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sparkling wines
vinuri spumante

SOLE ALB, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA  
Sec, 100% Chardonnay, transformat în spumant prin metoda Charmat în crama italiană Viniviticola Tombacco, arome de 
drojdie și pâine caldă completate cu cele de fructe.
Dry, 100% Chardonnay, turned into a sparkling wine by the Italian winery Viniviticola Tombacco, using the Charmat method, 
yeast and warm bread notes mingle with the green fruit flavors.
97

BENDIS ROSE, PETRO VASELO, ROMÂNIA
Sec, senzual și spumant, interpretare a eleganței soiului Pinot Noir, rafinat, modern. Arome de trandafir și zmeură și o 
aciditate explozivă.
Dry,sensual and sparkling, the Pinot Noir interpretation of elegance, exquisite, modern. Rose and raspberry aroma with an 
explosive acidity.
97

ASTI CINZANO, ITALIA
Dulce și modest în alcool, deseori servit acompaniat de desert. 
Sweet and low in alcohol, often served with dessert.
97

PROSECCO SERENISSIMA VINICOLA TOMBACCO, ITALIA
Sec, cu arome florale și de mere aurii coapte, dar în același timp dând impresii proaspete.
Dry, aroma is fruity and flowery with hints of ripe golden apple and small mountain flowers.
79

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
The prices are in RON, V.A.T. included.



champagne
șampanii

DOM PERIGNON, ESPERNAY
Sec, perfect, intens, cu doar un indiciu subtil, dar elegant, de amărăciune.
Dry, perfect, intense, with just a subtle, elegant hint of underlying bitterness.
1290

VEUVE CLIQUOT YELLOW LABEL
Sec, un cupaj de două treimi struguri negri pentru corp, contrabalansați de o treime Chardonnay pentru eleganță.
Dry, a blend of two-thirds black grapes for body, balanced with one-third Chardonnay for elegance.
590

MOET & CHANDON ROSÉ IMPERIAL
Sec, accente de chihlimbar, un buchet plin de viață și intens de fructe roșii (fragi, zmeură, cireșe).
Dry, with amber highlights, a lively, intense bouquet of red fruits (wild strawberry, raspberry, cherry).
590

MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL
Sec, virtuozitate delicată cu un asalt de lămâie verde, boboci de viță de vie și un final discret.
Dry, delicate virtuosity with a lime and vine blossom assault and a discreet finish.
490

MUMM CORDON ROUGE
Sec, combinație perfectă între suplețea unui Chardonnay, savoarea fructelor de Pinot Noir și rotunjimea dată de un Pinot 
Meunier.
Dry, perfect combination between the lightness from Chardonnay, fruitiness from Pinot Noir and roundness provided by 
Pinot Meunier.
390

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
The prices are in RON, V.A.T. included.



SOLO QUINTA, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA
Sec, un cupaj neobișnuit între patru soiuri albe și un soi roșu vinificat în alb, strălucitor, dominat de note florale, salcâm, 
soc, flori albe, flori de viţă-de-vie, cu tușe minerale de cremene și praf.
Dry, an unusual blend between four varieties of white and one red variety vinified in white, bright, dominated by floral notes, 
acacia, elderberry, white flowers, with mineral touches of flint and dust.
153

FETEASCĂ ALBĂ, ALBA VALAHICA, DAVINO, ROMÂNIA  
Sec, floral, fructos, cu o finețe aparte, miros de nuanțe de flori de vie, notele minerale sunt perfect echilibrate și în același 
timp, persistente.
Dry, floral, fruity, with a special finesse, smell of vine flowers, mineral notes are perfectly balanced and persistent in the 
same time.
147

CUVEE AMAURY TERRA ROMANA, SERVE CEPTURA, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, maturat peste 6 luni în butoaie de stejar, cu note lemnoase, se alintă 
domol printre nuanțe de fagure și vanilie.
Dry, a blend of Sauvignon Blanc and Riesling, matured for over 6 months in oak barrels, is oaky with aromas
of honeycomb and vanilla.
143

