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Varietat: Merlot
Criança: No

DO: Penedès

Vi fresc, elegant 
i molt suggestiu. 
Com a maridatge, 
és un vi ideal com 

aperitiu i acompanya 
perfectament menjars 

ben diversos com 
tapes, marisc, fumats, 

formatges, arrossos, 
pastes i carns 

lleugeres. 

(859) VINO ROSADO
MERLOT GRIMAU

(2514) VINO RUBICUNDUS 
GRIMAU 6 U.

Varietat: Cabernet 
Sauvignon, Ull de llebre 
i Merlot
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès
Vi suau però intens, 
amb notes de fruits 
del bosc i canyella, 
ben equilibrat.La seva 
criança és en bótes 
de roure i el seu gust 
en boca és ampli, 
llarg i persistent. En 
gastronomia, es tracta 
d'un vi recomanat per 
maridar amb plats 
de carn i arrossos de 
muntanya.  

(71) VINO CABERNET 
SAUVIGNON GRIMAU 
RESERVA

Varietat: Cabernet 
Sauvignon
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès
Aquest vi destaca per 
les notes de sabor 
a espècies, vainilla 
i canyella, així com 
per la seva estructura 
consistent però de tacte 
en boca delicat. És 
un vi força indicat per 
a plats de carns així 
com maridatges amb 
formatges i embotits 
curats. 

(733) VINO BLANC DE 
BLANCS GRIMAU

Varietat: Macabeu, 
Xarel·lo, Parellada i 
Chardonnay
Criança: No
DO: Penedès
Vi és elegant, amb 
notes afruitades i té 
una fina estructura 
àcida i amb una 
gran personalitat, 
ideal per servir amb 
plats lleugers com 
arrossos, mariscos i 
peixos. 

Grimau es localitza a la Finca de Masia Torreblanca, en un indret de 
paisatges espectaculars, a l'Alt Penedès. El territori es caracteritza per un 
microclima que preserva les condicions ideals per als seus vins i caves, amb 
un total de 22 hectàrees de vinyes plantades i amb varietats com Cabernet 
Sauvignon, Ull de Llebre, Chardonnay i Xarel·lo, entre d'altres. 

Varietat: Chardonnay
Criança: 12 mesos en 
ampolla
DO: Penedès
Vi amb matisos de sabor 
a poma i fruita tropical 
com mango i pinya. 
Gastronòmicament, 
aquest vi és una bona 
opció per servir amb 
pasta, peix i alguns 
formatges. 

(732) VINO CHARDONNAY 
GRIMAU

(905) CAVA BRUT NATURE 
TRENCADIS GRIMAU

(124) CAVA BRUT NATURE 
ROSAT TRENCADIS GRIMAU

(549) CAVA BRUT 
NATURE GRIMAU

Varietat: Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada i Chardonnay
Criança: 24 mesos
Anyada: 2017
DO: Cava
És un cava suau i 
saborós, amb un potent 
cos i consistència. La seva 
llarga criança li aporta 
una gran distinció, és 
aromàtic i també barreja 
notes de sabor torrades. 
Es tracta d'un cava indicat 
tant com aperitiu com per 
acompanyar mariscos o 
carns lleugeres. 

Varietat: Coupage de Pinot 
Noir, Garnatxa i altres 
varietats
Criança: 24 mesos
Anyada: 2017
DO: Cava
De color rosat intens i 
d'aroma afruitat de maduixa 
i gerds. Té un bon equilibri 
de sabor amb la seva 
estructura àcida. És ideal 
per consumir a qualsevol 
hora del dia i és apte per 
acompanyar una gran 
varietat de plats, ja sigui 
marisc com carns lleugeres, 
aus i arrossos. 

Varietat: Xarel·lo, Macabeu 
i Parellada
Criança: 15 mesos
Anyada: 2018 
DO: Cava
Es tracta d'un cava molt 
aromàtic, d'un color groc 
pàl·lid amb reflexos daurats 
i fines bombolles. El seu 
gust és suau i fresc, 
amb un toc àcid que li 
proporciona un bon equilibri. 
També és recomanat per 
servir-lo amb qualsevol 
mena de plats, des de 
peixos fins a carns, pastes i 
arrossos. 



(5085) CAVA GRAN 
RESERVA - GRIMAU

(555) CAVA RESERVA 
FAMILIAR GRIMAU

Varietat: Chardonnay, 
Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada i Pinot Noir.
Criança: 72 mesos
Anyada: 2012
DO: Cava
Cava de gran potencial 
aromàtic amb un pas 
agradable, cremós i 
consistent en boca. 
Aporta unes bombolles 
molt fines i la seva llarga 
criança li proporciona 
un sabor delicat amb 
tocs de fruita setinada. 
En gastronomia, es pot 
maridar tant amb carns 
com amb peixos. 

Varietat: Chardonnay, 
Xarel·lo, Macabeu i 
Parellada 
Criança: 36 mesos
Anyada: 2015
DO: Cava
Molt aromàtic, amb notes 
torrades a causa del 
contacte amb els llevats 
i fruiters de la seva 
varietat de procedència. 
És potent amb gran cos 
i consistència i la seva 
criança li aporta un sabor 
delicat i una excel·lent 
acidesa. Marida molt bé 
tant amb plats de caça 
com amb mariscos i 
arrossos. 


