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Alb, rosé, roșu sau spumant, vinul este un partener la fel de 
important la masă ca și oamenii dragi ce te înconjoară. Un 
eveniment în familie, o întâlnire relaxată cu prietenii sau pur și 
simplu relaxarea după o zi de muncă sunt momente ce pot avea 
șanse de reușită mai mari atunci când sunt asociate cu un vin 
bine ales.

Alege un vin alb proaspăt, cu miros de verde crud, pentru 
mâncăruri ușoare, din carne de pește sau pui, un rosé pentru 
o masă în care fructele de mare sunt vedetele ori un vin roșu 
atunci când ai în plan o friptură de vită sau un platou cu 
brânzeturi sofisticate. Orice preparat devine mai gustos când îl 
asociezi cu un vin corect, dar și vinul este pus în valoare de un 
preparat bine ales.

Lumea vinurilor este imensă, iar pentru a o descoperi vino la cel 
mai apropiat Mega Image, unde vei găsi inspirație pentru a-ți 
alege vinul dorit, dintr-o colecție de vinuri ce provin din regiuni 
viticole cu tradiției din România, Republica Moldova, Franța, 
Italia etc.

Rafinate și  
exclusiviste
Dacă îți dorești un vin exclusivist, pășește în lumea 

pasionaţilor şi connoisseur-ilor din Wine Gallery. Este un loc 
cu adevărat special în care vei descoperi sortimente de vinuri 
din aproape toate colțurile lumii, de la tradiționalele zone de 
vinificare (Franța, Italia sau Napa Valley), până la vinuri din 
Maroc, Brazilia, Liban sau Noua Zeelandă, zona Balcanilor, 
Republica Moldova, dar și vinuri românești cu o selecție 
impresionantă.

Special creat pentru toți cei care iubesc vinul sau care doresc să 
descopere impresionanta lume a vinului, Wine Gallery este un 
concept corner specializat ce cuprinde peste 900 de sortimente 
de vin, dar și peste 50 de sortimente de băuturi spirtoase și 
accesorii pe măsură. 

Găsești Wine Gallery în Mega Image Băneasa, Mega Image 
București Mall Vitan și Mega Image Cobălcescu.
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FILOSOFIA 
VINULUI

Lumea vinului este nesfârșită, din orice 
punct de vedere ai privi-o. Se vorbește 
despre un total global de peste 2.000.000 
de etichete care se străduiesc să atragă 
privirile iubitorilor de vin din toată lumea. 
Sunt în jur de 270 de milioane de hectolitri 
de vin produși anual. 

Vorbim despre o poveste de câteva mile-
nii, căreia nici măcar nu putem să-i sta-
bilim un punct de pornire în studiu, pentru 
că un fel de vin, produs din struguri și alte 
fructe fermentate la un loc, se consuma 
acum vreo 9.000 de ani, în China. Stru-
guri pentru vin se cultivau acum 8.000 de 
ani pe teritoriul Georgiei de azi, de unde 
au pornit către Grecia, către peninsula 
italică... Însă nu știm cu exactitate unde a 
început să fie produs sistematic vinul. 

Dacă ne luăm după arheologie, vorbim 
despre Armenia de acum 6.000 de ani. 

Povestea vinului o parcurgem alături de 
Marinela V. Ardelean critic de vinuri, autor, 
speaker și antreprenor în industria vinicolă.
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Ce definește un vin bun? 
Zona? Terroir-ul? Strugurii? 
Vinificatorul? 

M.V.A. Tehnic vorbind, este 
nevoie de un echilibru în-
tre alcool, aciditate, zahăr 
rezidual și extract. Însă vinul 
este mult mai complex și mai 
subtil – este nevoie de un 
anumit echilibru între tipurile 
de arome, de conservarea 
aromelor tipice pentru soiul de 
struguri din care provine vinul, 
de exprimarea pământului 
pe care au crescut stru-
gurii sau a anului de recoltă. 
Experiența oenologului este 
fundamentală, de asemenea, 
însă și proprietarul (dacă 
sunt persoane diferite) poate 
să aibă un cuvânt de spus – 
poate pe acesta îl interesează 
să producă mai degrabă un 
vin comercial, nu unul deose-
bit, dar complicat, scump și 
mai greu de înțeles.

Când vorbim despre struguri, 
care sunt cele mai răspândite 
soiuri?

M.V.A. Există un nume pentru 
strugurii care se adaptează ușor 
în teritorii noi: așa-numiții stru-
guri ai globalizării – Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Chardonnay 
sau Sauvignon Blanc. Acestora 
li se adaugă, după unii, Riesling 
și Pinot Noir, cel din urmă fiind 
deja foarte cunoscut ca un stru-
gure dificil, pretențios, a cărui 
expresie este greu de surprins 
și de păstrat. Pe de altă parte, 
sunt și struguri foarte rezistenți, 
precum Grenache, care nu au 
avut un succes global… În acest 
moment, nu se mai încearcă 
aclimatizarea soiurilor pe alte 
terenuri decât cele pe care 
strugurii și-au demonstrate deja 
calitățile. Altfel spus, dacă după 
secole de experiență soiurile 
mai dificile au deja un teren pe 
care se dezvoltă corespunzător, 

niciun alt oenolog nu va ex-
perimenta aceleași soiuri în alte 
zone sau pe alte continente.

De obicei, asociem vinurile 
cu Franța și Italia, dar de fapt 
cum stau lucrurile?

M.V.A. Pentru vinuri roșii, mar-
ea bătălie pentru notorietate 
se dă între Franța (Bordeaux, 
Bourgogne, Valea Ronului) și 
Italia (Toscana, Veneto, Pie-
monte), însă globalizarea ne-a 
făcut cunoștință și cu Malbec-
ul argentinan, Carmenere-ul 
chilian, Cabernet-urile ameri-
cane din Napa Valley și Shiraz-
urile australiene din Barossa 
Valley.

La vinuri albe, lucrurile sunt 
mai complicate, dar Riesling-
urile de pe valea Rinului, 
Furmint-ul din vinurile dulci 
ale Tokaji-ului, Chardonnay-ul 
din Chablis sau Pinot Gris-urile 

04 I N T E R V I U



alsaciene intră, cu siguranță, 
în orice top. Lumea rosé-urilor, 
deși mult mai uniformă, are 
vârfurile sale din Provence și 
Languedoc. 

La spumante, în schimb, 
lucrurile sunt mult mai clar 
împărțite. Pentru metoda 
tradițională, cu refermentare 
în sticlă, atenția majoră se 
acordă în continuare vinulului 
din Champagne. În Italia – Pro-
secco – denumirea de origine 
controlată extinsă în nouă pro-
vincii din regiunea Veneto și 
Friuli Venezia Giulia. Spaniolii 
au cava, nemții sekt, iar Franța 
și Elveția – cremant.

