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VINURI ALBE
WHITE WINES
Chateau Valvis Private Reserve Chardonnay, Sec
Domeniile Sâmburești
75 cl - 200 Lei
Un vin surprinzător, cuceritor, ce își etalează radios culoarea sa de un galben intens,
auriu, limpede, plăcut. Aduce arome calde de lemn de stejar, mix de note florale de
vară și urme discrete de citrice și pepene galben. Gustul său debutează cu un atac
direct, plin de prospeţime, cu note fumé de strugure, coajă de pepene verde și urme
discrete, caracteristice de baton de vanilie. Pare o combinaţie ameţitoare între
complexitate și prospeţime, alternând cu note onctuoase, rotunde, pline, condimentate
pe alocuri cu arome de sâmburi de migdale.

Cuvée Clemance Chardonnay & Fetească, Sec
Crama Serve
75 cl - 180 Lei
Vinul este o combinaţie interesantă a două soiuri binecunoscute: Chardonnay și
Fetească Albă. Mirosul vinului este unul floral, ce împletește note de flori de tei, prun
și scorţișoară. Gustul este cremos, cu accente de miez de pâine și alune de pădure.
Este un vin echilibrat, lung și complex, care se savurează cel mai bine la 12-13 grade
Celsius. Produs în serie limitată.

Tortuga Chardonnay & Sauvignon Blanc, Sec
Crama Rasova
75 cl - 250 Lei
Un asamblaj de Chardonnay și Sauvignon Blanc ce a fost maturat în baricuri de stejar
franţuzesc timp de 6 luni. Vinul este de culoare galben auriu, cristalin, intens în gust și
miros, onctuos, corpolent, echilibrat, cu un profil aromatic complex, unde se regăsesc
note de fructe galbene coapte și vanilie.

Sauvignon Blanc Issa, Sec
Crama La Salina Turda
75 cl - 150 Lei
Un Sauvignon Blanc vinificat în stilul Lumii Noi, ce aduce în pahar o plăcuta vioiciune.
Cu o culoare plăcută, strălucitoare, dezvăluie arome proaspete, dominate de citrice și
flori de soc, continuate de note de ardei gras. Gustul surprinde plăcut printr-o bună
aciditate, aflată în perfect echilibru cu alcoolul.

Riesling de Rhin Bio, Sec
Crama Lechburg
75 cl - 180 Lei
Se consideră că Rieslingul de Rhin era déjà cultivat în Germania secolului al XV-lea și
unii autori cred că originile sale duc cu mult înainte, circa cu două mii de ani in urmă.
Rieslingul de Rhin este considerat un soi nobil și mulţi îl consideră cel mai bun soi alb
din lume. Rieslingul mai tânăr se contradistinge prin echilibru și buvabilitate. Cel matur
pune în evidenţă potenţialul extraordinar al acestui soi.

Tămâioasă Românească, Sec
Crama Știrbey
75 cl - 200 Lei
Obţinut din culturi precoce, acest vin de culoare prazulie dezvoltă un mănunchi
aromatic surprinzător de scorţișoară, muscat, trandafiri, fructe tropicale, amplificat cu
un rest de zahăr și o aciditate potrivită care îi acordă acestuia o prospeţime de durată.
Un vin care însoţește cu succes mai multe reţete culinare alese, însă cele mai potrivite
pentru consum sunt preparatele din foie gras, pate de ficat sau diferite deserturi dulci
ornamentate cu fructe sau diferite creme ameţitoare.

Sole Chardonnay Barrique, Sec
Cramele Recaș
75 cl - 180 Lei
Sole Chardonnay Barrique combină elegant note opulente cu arome proaspete,
pentru a contura un caracter complex, inedit şi irezistibil. Are o culoare galben auriu,
cu tonuri verzui discrete. Un parfum delicat floral, completat cu note fructate şi tonuri
calde de vanilie. Arome răcoroase de fructe proaspete, îmbogăţite cu accente citrice
şi note dulci de miere.

Solo Quinta Alb, Sec
Cramele Recaș
75 cl - 240 Lei
Solo Quinta 2016 este unul dintre cele mai așteptate vinuri albe de la noi. Cupajul de
culoare galben aurie este produs din cinci soiuri de struguri: Novac, Fetească Regală,
Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc și Chardonnay. Mirosul său este unul intens floral,
fiind recunoscute cu ușurinţă arome de soc și salcâm, dar și fructat, cu arome de caise,
piersici sau mango. Gustul este persistent, cu un echilibru foarte bun între arome,
alcool și aciditate și marcat de arome ușoare de sâmburi de caise.

