
CELLER VIDBERTUS

El Celler Vidbertus és un projecte familiar i molt jove que té com a objectiu fer 

vins d’autor, amb varietats autòctones. Mitjançant un cultiu ecològic i sostenible 

aconseguim fer productes d’alta qualitat que ens transporten a un territori i 

unes sensacions excepcionals.  Disposem de dues instal·lacions en funció de les 

necessitats d’un celler del 1890 on aprenem de l’experiència i tradició i on actual-

ment fem tastos, i actes més enoturístics. I un segon espai molt innovador al 

Celler de Viveristes de Barberà de la Conca on mitjançant la cultura “coworking” 

aconseguim ser més competitius i sostenibles. 

Ens apropem als nostres clients mitjançant una gran oferta enoturística adap-

tada 100% als gustos i necessitats de cadascú.  Des d’un tast vertical fins a un 

esmorzar a les vinyes. Experiències úniques i moments inoblidables!



Llistat de productes:
 996 – Vi selecció
El vi insígnia del nostre celler. Varietats Garrut i 
Merlot. Edició limitada anual de 996 ampolles per 
collita amb volum de 75cl i 320 ampolles magnum 
150cL (Només anyades excepcionals). Vi  que 
reposa 18 mesos  en bota de roure francés i mínim 
18 amb ampolla.

 Negra Nit – Vi criança negre
El nostre criança per excel·lència. Un vi molt 
equilibrat. Varietats Garnatxa 40%, Merlot 40% i 
Monastrell 20%. Criat amb bota de roure francès 
durant 12 mesos i reposant amb ampolla 12 mesos 
mes. Un vi elegant, molt carnós i aromàtic.

 CUP3 – Vi Jove negre
Un vi jove fresc i molt agradable. Monovarietal de 
Trepat. Amb una capa molt fina de color i un cos 
esvelt fa d’aquest vi apte per a qualsevol paladar.

 Ud2 – Vi Jove blanc
Vi aromàtic i molt fi. Varietat 100% parellada.

 T de Trepat – Vi Jove Rosat
100% Trepat, 100% Conca de Barberà. Un vi 
autòcton, fresc i aromàtic amb la tipicitat que 
marca el nostre territori. 

 Gana - Vi natural
Garnatxa negra 100%.

Fitxa de contacte: 
Nom: Celler Vidbertus

Adreça: C/ Anselm Clavé, 13

 43440 l’Espluga de Francolí

 (Tarragona)

Telèfon: 626 330 511 - 630 439 055

Mail: info@vidbertus.com

Web: www.vidbertus.com