RUSALCA ALBĂ, CRAMELE OPRIȘOR, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling Italian și Pinot Gris, este un vin vioi, proaspăt și armonios, cu o 
aromă intensă și plăcută ce îmbină un parfum fin de flori de primăvară, cu o mineralitate deosebită, specifică zonei.
Dry, blend of Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling and Pinot Gris Italian, wine is lively, fresh and harmonious with a 
pleasant aroma and fragrance that combines fine spring flowers with a special mineral, specified area.
133

white wines
vinuri albe

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
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IACOB ALB, DAVINO, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Fetească Albă și Sauvignon Blanc, buchet intens și persistent, floral, gust proaspăt, fructuos, echilibrat, fin 
dar amplu, extractiv și persistent.
Dry blend of Sauvignon Blanc and Feteasca Alba, intense and persistent bouquet, floral, fresh taste, fruity, balanced, 
smooth but ample, mining and persistent.
99

CHARDONNAY BARRIQUE SOLE, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA
Sec, intens, cu arome de lemn care se suprapun natural și echilibrat peste aromele untoase, tipice, cu un supliment de 
senzaţii citrice și nuanțe vagi minerale.
Dry, intense, wood flavors overlapping natural and balanced over typical buttery flavors, with a supplement of citrus 
sensations and vague minerals notes.
99

SAUVIGNON BLANC RESERVE SOLE, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA
Sec, intens și proaspăt, lucrat și șlefuit, dominat inițial de arome de flori de soc, se deschide către parfumuri citrice, cu 
urme de lemn alb și flori de salcâm uscate, cu o aciditate perfect echilibrată.
Dry, intense and fresh, initially dominated by aromas of elderflower, citrus fragrance opens by, with traces of white wood 
and acacia flowers, with a perfectly balanced acidity.
99

CHARDONNAY BARRIQUE, NACHBIL, ROMÂNIA
Sec, cu gust de banane și ananas, untos, cu nuanțe vanilate, consistent, acid, lung.
Dry with banana and pineapple taste, buttery, with nuance of vanilla, consistent, acid and long.
99

white wines
vinuri albe

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
The prices are in RON, V.A.T. included.

TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ ARTISAN, AURELIA VIȘINESCU DOMENIILE SĂHĂTENI, ROMÂNIA
Sec, un vin auriu, strălucitor, aciditate ridicată și frumos construită, arome de piersică, pepene galben și ananas.
Dry, a golden wine, bright, high acidity and beautifully constructed, flavors of peach, melon and pineapple.
87



FETEASCĂ REGALĂ, LILIAC TRANSYLVANIA, ROMÂNIA
Sec, un vin tânăr, crocant, plin de prospețime, gustul este echilibrat, mineral, având o aciditate caracteristică soiului care 
se manifestă prin arome de citrice și note de grapefruit în post gust.
Dry, a young wine, crisp, full of freshness, taste is balanced, mineral, with acidity characteristic of the variety which
manifests itself by aromas of citrus and grapefruit notes in the post taste.
87

ARTISAN WHITE, AURELIA VIȘINESCU DOMENIILE SĂHĂTENI, ROMÂNIA
Sec, cupaj de 3 soiuri, Fetească Albă, Riesling și Tămâioasă Românească, cu arome parfumate de citrice și trandafir, 
proaspăt și fructos la gust, cu note de grapefruit roșu, final persistent și bine echilibrat.
Dry, blend of 3 grape varieties, Fetească Albă, Riesling and Tămâioasă Românească with hints of citrus and roses, fresh and 
fruity taste, with notes of red grapefruit, persistent finish and well balanced.
87

BLANC DE TRANSYLVANIE BYZANTIUM, CRAMELE HALEWOOD, ROMÂNIA  
Sec, cupaj de Gewurztraminer, Pinot Grigio, Chardonnay, cu arome florale unice, cu aciditate și robustețe, cu note fine de 
pepene galben și piersici bine coapte, cu o structură untoasă ce aduce un plus în echilibrul gustativ.
Dry, blend of Gewurztraminer, Pinot Grigio, Chardonnay, unique floral aroma, acidity and robustness, with fine notes of 
melon and ripe peach, with a buttery structure that adds a plus in taste.
83

MILENIUM ALB TERRA ROMANA, SERVE CEPTURA, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Fetească Albă, Chardonnay, atac acid, citric cu note de miere de tei,
fructe exotice, pepene galben, complex și plin cu o persistență foarte bună.
Dry, blend of Sauvignon Blanc, Rhine Riesling, Fetească Albă, Chardonnay, acid attack, citric notes of honey and lime,
tropical fruits, melon, complex and full of a great persistence.
83

white wines
vinuri albe
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FUME PREMIUM, BUDUREASCA, ROMÂNIA 
Sec, cupaj de Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Grigio, arome de citrice învăluite într-o notă de lemn ars, afumat. Gustativ 
predomină aroma de pâine continuată cu cea de unt, dar și acele note ușoare de afumat simțite la nas.
Dry, blend of Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Grigio, citrus flavors wrapped in a touch of burnt wood, smoked. Prevailing 
taste flavor continued with the bread and butter but those notes felt slightly smoky nose.
83

