero
En torno ao río Douro atópase unha das zonas vitivinícolas máis importantes, non só de
Castela e León, senón tamén do mundo, viños con moita cor, irisacións moradas e un aroma
moi delicado, penetrante e suavemente acedo.

19,00 €

La Planta
Viña Mayor Crianza

11,00 € (1/2)

19,00 €
20,00 €

Sentido Crianza

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Tintos
Ribera del Duero
En torno ao río Douro atópase unha das zonas vitivinícolas máis importantes, non só de
Castela e León, senón tamén do mundo, viños con moita cor, irisacións moradas e un aroma
moi delicado, penetrante e suavemente acedo.

Pesquera Crianza

24,00 €

Emilio Moro

24,00 €

Cepa 21 Crianza

24,00 €

Carmelo Rodero Crianza

25,00 €

Arzuaga Crianza

25,00 €

Pago de los Capellanes Crianza

29,00 €

Viña Pedrosa

29,00 €

Mauro Cosecha

35,00 €

Dominio de Atauta

35,00 €

Aalto

35,00 €

Hacienda Monasterio Crianza

37,00 €

Pesquera Reserva

30,00 €

Malleolus

35,00 €

Neo

37,00 €

Vega Sicilia Valbuena (5° Año)

144,00 €

Vega Sicilia Único

280,00 €

Toro
Os viños que dan merecida fama á zona son os tintos, vigorosos, con corpo e grao, que, sen
dúbida, apaixonarán aos amantes dos viños maduros e larpeiros con boa intensidade aromática. Nesta DO atopamos as seguintes categorías: Xove, de Crianza, Reserva e Gran reserva.

19,00 €

Flor de Vetus
IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Tintos
Valdeorras
A variedade preferente nos viños tintos é a Mencía, dunha intensa cor púrpura e un elegante
aroma afroitado, lixeiro e con moito sabor, ademais dun bo equilibrio alcohol-acidez e dun
retrogusto intenso.

16,00 €

Joaquin Rebolledo (Mencía)

Ribeira Sacra
Os viños tintos máis celebrados do río Sil, caracterizados polo seu cultivo en “bancais” teñen
como variedade base a Mencía. Son xoves de cor púrpura ou granate e de intenso perfume
no que se poden apreciar aromas de mora e framboesa.

16,00 €

Guimaro
Regina Viarum

9,00 € (1/2)

17,00 €

Peza do Rei

22,00 €

Ponte Da Boga

16,00 €

Campo de Borja
A DO Campo de Borja atesoura entre os seus viños auténticas xoias nas que a variedade
Garnacha acada todo o seu esplendor. Son viños tintos monovarietais de personalidade moi
definida, calidade e complexidade, o que os convirte en algo único no mundo.

29,00 €

Fagus

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

Cavas, champagnes e espumosos
Ás veces esquécese que esta bebida para as grandes ocasións tamén é un viño excelente.

Cavas
Anna Codorniu

19,00 €

Juvé y Camps

22,00 €

Cuvée María Cristina

26,00 €

Juvé y Camps Reserva Familia

26,00 €

Champagne
Mumm Cordon Rouge

46,00 €

Moët & Chandon

65,00 €
180,00 €

Dom Pérignon

Espumosos
Valtea

19,00 €

Mar de Frades

24,00 €

Gorgola

25,00 €

Licores e oruxos
Quenza oruxo branco

3,75 €

Quenza oruxo de herbas

3,75 €

Quenza Licor Café

3,85 €

Quenza crema de oruxo

4,50 €

IVE incluído
*Consultar co persoal a táboa de alérxenos*