Filosofia vinului e foarte 
interesantă, istoria lui 
așijderea… Cum bem, însă, 
vinul? Cum îl potrivim cu 
mâncarea?

M.V.A. Astfel încât să ne placă! 
Nu există reguli bătute în cuie, 
există câteva principii care, să 
spunem, au o valabilitate mai 
largă decât altele (carne roșie 
cu vin roșu), dar nu există 
reguli universale. Se spune 
că vinul de calitate este cel 
sec, dar încercați un vin sec 
cu mâncare asiatică și vedeți 
dacă se potrivește… Există 
atât adecvare prin comple-
mentaritate – fiecare parte 
aduce câte ceva ce cealaltă nu 
are, dar și prin potențare, în 
care unele lucruri se suprapun, 
dar astfel se evidențiază și se 
pun în valoare anumite carac-
teristici comune.

De cele mai multe ori, vinul 
pentru gătit este de calitate 
inferioară celui servit la masă, 
mai ales dacă avem invitați… 
Însă regula mea proprie este 
că nu folosesc niciodată la 
gătit un vin pe care nu l-aș 
putea bea. În rest, la fel ca la 
asortări, regulile sunt relaxate. 
Da, poate la sarmale e cel mai 
bine să folosești un vin alb cu 
aciditate mare și, eventual, 
demisec, dar dacă rețeta mea 
folosește mai multă carne 
de vită și foarte puțin orez, 
poate e mai bun un rosé sec. 
Pentru o friptură la cuptor, 
toată lumea știe că merge 
un vin roșu sec, dar pentru 
lucruri mai spectaculoase se 
poate folosi și un Porto sau un 
Sherry…

Combinații fericite de vinuri 
cu brânzeturi?

M.V.A. Întotdeauna! Sauvignon 
Blanc cu brânză de capră, Pi-
not Grigio cu mozzarella, Brie 
cu Pinot Noir, Sauternes cu 
fondue sau raclette, brânzeturi 
albastre cu Cabernet, Syrah 
sau Malbec… Vinurile și brânza 
sunt una dintre cele mai feric-
ite întâlniri gastronomice!

Ce vin alegem pentru desert?

M.V.A. Dintre vinurile dulci, 
prefer Sauternes-ul din 
Franța, Vin Santo din Italia și 
Tămâioasa Românească dulce 
din România. Se poartă spu-
mante la creme și deserturi de 
fructe, vin roșu la lava cake și 
deserturi cu ciocolată – deși, 
personal, nu mă regăsesc în 
această asortare, se poate un 
pahar mic de porto, de unul 
singur… E o lume întreagă de 
descoperit!

Cum spuneam, fiecare trebuie 
să descopere ce îi place. 
Plăcerea este poate cea mai 
subiectivă emoție (îndrăznesc 
să-i spun așa, în loc de 
senzație) și, din momentul 
în care îți descoperi propriile 
plăceri, nimeni nu te poate 
contrazice. Dacă o pastă de 
ton cu brânză, stropită cu ceai 
de mentă, are gustul paradisu-
lui pentru tine, asta e!, nimeni 
nu-ți poate schimba alegerea.

La ce suntem atenți atunci 
când construim un bar 
de vinuri pentru o masă 
specială? 

M.V.A. Nu toată lumea este 
ancorată în paradigma vinului 
sec, nu toți au același grad de 
educație și, în mod cert, nu 
au aceleași plăceri. Trebuie să 
avem vinuri potrivite pentru 
masă, dar cu ceva flexibilitate, 
de aceea e poate mai bine 
să ai pe masă un roastbeef, 
care merge și cu un roșu sec 
și structurat, și cu un roșu mai 
suplu, eventual demisec, ba 
chiar și cu un rosé mai cor-
polent, în loc de berbecuț în 
crustă de ierburi aromatice, 
unde alegerile se restrâng. 
Mâncarea ar trebui aleasă, 
înainte de toate, astfel încât să 
ofere flexibilitate în alegerea 
vinurilor.

Dacă sunt mai multe vinuri 
de gustat de-a lungul mesei, 
pentru a nu risca să „pierdem” 
un vin din cauza intensității 
celui anterior, se servesc de 
obicei de la alb la roșu, de la 
tânăr la matur, de la sec la 
dulce și de la neutru la aro-
matic. Totodată, vinul rosé și 
cel spumant reprezintă “un 
jolly” ideal în asocierile cu 
preparatele culinare.

Se spune că și paharul de vin 
are importanța lui…

M.V.A. Din nou, totul depinde 
de gradul de educație și de 
plăcerea celui care bea. Sunt 
prea puțini cei care au acasă 
șase pahare de Amarone, șase 
de Pinot Noir de Burgundia, 
șase de Chardonnay baricat, 
șase de Chardonnay nebari-
cat… Nici restaurantele bune 
nu au așa ceva. Important este 

să ai pahare decente, care să 
nu „omoare” vinul, să permită 
dezvoltarea și observarea 
aromelor și din care să aibă 
gust bun, pentru că forma și 
grosimea paharelor pot afecta 
inclusiv gustul.

Iar dacă vrem să colecționăm 
vinuri?

M.V.A. Trebuie să știm ce ne 
place, de ce avem nevoie, ce 
vinuri vor mai fi disponibile 
și în viitor și care sunt pe 
cale de dispariție, care se vor 
scumpi mult și care nu, care 
ani sunt buni și care nu prea 
buni și trebuie, mai ales, să 
avem o certitudine legată de 
puterea de învechire a vinuri-
lor. În general, vinurile care se 
pretează la învechire sunt fie 
vinuri dulci cu aciditate mare 
(de obicei albe, dar există 
destule excepții), fie vinuri 
roșii „solide” – cu extract, 
alcool, aciditate, arome com-
plexe și care au trecut prin 
stagii de maturare în butoaie 
de stejar de 1-3 ani. Pentru că 
nu toată lumea are depozite 
cu temperatură controlată sau 
pivnițe adânci, frigiderele spe-
ciale pentru vin sunt o opțiune 
bună, mai ales cele protejate 
împotriva razelor ultraviolete 
și a vibrațiilor.

După ce ar trebui să ne 
orientăm legat de un vin de 
colecție?

