
V de Mas Igneus 2020

V de Mas Igneus és un vi inspirat en Valentina, la filla d'Ornella. S'elabora amb un 63% de varietats negres i

un 37% de blanques, cultivades en dues parcel·les diferents i oposades, la més càlida i la més fresca de la

vinya És un vi que pretén transmetre Vitalitat, Valentia i Força. Garnatxa negra i blanca, Merlot, Pedro

Ximenez i Viogner.

La Capelleta 2019
Aquest blanc pren el seu nom de el lloc on es produeix, La Capelleta.Aquest vi,procedeix d'un

vessant de 0,6 hectàrees que rep els primers raigs de sol del matí. "Vde Vila": Unitat geogràfica a

l'interior de la DOQ Priorat amb unes característiques específiques a nivell edafoclimàtic. 100%

Garnatxa Blanca.

BLANCS

NEGRES

AMPOLLA P.V.P       CAIXA DE 6           COPA

M de Mas Igneus 2019

M de Mas Igneus és un vi inspirat en un dels meus fills, Matteo. Un autèntic fruit de la naturalesa que li dóna

nom i significat. Un vi que representa la força de la joventut, l'esperit lliure i equilibrat. Un regal únic i

excepcional. Elaborat amb Cabernet Franc, Garnatxa Negra, Merlot i Carinyena.

Fusió de Mas Igneus 2018- Medalla d'Or Frankfurt International Trophy 2021
La fusió de dos cossos en estat pur. Fusió és amor, és passió, és carmí, és natura, és la vida en si misma.Vi

negre procedent dels  vins de les nostres 3 zones de producció (Coster de l'Ermita, Escaladei, i Barranc dels

Comellars). Cada un amb un tipus de pissarra diferent per emfatitzar la sensació de mineralitat al paladar.

Carinyena, Garnatxa negra, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah.

27,68€                   166,08€                 3,80€
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35,62€                   213,72€                  4,90€
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27.68€                  166,08€                  3.80€
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46,01€                 276,06€                   6,30€

EL DESITGES? PROVA'L

Tots els nostres vins són de producció pròpia.  100% Ecològics i  amb el segell  de la D.O.Q Priorat

Tots els preus inclouen el 21% d'IVA



Costers de Pobleda 2013 (Edició limitada 2020 ampolles)
Costers de Pobleda és una edició limitada, que representa la màxima expressió de les varietats de Priorat.
L'objectiu: combinar el passat de Mas Igneus amb el present i el futur. Em sento feliç de poder compartir amb
tots els meus amics, família i amants del món del vi, aquest petit projecte que dóna el tret de sortida a Mas
Igneus Priorat. 95% Carinyena i 5% Syrah

Coster de l' Ermita 2015
Coster de l'Ermita és un vi que procedeix 100% de les nostres vinyes de la Finca de Salancas.

Situada a uns 430 a 560 de altura respecte a la mar. En un terroir sotmès a el vent de cerç i amb

una inclinació de l'30% El sòl que l'alimenta format per pissarra, el fa especialment únic, donant-li

una concentració d'aromes que són un autèntic tresor. 100% Carinyena.

CUVÉ D'EXCEPCION AMPOLLA P.V.P       CAIXA DE 6           COPA

50,00€                   300,00€                 7,00€

AMPOLLA P.V.P       CAIXA DE 6           COPA

60,00€                   360,00€                  9,00€

Tots els nostres vins són de producció pròpia.  100% Ecològics i  amb el segell  de la D.O.Q Priorat

Tots els preus inclouen el 21% d'IVA

Classic Mas Igneus Priorat

Aquesta visita, consisteix en una petita recepció a l'arribada, en què mentre es degusta una copa de vi blanc,

recorrerem les instal·lacions del celler, explicant els diferents tipus de raïm que collim i les seves diferents

formes d'elaboració, fins arribar a la sala de degustació, on tastarem dos vins, blanc, negre o tots dos, en

funció dels gustos de l'visitant. El tast dels dos vins ve acompanyada d'un petit aperitiu amb productes

autòctons. Durada 1 hora.

Wine Lover Mas Igneus Priorat
Aquesta visita, una mica més tècnica, consisteix un una recepció directament a la vinya, en què

recorrerem algunes de les varietats que collim, explicant els diferents tipus de raïm que collim i les

seves diferents formes d'elaboració, fins a arribar al celler, on tastarem tres vins, blanc, negre o tots

dos, en funció dels gustos del 'visitant. El tast dels vins ve acompanyada d'un petit aperitiu amb

productes autòctons. durada 1,30hora

VISITA MAS IGNEUS
GRUP 4 PERSONAS      GRUP 10 PERSONAS    

20,00€/ PERSONA       18,00€/PERSONA           

25,00€/ PERSONA       23,00€/PERSONA           

EL DESITGES? PROVA'L