Premium Fume 2018, Sec
Crama Budureasca
75 cl - 150 Lei
Galben pai, cu nas de fructe exotice și note de stejar care încântă simţurile. Gust
proaspăt și complex, de vanilie și gutuie coaptă. Pe palatin se simte delicat și plăcut la
nivel de aciditate, iar postgustul este fin și consistent.

Primordial Chardonnay 2017 (Organic), Sec
Domeniul Bogdan
75 cl - 240 Lei
Soi franţuzesc cu o expresie pur dobrogeană, având o culoare galben intens
strălucitor, este parţial maturat, are arome de vanilie și crème brûlée, completate
de mineralitatea tipică soiului. Acest vin este produs sub semnatura oenologului
Philippe Cambie.

Principesa Margareta Alb, Sec
Domeniul Coroanei Segarcea
75 cl - 280 Lei
Acest vin este un cupaj formidabil din Chardonnay, Pinot Gris și Viognier, unul dintre
cele mai complexe vinuri albe românești, cu o dimensiune florală care dă contur
și completează structura fructată și glicerică a vinului. Arome de cireșe și prune albe,
vanilie, cârcei de viţă, flori proaspete de salcâm, limetă și flori uscate. Parcurs olfactiv
de mare întindere, dominat de prospeţime.

Tămâioasă Românească, Dulce
Cramele T.R.A.N.T.U.
50 cl - 200 Lei
Cu o tipicitate remarcabilă, aceasta Tămâioasă Românească ne încântă cu arome
florale, de trandafir, dar și ușoare note de busuioc. Gustativ, experimentăm senzaţii de
miere acompaniate de o aciditate bună, într-un post-gust mediu.

Scrisori Chardonnay & Sauvignon Blanc & Muscat, Sec
Crama Hermeziu
75 cl - 95 Lei
Fiecare vin „Scrisori” împărtășește crâmpeie de viaţă tihnită de boier moldovean
și invită la încântare și bucurie în atmosfera arhaică de secol 19.

Marama Fetească Regală, Sec
Domeniul Coroanei Segarcea
75 cl - 200 Lei
Cu siguranţă cel mai aparte vin din colecţie, Feteasca Regală iese pentru prima dată
din cramă pentru a răsfăţa papilele gustative ale iubitorilor de vinuri. Feteasca Regală
este un vin cu prestanţă și rafinament, demn de a face parte din suita vinurilor
autentic românești și de calitate excepţională. Este un vin de culoare galbenă cu
reflexe verzui, specifică acestui soi, un vin tânăr și plin de prospeţime.

Domaine Ceptura Blanc, Sec
Crama Davino
75 cl - 280 Lei
Davino Domaine Ceptura Blanc este limpede-cristalin cu o culoare verde-gălbui.
Olfactiv floral, intens, fructuos, cu nuanţe de lăstari de coacaze și flori albe,
acompaniat de ușoare note minerale și lemn de stejar, persistent. Gust proaspăt,
senzaţie retronazală intensă, bine echilibrat, fin dar amplu, cu un postgust remanent
ușor mineral, complex.

Corcova Sauvignon Blanc, Sec
Cramele Corcova
50 cl - 150 Lei
Vinurile Corcova Roy & Dâmboviceanu sunt speciale și au acel „gout du terroir”,
pentru că aici se întrunesc toate elementele necesare: un climat temperat-continental
cu influenţe mediteraneene – veri calde și secetoase, ierni blânde, cu precipitaţii
accentuate; solurile cu o structură litologică variată și o mineralitate bogată, specifice
Piemontului Motrului, parte a celei mai mari unităţi piemontane din ţară, Piemontul
Getic; viţa de vie nobilă cu soiurile potrivite, furnizată de Pepinieres Hebinger și munca
atentă și responsabilă a echipei Corcova Roy & Dâmboviceanu.