M.V.A. Problemele vinului pot 
fi doar rar depistate vizual 
(casare, microorganisme, 
coșuleț de oțet etc.) și țin 
cel mai des de denaturare 
organoleptică – defect de 
dop, oțetire, oxidare în di-
verse grade. Cel mai bine este 
să avem o sursă sigură, un 
magazin specializat de vin, 
un distribuitor de calitate sau 
chiar direct de la producător, 
deși nici așa nu suntem 100% 
protejați. Există mereu un 
grad de risc când alegem 
vinuri vechi.

Cel mai bine este să bem 
vinurile înainte să moară!

Cele mai spectaculoase 
experiențe ale unui iubitor de 
vin, de aici vin. Evident, un 
asemenea vin înseamnă mai 
mult decât desfăcut sticla, 
turnat și băut. Se organizează 
o masă cu prieteni sau cu alți 
iubitori de vin, se alege un 
meniu care să pună vinurile 
în valoare, se desfac diverse 
vinuri într-un crescendo, apoi, 
în punctul culminant, se des-
face sticla – vedetă. 

Sau te poți întâlni cu un 
prieten drag, care iubește și 
cunoaște vinul la rândul său, și 
o desfaceți și o beți în tăcere, 
în 3-4 ore…
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Topul producătorilor mondial de vin 
Comun dar și sofisticat în același timp, degustat 
și iubit în multe țări, vinul a generat de-a lungul 
anilor o industrie, influențată de multe ori de 
condițiile meteo nefavorabile. Cu toate acestea, 
sunt câteva țări care se regăsesc mereu în acest 
top datorită producțiilor lor. Primele zece locuri 
sunt ocupate de Italia, Franța și Spania, urmate de 
Statele Unite, Australia, Argentina, China, Africa de 
Sud, Chile și Germania. România ocupă poziția a 
13-a în acest top, iar Republica Moldova un ono-
rant loc 20. 

Podgorii din America
SUA

Cu toate că are câteva soiuri de struguri native, in-
dustria vinului din Statele Unite se bazează mai mult 
pe soiuri aduse din Europa. Cea mai importantă zonă 
viticolă a țării este California, ce produce 89% din vinul 
american. Soiurile principale cultivate sunt Cabernet 
Sauvignon și Chardonnay.

Chile

Maipo Valley, Curico Valley și Casablanca Valley sunt 
cele trei zone din care provin cele mai renumite vinuri 
roșii din Chile. Viile se întind de la Nord la Sud, între 
deșertul Atacama și râul Bio-Bio. În funcție de diversi-
tatea solurilor, au fost alese cele mai potrivite soiuri de 
struguri pentru fiecare zonă în parte: Syrah și Sauvi-
gnon Blanc în partea de nord, Cabernet Sauvignon, 
Carmenère, Syrah, Malbec în zona centrală și Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir în partea 
de sud.

Argentina

Aproape trei sferturi din producția de vin a țării pro-
vine din regiunea viticolă Mendoza. Pentru vinurile 
albe, cele mai cultivate soiuri sunt Torrontes, Sauvi-
gnon Blanc și Chardonnay, iar Malbec, Tempranillo, 
Merlot și Cabernet Sauvignon sunt cele pentru vinurile 
roșii.

CĂLĂTORIA 
VINULUI
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Shiraz ori Riesling, 
Chardonay, Chablis sau Sherry, fiecare vin are o 
poveste de spus. Din îndepărtata Australie și până 
în sudul Portugaliei, din Armenia și până în Chile, 
vinul deschide noi experiențe și, fie că sunt amatori, 
fie specialiști, pe toți îi unește aceeași pasiune 
pentru licoarea despre care Platon spunea că ”este 
cel mai valoros lucru dăruit oamenilor de către zei”.

Australia
Australia este un jucător important pe piața vinurilor, 
caracterul și stilul fiecărei regiuni fiind influențate 
de climă, sol și relief. Cu toate că nu are un soi de 
strugure local, vinurile produse din soiurile de struguri 
Shiraz, Grenache, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, 
Merlot, Mataro, Riesling, Semillon şi Sauvignon Blanc 
sunt foarte apreciate pe tot globul. Penfolds Grange, 
în compoziţia căruia intră struguri din soiurile Shiraz şi 
Sauvignon Blanc, este cel mai cunoscut vin australian.
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Recorduri

S ituată la 3.563,31 m 
deasupra mării, în 

regiunea Cai Na Xiang din 
Tibet, se află podgoria la 
cea mai mare altitudine. 
Aici sunt cultivate, pe 
terenuri ce cuprind peste 
66,7 hectare, 11 soiuri de 
struguri, printre care Vidal, 
Muscat, dar și soiuri locale.

Cea mai mare sticlă de 
șampanie are 30 l și 

aparține producătorului 
Armand de Brignac. Este 
vorba despre o sticlă 
exclusivistă, Midas, ce 
face parte din colecția 
extrem de rară și unică de 
șampanie, Armand Brig-
nac Brut Gold. Aceasta 
este formată din sticle de 
şampanie ce pornesc de la 
dimensiuni obișnuite, cum 
sunt cele de 750 ml, şi 
ajung la dimensiuni record, 
cum este cea de 30 l.

Recordul pentru cel 
mai scump vin alb 

cumpărat aparține unui 
colecționar francez, Chris-
tian Vanneque. Pentru a-și 
întregi colecția, acesta 
a plătit pentru sticla de 
Chateau d’Yquem din 1811 
suma de 117.000 de dolari.

Cea mai scumpă sticlă 
de vin din lume este 

un Chateau Lafitte (Bor-
deaux) din anul 1787 și 
a fost vândută în cadrul 
unei licitații, conform 
reprezentanților Cărții 
Recordurilor, pentru suma 
de 156.450 dolari. Particu-
laritatea acestei sticle este 
greu de egalat: a aparținut 
celui de-al treilea  
președinte al Statelor 
Unite ale Americii, Thomas 
Jefferson, mare iubitor de 
vinuri.

Cea mai cuprinzătoare 
colecție de vinuri din 

lume se află în Republica 
Moldova. Aceasta cu-
prinde peste 1,5 milioane 
de sticle și a fost atestată 
oficial în Cartea Recor-
durilor în anul 2005. Se 
află la o adâncime de 
80 de metri, în galeriile 
subterane Mileștii Mici ce 
măsoară peste 200 de 
kilometri, iar unele săli 
sunt special amenajate 
pentru degustări, fiind 
un punct de referință pe 
harta turistică a Republicii 
Moldova.