CHARDONNAY PRESTIGE DOMENIUL COROANEI, SEGARCEA, ROMÂNIA
Sec, gust proaspăt ușor acidulat, cu arome bine marcate de trandafir, caise, lămâie și grapefruit și un final foarte aromat.
Dry, fresh taste with a slight acidity, aromas of roses, apricots, lemon and grapefruit, full aromatic finale.
77

MUSCAT OTTONEL, CORCOVA, ROMÂNIA  
Sec, cu arome primare, la care impresia olfactivă este puternic fructată și completată de subtile arome de flori, în special 
trandafiri. 
Dry, aromas of honey and intense flowers, evolving towards exotic fruit aromas mixed with rose jelly.
73

SAUVIGNON BLANC, CHARDONNAY & PINOT GRIS, SABLE NOBLE CRAMA ATELIER, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Sauvignon Blanc, Chardonnay și Pinot Gris, arome de fructe exotice, pepene galben și piersică albă se 
combină într-o simfonie de parfum cu notele intens florale și de fân proaspăt cosit.
Dry, a blend of Sauvignon Blanc, Chardonnay and Pinot Gris, exotic fruit aromas, melon and white peach blend into a 
symphony of intense floral fragrance with notes of fresh cut hay.
73

white wines
vinuri albe
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SAUVIGNON BLANC ISSA, CRAMA LA SALINA, ROMÂNIA
Sec, bună aciditate, aflată în perfect echilibru cu alcoolul, dezvăluie arome proaspete, dominate de citrice și flori de soc, 
continuate de note de ardei gras.
Dry, good acidity, which is in perfect balance with alcohol, revealing fresh flavors, dominated by citrus and elderflower, 
continued with pepper notes.
67

TRIO ALB, NACHBIL, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Sylvaner verde, Mustoasă de Maderat, Riesling Italian, cu aromă de citrice, printre care se strecoară ușor 
aroma minunată a florilor albe. Proaspăt și fraged, gustul este dominat de notele citrice, dar se pot recunoaște și notele de 
măr verde. 
Dry, a blend of Green Sylvaner, Mustoasă de Maderat and Italian Riesling with citrus flavor, including slips of aroma of white 
flowers. Fresh and tender, taste is dominated by citrus notes, but can be recognized green apple notes.
65

SAUVIGNON BLANC, RAMADA PRIVATE LABEL COLLECTION, ROMÂNIA 
Demisec, proaspăt , revigorant, cu aromă fină și delicată de fructe exotice, cu note de flori albe de câmp și floare de soc.
Semi-dry white wine, fresh and refreshing, with fine and delicate aroma of exotic fruits with notes of white flowers and 
elderflower.
57 | 12

CORCOVA DESERT, ROMÂNIA
Dulce, cupaj din Chardonnay și Muscat Ottonel culeși târziu, la momentul de maximă acumulare naturală de zaharuri, 
arome de pere răscoapte, caise uscate și fructul pasiunii. Gustul puternic, de o dulceață îmbietoare ce confirmă aromele 
identificate prin miros, este susținut de o aciditate echilibrată. Finalul este îndelungat și copleșește cu o notă de cremă de 
vanilie.
Sweet, blend of Chardonnay and Muscat Ottonel, harvested very late at the moment of maximum natural sugar intensity, 
aromas of ripe pear, dry apricots and passion fruit. Strong taste with sweetness confirming the aromas, balanced acidity. 
Long finale with notes of  vanilla cream.
89 | 18

white wines
vinuri albe
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Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
The prices are in RON, V.A.T. included.

