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Manyetes 2008

De color intens cirera madura amb reflexes violacis, un comportament dens a la copa i una caiguda de la llagrima lenta, aquest

negre ens ofereix un ventall ampli  d’aromes intensos. Fruites vermelles i negres amb les mores com a protagonistes, regalèssia,

cacau, tocs balsàmics refrescants, espècies dolces ( un punt de clau i pebre de jamàica) i una notable presència de mineralitat

aportada pel terrer de licorella.

A la boca ens ratifica tot allò que haviem pogut apreciar al nas. Intensitat, un pas envolvent, vellutat i contundent que no deixa

indiferent. Tot ell ens a anat preparant per a un punt final dificil d’oblidar.

Clos Mogador
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CERCAR EN AQUEST BLOC

El Somni d'una nit de vins

El SOMNI D’UNA NIT DE VINS
preten ser un altre modest
granet de sorra que ajudi a la
promoció de la cultura del vi, i
d’una manera particular, del vi
del nostre país. En forma
d’aventura unim la passió pel vi
amb tot allò que ell mateix ens
pot transmetre. La imaginació i
les sensacions es fonen amb
l’ajut d’imatges, colors, disseny,
música, textures, aromes,
moments… Aquest maridatge
de conceptes el fem possible
Dani Garcia [sumiller i jardiner]
i Guada Garcia [ especialista
en retoc fotogràfic ]. La suma
de diferents ambits profesionals
fan possible crear un seguit
d’estampes de diferents vins,
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Mishima :: La vella ferida::

fetes amb un estil fresc,
diferent i més atractiu a tot
tipus de públic, intentant
esborrar l’idea establerta de
que el món del vi és elitista,
snob, avorrit i utilitza un idioma
diferent que no s’enten. A més,
volem fugir de puntuacions,
premis i preus. Esperem que
us agradi.

Visualitza el meu perfil complet

agost 2013 (1)
juliol 2013 (1)
maig 2013 (4)
abril 2013 (3)
març 2013 (1)
febrer 2013 (3)
gener 2013 (1)
novembre 2012 (3)
octubre 2012 (1)
setembre 2012 (2)
agost 2012 (1)
juliol 2012 (3)
juny 2012 (2)
maig 2012 (3)
abril 2012 (7)
març 2012 (1)
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