Valahorum Chardonnay, Sec
Crama Apogeum
75 cl - 180 Lei
Cele mai bune plantaţii de Chardonnay de pe terasele însorite din Podgoria
Dealu Mare. Arome florale, citrice, fructe tropicale şi pepene galben. Gustativ, vinul
este expresiv, proaspăt şi persistent, cu nuanţe de pere coapte, coajă de portocală
dulce-amăruie şi o aciditate fină şi echilibrată.

Origini Sauvignon Blanc, Sec
Crama Budureasca
75 cl - 220 Lei
Culoare galben-verzui cu arome de agrișă și note fine de flori de soc. Este un vin bine
echilibrat cu un caracter erbaceu plăcut simtit în palatul cavitătii bucale.
Fructuozitatea este în echilibru cu aciditatea, aceasta ieșind în evidentă în special pe
postgust.

INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL
Bovier & Fils, Chablis 1Er CRU, Sec
Franţa
75 cl - 300 Lei
Buchetul acestui Chardonnay este cel tipic vinurilor albe franţuzești: proaspăt, ușor
fructat cu o aromă foarte fină de vanilie. Limba a confirmat percepţia nasului. Pe
cerul gurii se adaugă o aromă minerală, aproape metalică. Vinul are o aromă ușoară,
plăcută, în ciuda concentraţiei de alcool de 12 procente.

Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo, Sec
Italia
75 cl - 220 Lei
Terenurile calcaroase de Tufo conferă strugurelui Greco mineralitate, prospeţime și
persistenţă. Parfumul este intens și persistent, se recunosc senzaţii netede de fructe.
La gust se percep imediat fondul acid și mineralitatea accentuată, tipice viţei-de-vie
cultivate la Tufo.

Banfi San Angelo Pinot Grigio Toscana, Sec
Italia
75 cl - 210 Lei
Acest 100% Pinot Grigio face parte din categoria vinurilor produse dintr-un singur soi
de struguri de către Castello Banfi. Graţie microclimatului din Montalcino, vinul toscan
Pinot Grigio are pe lângă aromele specifice soiului, o structură, o aromă şi un echilibru
excepţionale.

VINURI ROȘII
RED WINES
Domaine Ceptura Rouge, Sec
Crama Davino
75 cl - 350 Lei
Complex și expresiv, amplu, puternic dar catifelat, cu un postgust remanent
condimentat, ce pune în evidenţă taninurile fine si elaborate. Se produce numai în anii
favorabili prin vinificarea separată a celor 3 soiuri din cupaj: Cabernet Sauvignon,
Merlot și Fetească Neagră.

Noble Five, cupaj 5 soiuri (Shiraz, Merlot, Fetească Neagră,
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir), Sec
Crama Budureasca

75 cl - 200 Lei

Culoare rubiniu închis intens și arome plăcute de cireșe, prune, coacăze negre și
marţipan. Are o structură elegantă și un gust fructat, care se dezvoltă într-un postgust
lung și plăcut. Este un vin care îsi arată adevăratul potenţial cu timpul, având un mare
potenţial de învechire la sticlă.

Origini Reserve, Sec
Crama Budureasca
75 cl - 200 Lei
Este un cupaj de Shiraz, Cabernet Sauvignon și Merlot. Fiecare soi se completează
reciproc, Shiraz-ul conferă vinului tanini moi și note picante de piper, Cabernetul dă
vinului corp și structură, iar Merlotul vine în completare, cu finalul său rotund.
Mirosurile aduc a cireșe, fructe roșii de pădure și piper negru. Gustativ se remarcă o
fructuozitate intensă, vișine și tente de căpșuni. Postgustul este lung, proaspăt, cu note
condimentate.

Cuvée Uberland, Sec
Cramele Recaș
75 cl - 280 Lei
Cuvèe Uberland este un cupaj de Cabernet Sauvignon și Merlot. Cu expresii de vișine și
fructe de pădure, lemn și ciocolată amară, gustul se definește printr-un atac impetuos,
plin de intensitate, pentru a se încheia cu un postgust lung, complex și elegant.

Merlot Prestige Domeniul Coroanei, Sec
Crama Segarcea
75 cl - 150 Lei
Un vin creat în spirit clasic. Rezultatul este un vin corpolent, sobru, cu o aromă
dominantă de fructe de pădure, ascuţimi de ierburi aromatice, totul învelit în aromă
inconfundabilă de lemn și vanilie a unui vin baricat.