GRECO DI TUFO, MASTROBERARDINO, ITALIA
Sec, arome fructate, intense și complexe, caise, piersici, ananas, citrice, proaspăt, foarte mineral, structurat și elegant.
Dry, intense and complex fruity aromas, apricot, peach, pineapple, citrus and lime, fresh, very mineral, structured and 
elegant.
137

PINOT GRIGIO, CASTEL FIRMIAN, MEZZACORONA, ITALIA 
Sec, fructat, cu un indiciu floral de mușetel, elegant, cu o aciditate delicată.
Dry, fruity with a floral hint of chamomile, elegant with a delicate acidity.
77

SANCERRE FOURNIER PERE & FILS, FRANȚA
Sec, Sauvignon Blanc din regiunea Loarei, mineral, foarte proaspăt și fin, cu un final mediu spre lung.
Dry and mineral Sauvignon Blanc from the Loire region, very fresh and fine with a medium–long finale.
197

CHABLIS CHATEAU DE VIVIERS, FRANȚA
Sec, Chardonnay francez din regiunea Bourgogne, proaspăt, cu arome de citrice și un post-gust lung.
Dry French Chardonnay from Bourgogne, fresh, with delicate citrus and floral taste and a long aftertaste.
157

ANDRE LURTON AOC CHATEAU BONNET BLANC, FRANȚA
Sec, un cupaj sec francez din regiunea Garonne-Dordogne, cu arome florale și de citrice. 
Dry, French blended white wine from the Garonne-Dordogne region with floral and citrus aroma.
117

white wines
vinuri albe



Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
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rosé wines
vinuri rosé

ROSÉ TERRA ROMANA, SERVE CEPTURA, ROMÂNIA
Sec, elegant și fructos, un parfum cu arome ușoare de mirodenii, atingeri florale și o persistență bună.
Dry, elegant and fruity, a perfume with light spices flavors, floral touches and a good persistence.
77

BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, CRAMA BASILESCU, ROMÂNIA
Demidulce, aromat, cu parfum floral de zmeură și trandafiri și un gust lung de pere busuioace.
Semi-sweet, pleasant aroma with raspberry and roses perfume and a long taste of pears.
73

ROSÉ, LILIAC TRANSYLVANIA, ROMÂNIA 
Sec, note de trandafiri, căpșună și pepene roșu, cu o bună aciditate, dar suficient de corpolent, cu un final plăcut susținut 
în post-gust.
Dry, notes of roses, strawberry and watermelon, with good acidity, but sufficiently full-bodied, with a pleasant final aftertaste 
supported.
73

CORCOVA ROSÉ, ROMÂNIA
Sec, aromele de fructe roșii cu note citrice și buna aciditate îi conferă prospețime și o caracteristică de vioiciune, ceea ce îl 
califică drept un vin versatil.
Dry, red fruit aromas with citrus notes and good acidity gives it freshness and vivacity characteristic, a versatile wine.
65

ROSÉ RAMADA PRIVATE LABEL COLLECTION, ROMÂNIA
Demisec, arome expresive de fructe roșii, zmeură, cireșe și coacăze frumos conturate de aciditatea echilibrată și structura 
fină.
Semi-dry, expressive aromas of red fruits, raspberries, cherries and currants are beautifully shaped and balanced acidity fine 
structure.
57 | 12



rosé wines
vinuri rosé

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
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LAGREIN ROSATO, CASTEL FIRMIAN, MEZZACORONA, ITALIA
Sec, cu note de fructe proaspete de cireșe și zmeură, cu miresme de fructe de pădure și prune roșii proaspete, parfumate, 
cu aciditate vibrantă și aromă de citrice, un gust lung, elegant și savuros.
Dry, fresh fruit notes of cherry and raspberry, with hints of berries and red plums fresh, fragrant, with vibrant acidity and 
citruses hints, a long, elegant and savory aftertaste.
77



red wines
vinuri roșii

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
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CUVEE CHARLOTTE TERRA ROMANA, SERVE CEPTURA, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Merlot și Fetească Neagră, arome de fructe de pădure, afine, prune uscate și afumate, tanini puternici și 
eleganţi, final lung, persistent.
Dry, blend of Merlot and Black Maiden, aromas of wild forest fruit, dry prunes, powerful and elegant tannin that ends up in a 
long and persistence finish.
177

CUVEE UBERLAND SINGLE VINEYARD, CRAMELE RECAȘ , ROMÂNIA
Sec, cupaj de Merlot și Cabernet Sauvignon, maturat timp de 12 luni în baricuri de stejar transilvănean, arome profunde ce 
amintesc de trufe, cacao, vișine negre și coacăze.
Dry, a complex blend of Merlot and Cabernet Sauvignon, aged for 12 months in Transylvanian oak barrels, powerful aromas 
which remind of truffles, cocoa, black sour cherry and black currants.
177

