
Fira del vi d’Almoster

Cellers
Mas d’en Perí
Porrera
Coca i Fitó
El Masroig
Mas d'en Baiget
Albiol
Cal Pla
Porrera
7devins
La Bisbal del Penedès
Agrícola Corbera d’Ebre
Corbera d’Ebre
La Vermood
Granollers

+ informació
www.almoster.cat/mostvi

Música en
directe amb

Aquell
ParellPreus

Pack MostVi 15 €
Inclou: 6 tastos, una
copa i un catàleg
Tast individual 2 €

Food Truck

Vermuteria
La Vermood - Granollers
Per als “vermuteros” que fer el vemut amb la
millor companyia ens dóna la vida! Un ambient
on trobaràs una gran selecció de vermuts i una
gran varietat d’opcions gourmet per
acompanyar-los, perquè tots sabem que
“fer un vermut” no seria el mateix sense unes
patates xips, unes bones olives i les històries que
ens fan partir de riure!

Foodtruck

Degusta les nostres hamburgueses



Celler
Mas d’en Perí - Porrera
Mas d’en Perí és una masia que data de
mitjans del s. XIX. L’anterior propietari
elaborava vins a la finca, i encara queden
algunes restes de l’antic celler al Mas.
La meva família el va adquirir a finals
dels 50 i jo sóc la tercera generació que
treballa la terra però la primera a
aventurar-se a elaborar vi.

Celler
Cal Plà - Porrera
Celler Cal Pla neix a les terres de Porrera,
a la D.O.Q. Priorat, on s’elaboren els nostres
vins amb el benefici d’un hàbitat rigorosament
mediterrani. Amb una altitud entre 300 i
500 metres i pluja escassa, 300l. a l’any.
Els dies calorosos i les nits fresques configuren
un microclima de contrasts molt particular del
que resulten uns vins amb caràcter propi.

Celler
Coca i Fitó - El Masroig
Coca i Fitó és un celler innovador, dinàmic i
creador de vins singulars format pels germans
Toni i Miquel Coca i Fitó. En Toni és un
reconegut enòleg català amb una llarga
experiència en l’elaboració de vins. Ha dedicat
la major part de la seva vida a la recerca i al
coneixement de la viticultura, a entendre la
interacció mineral del sòl i la vinya.

Celler
Agrícola Corbera d’Ebre - Corbera d’Ebre
L’Agrícola Corbera d’Ebre es va fundar l’any
1959 a Corbera d’Ebre. Actualment som
més de cent cinquanta socis que conreem
les nostres terres treballant el vi, l’oli, la fruita
seca i la fruita dolça. Vivim i treballem a la
Terra Alta, un territori carregat d’història i amb
àmplia tradició vitivinícola. Els nostres vins
pertanyen a la DO Terra Alta.

Celler
Mas d’en Baiget - l’Albiol
Sota el cingles de l'Albiol hi trobem el celler
mas d'en Baiget, un nou i petit celler familiar,
en un mas antic i molta història. Es troba dins
la finca familiar i transformem només la pròpia
verema. Treballem amb el màxim respecte
per la natura, amb agricultura ecològica.
Buscant obtenir uns vins amb caràcter i
amb sabor de territori.

Celler digital
7devins - La Bisbal del Penedès
Som gent inquieta que estima la nostra terra i
els seus fruits, vam decidir endegar 7devins
perquè volíem traslladar als nostres clients,
no només el vi sinó, part del romanticisme que
l’envolta, l’esforç i la resiliència que hi posen els
pagesos i elaboradors i les il·lusions que hi
aboquen totes les persones que formen part
del meravellós món de l’enologia i la viticultura.