Cabernet Sauvignon Prestige Domeniul Coroanei, Sec
Crama Segarcea
75 cl - 150 Lei
Aromele variază de la gem, la fructe proaspete şi vanilie, fiind resimţite atât la nivelul
nasului cât şi la gust, unde taninurile echilibrate şi corpul atletic se îmbină perfect cu
finish-ul amplu şi lung.

Vinca Benedict Pinot Noir, Sec
Crama Carastelec
75 cl - 200 Lei
Este un vin creat in onoarea Papei Benedict al XIV-lea, care in anul 1754 a daruit
bisericii din Carastelec dreptul de a ţine hramul. Vinul are o culoare fină rubinie.
Arome olfactive intense de fructe roșii, cireșe coapte, zmeură, mure, cu o ușoară tentă
de vanilie, tutun și nuanţe afumate, prăjite. Corp elegant și taninuri suple, dar coapte,
ce se armonizează perfect cu aciditatea vinului. Arome de fructe roșii alături de
gusturile complexe, pământoase, specifice Pinot Noir. Un postgust persistent, plin de
condimente.

Pinot Noir Issa, Sec
Crama La Salina Turda
75 cl - 160 Lei
Vinificat în stil clasic (Burgundia), culoare roșu-rubiniu deschis, strălucitor și tipic
transparent. Dezvoltă arome delicate de afine coapte, vișine, cafea, tabac, condimente
fine și o tușă fină de stejar. Gustativ, surprinde prin rotunjimea sa, taninurile fine ce
transmit un potenţial de învechire, alcool bine integrat, foarte bine echilibrat și
impresionând prin persistenţa și postgustul îndelungat.

Cuvée Guillame, Sec
Crama Serve
75 cl - 200 Lei
Cuvèe Guillaume este un asamblaj inedit de soiuri: Pinot Noir, soi de referinţă din
Burgundia și Fetească Neagră, soi românesc emblematic. Un vin cu miros fructat,
cireașă, vișină, condimentat, sâmbure de migdală și un gust de cireașă bine coaptă,
zmeură și mură albastră. Un vin corpolent și delicat cu tanini fini.

Gitana Lupi, Sec
Crama Gitana
75 cl - 350 Lei
Lupi, din gama Premium Gitana, este un vin roșu cu o puternică amprentă de caracter.
În acest vin predomină soiul Saperavi în cupaj cu Cabernet Sauvignon şi Merlot.
Lupi este caracterizat de un gust intens, puternic, dar echilibrat, în care predomină
aromele de prune și mure, dar și cele de cireșe confiate, tutun, ceai negru, piper și
ciocolată neagră. Poate fi servit alături de carne la grătar, preparate pe bază de
vânat cu pene, ciuperci și alte legume prăjite, ciocolată neagră sau ţigări de foi.

Primordial Fetească Neagră 2017 (Organic), Sec
Domeniul Bogdan
75 cl - 280 Lei
Este un vin roșu închis cu arome intense de fructe roșii de sezon, vișine și caracter
lemnos în bună armonie cu savoarea. Structură bună și taninuri ferme cu final ușor
condimentat. Acest vin este produs sub semnatura oenologului Philippe Cambie.

Chateau Valvis Cabernet Sauvignon, Sec
Domeniile Sâmburești
75 cl - 260 Lei
Ctitorii de azi ai podgoriei continuă să aducă cunoscătorilor Cabernet Sauvignon
Chateau Valvis veritabil de la Sâmburești - un vin bine structurat, maiestuos.
Printr-o îmbinare fascinantă, se simt tușe discrete de afine, prune uscate, ciocolată
și tutun. Își afirmă originea burgheză, provenienţa din viile nobile aflate în terroir-ul
binecuvantat al Dealurilor Oltului.

Chateau Valvis Private Reserve Fetească Neagră, Sec
Domeniile Sâmburești
75 cl - 240 Lei
Are o intensitate greu de egalat, cu reflexe violacee. Vinul are o tipicitate specifică
soiului, sesizabilă prin corpolenţa și aromele sale complexe, cu note de fruct copt.
Condimente exotice, cuișoare, piper.