Podgorii din Europa
Bordeaux - Franța. Simbol în lumea 
întreagă pentru vinurile de calitate, regiunea 
Bordeaux se întinde de ambele maluri ale 
râului Gironde, pe o suprafață de 119.000 
de hectare. Mai mult de 75% dintre vinurile 
de Bordeaux sunt roșii, în care predomină 
soiurile Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot și Petit Verdot. Soiurile de struguri 
cultivate pentru vinurile albe sunt Sauvignon 
Blanc, Semillon, Muscadelle și Sauvignon Gris. 

La Rioja. Situată în partea de nord a Spaniei, 
al treilea producător mondial de vinuri 
din lume, regiunea cuprinde peste 500 de 
podgorii, printre cele mai renumite fiind 
Marqués de Riscal, Lopez de Heredia, Muga, 
Vivanco sau Ysios. În regiune predomină 
strugurii roșii, aproximativ 75%, 15% sunt 
struguri destinați producției de rosé, iar restul 
- albi. Cel mai cultivat soi de strugure roșu 
este Tempranillo.

Andaluzia. Cea mai însorită regiune viticolă 
a Spaniei este renumită pentru vinurile 
de Jerez (sau Xeres și Sherry) și Malaga. 
Primul este considerat un vin unic în lume și 
face parte din categoria vinurilor speciale, 
obținute prin adaos de alcool, concentrația 
finală a vinurilor de Jerez ajungând la 15,5% 
vol. sau chiar 18% vol. Malaga este un tip de 
vin dulce, cu conținut bogat în alcool, și se 
obține din soiurile Pedro Ximenez şi Moscatel.

Toscana. Celebră regiune viticolă din centrul 
Italiei, Toscana are o suprafață viticolă 
de 62.000 de hectare. Se cultivă soiuri 
autohtone, dar și franțuzești și este apreciată 
în lumea întreagă pentru vinurile sale rafinate 
precum Chianti, Vernaccia di San Gimignano, 
Carmignano, Prugnolo Gentile, Brunello di 
Montalcino sau Vino Nobile Di Montepulciano. 

Vila Nova de Gaia - Portugalia. Este capitala 
vinului de Porto, vin de obicei dulce sau chiar 
foarte dulce (dar poate fi și sec, în unele 
cazuri). Pentru producerea acestui vin există, 
în total, 48 de soiuri de struguri. Vinul alb 
de Porto se servește la începutul mesei, ca 
aperitiv, în timp ce vinul roșu se consumă 
după masă, la temperatura camerei. 

Dealu Mare - România. Cuprinde colinele şi 
depresiunile situate pe teritoriul judeţelor 
Prahova şi Buzău și are o suprafață de 15.000 
de hectare cultivate cu viță-de-vie. Cuprinde 
opt centre viticole importante: Boldești, Valea 
Călugărească, Urlați, Ceptura, Tohani, Breaza, 
Merei și Zorești. Pentru vinurile albe, printre 
cele mai reprezentative soiuri cultivate se 
numără Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc, 
Fetească albă, Muscat Ottonel, Aligote, Grasă 
de Cotnari, Sauvignon Blanc. Pentru vinurile 
roșii, între cele mai reprezentative soiuri 
de struguri se disting Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir, Fetească Neagră, Merlot, Syrah, 
Grenache, Novac, Băbească neagră.

Cricova. Cu o suprafață de aproximativ 600 
de hectare, podgoria Cricova este printre 
cele mai frumoase și renumite regiuni viticole 
din Republica Moldova și locul în care se 
produce celebrul vin spumant după metoda 
clasică franceză. Aici se află și un oraș 
subteran, format din galerii de peste 80 km 
lungime, ce păstrează ”Vinoteca națională”, 
o colecție unică de vinuri de legendă precum 
Moselle, Bourgogne, Bordeaux sau Porto.
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Considerate mai ușoare decât cele roșii, probabil și pen-
tru că cele mai multe au o concentrație mai scăzută de 
alcool, vinurile albe au de obicei un gust mai proaspăt, 
arome de iarbă, citrice ori fructe verzi. Pentru că se beau 
foarte reci, sunt potrivite serilor de vară și mâncărurilor 
ușoare, de la salate la pește alb. 

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Muscat, Pinot 
Grigio, Gewürztraminer și Riesling sunt câteva dintre cele 
mai cunoscute soiuri de struguri pentru vin alb.

Chardonnay-ul este un strugure cu aromă puternic 
fructată și răcoroasă și ocupă cele mai mari suprafețe în 
California, pe locul al doilea, ca număr de hectare ocu-
pate de acest soi, aflându-se Franța, locul său de origine.

Sauvignon Blanc, de asemenea de origine franceză, este 
cultivat frecvent în Bordeaux, alături de Semillon. Valea 
Loirei și Noua Zealandă produc unele dintre cele mai 
bune varietăți de Sauvignon Blanc, cu gust puternic și 
arome de piper și de iarbă. 

Rieslingul, cu aroma sa de mere verzi, este soiul specific 
regiunii Rinului și Moselului, în Germania, dar se comportă 
la fel de frumos și în regiunile noastre deluroase și sub-
carpatice din Transilvania.

Pinot Grigio este cultivat pe zone extinse în zona nordică 
a Italiei, Veneto, și este întâlnit tot mai des, în ultima 
vreme, și în România. Sub denumirea de Malvasia este 
întâlnit pe valea Loirei, iar ca Pinot Gris în restul Franței, 
însă se cultivă și în SUA.

VINURI 
ALBE

JIDVEI TEZAUR, MUSCAT 
OTTONEL & FETEASCĂ REGALĂ
Un vin sec, fin, care adună elegant aromele 
exotice ale Muscat-ului cu prospețimea 
cuceritoare de autentică Fetească Regală. 
Un cupaj atrăgător, cu plăcute nuanțe de flori 
de salcâm, o armonie generoasă care merită 
savurată pe îndelete.
Asociere culinară: ca aperitiv sau alături de 
preparate uşoare pe bază de fructe de mare 
sau peşte

2799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12% | 8-10° | 2017 | 0.75l

JIDVEI TEZAUR, SAUVIGNON 
BLANC & FETEASCĂ REGALĂ
Un vin deosebit de armonios, nuanţat şi 
bine echilibrat. Buchetul împleteşte frumos 
parfumul fin floral cu influenţa fructelor de 
livadă proaspăt culese, iar rezultatul este 
unul cuceritor, mai ales pentru cei care 
preferă cupajele albe.
Asociere culinară: alegere potrivită pentru 
serile de vară ori ca aperitiv

2799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12% | 8-10° | 2017 | 0.75l

JIDVEI GRIGORESCU 
GEWURZTRAMINER
Un soi semiaromat care valorifică foarte 
bine condițiile ecoclimatice ale podgoriilor 
ce oferă strugurilor o aromă discretă și fină. 
Vin demisec, cu aromă complexă care se 
regăsește și în floarea de trandafir.
Asociere culinară: clătite, deserturi pe 
bază de brânză dulce

