Membres de la Ruta del Vi DO Alella que
ofereixen els seus serveis en temps de la Covid-19.
. Celler Testuan

Adreça: C/ Emília Carles, 9 - Cabrils
Telèfon de contacte: 696.575.216 (Quim)
658 150 603 (Pierlo) o 679 448 722 (Andreu)
Correu electrònic: info@testuan.com
Observacions:
Les comandes s’han de realitzar per whatsapp a un
dels telèfons facilitats.
Comanda mínima d’una caixa de 6 ampoller (a triar).
Les comandes s’entregaran en un termini de 24
a 48 hores.
Horari de lliurament: De 12 h a 18 h (a convenir).
Pagament amb transferència bancària o efectiu.
Servei disponible per a persones que no es puguin
desplaçar o que no tinguin al seu abast cap botiga
on comprar vins Testuan.
Establiments on trobar vins Testuan consulteu
la web: www.testuan.com

. Alella Vinícola

Adreça: Avinguda Àngel Guimerà 62 - Alella
Botiga online: www.alellavinicola.com
Telèfon de contacte: 651 906 934 (Xavi Garcia).
Correu electrònic: comercial@alellavinicola.com
Horaris de lliurament: De 9 h a 14 h.
Observacions:
Les comandes es poden realitzar al web d’Alella
Vinícola o a través del correu electrònic.
Es poden recollir al celler de 9 h a 13 h avisant
prèviament el telèfon.
Comanda mínima d’una caixa de 6 ampolles (a triar).
Cost del lliurament: a partir de 5 euros en funció
de la distància i el nombre d’ampolles.
Pagament per transferència bancària o a través
del web d’Alella Vinícola.

. Bouquet d’Alella

Adreça: Av. Sant Josep de Calassanç, 8 - Alella.
Telèfon de contacte: 607 833 592.
Correu electrònic: bouquetda@bouquetdalella.com
Observacions:
Les comandes es poden realitzar telefònicament o
a través del correu electrònic.
Les entregues a domicili es realitzaran en
col·laboració de comerços locals sempre que
sigui possible.
Visites concertades (sense tast) i degustacions
virtuals. Horari: Dilluns a Diumenge de 9.30h a 14h.

. Alta Alella

Celler Alta Alella
Adreça: Camí baix de Tiana s/n 08328 Alella
Telèfon de contacte: 628 62 41 82
Correu electrònic: visita@altaalella.wine
Observacions:
Vins i caves disponibles a les botigues de la
Ruta Vi DO Alella
CENTRE D’ENOTURISME:
Horari: Dll-ds de 9:30h a 18h i diumenges de 9:30h a
15 h.
Visites (amb vàries opcions de degustació/maridatges
per emportar).
Visites i degustació virtuals
Venda com a botiga
BOTIGA ONLINE https://altaalella.wine/ca/botiga
Enviament gratuït en vendes superiors a 60 € a tota la
península shop@altaalella.wine

. Can Roda
Adreça: BV-5006 -Santa Maria de Martorelles
Telèfon de contacte: 679 196 272 (Pepi Milà).
Correu electrònic: info@masiacanroda.cat
Observacions:
Visites concertades laborables i caps de setmana.
Per fer comandes truqueu al 679 196 272 i us
explicarem com fer-les.
Horari de lliurament a convenir.
Pagament per transferència bancària.
Podeu trobar els nostres vins als següents
establiments:
Alella: Xarel.lo,Companyia d’Alella, Vermuteria Xavi
Estrany. Vilassar de Dalt: La Bodegueta de Vilassar.
Martorelles: Can Galí i Can Tomeu. Santa Maria de
Martorelles: Can Xesques. Premià de Dalt: Pamsucre. Caprabo de proximitat. Frankfurt Xurreria Coll.
Pastisseria Viñallonga. Celler Calldetenes.

. Celler Quim Batlle

Adreça: Masia La Sentiu, S/N, 08391 - Tiana
Telèfon de contacte: 648 180 035
Correu electrònic: celler@joaquimbatlle.com
Observacions:
Horari de botiga / establiment: Tots els matins amb
cita prèvia, de 9:00 h a 14:00 h.
Venta directe a tota Catalunya i recollida al celler
amb cita prèvia o enviament a domicili.
Enviament sense cost a partir d’una caixa de vi.
Pagament: transferència bancària prèvia.

. Estanc La Roca

Adreça: Carrer Espronceda, 54 08430 La Roca del
Vallès
Telèfon de contacte: 93.842.05.38
Correu electrònic: estanclaroca@gmail.com
Web: www.estanclaroca.com
Observacions:
Horari botiga de vins de dilluns a divendres de 9
a 13:30 h i de 16:30 a 20 h. Dissabte de 9 a 14 h.