Principesa Margareta Roșu, Sec
Domeniul Coroanei Segarcea
75 cl - 280 Lei
Principesa Margareta Vin Roşu este primul sortiment de vin românesc realizat în
exclusivitate din soiul Marselan. Note expresive de fructe de pădure proaspete, cacao,
ciocolată, rom, nucă de cocos şi un strop de condimente.

Scrisori Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon, Sec
Crama Hermeziu
75 cl - 95 Lei
Inspirate din „Scrisori la un prieten” ale lui Costache Negruzzi, aceasta gama de vinuri
conţine 5 cupaje atent selecţionate spre a fi savurate alături de oameni dragi și
dezbateri contemporane.

1000 de chipuri, Shiraz, Sec
Crama 1000 de chipuri
75 cl - 180 Lei
Culoare rubiniu închis, cu arome intense, note de condimente, caracteristice cupajului
dintre cele două soiuri. Vin roșu românesc în care se exprimă terroir-ul Dealu Mare,
cu gust complex de afine,coacăze negre și chiar ceva prune pe final, cu un postgust
lung și mătăsos.

Valahorum Shiraz, Sec
Crama Apogeum
75 cl - 180 Lei
Cea mai bună parcelă de Shiraz de pe terasele Podgoriei Dealu Mare. Aromatic, oferă
nuanţe de fruct roșu de pădure și mirodenii picante. Gustativ, ne întampină un vin
vibrant, viu și interesant cu nuanţe de zmeură coaptă, cireșe și piper alb macinat.

INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL
Achaval Ferrer Malbec Mendoza, Sec
Argentina
75 cl - 300 Lei
Achaval Ferrer Malbec este un vin roșu bogat, obţinut din cei mai fini struguri din
Argentina. Aduce arome de fructe de pădure roșii, se amestecă cu note de pâmânt,
cafea și ciocolată, echilibrate cu taninuri catifelate. Curajos și totuși delicios, acest
Malbec frumos poate fi acompaniat cu o friptură la grătar sau cu carne de vânat, cum
ar fi bizonul.

Banfi Poggio alle Mura Brunello di Montalcino DOCG, Sec
Italia
75 cl - 550 Lei
Acest vin este o selectie de Sangiovese, complex, fermecător, proaspăt şi dulce cu
parfum de prune, cireşe, gem de mure şi zmeură combinat cu note subtile de
ciocolată, cutie de trabucuri, vanilie şi lemn dulce. O combinaţie surprinzătoare
între forţă şi delicateţe, cu taninuri dulci şi subtile.

Brunello di Montalcino, Castello Banfi, Sec
Italia
75 cl - 400 Lei
Acest Brunello di Montalcino este obţinut din struguri Sangiovese și este învechit în
butoaie de stejar franţuzesc și stejar slavonian. Are o culoare roșu rubiniu intens, cu
miros de arome ușoare de vanilie, iar gustul se simte catifelat, plin, cu arome de fructe
negre supracoapte, ciocolată neagră, lemn dulce și condimente.

VINURI ROZE
ROS è WINES
Solo Quinta Roze, Sec
Cramele Recaș
75 cl - 240 Lei
Solo Quinta Roze este un însolit cupaj din soiurile Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Cadarca si Gewurtztraminer, primul dintre ele fiind soiul dominant.
Are o culoare roz plăcută, vinul venind apoi cu note atât fructate, cât și florale.

Domaine Ceptura Rosé, Sec
Crama Davino
75 cl - 280 Lei
Buchet fructuos, cu nuanţe de fructe de pădure bine coapte, predominant fragi,
persistent. Un vin cu o culoare rose, limpede și cristalină. Gust proaspăt, fructuos,
echilibrat, bine structurat, amplu, rotund și persistent. Finalul, în ciuda unei senzaţii de
migdale amărui, rămâne de o intensitate și complexitate remarcabilă.

1000 de Chipuri Rosé, Sec
Crama 1000 de chipuri
75 cl - 180 Lei
Într-o lume a vinului plină de chateau-uri, domenii și alte nume celebre, noi suntem
niște chipuri, pentru unii anonime, pentru cei care ne cunosc probabil niște inconștienţi,
care nu vor să producă milioane de sticle, ci fericire pe chipul câtorva oameni.

Cricova Prestige Roze, Sec
Crama Cricova
75 cl - 160 Lei
Roze de Cricova, un vin care se distinge prin culoarea sa elegantă roze și buchetul
fin, cu arome subtile de flori de câmp și coacăze. Este suplinit armonios de gustul plin,
echilibrat și moale.