1749 LEI 
DOC-CMD | DEMISEC | 13% | 6-8° | 2017 | 0.75l

BECIUL DOMNESC, CHARDONNAY
Vinul cu un caracter aparte, pentru momente 
aparte. Vin alb sec, a cărui prospețime 
și eleganță oferă o experiență gustativă 
de excepție. Proaspăt și elegant, cu note 
fructate de citrice și măr verde, evidențiate 
de tușe de vanilie datorate maturării în baric. 
Asociere culinară: Aperitive, carne albă, 
pește, brânzeturi moi din lapte de vacă/ capră

1559 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l
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1

ASOCIAZĂ-LE CU

1 RACLETTE 
CRUE MON SIRE, PREȚ PER 100G

Raclette Crue Mon Sire este o brânză tradițională, nu foarte 
tare, a cărei crustă este spălată cu vin alb de 2-3 ori pe 
săptămâna, asigurându-i un gust aromat și corpolent.  Brânza 
raclette se servește topită alături de cartofi fierți, legume și 
mezeluri crud-uscate.

704 LEI

JIDVEI CLASIC, SAUVIGNON 
BLANC
Cu un parfum și o aromă ierboasă, atunci 
când este tânăr, și un buchet și gust 
asemănător pepenelui galben, atunci când 
este lăsat la maturat în butoaie de stejar, 
Sauvignon Blanc își merită titlul de lider.
Asociere culinară: mâncăruri tradiționale 
românești cu carne de pasăre

1529 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12% | 8-10° | 2017 | 0.75l

JIDVEI RIESLING TRADIȚIONAL
Foarte întâlnit în plantațiile din România, 
soiul este adaptat climatului temperat 
continental, emblemă tradițională a Podgoriei 
Târnave. Vin emblemă, prietenos și lipsit 
de ostentație, cucerește prin prospețime și 
fructuozitate.
Asociere culinară: paste cu sos de roșii, 
aripioare de pui la grătar

1299 LEI 
DOC | SEC | 11,5% | 8-10° | 2017 | 0.75l

LILIAC VILLA RADUS, CUVÉE 
BATOȘ
Un cupaj de Fetească Regală și Sauvignon 
Blanc din podgoria transilvăneană Lechința, 
cu note de miere și citrice, într-o minunată 
culoare galbenă. 
Asociere culinară: fructe de mare, somon, 
ton și meniuri vegetariene

2599 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12% | 8-10° | 2015 | 0.75l

LILIAC VILLA RADUS, CUVEE 
LECHINȚA
Cupaj de Pinot Gris cu Sauvignon Blanc, 
fructat și cu aciditate medie, aduce note de 
lime și citrice proaspete, ușor acidulate și cu 
un postgust puternic de mere verzi.
Asociere culinară: pește gras (somon, ton), 
brânzeturi dure, fermentate, legume

2599 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12,5% | 8-10° | 2015 | 0.75l
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GRASA DE COTNARI
Nuanțele sale verzui și sclipirile aurii redau 
armonii voioase și se contopesc cu tradiția 
podgoriilor din Cotnari și lumea nouă. 
Asociere culinară: gustări, carne de 
pasăre, de vânat, aperitive, mâncăruri pe 
bază de carne albă

1249 LEI 
DOC-CMD | DEMIDULCE | 11.5% | 8-10° | 0.75l

CEPTURA, ASTRUM CERVI, 
SAUVIGNON BLANC
Vin alb, semi-aromat, de culoare galben-
pai, cu reflexe verzui, strălucitoare. Aroma 
intensă de iasomie și flori de viță-de-vie 
completează gustul fructat și proaspăt al 
vinului.
Asociere culinară: preparate din pește 
sau fructe de mare asezonate cu verdeață 
proaspătă

1799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 14% | 8-10° | 0.75l

INNOCENTIA FETEASCĂ REGALĂ
Cu aromă intensă, elegantă, de fructe albe, 
litchie și piersică, atac echilibrat în aceleași 
note fructate și final lung cu nuanțe de 
fruct proaspăt, această Fetească Regală, 
este o încântare pentru iubitorii acestui soi 
românesc.
Asociere culinară: pește, sarmale

1999 LEI 
IG | DEMISEC | 12.5% | 8-10° | 2014 | 0.75l

INNOCENTIA SAUVIGNON BLANC
Cu o culoare galben verzuie și aromă tipică, 
elegantă, de flori de viță-de-vie și note 
minerale, atac mediu, revigorant, echilibrat și 
cu un postgust destul de lung.
Asociere culinară: preparate din carne de 
pasăre, pește sau salate

1999 LEI 
IG | DEMISEC | 13% | 8-10° | 2016 | 0.75l

INNOCENTIA TĂMÂIOASĂ 
ROMÂNEASCĂ 
Un vin echilibrat ce se distinge printr-o 
caracteristică florală puternică, cu arome 
proaspete, intense, de miere și apă de 
trandafiri.  
Asociere culinară: cheesecake sau plăcintă 
cu brânză

1999 LEI 
IG | DEMIDULCE | 12.5% | 10-12° | 2017 | 0.75l

VINURI 
ALBE
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PURCARI, CHARDONNAY DE 
PURCARI
Un vin sofisticat şi complex, cu note intense 
de fructe exotice, învăluite în accente florale 
și buchet captivant, opulent, dominat de 
arome de migdale şi note calde de vanilie.
Asociere culinară: aperitiv sau alături de 
brânzeturi proaspete, salate de crudităţi sau 
preparate pe bază de carne de peşte

3299 LEI 
IG | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

SATYR, LA SALINA
Vin alb demisec, cupaj de Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Muscat Ottonel, cu o plăcută 
combinație de arome, cu nuanțe de flori de 
iasomie, flori de salcâm și măr proaspăt 
cules.
Asociere culinară: preparate din carne 
albă, paste ori fructe de mare

1899 LEI 
IG | DEMISEC | 12.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l

FRÂNCUȘĂ DE COTNARI
Francușă se distinge prin aroma fină de 
fructe. Culoarea galben-pal sau galben-
verzui, aroma vegetală de strugure pârguit și 
gustul echilibrat și catifelat conferă vinului 
toate calitățile care încântă deopotrivă 
simțurile. 
Asociere culinară: pește, carne de pasăre, 
aperitive, pui grill

1799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l

COTNARI, BLANC 
Vin alb demisec, reprezentant al noii generații 
de vinuri de Cotnari, de o remarcabilă 
consistență și armonie, în care aromele 
florilor de câmp și cele de citrice se împletesc 
cu savoarea proaspătă și rafinată a gustului. 
Vă încântă toate simțurile!
Asociere culinară: gustări, carne de 
pasăre, de vânat, aperitive

1799 LEI 
DOC-CMD | DEMISEC | 12.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l

11V I N U R I  A L B E



1

2

3

ASOCIAZĂ-LE CU

1 BRÂNZA CHEDDAR VINTAGE 
TASTE OF INSPIRATION, 150G

Este o brânză tare din lapte de vacă, maturată între 9 și 24 
de luni, ceea ce-i conferă o culoare și un gust aparte.  Se 

poate servi ca atare, în sandvișuri sau la cuptor cu preparate 
tradiționale.

