
CATÀLEG DE NADAL 2019



Un any mes, com és tradició us presentem el nostre catàleg de Nadal. Aquets 
amb una acurada selección d´ampolles de vi, que hem degustat al llarg de l´any i 
de nombroses visites a l´origen, per enriquir una oferta que conjuga els grans 
clàssics de les zones més reputades amb les darreres descobertes i les joves 
promeses.

També podeu assabentar-vos de les darreres novetats al web, l´instagram, 
Facebook o al twitter. Però si teniu temps, ens encantarà atendre-us 
personalment a la nostra botiga del carrer Sant Pere on podem ajudar-vos a 
escollir entre més de 2.500 vins, caves, champagnes, esperits i queviures fins

A més, aquest any per a nosaltres és molt especial perquè, es compleix 90 anys 
que la nostra família es dedica a negociar amb vins, caves i esperits d´arreu del 
món. Tot va començar l´any 1929 de la mà del nostre avi Àngel Verge Capafons.

Un año más, como es tradición os presentamos nuestro catálogo de Navidad. Este con una 
cuidada selección de botellas de vino, que hemos degustado a lo largo del año y de numerosas 
visitas en origen, para enriquecer una oferta que conjuga los grandes clásicos de las zonas más 
reputadas con los últimos descubrimientos y las jóvenes promesas .

Además, este año para nosotros es muy especial porque, se cumplen 90 años que nuestra familia 
se dedica a negociar con vinos, cavas y espíritus de todo el mundo. Todo comenzó el año 1929 de 
mano de nuestro abuelo Ángel Virgen Capafons.

También puede enterarse de las últimas novedades en la web, en Instagram, Facebook o en 
Twitter. Pero si tiene tiempo, nos encantará atenderle personalmente en nuestra tienda de la calle 
Sant Pere donde podemos ayudarle a escoger entre más de 2.500 vinos, cavas, champagnes, 
espíritus y comestibles finos.

Jordi Vidal i Verge



GREGAL 2018
JUVE & CAMPS

Floral i aromàtic, una delicia

SINGULAR 2017
Millor vi blanc de Catalunya.

Producció limitada 787 ampolles.

LLUMI 2017
TERRA ALTA

Garnatxa i Macabeu. Microceller de Batea.

LOXAREL XAREL.LO 2016
PENEDÈS

Fermentat en àmfores. Llevats salvatges

XITXAREL.LO 2018
Xarel.lo jove, per les llengües més afilades.

VI BLANCS

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

8,75€ 17,95€ 11,00€ 10,60€ 8,99€

 Una acurada selecció de vins catalans de diferents denominacions d´origen. Tres vins de 
diferents talls, un jove Gregal molt aromàtic i floral; el Xitxarel.lo el vi de la varietat més 
identificativa del Penedès; i el Loxarel de xarel-lo amb àmfora. Un salt cap a la denominació 
Terra Alta amb un vi mes modern i fresc i com no podia faltar el millor vi blanc de Catalunya, el 
Singular 2017 un vi de la denominació d´origen Empordà.



SEGURA VIUDAS HEREDAD 2014
Macabeo i Parellada de vinyes velles

Una de les ampolles de desig

RAMON NADAL GIRO 2004
10 ANYS D´ENVELLIMENT

Nómes 5.287 ampolles 

JAUME CODORNÍU 2013
Pinot noir, Chardonnay, Xarel.lo

80 mesos de criança

VINYES DE CAN SALA 2013
Cava de Paratge Qualificat 

Parellada, Xarel.lo d´altura

ROVELLATS MASIA SEGLE XV
Brut nature, Gran Reserva 2010

Complexitat i volum

Una selecciò per brindar aquestes festes,  el millor de cada cavista.  Productes per començar i 
acabar tot un àpat o com final de festa.  Tots ells amb un mínim de 36 mesos d´envelliment fins 
120 mesos alguns d´ells brut d´altres brut nature; pero tots ells de máxima qualitat.

ELS MES RECOMENATS

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

62,00€ 29,50€ 34,90€ 23,50€22,50€



NAVERAN VINTAGE
Nómes les millors anyades

PARXET BRUT NATURE 2015
El cava del Maresme

LLOPART BRUT NATURE
Un equilibri extraordinari

SUMARROCA INSITUS
Més de 24 mesos de criança

AGUSTI TORELLO MATA BRUT
Un dels clàssics de la casa

Un ventall de possibilitats de brindar per aquestes festes. Brut nature, brut, semi, semi-sec, 
dolços. Segons l´envelliment poden ser, joves, reserva, gran reserve, tambè l´anyada.

