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Weingut Bründlmayer és un celler situat a Langenlois, al nord-est de Viena, a la riba del 

Danubi, a la Vall de Kamp, a l’Àustria inferior. Els turons boscosos del Waldviertel 

protegeixen les vinyes dels freds vents del nord-oest. Durant el dia, el sol escalfa les 

terrasses pedregoses, mentre que a la nit, l’aire fresc i fragant del bosc s’endinsa a través de 

la Vall de Kamp. 

Langenloiser Berg Vogelsang és un vi que revela notes de clavell i cítrics; juganer, 

multifacètic i molt atractiu. Té un caràcter despreocupat i alegre amb molt d’encant, donant 

una nota de frescor i una acidesa vibrant. 

Pel que fa a l’elaboració, la verema es fa a mitjans d’octubre. El vi es fermenta a 

temperatures d’entre els 15 i els 20ºC abans de ser disposat en barriques grans de roure per 

a que maduri unes setmanes més. Per mantenir el seu fruit principal aquest Veltliner 

s’embotella bastant aviat, just al moment en què l’acidesa ha perdut l’agressivitat. 

Aquí us deixem aquest vi blanc, perfecte per maridar amb els nostres entrants freds i 

embotits, així com també amb les croquetes de ceps fetes al nostre propi restuarant. Com a 

curiositat el celler Weingut Bründlmayer també ofereix la possibilitat d´espai gastronòmic 

El trobareu al celler/restaurant/botiga de Clos Figueras - Gratallops. 

Salut amics! 

 

PREU PVP: 18,60 €  - PREU SOCI: 16,94€ -  

 

 

Christopher Cannan 

atresora una rica i ferma 

experiència en vins 

d'arreu del món. Amb 39 

anys va fundar 

Europvin, empresa 

dedicada a l'exportació 

de vins i des de l'any 

1984 està lligat al 

Priorat, on uns anys 

més tard va crear Clos 

Figueras, celler 

elaborador de vins de 

gran qualitat DOQ 

Priorat. Així doncs, 

coneixedor de vins 

exclusius, vol donar a 

conèixer les seves 

referències més 

particulars durant l'any 

2018, disponibles totes 

elles a la botiga del seu 

celler/restaurant de 

Gratallops. 

 



 

  
  

 
 

 

 

 