1354 LEI

2 TELEMEA DE OAIE 
PRESIDENT, 35OG

O brânză maturată, cu gust bogat, puternic, potrivită alături de 
mezeluri uscate și și vinuri albe, reci.

1279 LEI

3 FOIE GRAS DE RAȚĂ 
LABEYRIE, 15OG

Ideal pentru un aperitiv sau o gustare sofisticată.

11049 LEI

TOKAJI CUVÉE
Cel mai cunoscut vin unguresc, cel de Tokaji, 
o regiune viticolă din nordul țării, ce se 
întinde pe 6000 de hectare. Calitatea este 
dată de solul vulcanic pe care crește vița-de-
vie și de clima favorabilă. Caracterizat prin 
eleganță și rafinament.
Asociere culinară: carne de pasăre, foie 
gras, desert 

1329 LEI 
IG | DEMIDULCE | 11% | 12-13° | 2017 | 0.75l

GITANA, CHARDONNAY
De culoare galben pai, cu arome intense de 
caise bine coapte, pepene și grapefruit, ce se 
completează cu cele dulci de miere. Floral și 
fructat, cu gust vag de flori de salcâm şi tei, 
alune de pădure şi ananas.
Asociere culinară: pui sau pește la grătar, 
fructe de mare, brânzeturi

3299 LEI 
IG | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

CASA ISĂRESCU, CRÂMPOȘIE
Crâmpoșia este un vechi soi local, care 
a rezistat în podgoria Drăgășanilor de pe 
vremea dacilor, un vin cristalin, strălucitor, de 
culoare galben pai, cu miros de flori de câmp 
și gust acidulat de fructe în pârg.
Asociere culinară: pește, carne albă, 
mâncăruri tradiționale

3669 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l
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CASAL GARCIA, VINHO VERDE 
Cupaj de Trajadura, Loureiro, Arinto și Azal, 
este un vin alb sec, frizant, cu aromă intensă 
de citrice.
Asociere culinară: aperitiv, pește la grill și 
crustacee

2169 LEI 
DOC | SEC | 9.5% | 8-10° | 0.75l

BUDUREASCA FUME  
Vin de culoare galben pai, cu arome de fructe 
tropicale și note fine de stejar, cu gust de 
fructe tropicale și un final lung, echilibrat și 
catifelat. 
Asociere culinară: brânzeturi, pui la grătar, 
pește

2149 LEI 
DOC | DEMISEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

SCHWABEN WEIN, FETEASCĂ 
REGALĂ & SAUVIGNON 
Un vin de o culoare blândă, galben-aurie, 
cu arome pline de pepene galben și pomelo, 
polen și fân uscat. Gustul integrează 
prietenos aromele fructate, aciditatea 
discretă și notele de salcâm, dar și de citrice. 
Asociere culinară: brânzeturi ușoare, 
pateuri, fripturi din carne de pui, curcan sau 
pește

1299 LEI 
DEMISEC | 12% | 7-9° | 2017 | 0.75l

CRAMA BASILESCU, EPOQUE, 
TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ
Vin alb demidulce de pe Dealurile Munteniei, 
în zona Pietroasele, care îşi păstrează cu 
discreţie parfumul specific, dezvăluindu-se 
celor răbdători.
Asociere culinară: aperitiv, deserturi și 
fructe

2399 LEI 
IG | DULCE | 13.9% | 8-10° | 2017 | 0.75l

VINURI 
ALBE
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Vinurile roșii își capătă culoarea de la coaja strugurelui 
roșu folosit în procesul de fermentare, spre deosebire 
de cele albe, care pot fi vinificate și din struguri roșii, dar 
fără coajă. Sunt vinuri mai dense, unele cu un pronunțat 
gust fructat, altele puternic minerale, catifelate sau mai 
aspre, în funcție de soiul de strugure, de vechime și pro-
cesul de baricare. De obicei se servesc la „temperatura 
camerei” (15-18 grade Celsius), cu mâncăruri mai elabo-
rate.

Cel mai cultivat soi de struguri din lume este Cabernet 
Sauvignon, de origine franceză (Bordeaux), care reușește 
să dea naștere unor vinuri deosebite, adaptându-se per-
fect în majoritatea țărilor în care a fost cultivat, România 
fiind doar una dintre ele. 

Succesul Cabernetului ține, în mare măsură, și de capaci-
tatea sa de a se asorta perfect cu o mare varietate de 
cărnuri, de la vânat (cu pene, mistreț, cerb), unde sosurile 
tradiționale evidențiază aromele de ienupăr, fructe de 
pădure, afine, până la grătarele cu carne de porc sau mai 
pretențioasele mizilicuri cu trufe.

1

PURCARI, RARA NEAGRĂ DE 
PURCARI 
Rara Neagră de Purcari este o evadare din 
cotidian – o explozie de graţie şi eleganţă 
întruchipată în vin. Aromă complexă, cu 
accente de ciocolată şi prune și gust plin, 
catifelat, cu note de fructe uscate şi vanilie 
trece lin într-un postgust cu nuanţe fine de 
stejar.
Asociere culinară: biftec de porc, şniţel sau 
carnea de viţel la cuptor, grătar

3699 LEI 
IG | SEC | 13% | 18-20° | 2017 | 0.75l

BUDUREASCĂ, FETEASCĂ NEAGRĂ 
Vin de culoare rubiniu închis, cu arome 
fructate de prune și mure coapte. Gust 
catifelat și rotund, de fructe negre de pădure, 
cu taninuri moi și un postgust lung.
Asociere culinară: preparate din carne de 
vită și porc la grătar

