VINURI ALBE
SPANIA
Verdejo

JAVIER SANZ

89 lei / 750 mL

alb sec 13.0%

Cea mai bună expresie a terroir-ului din Rueda: prospăt și vioi, cu
note de grapefruit și măr verde, cu ușoare tente de anason și fenicul.
Pe palat, e foarte sec, cu corp mediu și o aciditate răcoritoare care-l
face perfect pentru a ﬁ consumat cu orice ocazie.

NOUA ZEELANDĂ
SILENI ESTATES
Sauvignon Blanc ML

89 lei / 750 mL

alb sec 12.0%

Deținător al multor premii și medalii, el oferă tot spectrul de arome
tipice Sauvignon Blanc-ului din Noua Zeelandă: de la agrișe și fructe
tropicale pe fundal de iarbă, fân și piper, până la note de coacăze
albe și citrice. Stilat, raﬁnat și ușor de înțeles.

FRANŢA
M. CHAPOUTIER
Vignes de Bila-Haut Blanc

79 lei / 750 mL

alb sec 13.5%
Acest asamblaj remarcabil a fost făcut din struguri culeși între 1-15
septembrie și viniﬁcați în inox. Cu fabuloase note de coajă de citrice,
ﬂori albe și o mineralitate distinctă, această minunăție de vin aduce
pe palat un corp mediu, aciditate ridicată și un sfârșit plin de
mineralitate care vă face să luați gură după gură.

ITALIA
NALS MARGREID
Pinot Bianco

109 lei / 750 mL

alb sec 13.5%

Dens și minunat de echilibrat, acest Pinot Bianco din Tirolul de Sud
este foarte elegant și proaspăt, cu o aciditate distinctă, corp frumos
și plăcute arome de măr și ananas.

Pinot Grigio

109 lei / 750 mL

alb sec 14.0%

Arome delicate care evocă ﬂori sălbatice de vară, fructe de livadă,
ierburi și piatră sfărâmată domină nasul acestui vin structurat.
Rotund, cu corp plin și note de pară coaptă, nectarine, praf de pușcă
și o aciditate proaspătă care asigură echilibrul.

Chardonnay

109 lei / 750 mL

alb sec 13.0%

Buchet elegant și proaspăt, cu note exotice de lime, lămâie și măr.
Gust opulent, cu o prospețime foarte plăcută, corp mediu spre plin, o
fructuozitate foarte plăcută și sfârșit crocant.

FEUDO ARANCIO
65 lei / 750 mL

Pinot Grigio
alb sec 13.0%

Din însorita Sicilie, un Pinot Grigio savuros! Maturat cinci luni pe
drojdii, vinul e proaspăt și echilibrat, puţin acrişor, cu o mineralitate
foarte plăcută. Lăsați-vă seduși de frumoasele arome de piersici şi
pere date în pârg încununate de o adiere de ﬂori galbene uscate.

VARVAGLIONE
12 e mezzo Malvasia Bianca del Salento

85 lei / 750 mL

alb sec 12.5%
Un vin aromatic și fructat, cu parfum de fructe tropicale, miere și
vanilie. Pe palat, e proaspăt, vioi, echilibrat și armonios, cu arome
delicate și plăcute note minerale. Merge perfect cu brânzeturi, supe,
pește și fructe de mare.

TENUTA SANT'ANTONIO
Scaia Garganega-Chardonnay

105 lei / 750 mL

alb sec 12.5%
Un vin uluitor! Proaspăt, vioi și foarte parfumat, cu aciditate
susținută și arome intense de ﬂori de salcâm alb și iasomie, citrice
(grapefruit, portocală, ananas), măr, pară, mango alături de note
ușoare de banană. Catifelat, învăluie palatul cu o aciditate vioaie și
ușoare tente minerale.

