Menut*
Vins d’autor amb singularitat pròpia!

El vi és d’una gran intensitat colorant, amb capa profunda, de color vermell
amb matisos robí.
El nas és potent, una rica paleta de perfums integrada per pruna madura,
regalèssia i espècies, complementada per les aportacions del seu pas
en bóta: notes torrades, de fusta i un deix llunyà de cafè i xocolata.
Al paladar mostra la raça d’un vi de criança procedent de raïms ben madurats en
el nostre terrer: pas voluminós, consistència i estructura, textura vellutada, un
gruix considerable acabat en una harmònica persistència.
Maridatge
L’afinitat del vi se’n va decididament cap a les carns, qualsevol d’elles, però la
vedella i el porc semblen especialment recomanables, fins i tot algun guisat amb
caça.

Monovarietal de
Garrut

Elaboració
El vi s’obté amb una elaboració clàssica de vi de guarda: recolecció del raïm amb
un grau important de maduresa, desrapat i aixafat en arribar al celler,
fermentació en acer inoxidable a temperatura entre 25 i 27ºC, maceració
perllongada fins als 20 dies, malolàctica en tina i després envelliment en bóta de
300 litres durant uns 10 mesos, per a ser embotellat finalment prèvia lleugera
filtració.
Exclussivitat
La singularitat principal d’aquest vi és la varietat de raïm de la qual prové: el
Garrut, o Mataró, com també se’l coneix localment, o Monastrell, com se’l coneix
internacionalment. A la Nostra Denominació d’Origen és escàs. D’especial menció
és el fet que la planta no prové de cap viver sinó que es van empeltar esqueixos
d’una vinya vella situada al terme de l’Espluga just uns centenars de metres més
amunt de la ubicació de la nostra parcel.la, a la carretera de Senan. Podríem
afirmar amb cert grau de seguretat que disposem d’un material genètic únic en el
panorama vitícola actual.

6 mesos en bota
de roure francès
torrat mig

Servir-se a 15º