Scrisori Fetească Neagră, Busuioacă Bohotin & Cabernet Sauvignon, Sec
Crama Hermeziu
75 cl - 95 Lei
Fiecare vin „Scrisori” împărtășește crâmpeie de viaţă tihnită de boier moldovean
și invită la încântare și bucurie în atmosfera arhaica de secol 19.

Premium Rosé 2018, Sec
Crama Rasova
75 cl - 150 Lei
Culoare deschisă și apetisantă, arome elegante de grapefruit, căpșune și zmeură,
acest vin este sinomin cu prospeţimea. Născut din briza mării și căldura soarelui
dobrogean, este un rosé perfect pentru aproape orice ocazie, dar noi il recomandăm
mai ales cu midii de Marea Neagră.

INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL
Cuvée la Chapelle Sainte Roseline Cru Classe Rose, Sec
Franţa
75 cl - 500 Lei
Acest cuvée excepţional este cupaj: 8% Grenache, 90% Mourvèdre, 2% Rolle.
Este realizat dintr-o selecţie din cele mai bune parcele și îndeplinește criterii de
producţie stricte pentru a obţine cei mai perfecţi struguri posibil.

Château Minuty Côtes de Provence Rosé et Or, Sec
Franţa
75 cl - 350 Lei
Acest cuvée Rose et Or din soiul Grenache este un adevărat concentrat al aromei
gourmet. Un vin expresiv, cu o fineţe intensă care dezvăluie note de grapefruit roz
și piersic alb.

ȘAMPANIE
CHAMPAGNE
Dom Perignon Brut
75 cl - 1400 Lei
Povestea faimosului sortiment franţuzesc începe în anul 1668, atunci când Pierre
Pérignon serveşte un vin spumant regelui Louis al XIV-lea, iar acesta se îndrăgosteşte
pe loc de gustul său deosebit. Dom Perignon Brut are un caracter puternic şi nuanţat
şi o aromă seducătoare, influenţată de clima din anul de recoltă, care determină
gradul de expresivitate al strugurilor Pinot Noir şi Chardonnay care intră în compoziţia
sortimentului. După prima fermentaţie, vinul este turnat în sticle împreună cu zahăr şi
ferment şi este sigilat. Fermentul absoarbe zahărul şi provoacă o a doua
fermentaţie, care este responsabilă şi de producerea acidităţii. După ce consumă în
întregime zahărul, fermentul devine inactiv, însă rămâne în sticlă.
Şampania Dom Perignon este învechită timp de cel puţin 7 ani, perioadă în care îşi
definitivează caracterul unic.

Laurent Perrier Cuvée Rosé
75 cl - 650 Lei
Până în 1968, nimeni nu se gândea că este posibil să creezi o şampanie rosé
non-vintage. În contextul revoluţiei culturale, Bernard de Nonancourt a reuşit să
transforme imposibilul în posibil şi a decis să prezinte creaţia sa într-o sticlă cu design
inedit, inspirat de recipientele din timpul Regelui Henri al IV-lea, pentru a evidenţia
unicitatea acesteia. Pentru a garanta calitatea cupajului şi expresivitatea gustului,
producătorii selecţionează cele mai bune vii din fiecare an de recoltă. Astfel, în
compoziţia sortimentului intră numai cei mai buni struguri Pinot Noir, culeşi la
maturitate deplină.

Veuve Clicquot Brut
75 cl - 490 Lei
Renumele unei case producătoare de şampanie este dat de calitatea sortimentului
Brut Non Vintage. Arta asocierii vinurilor este dovedită cu adevărat atunci când sunt
realizate astfel de cuvèe-uri. Este o artă la care Casa Veuve Clicquot excelează.
Sortimentul Brut Yellow Label reflectă bogăţia podgoriilor deţinute şi consecvenţa
stilului casei. Blendul este dominat de soiul Pinot Noir, care conferă consistenţă
sortimentului, căruia i se alătură un procent notabil de Pinot Meunier şi Chardonnay,
care desăvârşesc aroma inedită a vinului, adăugând un plus de armonie şi eleganţă.