2149 LEI 
DOC | DEMISEC | 14.5% | 18-20° | 2017 | 0.75l

LA CETATE, FETEASCĂ NEAGRĂ 
Vinul este pasional, armonios, intens, 
puternic și elegant, maturat suficient pentru 
a-i conferi catifelare și moliciune. Prima 
impresie olfactivă amintește de merișoare și 
cacao, iar gustul prelung, învăluitor, te poartă 
de la fructele confiate la ciocolata neagră.
Asociere culinară: preparate din vită

3649 LEI 
IG | DEMISEC | 14.5% | 18-20° | 2016 | 0.75l

ALIRA, FLAMMA ROȘU SAVUROS 
Cupaj de Fetească Neagră, Cabernet 
Sauvignon și Merlot, un vin cu profil aromatic 
intens, maturat timp de trei luni în baricuri de 
stejar francez.
Asociere culinară: carne roșie, paste cu 
sos roșu, desert cu ciocolată

2249 LEI 
IG | SEC | 13.8% | 18-20° | 2014 | 0.75l

VINURI 
ROȘII
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ASOCIAZĂ-LE CU

1 GRANA PADANO 
ZANETTI, 2OOG

Obținută din lapte de vacă parțial 
degresat, brânza Grana Padano este 
una dintre cele mai vechi și apreciate 

tipuri de brânză din Italia. Se maturează 
pentru o perioada de 15- 16 luni și are 
o textură granulată . Este foarte ușor 

digerabilă.

1824 LEI

DOMENIILE COROANEI SEGARCEA, 
CABERNET SAUVIGNON
Vin fructat, cu note vegetale proaspete şi de 
ierburi aromatice, cu accente fructate subtile 
și gust bogat de fructe de pădure şi dulceaţă 
de fragi, acompaniate de note lemnoase 
delicate. 
Asociere culinară: brânzeturi dure și semi-
dure (Gruyere, Comté, Gouda), vânat mare, 
carne roșie cu sos la cuptor

3499 LEI 
DOC | SEC | 13% | 18-20° | 2014 | 0.75l

GITANA, MERLOT
Intens, impresionant prin aromele complexe 
de fructe de pădure (cireșe, mure și afine), 
cu gust consistent, echilibrat, cu taninuri 
catifelate, nuanţe de prune uscate și 
ciocolată amară, cu postgust prelung, delicat.
Asociere culinară: carne la grătar, carne 
roșie, carne de curcan sau de rață

3999 LEI 
IG | SEC | 13% | 14-16° | 0.75l

BECIUL DOMNESC, CABERNET 
SAUVIGNON
Vin roșu sec, cu arome de coacăze negre, 
vișine coapte și note vanilate, maturat și 
învechit minimum 12 luni.
Asociere culinară: brânzeturi, carne roșie, 
vânat

1559 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12% | 16-18° | 2015 | 0.75l

DOMENIILE RECAȘ, MERLOT
Roșu-vișiniu cu reflexe violete și arome 
intense de fructe roșii si negre (vișine, mure, 
merișoare) și ușoare tente de fum. 
Asociere culinară: brânzeturi semitari, 
pastramă, cârnați, tocană din carne roșie

2899 LEI 
DOC-CMD | DEMISEC | 14% | 14-16° | 2017 | 0.75l

VINUL CAVALERULUI, MERLOT 
Un vin roșu intens colorat, cu o structură 
taninică marcantă și un potențial mare de 
învechire. Cu arome de fructe roşii, mure, 
coacăze, zmeură și scorţişoară și gust 
complex, fructat, cu tanini eleganţi, aciditate 
bună, bine integrată, corp mediu spre lung și 
cu o bună persistenţă.
Asociere culinară: preparate din carne 
roşie, brânzeturi maturate, miel la cuptor

2499 LEI 
IG | SEC | 13.5% | 16-18° | 2015 | 0.75l
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DOMENIILE SÂMBUREȘTI, 
FETEASCĂ NEAGRĂ 
Gustul animat de tanini, fără a fi agresiv, de 
prune uscate și coacăze negre, este întregit 
de culoarea sa intensă cu reflexe violacee 
și anunță un vin cu personalitate și cu 
potențial de învechire care se va rotunji și 
căruia i se vor accentua notele de fruct copt. 
Condimente exotice, cuișoare, piper.
Asociere culinară: mâncăruri tradiționale 
românești cu carne de porc

2299 LEI 
DOC-CMD | SEC | 14% | 14-16° | 2017 | 0.75l

DOMENIILE SÂMBUREȘTI, 
MERLOT 
Explorați cu intensitate traseul gustativ 
al tinereții acestui Merlot de la Domeniile 
Sâmburești: învăluite în aroma de ciocolată 
se regăsesc scorțișoara, rășinile de pomi 
fructiferi. șarmul Sâmbureștiului suav, într-
un stil delicat, cu accente feminine.
Asociere culinară: devine mai suculent și 
mai gustos la temperaturi scăzute, ceea ce îl 
face ușor de asociat oricărui fel de mâncare, 
chiar și vara.

2299 LEI 
DOC-CT | SEC | 15% | 14-16° | 2016 | 0.75l

PRAHOVA VALLEY, SPECIAL 
RESERVE FETEASCĂ NEAGRĂ
Un vin roșu demisec, corpolent, bogat în 
culoare, cu arome de frunză de viță de vie, 
pâine proaspătă și prune afumate, cu note 
de vanilie și cu taninuri fine provenite de la 
baricurile de stejar în care a fost maturat 
vinul.
Asociere culinară: paste, mâncăruri din 
carne roșie, brânzeturi fine

2279 LEI 
IG | DEMISEC | 13% | 16-18° | 2016 | 0.75l

ASTRUM CERVI, CEPTURA, 
FETEASCĂ NEAGRĂ
Vin de culoare roșu-granat, intens, clar, 
strălucitor, cu aromă complexă care 
sugerează mirosul de prune uscate, coacăze 
negre și scorțișoară. Gust amplu, catifelat, 
rotund și cu taninuri moi, impresionează prin 
distincție și complexitate.
Asociere culinară: carne de vânat, 
brânzeturi ușor afumate, carne roșie, în 
special vită

1799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13.5% | 16-18° | 0.75l

CECCHI, TOSCANA SANGIOVESE
Sangiovese este vinul care se naște din acest 
important soi de strugure cultivat în Toscana. 
Asociere culinară: salamuri și carne

3499 LEI 
IG | SEC | 13% | 12-13° | 2016 | 0.75l

VINURI 
ROȘII
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ASOCIAZĂ-LE CU

1 BRÂNZĂ GORGONZOLA DOLCE 
DOP 

IGOR, PREȚ PER 100G

Produsă din lapte de vacă integral din regiunile Piemonte 
și Lombardia, gorgonzola are un gust dulceag, o textură  

cremoasă și elastică, fiind foarte ușor de întins. Perioada de 
maturare este de 60 – 80 zile. Se potrivește perfect în rețetele 

de aperitive, ca desert sau servită ca atare, alături de pâine 
sau biscuiți crocanți.