ROMÂNIA
CRAMA OPRIŞOR
135 lei / 750 mL

Rusalcă Albă
alb sec 13.5%

Cupajul Rusalcă Albă poate ﬁ denumit un vin alb ”complet”, în care se
îmbină fructuozitatea și personalitatea Chardonnay-ului cu ﬁnețea și aroma
de Sauvignon, asociate cu onctuozitatea și voiciunea Riesling-ului, toate
așezate pe o structură bine echilibrată de Pinot Gris.

CRAMA NACHBIL
Grand Pa

127 lei / 750 mL

alb sec 12% aciditate 5,6g/l
Grand Pa este un amestec din soiurile Riesling italian, Fetească Regală,
Baras Mic și Baras Mare. Acești butuci de viță de vie au între 60 și 100 ani,
îngrijirea lor se face exclusiv manual și natural. Cele patru săptămâni de
fermentare au îmbogățit acest vin cu miresme și note aromatice
remarcabile. Rezultatul: mineralitatea, bogăția gustului și complexitatea.
Un companion de excepție pentru carnea de vânat, mâncărurile de fasole și
ciolent.

CRAMELE RECAŞ
Sole - Chardonnay Barrique

96 lei / 750 mL

alb sec 13,5%
Intens, onctuos, cu arome de lemn care se suprapun natural şi echilibrat
peste aromele untoase, tipice, cu un supliment de senzaţii citrice şi izuri
vagi minerale. În ciuda aromelor mature, pline, cu greutate, atacul gustativ
este extrem de proaspăt, cu o aciditate răcoritoare şi un impuls de boabe
mici şi dulci de strugure tânăr.

AURELIA VIŞINESCU
Karakter Sauvignon Blanc

79 lei / 750 mL

alb sec 13.7%

Proaspăt şi plin de arome, de la mirosul fânului proaspăt cosit, lămâie
verde, agrişe până la fructe tropicale şi ﬂori de viţă de vie, ce îmbină
armonios buchetul abundent cu note minerale şi aciditate vioaie.

Karakter Chardonnay

79 lei / 750 mL

alb sec 13.0%

Proaspăt, arome intense de lămâie, pepene galben şi nectarine cu aciditate
bună ce îţi conferă persistenţă şi vioiciune.

Artisan Tămâioasă Românească

89 lei / 750 mL

alb demi-dulce 13.1%

Artisan Tămâioasă Românească este intens aromat cu miros de trandaﬁr şi
busuioc, tonuri de caise şi pere coapte bine integrate într-o structură
corpolentă cu aciditate revigorantă. Gustul culminează cu o explozie de
arome, predominante ﬁind cele de tămâie, grapefruit roşu şi piersică.

Anima Chardonnay Oak

119 lei / 750 mL

alb sec 14.5%
Intens, cremos, cu arome de fructe tropicale, pere și pepene galben bineintegrate de note lemnoase și vanilice. Corpolent și catifelat, cu aciditate
bine-echilibrată, vinul impresionează prin buchetul atrăgător și postgustul
lung. Savuros, alături de mâncăruri cu sos alb, creveți, carne de curcan sau
chiar de porc, budinci și prăjituri cu cremă de unt. Se recomandă a ﬁ servit
bine-răcit.

PODGORIA LECHINŢA
Liliac Fetească Albă

95 lei / 750 mL

alb sec 13.0%
O Fetească Albă de culoare galbenă cu reﬂexii verzui care indică un vin
tânăr, proaspăt, răcoritor. Se deschide cu arome de ﬂori de câmp, pere
coapte şi cârcei de viţă de vie. Gustul dezvăluie un corp bine conturat cu
tente de citrice şi post gust lung uşor amărui cu note de grapefruit. Este un
vin alb plin de personalitate, elegant, savuros.

PRINCE ŞTIRBEY
Crâmpoşie Selecţionată

105 lei / 750 mL

alb sec 12.0%

Un vin tânăr și proaspăt, a cărui fructuozitate ﬁnă este sprijintă de aciditatea
vioaie și de mineralitatea delicată. E minunat în serile calde de vară, dar
poate însoți cu succes orice ocazie.