FETEASCĂ NEAGRĂ, PURPURA VALAHICA, DAVINO, ROMÂNIA
Sec, maturat în baricuri de stejar până la 12 luni, miros de prune uscate, intens și persistent. Gust expresiv, suplu, echili-
brat, bine structurat, amplu, puternic dar rotund, taninozitate moderată.
Dry, matured in oak barrels for up to 12 months, smell of prunes, intense and persistent. Expressive taste, supple, balanced, 
well structured, comprehensive, powerful but round, moderate tannins.
163

FETEASCĂ NEAGRĂ HYPERION, CRAMELE HALEWOOD, ROMÂNIA
Sec, maturat în baricuri de stejar american timp de 12 luni, bine construit, corpolent și echilibrat, fin, catifelat și elegant, 
note de vanilie și condimente.
Dry, matured for 12 months in American oak barrel, well balanced and full bodied this is a velvety and elegant wine, notes of 
vanilla and spices.
153



red wines
vinuri roșii

Prețurile sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
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NACHBIL SHIRAZ, ROMÂNIA 
Sec, din nordul României, condimentat, plin, generos, lung.
Dry, full and spicy Shiraz from northern Romania, generous with a long after taste.
153

CUVEE IX, LA CERTA, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră și Blaufraenkisch, cu aromă de fructe de pădure roșii și negre, 
vișine, coacăze și zmeură. Maturarea la baric timp de un an adaugă nuanțe de vanilie, cafea, ciocolată și condiment.
Dry, blend of Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră and Blaufraenkisch, flavor of red and black berries, cherries, 
currants and raspberries. Aging in barrique for an year adds shades of vanilla, coffee, chocolate and spice.
139

FETEASCĂ NEAGRĂ SELENE UNFILTERED, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA 
Sec, nefiltrat, baricat 9 luni în butoaie de stejar francez, arome cu fructe roșii și negre, gustativ, se deschide cu un plus de 
intensitate în notele de cireșe și o urmă de ierburi aromate în post-gustul lung, echilibrat și molcom. 
Dry, unfiltered, aged for 9 months in barrels of French oak, red and black fruit flavors, opens with more intensity in the notes 
of cherries and a hint of herbs in long post taste, balanced and soft.
137

IACOB ROȘU, DAVINO, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră, buchet intens, persistent și complex, gustul este amplu și ferm cu 
final persistent.
Dry, blend of Cabernet Sauvignon and Fetească Neagră, intense bouquet, persistent and complex, taste is ample and firm 
with persistent finish.
107



red wines
vinuri roșii
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CABERNET SAUVIGNON, LA CERTA, ROMÂNIA
Sec, maturat la baric timp de un an, ceea ce îi adaugă nuanțe de vanilie, ciocolată și cafea, pe lângă aroma elegantă de 
fructe de pădure bine coapte, cireșe negre, vișine și piper verde. 
Dry, aged in barique for one year, which adds shades of vanilla, chocolate and coffee, in addition to elegant flavor of ripe 
berries, black cherry, sour cherry and green pepper.
107

NEGRU DE DRĂGĂȘANI, VIILE METAMORPHOSIS ECO, ROMÂNIA
Sec, maturat timp de 8 luni, prezintă arome de mure cu note de smochine și ciocolată marcate de un caracter vanilat. 
Proaspăt, suculent și aromat când ajunge în gură, cu tanini rotunzi și un final persistent și savuros.
Dry, Romanian grape, aged for 8 months, presents aromas of blackberry, figs and chocolate with a vanilla hint. Fresh, juicy 
and flavorful when it reaches the mouth, with round tannins and a persistent finish and savory.
107

SYRAH RESERVE, CORCOVA, ROMÂNIA
Sec, maturat în baricuri de stejar, corpolent, echilibrat, cu arome de cireșe negre, condimente ușor picante și un final de 
ciocolată fină.
Dry, aged in French oak barrels, full bodied, balanced, with black cherries aroma, slightly spicy condiments and a fine 
chocolate finale.
103