CAVAS CORPINNAT CLÀSSIC PENEDÈS  ESCUMOSOS

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

11,00€ 10,90€9,50€ 11,50€ 9,00€



ARS COLLECTA 2015
PINOT NOIR, XAREL.LO, TREPAT

NADAL SALVATGE 2014
CORPINNAT

EDICIÓ LIMITADA 

TITIANA PINOT NOIR
Viticultura ecológica

ROSAT D´ALELLA

NAVERAN PERLES ROSES
SUBTIL I DELICAT PINOT NOIR

FREIXENET TREPAT
UN TREPAT DE RAÏM AUTÒCTON

Hi han dos grans families de caves rosats, els elaborats amb la varietat tradicional catalana, 
com es el raïm trepat i les foràneas implantades al llarg de tota la geografía de Catalunya com 
son la pinot noir.

CAVES ROSATS

14,50€ 15,50€16,50€ 11,00€

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

17,00€



Oferta vàlida fins el 23 de Desembre o fi d'existencies
 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

6,99€



el Cabronet 2017
Cabernet Sauvignon, els rebels de la d.o

790 PE-CATS 2015
Garnatxa de LOXAREL

Can Bas 2017 
Nou Projecte al penedés

Mas d'Aranyó 2015
El mas amagat de Segura Viuda

GRAMONA BRU 2016
El Pinot Noir negre de Gramona

La influencia del sol i del mar Mediterrani fan del Penedès un territorio privilegiat per al cultiu de 
la vinya, amb 2700 anys d´historia. Reconegut historicament per elaborar vins blanc, avui en dia 
es el maxim exponen per elaborar vins negre de GRAN QUALITAT

VINS D.O PENEDÈS

8,99€ 15,80€ 12,90€ 14,50€ 22,50€

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS



NIT DE GARNATXES 2017 
d.o. montsant

Celler cooperatiu Capçanes
Garnatxa en sòl de calissa

LA FREIXENEDA 2011
d.o. Catalunya

Exclusiu, amb tap de vidre
Garnatxa i Cabernet Sauvignon

El SENYAL 2017
TERRA ALTA

Garnatxa Peluda. Nou projecte a la Terra Alta
Magnífica compra.

ABADIA DE POBLET 2015
90 Parker. Vins de Monestir

Elaborat amb Trepat Monastrell
Garnatxa

red bat 2018
d.o.q. priorat

Garnatxa i Carinyena. 
Viticultura ecològica i biodinámica, 

amb segell Demeter

VIns de catalunya

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

12,20€11,50€ 55,20€ 19,50€ 12,30€

Som un país de vins, i de gran diversitat. On les varietats autòctones com la xarel.lo, el trepat, 
subirat parent, la carinyena blanca conviuen amb varietats vingudes de fora, cabernet 
sauvignon, merlot, pinot noir, chardonnay, albarinyo i moltes altre mes. Això fem una tria per 
gaudir aquestes festes. SALUT!



RAMÓN BILBAO 
Ediciò limitada 2016

Selecciò de 985 barricas

MARQUÉS DE RISCAL RVA 2014
Tempranillo, Graciano, Mazuelo

La combinació i l´equilibri perfectes.

VIÑA POMAL RVA 2014
Tempranillo de terres centenaries.

Volum i càrrega explosiva

TARSUS RESERVA 2013
Tinto fino, cabernet sauvignon
Finca plantada a 900 metres

PESQUERA CRIANZA 2016 
Tinto fino 100%

El celler personal d´Alejandro Fernandez

Vins Negres

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS

10,50€ 13,80€ 11,00€ 23,30€ 16,15€



DISPOSSEM DE 96 AMPOLLES

19,50€

 PREUS AMB L´IVA INCLÒS



Realitzem cursos i tastos, realitzats per sumillers, enòlegs i el propis elaboradors.

Dispossem d´un ampli ventall de productes al millor preu. Vins, escumosos, destil.lats i 
complements. Hi trobareu el regal ideal.

S´accepten targetes de crèdit. Els preus porten l´iva inclòs. Sòn valids llevat error, variació i 
existències d´algun dels productes d´aquesta oferta, se substituiria per un altre del mateix valor i 
característiques.

De  obert de 09:30 a 14 h i  de 17 a 21 h. dilluns a dissabte

Diumenges de 10 a 14.30 hores.

Dies de Decembre no tanquem al migdia . Obert de 09:30 a 20:30 h24 i 31 

Dies  de Decembre d´11 a 14 hores.25 i 26

El dia 2020 obert d´11 a 14 hores. 1 de Gener

Dies  de Decembre 10 a 14:30 hores.6 i 8

Cellers La Vinya

Segueix-nos a: 
Sant Pere, 27 L'Illa del Centre, 
08850 Gavà  (BCN)
T 936 620 227 
info@cellerslavinya.com
www.cellerslavinya.com

Més de 2.500 vins i destil.lats per escollir

Horari especial de Nadal

@cellerslavinya