VINURI ROSÉ
ITALIA
VARVAGLIONE
12 e Mezzo - Rosato del Salento

85 lei / 750 mL

rosé sec 12.5%
Vibrant, proaspăt, elegant și puțin ”frizzante”, cu plăcute arome de
zmeură și căpșuni, împletite cu note ﬂorale și sfârșit răcoritor.

TENUTA SANT'ANTONIO
105 lei / 750 mL

Scaia Rosato
rosé sec 12.5%

Buchet de trandaﬁr și fruct, cu aromele și prospețimea bineechilibrate pe palat. Un rosé făcut dintr-un soi mai puțin cunoscut Rondinella, dar care poartă amprenta Sant'Antonio: o abordare
modernă a unei tradiții de secole.

FRANŢA
CHÂTEAU DES FERRAGES
105 lei / 750 mL
Cuvée Roumery Rosé
rosé sec 13.0%
Unul dintre cele mai bune rosé-uri din Côtes de Provence. Bogat și
plin în ciuda culorii diafane, vinul e vioi, cu arome proaspete, extrem
de pure de căpșuni, grapefruit, citrice și pară, înviorate de note
crocante care conduc spre sfârșitul ușor mineral. Aciditate de nota
10, frumos echilibrată de prospețime, structură și alcool.

ROMÂNIA
AURELIA VIŞINESCU
79 lei / 750 mL

Karakter Rosé
rosé sec 13.5%

Delicat şi vivace, bogat în arome intense de zmeură, căpşuni şi fragi. Gust
plin, cremos cu câteva note de mirodenii, urmat de postgust lung.
Acompaniază armonios serile de vară când se servesc salate, mâncăruri
uşoare de brânză, legume şi carne friptă, sosuri slabe, dar şi mâncare
asiatică.

CRAMA OPRIŞOR
105 lei / 750 mL

Jiana Rosé
rosé sec 13.0%

Un rose memorabil, o împletire a contrastelor și a sinergiilor. Intensitatea
lejeră a culorii roz pal este compensată de prospețimea aromelor
îmbietoare de cireșe albe, piersici și mango. Aciditatea potrivită, bine
integrată într-o structură elegantă – ușor cremoasă – cu senzații
retronazale de cireșe timpurii, condimente și vanilie, alcoolul moderat și
ﬁnișul prelung fac din acest vin un companion perfect pentru o zi de vară.

CRAMA BAUER
Rose - Negru de Drăgășani

85 lei / 750 mL

rosé sec 13.5%
Un vin cu o culoare delicată, rose deschis, asemănător vinurilor din
Provence. Nasul este proaspăt, cu arome intense dar delicate de fructe mici
roșii, zmeură, grapefruit, rodie și ușor ﬂoral. În gust este tonic, cu aciditate
mare și senzații de pulpă de grapefruit, măr verde, merișor, ﬂoral, cu ﬁnal
mediu și revigorant.

VINURI ROŞII
SPANIA
BODEGAS VOLVER
69 lei / 750 mL

Wrongo Dongo
roșu sec 14.5%

Wrongo Dongo poate ﬁ un nume aiurit (creat, mai mult ca sigur,
pentru piața americană), dar cu vinul nu dați greș - el livrează, an
după an, un raport calitate-preț remarcabil. Parfumul debordant de
fruct și aromele savuroase de condimente dulci și exotice îl
recomandă pentru cele mai reușite petreceri.

BODEGAS MUGA
165 lei / 750 mL

Reserva
roșu sec 14.0%

Un vin excelent, cu uimitor de multă puritate și ﬁnețe. Arome de
cireșe, piatră și puțin cedru conduc spre un corp plin, tanini foarte ﬁni
și un sfârșit proaspăt și curat. Aluzii de cedru. Evidențiază o energie
focusată. Un Rioja ca la carte, cu un raport calitate-preț excelent. Au
fost produse aproape un milion de sticle, ceea ce e impresionant
pentru această calitate.

