
 

Vins de qualitat, proximitat i territori 
Comanda mínima 6 ampolles i ports gratuïts a Catalunya 

  616 863 209 o info@eccociwine.com 
 

 
 

Ca l’Elsa 
2014 

 

30,00€ 
 

Cabernet Sauvignon, Petit Verdot i Cabernet 
Franc 

 

Vermell intens, de capa alta, i amb un rivet 
color rubí brillant. 

Aroma intens a fruita negre, amb tocs de 
regalèssia amb un fons balsàmic. 

En boca es presenta ampli, carnós, amb volum, 
els tanins presents i dolços. Un final llarg i 

agradable. 
 

 

Vi Naturalment Dolç 
2019 

 

32,50€ 
 

Petit Manseng 
 

Vi dolç d’un color ambre, nítid i brillant. 
Al nas es generós amb notes de fruita molt 

madura com litxi, figues i albercoc, licoroses 
de brandi i florals de roses. 

En boca es sedós i voluminós. Destaca per la 
seva bona acidesa, fent del conjunt un vi 

complex i de post gust llarg. 

 

 Can Noves Negre 
2015 

 

12,00€ 
 

Merlot i Cabernet Franc 
 

Color cirera picota amb el rivet de rubí brillant. 
En nas es perceben aromes a fruits del bosc, 

és intens i fresc. 
En boca és fresc i vivaç, de pas sedós, de 

tanins presents i dolços, amb un post gust 
llarg. 

 

Can Noves Blanc 
2018 

 

15,50€ 
 

Garnatxa Blanca i Xarel.lo 
 

Vi blanc límpid i brillant, amb un color daurat 
clar. 

Aromes de vainilla i fruita blanca madura i 
amb notes florals. 

En boca es ampli, glicèric i sedós. Destaca per 
la seva bona acidesa i un post gust llarg. 

 

 

Montrodó Rosat 
2018 

 

8,00€ 
 

Petit Verdot, Merlot i 
Garnatxa Negra 

 

Subtil color salmó, nítid i 
brillant. 

Aromes de fruits silvestres 
de bosc cruixents 

(maduixetes, nabius) i 
elegants tocs florals a 

violetes. 
En boca és saborós, intens i 

persistent.  

Montrodó Negre 
2018 

 

8,00€ 
 

Merlot, Cabernet Sauvignon 
i Petit Verdot 

 

Color cirera picota, brillant 
i amb rivet violaci. 

Aromes a fruita fresca 
vermella, fruits silvestres, 
grosella, cassis i herbes 

mediterrànies. 
En boca és fresc i de pas 
saborós de bona acidesa. 

 

Montrodó Blanc 
2019 

 

8,00€ 
 

Chardonnay, Viogner, 
Muscat i Xarel.lo 

 

Color daurat, net i amb 
reflexos verdosos. 

Aroma intensa a cítrics, 
poma verda, notes florals, 

amb subtils notes de fruites 
d’os i herbes mediterrànies. 
Al paladar es ampli, fresc, 
vivaç i equilibrat, de gran 

volum i bona acidesa. 
Promoció vàlida només durant el periode d’alarma i confinament pel Covid19 


