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GRADUACIÓ ALCOHÒLICA: 18% Alc./Vol.
CAPACITAT: 75 cl.
EAN13: 8427221023946 / EAN14: 68427221023948 

A partir de la segona meitat del Segle XIX, es documenta 
l’elaboració i comercialització de vermut a Catalunya. En 
aquest període, al Camp de Tarragona s’estava 
desenvolupant una gran activitat econòmica dedicada a 
l’exportació de vins i aiguardents. Paral·lelament a aquest 
bon ambient industrial i comercial, el vermut va arrelar 
perfectament com un nou producte vinícola a les nostres 
terres. 
El nostre Rojo Clásico és un homenatge al vermut 
tradicional que es venia a doll a les bodegues de despatx 
de vins o que s’anava a prendre religiosament els 
diumenges. Volem que evoqui aquells aromes herbacis i 
medicinals que recordem de quan entràvem en aquells 
locals. 

ELABORACIÓ
El vi s’elabora amb raïms de Macabeu i Xarel.lo de vinyes 
pròpies. Passat el primer hivern, se li afegeix la fórmula 
d’herbes de vermut negre, resultant una base de vermut 
que passarà a reposar i afinar-se, en botes, entre nou i 
dotze mesos. Aquestes botes havien contingut vins de 
Xerès, van ser utilitzades en el seu temps pel transport de 
vi i adaptades avui en dia a la guarda del vermut. 

NOTA DE TAST
Molt expressiu en nas, amb aromes d’espècies dolces on 
sobresurten la canyella i el clau. Fons de fruites 
pansificades.

Boca cremosa i fresca que deixa lloc a un final amb 
records herbosos de plantes mediterrànies lleugerament 
amargues.
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Caràcter Mediterrani
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Double Gold Medal
PACKAGING DESIGN AWARD

SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS 
COMPETITION 2017

Silver Medal
PACKAGING QUALITY AWARD

INTERNATIONAL WINE & SPIRIT
COMPETITION 2017

IPA Award de Oro
INSPIRATIONAL PACKAGING

AWARD 2018 A LA INNOVACIÓN
EN ENVASE DE BEBIDAS
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VINARI D’OR
Premis Vinari dels Vermuts  Catalans
al Millor Vermut Negre

2020 SILVER WINNER
World Vermouth Awards

MEZQUITA DE PLATA
Premios Mezquita Córdoba2019

2016
GRAND GOLD MEDAL
Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles

2017
SILVER MEDAL
Catavinum World Wine & Spirits
Competition

2018 GOLD MEDAL
Singapore Competition

2018
VINARI DE PLATA
Premis Vinari dels Vermuts  Catalans
al Millor Vermut “Negre”

2017
SILVER MEDAL
International Wine & Spirit
Competition

2021 GOLD MEDAL
ISW Meininger’s International 
Spirits Awards 

92
PUNTOS

2018
90 POINTS
“Exceptional”
Tastings|International Review of  Spirits

2017
92 PUNTOS
Guía Peñín de los Destilados
y Coctelería

90

2018
SILVER MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirit Competition

2018
86 POINTS
“Very good. Strong recommendation”
Ultimate Spirits Challenge

2017 GOLD MEDAL
International Wine Awards

2019 GOLD MEDAL
China Wine & Spirits Awards

BACCHUS DE ORO
Concurso Internacional de Vinos Bacchus
Unión Española de Catadores

2020Bacchus
de Oro