MERLOT ALIRA, WINERO, ROMÂNIA
Vin roșu, complex, expansiv, condimentat, parfum de fructe roșii în care predomină zmeura și vanilia, gust rotund, pasabil, 
catifelat, lung.
Expansive and velvety Merlot, complex and spicy, scent of red fruits with predominant raspberry and vanilla, round long 
taste.
97
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CABERNET SAUVIGNON LA PUTERE, CRAMELE RECAȘ, ROMÂNIA
Sec, gustul este dominat de cireșe amare și vișine, urmate ca intensitate de fructe de pădure, apoi de inflexiuni de prune 
uscate, ierburi aromate și piper, extrem de intens și de persistent.
Dry, dominant taste of bitter and sour cherry, followed as intensity of berries, then the inflections of prunes, herbs and 
pepper, very intense and persistent.
97

ARTISAN RED, AURELIA VIȘINESCU DOMENIILE SĂHĂTENI, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, maturat în baric timp de 24 de luni, elegant și generos, cu 
miros puternic de cafea și tabac, gust de ciocolată amăruie, condimente și vanilie.
Dry, a blend of Black Maiden, Cabernet Sauvignon, Merlot, matured in barrels for 24 months, elegant and generous, with a 
strong smell of coffee and tobacco and bitter taste chocolate, spices and vanilla.
87

NEDEEA, VINARTE, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Fetească Neagră, Negru de Drăgășani, Novac,  intens și foarte fructat, plin, cremos, puternic dar echilibrat, 
cu tanini rotunzi și un final persistent.
Dry, blend of Fetească Neagră, Negru de Drăgășani, Novac, intense and very fruity, full, creamy, strong but balanced with 
rounded tannins and a persistent finish.
87

CABERNET SAUVIGNON ROȘU DE PETROVASELO, ROMÂNIA
Sec, intens, cu un nas exploziv de mure, afine, cireșe amare, cu un gust intens fructat, corp puternic, cu taninuri cu 
caracter, toate acestea creând un echilibru perfect.
Dry, intense, with an explosive nose of blackberries, blueberries, and bitter cherries and intense fruity taste, strong body 
with specific tannins, all creating a perfect balance.
83
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CAMELEON BLACK, LA CERTA, ROMÂNIA
Sec, cu o culoare foarte intensă în care nuanța condimentată și exotică a soiului Shiraz se completează cu aroma și 
structura delicată de Fetească Neagră.
Dry, with an intense color, combining the the spicy and exotic Shiraz with the delicateness of Fetească Neagră.
83

ROSSO DI VALACHIA BYZANTIUM, CRAMELE HALEWOOD, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Fetească Neagră, cu două dintre cele mai apreciate soiuri internaționale, Merlot și Shiraz, plin și catifelat, cu 
taninuri ferme și bine structurate, cu arome intense de fructe roșii de pădure și prune coapte, în care se strecoară note fine 
de ardei iute și piper verde.
Dry, blend of Fetească Neagră, Merlot and Shiraz, full and velvety, with firm tannins and well structured, intense aromas of 
red berries and ripe plums, with fine notes of hot pepper and green pepper.
77

FETEASCĂ NEAGRĂ ECLIPSE, BASILESCU, ROMÂNIA
Demisec, cu o savuroasă amprentă de prune uscate, de condiment, cu un post-gust prelung, potenţat de notele fine de 
baric și de aciditatea bine echilibrată. 
Semi-dry, with a delicious footprint of plum, spice, with a long post taste, enhanced by fine notes of barrel and well-bal-
anced acidity.
77

FETEASCĂ NEAGRĂ / MERLOT / CABERNET SAUVIGNON SABLE NOBLE, CRAMA ATELIER, ROMÂNIA
Sec, cupaj de Fetească Neagră, Merlot și Cabernet Sauvignon, aromele sunt de fruct dulce de pădure, la care se adaugă 
un caracter delicat de scorțișoară, cuișoare și marțipan, taninuri suple și perfect integrate în moliciunea lor cu notele suave 
de vanilie extrase din lemnul de stejar. 
Dry, blend of Feteasca Neagra, Merlot and Cabernet Sauvignon, sweet fruit aromas of berries, plus a delicate character of 
cinnamon, cloves and marzipan, supple tannins, perfectly integrated into their softness, suave notes of vanilla, extracted 
from oak barrels.
77
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MERLOT RAMADA, PRIVATE LABEL COLLECTION, ROMÂNIA
Sec, maturat în baricuri de stejar franțuzesc, viguros și echilibrat, cu arome de prune uscate și cireșe negre, notele de 
condimente, zmeură și vanilie sunt completate de taninuri fine.
Dry, aged in French oak barriques, vigorous and balanced, with aromas of plum and black cherry, notes of spice, raspberry 
and vanilla are complemented by fine tannins.
57 | 12