ARGENTINA
ZORZAL
105 lei / 750 mL

Terroir Unico Malbec
roşu sec 14.0%

Atac puternic, cu o textură specială dată de solul calcaros. Arome de
coacăze şi cafea, cu note de lemn dulce, cireşe negre, scorţişoară şi
salvie. Un vin direct, plin de nerv şi cu sfârşit foarte lung datorat
taninilor energici şi ﬁni.

ITALIA
LUIGI RIGHETTI
Amarone della Valpolicella

265 lei / 750 mL

roşu sec 15.0%
Elegant şi, totuşi, foarte concentrat. Miros complex, cu arome de
fructe uscate, cireşe negre, migdale şi note de pământ cărnos. La
gust e corpolent şi bine-echilibrat, învăluie palatul cu un amestec de
fructe negre şi fructe uscate, iar sfârşitul e uşor cărnos.

VARVAGLIONE
12 e Mezzo - Primitivo del Salento
roşu sec 12.5%

85 lei / 750 mL

Parfum intens de prune coapte și gem de cireșe, cu o adiere de
cacao. Gust foarte elegant și catifelat, bine structurat, cu tanini bine
integrați și sfârșit lung, pe note de vanilie și cacao. Eticheta
modernă, inspirată de creațiile marilor case de modă, anunță starea
de răsfăț.

CASTELLARE DI CASTELLINA
149 lei / 750 mL
Chianti Classico
roşu sec 13.5%
O expresie frumoasă din 95% Sangioveto și 5% Canaiolo se deschide cu
arome de fructe sălbatice, prune, violete, pământ umed și o adiere de
ierburi mediteraniene. Pe palat e vioi și plăcut, cu arome de cireșe amare,
zmeură neagră, piper negru și espresso alături de tanini moi și o aciditate
vioaie.

ARGIANO
Rosso di Montalcino

149 lei / 750 mL

roşu sec 14.0%
Elegant, echilibrat și cu arome ispititoare de fructe roșii, violete,
mentă și pământ. Un vin generos, cu tanini moi, catifelați care îi
satisfac pe toți iubitorii de Sangiovese. Companion elegant pentru
orice masă, este ideal cu carne roșie, vițel, bruschette și toate
tipurile de brânză și paste.

FRANŢA
M. CHAPOUTIER
79 lei / 750 mL

Bila-Haut Rouge
roşu sec 14.5%

Un vin uluitor cu note fabulos de pure de mure, zmeură neagră, rocă
zdrobită și lemn dulce topit. Onctuos, cu o structură luxuriantă, va ﬁ, cu
siguranță, cea mai bună ediție de până acum a acestui cuvée.

CHÂTEAU DE SAINT COSME
115 lei / 750 mL
Côtes du Rhône Rouge
roşu sec 14.0%

Provenit dintr-un an de recoltă superb, vinul e foarte închis la culoare,
echilibrat, ﬁn, cu corp bun și arome intense de coacăze negre, camfor, trufe,
trandaﬁr și aﬁne. Poate ﬁ băut imediat, chiar dacă are un foarte bun
potențial de îmbătrânire.

ROMÂNIA
AURELIA VIŞINESCU
Anima Merlot

155 lei / 750 mL

roşu sec 14.8%

Intens, moale și catifelat, bogat, cu miros de fructe negre bine-coapte,
echilibrat de aromele de vanilie dobândite prin învechire timp de 20 luni în
butoaie de stejar românesc. Se servește la 18˚C, acompaniat de carne
roșie sau brânză.
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Artisan Fetească Neagră

105 lei / 750 mL

roşu sec 13.5%
Vinul este elegant și generos, cu miros de cafea și tabac. Gustul de
ciocolată amăruie, condimente și vanilie este bine-integrat de structura
complexă și corpolentă. Recomandat a ﬁ servit alături de o friptură de
curcan sau gâscă, cu preparate din carne de porc sau vânat, la temperatura
de 16-18˚.

