
MASIA LES COMES 
 

Varietat: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot. 

Sòl: De textura franca i gran quantitat d’argila. 

Verema: Mitjans d’octubre quant al Cabernet Sauvignon. Mitjans 
de setembre per al Merlot. 

Vinificación i criança: El vi fermenta en tancs d’hacer 
inoxidable a temperatura controlada entre 25C i 28C, seguida 
d’una maceración del most amb les pellofes i, per acabar, una 
fermentació malolàctica. A continuació, el vi es cria en 
barriques franceses i americanes durant un període aproximat de 
18 mesos.  

Nota de tast: color cirera púrpura, aromes de fruita negra, 
tabac i espècies, complexe, gust terròs i avellutat amb tanins 
ferms i elegants, llarg final. 

Maridatge: carns de caça al forn, porc o xai. 

 

 

 

TREPAT ÚNIC 
Varietat: 100% Trepat de cultiu ecològic. 

Verema: Finals d'octubre. 

Vinificación i criança: Fermentació en dipòsits d’hacer 
inoxidable a temperatura controlada de 25C. La fermentació 
malolàctica té lloc a les bótes de roure francés i americá. 
Després d’una criança de 15 messos el vi es embotellat i 
guardat a la cava fins al moment de l’etiquetatge. 

Nota de tast: color vermell pàlid, aromes de fruites vermella i 
de sotabosc, molt suau, brillant i delicat, tanins rodons amb 
llarg final. 

Maridatge: Carns blanques, arrossos, formatges frescos de  

cabra. 

 

 



CONSTEL·LACIÓ BLANC 
 

Varietat: 100% Garnatxa blanca de cultiu ecològic. 

Vinificació i criaça: Després de la verema feta a mà, i la 
selecció dels raïms es premsat en una premsa vertical (manual) 
i el most passa a dipòsits de poc volum on realitza la 
fermentació. 

Nota de tast: Color groc pàl·lid amb tons verdosos, fresc, 
mineral però complexe amb aromes de pell de llimona, cítrics 
madurs i flors blanques, llarg Final. 

Maridatge: plats d'arròs, fideua, marisc. 

 

 

BRUT NATURE GRAN RESERVA 

 
Varietat: 45% Macabeu, 30% Xarel·lo, 20% Parellada, 5% 
Chardonnay. 

Sòl: De textura calcària i argilosa.  

Verema: A mà, des de principis del mes de setembre fins a 
principis d’octubre. 

Vinificación i criança: La fermentació ha transcorregut molt 
lentament, a baixa temperatura, a fi d’afavorir la formació 
d’aromes secundàries a la primera fermentació.  

Criança a l’ampolla: 2,5 a 3,5 anys. 

Nota de tast: Color palla, matisos daurats amb reflexos 
verdosos, el seu despreniment de carbònic és persistent, amb 
formació de petites bombolles provocant una corona suau. Aroma 
molt net i elegant amb notes ametllades. Lleuger toc de mel i 
d’herbes seques. En boca sec, ben estructurat, viu i madur 
alhora amb un lleuger fons torrat, equilibrat i una lleugera 
amargor molt integrat que li confereix amplitud. 

Maridatge: Llagosta bollida, marisc a la planxa, peix blau. 

 