TIGNANELLO, VILLA ANTINORI, ITALIA
Sec, învechit timp de 12 luni în baricuri de stejar, note de fructe roșii coapte și gem însoțite de condimente, vanilie și lemn 
dulce. Gustul se distinge printr-o textură densă și elegant susținută de aciditatea vibrantă al Sangiovese-ului, cu taninuri de 
o suplețe minunată și de un final extrem de lung și persistent.
Dry, aged for 12 months in oak barrels, notes of ripe red fruit and jam accompanied by spice, vanilla, and liquorice. The 
palate is distinguished by a dense and elegant texture sustained by the vibrant acidity of the Sangiovese, by tannins of a 
lovely suppleness, and by an extremely long and lingering finish.
560

MASI – COSTASERA AMARONE CLASICO VALPOLICELLA, ITALIA 
Vin roșu sec din zona Veneto – Valpolicella, mediu corpolent, parfum floral, de ierburi dulci și condimentat, cu aromă de 
cireșe coapte, echilibrat.  
Red dry wine from Veneto - Valpolicella region, medium bodied, with scent of flowers, spices and sweet herbs, ripe red 
cherries aroma, lovely balanced.
367

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, COL D’ORCIA, ITALIA
Sec, maturat 4 ani, armonic, fin și elegant, cu arome tipice de fructe roșii coapte, combinate cu mirodeniile provenite din 
îmbătrânirea lungă în butoaie.
Dry, aged for 4 years, harmonic, fine and elegant, with typical aromas of ripe red fruits combined with the spices originating 
from the long ageing in the barrels.
279
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LE VOLTE DELL’ORNELLAIA, ORNELLAIA, ITALIA
Vin cu nuanță clasică bogată care se mândrește cu un buchet generos de fructe și condimente. Elegantele taninuri 
mătăsoase sunt impresionante, frumos completate de o aciditate răcoritoare.
The wine appears its classic rich hue, and boasts a bouquet that is generously fruity and subtly spiced. The elegant, 
silky-smooth tannins are immediately impressive, beautifully complemented by a vibrant, refreshing acidity.
179

LE DIFESE, TENUTA SAN GUIDO, ITALIA
Sec, maturat 12 luni în butoaie de stejar folosite anterior pentru Sassicaia, intense arome de fructe negre, vanilie și condi-
mente de stejar, corpolent, cu tanini supli.
Dry, aged for 12 months in oak barrels previously used for Sassicaia, intense black fruit aromas, vanilla and spice of oak in a 
full-bodied wine with supple tannins.
149 

CHIANTI GINEPRONE DOCG, COL D’ORCIA, ITALIA
Sec, complet și echilibrat, puternic și fructat, cu note clare de fructe coapte, bine echilibrat, cu arome de stejar.
Dry, full and balanced, strong and fruity with clear hints of ripe fruits, well balanced, with oak aromas. 
89 

CABERNET SAUVIGNON  CASTEL FIRMIAN, MEZZACORONA, ITALIA
Sec, puțin baricat, buchet intens, complex, cu note de vanilie caracteristice baricului de lemn, ușor taninos, corpolent.
Dry, briefly refined in wood, intense bouquet, complex with vanilla notes characteristic of the refinement in wood, lightly 
tannic, full-body.
77
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ANDRE LURTON CHATEAU BONNET RESERVE ROUGE, FRANȚA
Sec, un cupaj de Cabernet Sauvignon și Merlot din zona Bordeaux, maturat în baric francez cu note de fructe negre și 
tanini maturi.
Dry, red blend of Cabernet Sauvignon and Merlot from Bordeaux region, aged in French oak with notes of black fruits and 
mature tannins.
143

GERARD BERTRAUD  RESERVE SPECIALE SYRAH, FRANȚA
Sec, un Syrah clasic, piperat, cu arome moi condimentate, bogat și corpolent, cu gust de ierburi sălbatice.
Dry, a classic French Syrah, peppery, with soft spices aromas, rich and full bodied and wild herbs flavors.
103

COMTE DE LUPE CHOLET BOURGOGNE, FRANȚA
Sec, Pinot Noir 100% de fructuozitate plăcută, cu arome de căpșuni, coacăze negre și condimente dulci, tanini fini.
Dry, 100% dry Pinot Noir with a pleasant fruitiness with strawberries and black currants, sweet condiments and fine tannins.
103


