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Varietat: 100% Garnatxa 
negra
Criança: No
Edat de la vinya: 50 anys
De color rosa pàl·lid molt 
atractiu, aquest vi aporta 
un aroma molt expressiu 
i net de gran intensitat. Es 
denota per una barreja de 
fruits vermells, és lleuger i 
fresc. 

Varietat: 100% Garnatxa 
blanca 
Criança: Batonnage 5 
mesos amb les lies fines. 
Edat de la vinya: 75 anys
De color groc pàl·lid, és 
lleuger amb aromes de flors 
i un toc de mel de taronger. 
Ofereix una delicadesa i 
frescor també remarcables. 

El Celler Josep Vicens ofereix varietats autòctones 
i ben adaptades com la Garnatxa blanca, Macabeu 
o Garnatxa negra, així com altres foranes com el 
Syrah. El celler fou el primer a importar aquesta  

varietat a la Terra Alta. 

Varietat: 100% Macabeu
Criança: No
Edat de la vinya: 55 anys
Vi blanc amb un perfil molt 
natural, d’un color força 
pàl·lid, en nas amb tocs 
de sabors afruitats i cítrics. 
La seva entrada és també 
intensa i amb una bona 
acidesa, una mica rústica 
però molt ben equilibrat. 

Varietat: 100% Syrah
Criança: 15 mesos en bótes 
mixtes Americà i Francès.
Edat de la vinya: 28 anys
D’un color cirera molt 
intens, aquest vi és potent 
i equilibrat, el qual es 
caracteritza pels seus 
aromes de coco, cacau i 
una bona expressió de fruita 
negra macerada. 

Varietat: 70% Garnatxa 
negra, 30% Carinyena 
Criança: No
Edat de la vinya: 50 anys
Vi de color vermell cirera 
molt intens, lleuger, fresc 
i amb mostres de fruits 
vermells ben madurats. 
Es tracta d’un vi afruitat 
i equilibrat, molt fi i de 
consum jove.

Varietat: 100% Carinyena
Criança: 15 mesos en bótes 
mixtes Americà i Francès. 
Edat de la vinya: 80 anys
Vi de color cirera, dens 
en copa i d’una intensitat 
aromàtica remarcable. 
Amb fruits vermells i fruita 
de vinya, es caracteritza per 
una frescor agradable i una 
gran personalitat. 

Varietat: 100% Garnatxa 
blanca 
Criança: No
Edat de la vinya: 35 anys
Vi d’una varietat rústica 
i molt arrelada a la Terra 
Alta, amb tocs càlids i una 
gran delicadesa. Aporta una 
frescor personalitzada 
d’un raïm de gran 
concentració i qualitat. 

Varietat: 100% Macabeu 
Criança: 4 mesos amb les 
seves lies fines al dipòsit 
inoxidable 
Edat de la vinya: 58 anys
De color groc i d’aroma 
i expressió de fruites 
blanques fresques. És 
intens, afruitat i fresc 
i aporta un sabor llarg i 
agradable a la boca.

(8293) VI ROSAT 
D.O. TERRA ALTA

- VINYES DEL GRAU

(8292) VI NEGRE 
D.O. TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU

(8294) VI GARNATXA
BLANCA D.O. TERRA 

ALTA - VINYES DEL GRAU

(8291) VI MACABEU
 D.O. TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU

(8298) VI “LO NATURAL 
DE VICENS” 

D.O. TERRA ALTA

(8297) VI NEGRE 
MON IAIO SISCO 
D.O. TERRA ALTA

(8296) VI BLANC 
MON IAIO SISCO D.O.

TERRA ALTA 

(8295) VI SYRAH CRIANÇA 
D.O. TERRA ALTA 

- VINYES DEL GRAU