. Celler Jordana

Adreça: Rambla Angel Guimera, 60 - Alella.
Telèfon de contacte: 931 806 678 (Manel).
Correu electrònic: cellerjordana@hotmail.com
Horari de botiga:
De dimecres a dissabte: de 10 h a 14 h i
de 17 h a 20:30 h. Diumenges: de 10 h a 14 h.
Observacions:
Les comandes s’han de realitzar telefònicament.
Horari #takeaway de dimecres a dissabte de 17
a 20:30h
Les comandes telefòniques fins a les 20h.
Import mínim per les comanda que s’envien a
domicili: 50 euros. Les que són recollida a la
botiga no hi ha import mínim.
Pagament a convenir.

. El Rebost dels Sentits

Adreça: Passeig Roman Fabra 25 - El Masnou.
Telèfon de contacte: 606 683 089 (Enric Espinosa).
Correu electrònic: info@7devi.com
Observacions:
Comandes a través de whatsapp o info@7devi.com
Comandes sense ports a tot el Maresme a partir
de 30€.
Comandes fora de la comarca, ports a partir de 5€.
Lliurament de dimarts a divendres.
Pagament amb transferència bancària o a través
de l’App Bizum al 606683089.

. Celler Castané

Adreça: C/ Sant Genis, 1 - Argentona
Telèfons de contacte: 937 971 106 o 618 110 168
(només whatsapp).
Correu electrònic: cellercastane@gmail.com
Horari de botiga: de dimarts a divendres: 9:30 a
13:30 h i 17:30 a 20:30 h. Dissabte: 9:30 a 14:00 h.
Diumenge: 10:00 - 14:30 h.
Observacions:
Les comandes s’han de realitzar telefònicament,
per whatsapp o a través del correu electrònic.
Import mínim per comanda: 20 euros. Lliurament
gratuït a Argentona. Cost del lliurament a Barcelona
i rodalies: a partir de 9,99 euros en funció del pes
del paquet. Horari de lliurament a convenir.
Pagament amb targeta bancària o efectiu.

. Cristina Guillén Seleció de vins

. Bar Entremans

Adreça: Canonge Baranera 95, 08911 Badalona
Telèfon de contacte: 934644949
Correu electrònic: info@cristinaguillen.cat o
lara@cristinaguillen.cat

Adreça: Carrer Itàlia 50 al mercat municipal de El masnou
Telèfon de contacte: 690. 877. 385
Correu electrònic. bar_entremans@hotmail.com

Observacions:
Les comandes s´han de realizar a través de correu
electrònic o telefònicament a qualsevol hora, tenint
en compte que es tramitaran de dilluns a divendres.
Comanda mínima a Badalona i rodalies: 2 caixes de 6
ampolles (a triar).
Les comandes s’entregaran en un termini de 24 a
48 h
Lliurament a la resta d´Espanya, consultar preus a
botiga.Pagament per transferència bancària.

Observacions:
Horari de dimarts a diumenge de 7 a 15 h.
Take away menú diari 12,85€, esmorzars i cafès.
Comandes fins a les 13 h i horari de recollida a
l’establiment de 13 a 15:30h.
A domicili només al municipi de El Masnou, comanda
mínima 20€.
Dissabte i diumenges al migdia carta (consultar-la a
www.barentremans.com) i esmorzars de forquilla.

. La Bodegueta de Vilassar

Adreça: C/ Sant Antoni, 9 - Vilassar de Dalt
Telèfon de contacte: 673. 542. 712 (Ramón).
Correu electrònic:
labodeguetadevilassar@gmail.com
Horari de botiga:
De dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 17 a 20:30 h.
Dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 15 h.
Observacions:
Les comandes es poden realitzar telefònicament, per
correu electrònic o a través de whatsapp amb 24
hores d’antelació.
Servei de repartiment a domicili en horari a convenir.
Tot i no demanar una comanda mínima, s’agraeix
que el cost de la compra sigui proporcional al
desplaçament.
Pagament en efectiu, amb targeta bancària o a
través de l’App Bizum.

. El Celler del Mar

Adreça: C/ d’Àngel Guimerà, 12 08320 - El Masnou
Telèfon de contacte: 93.540.29.53
Web: www.cellerdelmar.com
Observacions:
Horari de dimarts a dissabte de 9 a 14h de 17 a 20:30h.
Diumenge de 10 a 14:30h.
Enviaments locals gratuïts i la resta preu agència.

. La DO Tastets d’Alella

Adreça: Pl. de l’Ajuntament, 1, Mercat Municipal
Telèfon de contacte: 629.739.803 (Raül)
Correu electrònic: raulmove@gmail.com
Observacions:
Comandes per emportar.
Esmorzar i dinar.
Horari: 8:30 a 15 h
Menú diari de dimarts a divendres, preu 13,50€
Horaris de cap de setmana: de 10 a 15 h.
Cap de setmana platillos: 6€ consultar al
seu instagram: @ladoalella.
Trucar durant el matí per fer la comanda.