PRINCE ŞTIRBEY
Novac

165 lei / 750 mL

roșu sec 13.0%

Elegant, cu multă adâncime și complexitate. Învechit minimum 12 luni în
butoaie de 400 l, structura taninilor rămâne discret în spate și lasă aromele
multiple ale soiului să joace în gură. Aciditatea proaspătă îi conferă un
potențial mare de învechire. Un vin sălbatic și, totuși, tandru.

CRAMA OPRIŞOR
Drăgaică Roşie

135 lei / 750 mL

roșu sec 14.0%

Echilibrat, armonios, cu nuanţe intense şi plăcute ce dezvoltă arome de
prune uscate, coacăze, lemn uşor prăjit şi ciocolată cu lapte, e potrivit
scopului pentru care a fost creat: asocierea cu preparatele gastronomice
din carne de vită, porc, vânat.

Cabernet Sauvignon

190 lei / 750 mL

roșu sec 14.5%
Tumultuos, ardent, bogat, inteligent, convingător, învăluitor, parfumat ca un
colţ de Rai şi săţios atât cât îi stă bine oricărui “vin de înţelepciune”, este un
Cabernet pe care aura de vin de autor nu-l îndepărtează cu nimic de
realitatea că este un vin “de terroir”. Este haina pe care şi-o îmbracă
Oprişorul când iese în lume.

Smerenie

215 lei / 750 mL

roșu sec 13.5%
Un vin cu o culoare intensă, roşu-violaceu, echilibrat, corpolent şi catifelat
în acelaşi timp. Aromatic, dezvoltă uşoare tente de fum de tămâie împletite
armonios cu notele de vişine supracoapte. Vinul este ﬁn, catifelat,
învăluitor, excelent pentru consumul imediat, dar şi cu reale capacităţi de
învechire în sticlă. Merge bine cu preparate din carne roșie.

NACHBIL
129 lei / 750 mL

Syrah
roşu sec 15.2%

Culoare roşu-purpuriu, nas de mure, aﬁne şi zmeură, gust de mirodenii,
fructe negre şi piper negru, cu un post-gust elegant şi savuros.
Recomandăm asocierea sa cu tocăniţe aromate şi fripturi.

CRAMELE RECAŞ
Cuvee Uberland

195 lei / 750 mL

roșu sec 14.0%
Un amestec aproape alchimic, în care cele două soiuri implicate
colaborează perfect, fără să se simtă vreun moment că ar ﬁ vorba de un
cupaj, nu de un soi pur. Nasul porneşte din note de afumat şi de graﬁt,
creşte apoi spre fructe deshidratate, pentru a se deschide brusc într-un
complex de dulceţuri, gemuri şi fructe zemoase, susţinut din planul secund
de urme de cerneală, lemn uscat, cardamom şi frunze uscate.

VIILE METAMORFOSIS
Via Marchizului Negru de Drăgăşani 119 lei / 750 mL
roşu sec 15.0%
Via Marchizului este cultivată pe Plaiul Viticol Fințeşti în arealul care l-a
convins pe Marchizul Piero Antinori să demareze proiectul din Podgoria
Dealu Mare, ﬁind şi prima suprafață achiziționată. Cei 90 de ari cultivați
ecologic cu Negru de Drăgăşani au fost separați de restul viei pentru a
permite echipei noastre să acorde o atenție sporită acestui soi de struguri
excepțional, lucru care a contribuit la obținerea unui vin de o calitate
deosebită.

VINURI SPUMANTE
FERGHETTINA
Franciacorta Brut NV DOCG

169 lei / 750 mL

alb brut 12.5%

Miros dominat de arome incitante de ﬂori albe presate, mușețel și fructe
albe cu sâmbure. Pe palatin, are o aciditate puternică, cu arome de măr
galben copt, piersici albe și ierburi uscate, însoțite de un perlaj elegant și
vioi. Un strop de lămâie îi conferă un ﬁnal acrișor.