Moët & Chandon Brut
75 cl - 450 Lei
Moët Brut Impérial este cel mai renumit sortiment de şampanie din lume. Sortimentul
are în spate o tradiţie ce depăşeşte pragul de 250 de ani, perioadă în care şi-a păstrat
aceeaşi calitate extraordinară şi acelaşi gust excelent. Cupajul constă în peste 100 de
vinuri de cea mai bună calitate, provenite din ani diferiţi. Moët Impérial este o
şampanie elegantă, al cărei caracter sofisticat este definit de amestecul potrivit de
soiuri Pinot Noir 30-40%, Pinot Meunier 30- 40% şi Chardonnay 20- 30%.

G.H. Mumm Brut Cordon
75 cl - 430 Lei
G.H. Mumm Cordon Rouge este o șampanie provenită din aproximativ 77 de podgorii și
susţinută de peste două secole de experienţă. Este produsă prin metoda Champagne,
numai din struguri recoltaţi din zona Champagne-Franta. G.H.Mumm este șampania
oficială a curselor de Formula 1 și totodata una dintre cele mai faimoase mărci de
șampanie franţuzească. Pe eticheta sticlei apare simbolul celei mai înalte decoraţii
franceze, Marele Cordon al Legiunii de Onoare. Gustul este caracterizat de arome
fructate și florale, printre acestea numărându-se accente de grapefruit, lămâie, măr
verde și flori albe.

VINURI LA PAHAR
GLASS OF WINE
Alb / White
Chardonnay Baricat, Sec
Domeniul Bogdan
15 cl - 25 Lei
Un caracter puternic-structurat și aromat de flori albe de câmp, mușcate, urzică și
flori de tei. Notele de mere verzi și caise se îmbină cu cele de fructe tropicale într-un
spectru aromatic inedit, de o culoare galben-pai.

Iacob Alb, Sec
Crama Davino
15 cl - 34 Lei
Gust proaspat, fructuos, echilibrat, fin dar amplu, extractiv și persistent. Vin cu o
culoare galben-verzui, buchet intens si persistent, floral, cu nuanţe de flori de viţa de
vie și note ușor minerale, persistent.

Cuvee Clemence Chardonnay & Fetească, Sec
Crama SERVE
15 cl - 30 Lei

Roșu / Red
Merlot Reserva, Sec
Domeniul Bogdan
15 cl - 25 Lei
Maturat în baricuri de stejar franţuzesc timp de 6 luni, am creat un Merlot deosebit de
prietenos și elegant, acesta dezvoltând arome de ciocolată neagră, lichior de vanilie,
magiun de prune și mure.

Iacob Roșu, Sec
Crama Davino
15 cl - 34 Lei
Cabernetul se împletește cu Feteasca Neagră intr-un mod deosebit de atrăgător.
O surpriză plăcută din partea producătorului, care oferă prin Iacob Roșu o calitate ce
depășește cu mult condiţia de gamă medie.

Cuvee Guillaume, Sec
Crama SERVE
15 cl - 30 Lei

Roze / Rosé
Roze Cabernet Sauvignon, Sec
Domeniul Bogdan
15 cl - 25 Lei
Este un vin atractiv, de vară, cu o culoare roz pal și arome de căpșuni, zmeură
proaspătă și condimente. Gustul este revigorant, fiind susţinut de o aciditate mai
ridicată, cu final persisent și cu o explozie de fructe.

Iacob Rosé, Sec
Crama Davino
15 cl - 34 Lei
Se produce în anii favorabili prin vinificarea în alb a strugurilor roșii din soiurile Merlot
și Cabernet Sauvignon. Pentru fermentare sunt folosite musturi obţinute atât prin
metoda de separaţie gravitaţională, cât și musturi separate prin presare pneumatică.

Șampanie / Champagne
Spumant Clasic Roze, Sec
Crama Cricova
15 cl - 34 Lei
Este un spumant obţinut din struguri de Cabernet Sauvignon prin metoda tradiţională
cu fermentare în sticlă.

De desert / For dessert
Tămâioasă Românească, Dulce
Cramele T.R.A.N.T.U.

Cu o tipicitate remarcabilă, această Tămâioasă Româneasca ne încântă cu arome
florale, de trandafir, dar și usoare note de busuioc și pepene galben. Gustativ, experimentăm senzaţii de miere acompaniate de o aciditate bună, intr-un post-gust mediu.

