Voleu conèixer una mica més el sabors del Penedès i
organitzar una cata durant la vostre estada a Mas
Pigot?
Mas pigot us ho organitza i vosaltres només heu de triar el tipus de cata:

1. Cata General de vins
Si us agrada tastar vins, però fins al moment no us heu decidit a fer-ho, i a
més a més, voleu disfrutar d’una bona estona amb companyia dels vostres,
tot aprenent a catar vins, aquesta és la vostre cata. Experimentareu les
sensacions tàctils en boca d’un vi, podreu diferenciar un blanc, rosat o negre
d’un cop de nas, alhora que et començareu a iniciar-vos en l’art de catar
vins,
La cata consisteix en una degustació d’un vi blanc, negre, rosat (un cava) i un
vi dolç, on s’han seleccionat els vins més representatius de cada tipus de vi,
pertanyent tots ells a la DO Penedès.
Les explicacions aniran a càrrec de l’enòleg de Mas Pigot.
Preu: Consultar
Duració: 2 hores
Lloc: Instal·lacions de Mas Pigot.
El preu inclou: el tast dels 5 vins, un dossier explicatiu, la cata a càrrec d’un
enòleg i la comoditat de fer la cata en el teu lloc de descans, Mas pigot.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cata Cava
Bombolles explosives o fines, amb fusta o sense, fresc o dolç o potser vols
veure quines sensacions deixa l’autolisi? Potser també sents curiositat per
descobrir les singularitats d’un cava rosat Doncs si el el que t’agranden són
els caves, tot això i molt més o pots descobrir en aquest tast singular
d’aquest producte tant típic del Penedès, el cava.
La cata consisteix en la degustació d’un cava Semi Sec, Brut, Brut Nature,
Rosat i un vi escumós elaborat amb merlot. Per aquest tipus de cata s’han
seleccionats els caves més significatius de la DO Penedès.
Les explicacions aniran a càrrec de l’enòleg de Mas Pigot.
Preu: Consultar
Duració: 2 hores
Lloc: Instal·lacions de Mas Pigot.

El preu inclou: el tast dels 6 caves, un dossier explicatiu, la cata a càrrec
d’un enòleg i la comoditat de fer la cata en el teu lloc de descans, Mas Pigot.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Vinya + Cata
És la combinació perfecte per tal d’endinsar-se en el món de la
enoviticultura, on la proposta consistirà en un passeig per les vinyes de Mas
Pigot, tot endinsant-vos en la cultura vitivinícola per saber de més bona mà
com s’eleboren els vins i el paper primordial que juga la vinya en tot el
procés. Després per acabar el passeig entre aquest mar verd de vinyes es
degustaran els diferent tipus de vins que surten de les belles vinyes
penedesenques.
La proposta Vinya + Cata, consisteix en un recorregut per les vinyes de la
finca amb la corresponent explicació sobre el conreu de la vinya i la
elaboració dels vins a la comarca del Penedès. Posteriorment hi haurà la cata
dels vins més representatius que s’elaboren a la nostra comarca: un vi blanc,
un negre, un rosat i finalitzarem la cata amb un degustació d’un cava.
Preu: Consultar
Duració: 2,5 -3 hores
Lloc: Instal·lacions de Mas Pigot.
El preu inclou: el passeig per les vinyes del voltant de la masia així com les
explicacions pertinents, el tast dels 6 vins, un dossier explicatiu, la cata a
càrrec d’un enòleg i la comoditat de realitzar una proposta enovitícola al
mateix lloc de descans, Mas Pigot.
------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Cata de vins varietal
Prunes, pinyes, mores, peres, préssec, maduixes, gerds, meló o mango, són
moltes de les fruites que es poden trobar ens els vins eleborats de forma
monovarietal, o el que és el mateix, vins que conserven els seus aromes
primaris i es poden dicernir fàcilment amb un simple cop de nas. Si t’agrada
aprofundir més i provar les característiques organolèptiques de les diferents
varietats aquesta és la teva cata, en la que a més pots triar si vols que sigui
de vins blancs, rosats o negres.
La cata varietal consisteix en una cata especialitzada per tipus de vi a escollir.
Per cada vi s’han escollit les varietats més significatives:
• Blancs: Sauvignon Blanc, xarel·lo, Chardonnay, Muscat, Gewstraminer,
barrica i vi blanc dolç.
• Rostas: syrah, Cabernet sauvignon, merlot, Carinyena, Sumoll, Trepat,
Pinot Noir i Syrah
• Negre varietats: Cabernet sauvignon, merlot, Ull de llebre, Sumoll,
Trepat i Pinot Noir

Preu: consultar
Duració: 2 hores
Lloc: Instal·lacions de Mas Pigot.
El preu inclou: el tast dels 7 vins, un dossier explicatiu, la cata a càrrec d’un
enòleg i la comoditat de fer la cata en el teu lloc de descans, Mas Pigot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Demaneu informació dels preus de les cates: info@maspigot.com
Com organitzar una Cata?
Envieu la vostre sol·licitud per mail: info@maspigot.com o al telèfon
629.50.79.83. Indican la cata que voleu realitzar, el número de persones, el dia
i l’hora.
Nota important:
Les cates es podran organitzaran per un mínim 5 persones per cata
Les cates estan programades pels dissabtes, diumenges i festius. Les hores a
concretar per part dels hostes de Mas Pigot i l’organització.
Idiomes per fer la cata: català, castellà i angles
Reserva per la cata: 1 setmana abans de l’activitat