LA MARCA
Prima Cuvée Foscaro

65 lei / 750 mL

alb extra dry 11.0%
Proaspăt și delicat, cu note de fruct, tente ﬂorale și gust armonios.

MAELI
Fior d’Arancio Colli Euganei
DOCG Sweet

72 lei / 750 mL

alb dulce 6% aciditate 6,8 gr/l
Maeli Moscato Fior d’Arancio DOCG este un vin spumant versatil a
cărui expresivitate a gustului redă cele mai bune calităţi ale teritoriului
vulcanic de provenienţă. După deciorchinizare şi presare uşoară,
mustul se lasă la maturat în rezervoare de oţel timp de 8 luni, iar
procesul spumant este efectuat direct pe must pentru a păstra
aromele variate, fără a adăuga zaharuri.

CRAMA CARASTELEC
119 lei / 750 mL
Carassia Blanc de Blancs Brut Chardonnay
alb sec 12% aciditate 6,8 gr/l
Vinul are o culoare galben pai elegantă, mousse ﬁn și note autolitice
pronunțate. Aceste note speciﬁce autolizei provin din perioada extinsă de
20 de luni de maturare în sticlă. Perlajul ﬁn și persistent învăluie palatul și
dau eleganță vinului nu doar vizual ci și prin textura ﬁnă care le oferă.
Postgust persistent cu note de miere, ﬂori albe. Structură armonioasă,
echilibru perfect între prospețime și maturitate.

VINURI LA PAHAR

LA MARCA
Prosecco DOC Treviso

15 lei / 120 mL

alb extra dry 11.0%
Un Prosecco amplu, fructuos şi ﬂoral, cu toate aromele speciﬁce soiului.
Perlaj ﬁn, gust uşor dulce, echilibrat, cu delicate note ﬂorale.

FRESITA
Fresita vin spumant cu infuzie de căpşune proaspete

12 lei / 120 mL

rose dulce 8.0%
Fresita (”căpșună” în spaniolă) este un vin spumant unic care combină
două dintre produsele în care excelează Chile: vinul și renumitele căpșuni
de Patagonia. Cu doar 8% alcool, este ideal pentru petreceri, pentru a
răcori zilele toride de vară sau ca aperitiv ori desert la orice ocazie specială.
Prospețimii strugurilor i se adaugă extraordinarele arome ale căpșunilor din
Patagonia pentru a crea un gust senzațional.

GIARDINI DI VITE BY TENUTA SANT'ANTONIO
Chardonnay / Garganega
alb sec 12.5%

12 lei / 150 mL

Un vin de ﬁecare zi, armonios, proaspăt și complex, cu arome intense de
mere proaspete și migdale. Gustul echilibrat, cu o dulceață plăcută, îl
recomandă pentru toate felurile unei mese.

M. CHAPOUTIER
15 lei / 150 mL

Marius Blanc
alb sec 12.5%

Un vin suculent, cu arome de lămâie și citrice combinată cu o
mineralitate sărată subtilă care merge perfect cu tapas și fructe de
mare.

AURELIA VIŞINESCU
Nomad Fetească Albă

13 lei / 150 mL

alb sec 13.0%

Feteasca Albă este un vechi soi românesc, cu aromă ce aminteşte de
parfumul ﬂorilor de viţă de vie, cu nuanţe minerale, gust echilibrat, generos
şi delicat, cu aciditate vioaie ce-i imprimă o deosebită prospeţime. Excelent
ca aperitiv. Asociat cu mâncăruri pe bază de peşte şi fructe de mare, răcit la
temperaturi de 6-8° C, poate crea acea bună dispoziţie a serilor de vară şi
nu numai.

ISSA
Sauvignon Blanc

15 lei / 150 mL

alb sec 12.5%
Un Sauvignon Blanc viniﬁcat în stilul Lumii Noi ce aduce în pahar o
plăcută vioiciune. Cu o culoare plăcută, galben pal, strălucitoare,
dezvaluie arome proaspete, dominate de citrice şi ﬂori de soc,
continuate de note de ardei gras. Gustul surprinde plăcut printr-o
bună aciditate, aﬂată în perfect echilibru cu alcoolul.

