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DEL 27 DE JuLIoL AL 2 D’AGoST DE 2018

la Fura

en boca
Xavi Viles Sommelier

xaviviles

croWd WINe
PeNedÈs

Gastronomia

amb molt afecte. El vi s’elaborarà
amb la col·laboració de l’enòleg
Jordi Lluch, propietari del Celler
Jordi Lluch. És un projecte únic,
ja que s’utilitza per primer cop
aquesta plataforma per obtenir
finançament per elaborar un vi.

VARIETAT

100% macabeu
CRIAnÇA

2 mesos amb les lies

Menú diari 13,30 €
Menú caps de setmana 26 €
Brasa i cuina casolana

DEnoMInACIÓ

Do Penedès

PREu APRoXIMAT

16€

C/ Amàlia Soler, 179
93 817 43 63
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Cuinem a la llosa i a la brasa amb llenya d’alzina
TOTS ELS DIVENDRES
del 29 de juny al 24 d’agost
SOPAR-BALL A L’AIRE LLIURE

Aquesta setmana surto de la línia
habitual per presentar-vos un
projecte de micromecenatge per
elaborar un vi blanc 100% macabeu, que sortirà d’unes vinyes velles que el jove Jordi Raventós
Pujadó i la seva família treballen

La dinàmica és molt senzilla: a
través de Verkami pots convertir-te en un mecenes del vi i participar-hi amb diferents aportacions, que tindran un retorn molt
atractiu en el moment que surti al
mercat. Des de l’aportació per
obtenir una ampolla fins a 12 ampolles, aconseguint descomptes
del preu unitari de l’ampolla, a
més de visites a la vinya Ca l’Escalló i tast al celler.
La finca de Ca l’Escalló està situada al terme municipal de
Font-rubí, a una altitud de 300

metres sobre el nivell del mar, i
data del 1951, de quan la família
va decidir plantar-hi la varietat
macabeu.
Crowd Wine serà un blanc monovarietal de macabeu, que fermentarà en dipòsit d’acer inoxidable i
s’hi aplicarà un treball de battonage durant dos mesos, abans
d’embotellar-lo, per aportar més
volum, expressió i personalitat.
Al seu web www.crowdwinepenedes.com podeu trobar més informació i els passos a seguir per
formar part del projecte.
Aquesta setmana no puc explicar
com és el vi ni el seu maridatge,
però segur que tindrà molta personalitat i gran qualitat, ja que a
darrere hi ha una feina d’amor i
passió per la vinya d’on es collirà
el fruit, i una gran dedicació.

OBRIM TOTES
LES NITS D’AGOST
Divendres i dissabtes,
de 13 a 16 h
i de 21 a 23 h
Diumenges i festius
de 13 a 16.30 h

Av. Turiols, 1 · Urb. Les Colines · Olivella · Tel. 93 896 81 80
www.posada-piques.com

Cuina casolana · Car�s a la brasa
Cargols i paelles · Menús a mida
Esmorzars a la brasa · Zona infantil
Pàrquing per a bici o moto

Tastos
i activitats
mes d’agost
Com que ja hem arribat a l’època estiuenca i, per tant, també a
la de les desitjades vacances, la TAVERNA de Vinseum durant
aquest mes d’agost no farem les habituals activitats de tast ni de
maridatge.

DES DEL 26 DE JULIOL A L’1 DE SETEMBRE

OBERT CADA DIA

DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE E 9 A 22.30H

Ctra. N-340 · km 1.223 · Av. Barcelona, s/núm. · El Pago (Subirats)
restauranteelracodelpago45@gmail.com · TEL. RESERVES 93 131 20 42

Gaudeix del teu moment
en un entorn únic

Però tot i això, seguirem treballant i preparant la nova campanya,
amb més i noves idees perquè gaudiu dels diversos vins i de les
activitats que venim desenvolupant cada mes.
A més a més, ja us avancem que tot l’equip que formem la
TAVERNA de Vinseum estem preparant-nos per oferir-vos la
nostra presència durant la FESTA MAJOR ’18, amb la qual cosa
estarem molt actius a partir del dia 24 d’agost i mentre duri la més
típica
Mentrestant, podeu continuar gaudint de la nostra vinacoteca,
de la nostra gastronomia amb els diversos platets i menges de
la carta, assaborint-t’ho tot a la tranquil·la terrassa del davant de
Santa María

Anuncieu-vos
a La Fura
publicitat@lafurapenedes.cat
93 676 68 46

Restaurant

El Barretet

Esmorzars, aperitius,
dinars, zona chill out
i gintònics, sopars

I no oblideu els nostres Àpats a Palau

Tots els dijous, divendres i dissabtes podeu gaudir, prèvia
reserva, de dinars i sopars al pati de la Taverna
I també podeu assaborir un bon vermut a la nostra terrassa, a
la plaça Jaume I.

Per a més informació, encàrrecs i reserves, dirigiu-vos al telèfon
93 818 17 44 o al correu latavernadevinseum@gmail.com

c. Nou, 17. CASTELLET ┃ Reserves al 93 102 22 69
Obert cada dia al migdia (dilluns inclosos) i vespres de dimecres a dissabte

