
Whisky Preu Copa

The Dalmore 1263 King Alexander III 45,61 €
Aquest whisky està envellit en 6 fustes diferents: barriques de Cabernet Sauvignon francés,
vi de madeira i porto de Portugal, barriques espanyoles de Xerés, fustes de Marsala de Sicilia,
Italia i la clàssica de bourbon de Kentucky

Caol ila 12 years old 9,45 €
La destileria es troba a la riba de l´estret d´Islay. La cibada que s´utilitza es malteja a Port Ellen
i el manantial segueix brotant de la pedra calitja de la propera ria de Nam Bam. Dolç sabor a fum i 
final lleugerament agre.

Lagavulin 16 years old 14,08 €
Whisky de malta de 16 anys, neix el 1816 a Glasgow, és el sisé de les sis varietats clàssiques
que produeix la marca escocesa, es distingueix pel seu suau sabor, per la seva marcada 
personalitat, només és superat pel seu germà de 25 anysgermà de 25 anys.

Usquaebach 15 years old 12,75 €
El seu coupatge és la selecció de més de 20 whisky de les highlands (Terres altes d'Escòcia)
Inclou Dalmore i Jura

The Glenrothers 9,65 €
Destileria fundada l´any 1879. Segons norma de la casa només un 2% de la producció és seleccionada
per elaborar el Single Malt per garantitzar una qualitat excepcional.Envellit en bótes de roure americà i
espanyol.

The Macallan 12 years 7,50 €
La cuidada combinació de bótes de Bourbon i Xerès utilitzades per l´envelliment d´aquest llegendari malta 
produeixen un whisky especialment suau, delicat i lleuger.



Glenfarclas 12 years 7,50 €
Per molts coneixedors el Glenfarclas tal com és, en la seva puresa clàssica. Envellit en bótes de Xerès i Bourbon
Dóna notes de fumat amb algunes notes d´alzina malgrat la seva juventud.

Glenfarclas 10 years 5,64 €
És el producte de major consum d´Anglaterra per les seves peculiaritats. Elegant i més aviat sec per un Glenfarclas
És ampli amb una mica de la dolçor del Sherry, amb infinitats de sabors i aromes.

Cardhu 6,40 €
El seu nom significa " roca negra ", va néixer a la clandestinitat l´any 1811. Hi ha molts comentaris que fan 
referència a la suavitat femenina que potència aquest whisky amb un caràcter melós i sedós.

Delamain Cognac Pale&Dry 10,12 €
Concebut l´any 1920, aquest Grand Champagne és el producte més representatiu de la casa Delamain, un 80%
de la producció. Està envellit durant molts anys i té un estil elegant i delicat.

Brandy Señor Lustau 8,40 €
Clàssic brandy de Xerès poseeix una bella maduresa, plena i robusta. Color fosc amb riquesa, gust suau i madurès.

Brandy Cardenal Mendoza 5,45 €
Brandy solera gran reserva, de producció limitada, envellit en bótes previament envinades amb olorós i Pedro
Ximénez. De color caoba fosc i brillant. Aroma elegant i vinós record de panses i prunes. Equilibrat amb molts 
matissos.

Gran Duque de Alba 6,10 €
Brandy elaborat a partir d´aiguardents destilants d´excel.lents vins llargament criats i envellits en bótes de 
roure. De color caoba, aromes amb amplis matissos balsàmics

Armagnac Dartigalongue 1990 4,80 €



De la zona de Bas Armagnac que produeix els " Crus " més prestigiosos per la seva finor, i el seu perfum sutil.
De color or vell, aroma complexa, en boca és bastant fi, elegant, rodó i expresiu.

Calvados doyen d´Âge 24,10 €
Aquest vell calvados és molt apreciat pels entesos. De reflexes vermellosos, reflexa perfectament l´edat, és de
fruita confitada amb notes de vainilla. Durant el seu llarg envelliment en bóta, s´ha desenvolupat en tot el seu 
espelndor, l´elegància, fimor i complexitat d´aquest gran calvados.

Ron Zacapa XO 23,15 €
Ron de Guatemala. Ha estat elaborat a partir de les mels verges de canya de sucre. Té 4 etapes de criança, 
en bótes de Bourbon americà, en bótes de Xerès, en bótes de vi de Màlaga i per últim i d´aquí la seva exclusivitat
una ultima etapa de 2 anys en bótes de cognac francès envinades amb Moscatell.

Clément Rhum Vieux 5,75 €
Ron de Martinique. Aromes a fruits secs, torrats, tendeixen al gust de la canyella, en nas és complex
fort gust a bosc i llarg en boca

Amaretto Disaronno 3,10 €
Aquest licor d´origen italià s´elabora des d´el S.XVI. Es prepara amb ametlles i pinyols de préssec, 
albercocs, cireres i d´altres fruites. Aquest licor es caracteritza pel seu gust fort, dolç, distintiu.

Grand Marnier 4,50 €
Neix en plena Revolució Francesa pels volts de l´any 1880. Es basa en un licor de taronja amarga del Carib i dels
cognacs envellits al castell de Bourg-Charente. Aquesta barreja envelleix en bótes de roure durant 2 anys que li 
donaran el seu particular aroma suau i sec

Gin Hendrick´s 7,50 €
Aquesta és una ginebra especial.Està elaborada artesanalment i sempre en petites partides, uns 200 l en cada destilació.
Entre els seus components cal destacar una infusió de pètals de rosa i cogombre que li dónen un gust totalment diferent a 
les ginebres tradicionals.

Gin Citadelle 9,25 €



Les 19 espècies amb les que s´elaboren aquesta peculiar ginebra li dónen un sabor únic, complex i ben equilibrat.
Els origens d´aquestes espècies són de lo més divers i segueixen la ruta marítima de les Índies del s.VII
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