M. CHAPOUTIER
15 lei / 150 mL

Marius Rosé
rosé sec 13.0%

Marius Rosé a fost viniﬁcat complet în inox și este un rosé suculent,
bine făcut, care se bea ușor și oferă o abundență de nuanțe de
zmeură și petale de trandaﬁr într-un stil răcoritor, cu corp ușor.

CRAMA OPRIŞOR
13 lei / 150 mL

Caloian Rose
rosé sec 13.0%

Arome și tonuri proaspete de cireșe si capșuni, completate frumos de note
citrice. Vinul este susținut de o aciditate proaspata, regasim și arome de
ﬂori de vița de vie și note ierboase foarte discrete. În postgust se menține
proaspat, cursiv, elegant și placut. Un vin care, daca este servit bine racit,
completeaza cu succes o masa cu aperitive, pește sau brânzeturi
proaspete.

AURELIA VIŞINESCU
Nomad Rose
rose sec 13.0%

13 lei / 150 mL

Proaspăt şi catifelat, vivace, cu arome de zmeură şi cireşe, note subtile de
condimente, revigorant, cu aciditate potrivită, acest vin este o alegere
excelentă pentru seri calde.

CRAMA CARASTELEC
Friza Roze

12 lei / 120 mL

rose demi-sec 11.5% aciditate 6,6 g/l
Culoarea somonie şi mirosul profund de zmeură şi căpşuni sunt
speciﬁce soiului Pinot Noir, iar apariţia bulelor mici, catifelate şi
persistente ampliﬁcă senzaţia stării de prospeţime şi naturaleţe.
Gustul fructelor roşii de vară, aciditatea distinsă şi postgustul
amărui de grapefruit se potrivesc cu caracterul demisec al vinului
petiant.

M. CHAPOUTIER
15 lei / 150 mL

Marius Rouge
roşu sec 13.5%

O altă valoare extraordinară, fără niciun pic de stejar. Vinul are corp mediu
și tone de arome de zmeură, ierburi piperate, petale de trandaﬁr și pământ
într-un stil elegant și stratiﬁcat.

GIARDINI DI VITE BY TENUTA SANT'ANTONIO
Corvina

13 lei / 150 mL

roşu sec 13.0%

Fin, concentrat și consistent, cu foarte plăcute arome de cireșe și zmeură
împletite cu note minerale și de tutun. Echilibrat, cu sfârșit lung și persistent.

LAPOSTOLLE
D'Alamel Carmenere

15 lei / 150 mL

roşu sec 13.5%

Roșu-cireașă luminos. Arome intense de cireșe roșii, căpșune coapte,
ardei roșu copt, piper negru, condimente, cacao suavă. Gust intens,
structură medie, tanini fermi și maturi, calzi și puternici, sfârșit lung. Un vin
cu o tipicitate bună, care se bea cu mare plăcere.

CRAMA OPRIŞOR
Cupola Sanctis Vestitor 1,5L

21 lei / 150 mL

roșu sec 13.5%

Un vin echilibrat, elegant, cu arome plăcute de vișine și prune uscate,
asociate cu o tentă ﬁnă de lemn uşor ars şi ciocolată. Suplu, moale,
prietenos, fără asperități, un vin perfect pentru întâlniri amicale și
aniversări.

AURELIA VIŞINESCU
Nomad Fetească Neagră
roşu sec 13.5%

13 lei / 150 mL

Arome de prune uscate şi cireşe negre, ciocolată, vanilie şi taninuri ﬁne
provenite din învechirea în butoaie de stejar românesc timp de 12 luni. Se
poate servi singur sau cu preparate pe bază de carne roşie, brânzeturi
fermentate, la o temperatură de 16-17 grade C.
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