. Vermuteria Xavi Estrany

Adreça: Carrer del Mig, 30 08328 - Alella
Telèfon de contacte: 936. 815. 726
Correu electrònic: xaviestrany@gmail.com
Més informació: instagram @vermuteriaxaviestrany
Observacions:
Menjar per emportar dissabtes i diumenges
de 12:00 a 15:00 h.

.. Restaurant Els Garrofers

Adreça: Passeig d’Antoni Borrell - Alella
Telèfon de contacte: 935 401 794 - 696 407 763
Observacions:
Fan repartiments a domicili del seu “Menú de
Confinament”.
Els repartiments es realitzen dijous, divendres,
dissabtes i diumenges.
Horari dels repartiments: de 13.30 h a 15 h.
Preu del menú: 16 euros.
Les comandes es poden realitzar telefònicament o
a través de whatsapp.
Horari per fer comandes: telefònicament de 10 h a 13
h o per whatsapp de 9 h a 21 h.
Pagament en efectiu amb el cost exacte o a través de
l’App Bizum.
.. Restaurant Tresmacarrons

Adreça: Avinguda del Maresme, 21 08320 - El Masnou
Telèfon de contacte: 93. 540.92.66 o per
whatsapp al 676.531.977
Correu electrònic:
tresmacarrons@tresmacarrons.com
Web: www.tresmacarrons.com
Observacions:
Comandes al 93.540.92.66 o per whatsapp al
676.531.977.
Horari divendres, dissabte i diumenge.
Per organitzar-nos millor el servei agrairíem la
comanda amb la màxima d’antelació possible.
Quedada amb el client per la recollida a l’establiment
entre 13 i 14:30 h.
Enviament a domicili gratuit a : El Masnou i Teià
Enviament a Premià de Dalt, Premià de Mar, i Alella: 5€
Horaris enviaments a domicili a convenir amb el client.

. Restaurant Can Cabús

Adreça: Carrer Sant Josep de Calassanç, 10 Alella
Telèfon de contacte: 93.540.77.73 o 644.690.106
Correu electrònic. info@cancabus.es
Observacions:
Servei dissabtes i diumenges al migdia.
Recollida a l’establiment de 12 a 14:30 h.
Les comandes es poden fer a qualsevol hora
fins les 12h del dia de la recollida i també
durant la setmana. Pack per emportar, consultar
les xarxes: @can_cabus_restaurant

. Restaurant L’Avi Mingo

Adreça: Carrer Lola Anglada, 28 08391 Tiana
Telèfons de contacte: 93 395 22 06 i
Whatsapp: 696 458 355 i 630 073 126
Correu electrònic: giacopa@hotmail.es
Instagram: @avimingotiana
Observacions:
Comandes a domicili als següents municipis: Tiana,
Montgat, Badalona, Alella, Masnou i Teià.
Horari: cada dia de dilluns a diumenge de 13h a 16h
Les nits de divendres i dissabtes de 19.30h a 22h
També podeu recollir les comandes al restaurant.

. Restaurant El Nou Antigó

Adreça: Plaça Sant Jaume, 6 08329 Teià
Telèfon de contacte: trucar o whatsap 607557167
Correu electrònic: marta@elnouantigo.com
web: www.elnouantigo.com
Observacions:
Horari de dijous a diumenge servei de migdia i nit
take away comandes durant tot el dia i horaris de
recollida a convenir.
Pack mar i pack muntanya i plats a la carta.
( consultar instagram @nouantigo_rest)
Domicilis a Alella, Masnou Teià i Premia de Dalt i
Premia de Baix comanda mínima 20€ horaris
enviaments a convenir.
.. Restaurant Can Duran

Adreça: Rambla Angel Guimera, 18 - Alella
Telèfon de contacte: 935 551 045 o 609 38 68 55.
Observacions:
Lliurament de les comandes a domicili de dilluns
a divendres. Menú migdia take away 15,5€ o
t’ho porten a casa per +3€ servei a domicili.
Enviaments de 13 a 15 h o recollir al establiment
de 12 a 15:30 h.
Caps de setmana carta, consultar al web.
Enviaments de 13 a 15 h o recollir al establiment
de 12 a 15:30 h.
Import mínim per comanda: 15€ els caps de
setmana ( + 3 euros de servei a domicili).

. Restaurant Cal Barquer

Adreça:Plaça de l’Ajuntament, 9 08328 Alella
Telèfon de contacte i comandes: 93 750 56 79
Observacions:
Menjar per emportar de dilluns a diumenges
migdia i nits.
Comandes migdia abans de les 12h i nits abans
de les 18h.
Recollides a l’establiment a convenir.
Consultar la carta a: instagram @cal_barquer
Enviaments a domicili els divendres, dissabtes i
diumenges migdia i nits a: El Masnou, Teià i Tiana.
Comanda mínima de 35€.

.

