
MÀGNUM CUPATGE DOS MIL DISSET



Fitxa tècnica

VARIETATS
Xarel·lo, macabeu i parellada.
ORIGEN
Macabeu: Zona del Penedès baix, 
litoral, fins a 200 m d’alçada.
Xarel·lo: Zona de la Depressió 
del Penedès, entre 280 i 350 m 
d’alçada.
Parellada: Zona del Prelitoral, a 
partir de 450 m d’alçada.
CRIANÇA
36 mesos, com a mínim, 
amb tap de suro.
DEGOLLAMENT
Vegeu la data a l’etiqueta.
GRAU ALCOHÒLIC
11,5 % vol.
CONSUM PREFERENT
15 mesos des de la data
de degollament.

Nota de tast

Cap i cor… Màgnum, molt poques ampolles d'un vi en què hem cuidat 
tots els seus detalls per transmetre un caràcter i un estil singulars i 
únics. 
Groc pàl·lid amb lleus matisos daurats. De personalitat decidida, 
intens i profund. Bombolla fina, fundent i cremosa. Cava d’intensitat 
mitjana en què hi predominen les notes florals i les herbes mediter-
rànies com el romaní, la farigola i el ginestell. El seu caràcter de fruita 
s’expressa en forma de pera i poma verda, pomelo, préssec i albercoc. 
Lleuger i sedós al seu pas. En via retronasal hi reapareixen les notes de 
fruita amb predomini de cítrics i un record salí. Final vivaç i amb una 
acidesa sostinguda que es fon amb un toc amarg, propi dels brut nature, 
que aporta longitud al conjunt.
······································································································································
Maridatge

Un vi amb una infinitat de possibilitats gastronòmiques. Peixos blancs 
i blaus. Mariscs, proposem que ho proveu amb ostres. Formatges de 
fortalesa mitjana i suaus.
TEMPERATURA DE CONSUM: 6-8 !C.
······································································································································
Reconeixements

Medalla de Plata, The Champagne & Sparkling Wine World 
Championships 2020
La Guia de Vins de Catalunya 2022 9,60/10
Guia Peñín 2021 93/100
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Màgnum Cupatge

Dos Mil Disset
RESERVA BRUT NATURE · ECOLÒGIC

DE PERSONALITAT DECIDIDA, INTENS I PROFUND

NOTA DE TAST SONORA
Escolta el QR i gaudeix de 
l'experiència de tast.