631 LEI

2 BRÂNZA CHEDDAR VINTAGE 
TASTE OF INSPIRATION, 150G

Este o brânză tare din lapte de vacă, maturată între 9 și 24 de 
luni, ceea ce-i oferă o culoare și un gust aparte. Se poate servi 
ca atare, în sandvișuri sau la cuptor cu preparate tradiționale. 

1354 LEI

PRINCE MIRCEA, MERLOT 
De culoare roșu rubiniu cu reflexii brune, 
cu arome intense de prune coapte, fructe de 
pădure, vanilie, caramel, ciocolată neagră 
sau condimente dulci. Gustul său este 
sec, puternic și persistent, dar extrem de 
echilibrat.
Asociere culinară: cu sosuri bogate, 
carne roșie de vânat, preparate tradiționale, 
brânzeturi maturate

4799 LEI 
DOC-CMD | SEC | 14% | 16-18° | 2016 | 0.75l

ARBORA, CUPAJ 
SYRAH&CABERNET
Are buchet de fructe de pădure, coacăze 
negre, gust plin și catifelat completat de note 
de condimente și iz de vanilie provenit din 
învechirea în butoaie de stejar.
Asociere culinară: preparate cu carne de 
vită, miel, vânat și mâncăruri cu carne roșie, 
condimentate

3999 LEI 
DOC-CT | SEC | 13.5% | 16-18° | 2015 | 0.75l

CHATEAU D’ORVAL, BORDEAUX 
Vin rubiniu, cu taninuri suple, produs din 90% 
Merlot și 10% Cabermet Sauvignon, prezintă 
note fine de stejar și arome intense de fructe 
de pădure.
Asociere culinară: brânzeturi fine, friptură 
de rață la cuptor

2499 LEI 
AOP | SEC | 13.5% | 16-18° | 2016 | 0.75l
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JIROV 
Cupaj de Cabernet Sauvignon și Merlot, este 
un vin roșu sec cu arome condimentate, 
de lemn dulce și mure, marcat la final de o 
prelungă senzualitate gustativă catifelată.
Asociere culinară: carne roșie, brânzeturi 
maturate

2679 LEI 
DOC | SEC | 14.5% | 16-18° | 2011 | 0.75l

INNOCENTIA MERLOT  
Cu arome de gem de visine și mure, cu 
postgust lung cu note de zmeură, acest 
Merlot transformă serile în compania 
prietenilor într-unele memorabile.
Asociere culinară: lasagna, paste cu sos 
roșu, prosciutto, ruladă de vânat 

1999 LEI 
IG | DEMISEC | 13% | 16-18° | 2015 | 0.75l

BECIUL DOMNESC, FETEASCĂ 
NEAGRĂ 
Vin demidulce roșu-vișiniu, armonios și 
savuros, cu arome de prune uscate și mure 
supracoapte, cu note de scorțișoară.
Asociere culinară: aperitive, carne roșie, 
desert

1559 LEI 
DOC-CMD | DEMIDULCE | 13.5% | 16-18° | 2017 | 0.75l

BECIUL DOMNESC, PINOT NOIR
Vin roșu demisec, catifelat, delicat și 
armonios, maturat și învechit minimum 12 
luni, cu nuanțe fructate de vișine, cireșe și 
note de violete.
Asociere culinară: aperitive, carne roșie, 
deserturi

1559 LEI 
DOC-CMD | DEMISEC | 13% | 16-18° | 2017 | 0.75l

VINURI 
ROȘII
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ASOCIAZĂ-LE CU

1 BRÂNZĂ BURRATA 
ZANETTI, 10OG

Burrata este o brânză proaspătă italiană făcută dintr-un 
amestec de mozzarella și smântână. Este perfectă alături 

de o salată, pâine proaspătă, prosciutto sau roșii proaspete 
stropite cu ulei de măsline.  

1990 LEI

TUFARELLO, PUGLIA, NERO DI 
TROIA
Uva di Troia este un soi vechi de strugure, 
purpuriu, din Puglia, în sudul Italiei, ale cărui 
arome tipice includ zmeură, cireșe, fructe 
de pădure întunecate și prune, până la lemn 
dulce și condimente.
Asociere culinară: vită, paste, miel

3599 LEI 
IGP | SEC | 13.5% | 16-18° | 2017 | 0.75l

BASILESCU, FETEASCĂ NEAGRĂ
Cu o savuroasă amprentă de prune uscate, de 
condiment, cu un postgust prelung, potenţat 
de notele fine de baric şi de aciditatea bine 
echilibrată, vinul are un rest de zaharuri ce îl 
rotunjeste spre perfecţiune.
Asociere culinară: carne de miel la grătar, 
meniuri asiatice

3099 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13.5% | 16-18° | 2015 | 0.75l

ROTENBERG, RAPSOD, MERLOT
Vin nefiltrat, catifelat și fructat, cu gust 
intens de vișine, coacăze negre, cireșe, cu 
accente fine de vanilie și ciocolată.
Asociere culinară: vânat, lasagna, 
brânzeturi maturate

2577 LEI 
DOC-CMD | SEC | 12.8% | 16-18° | 2017 | 0.75l
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Spre deosebire de vinurile 
albe care se produc din 
struguri albi ori roșii (mai 
puțin pielița) și de cele 
roșii, provenite din stru-
guri roșii, vinurile rosé nu 
există ca atare, dintr-un 
anume fel de strugure. 
Vinificatorii creează rosé-ul 
storcând boabele roșii cu 
tot cu pieliță, permițând 
astfel mustului să preia 
o mică parte din culoare, 
fiind lăsate împreună, de 
obicei, doar câteva ore.  
Imediat ce mustul capătă 
culoarea dorită de vinifica-
tor, pielițele sunt înlăturate, 
iar procesul de fermentație 
continuă.

Franța ocupă primul loc, în 
materie de consum al vinuri-
lor rosé, urmată de America 
și Germania. Astăzi, puteți 
găsi vinuri rosé de toate 
stilurile (dulci sau seci), 
obținute din mai multe soiuri 
de strugure, de la Cabernet 
Sauvignon la Zinfandel.

"Vinul rosé românesc pe care 
eu îl prefer este un blend 
între Cabernet Sauvignon și 
Fetească Neagră."

Marinela V. Ardelean

ASOCIAZĂ-LE CU

1 PROSCIUTTO CRUDO 
365, 100 G

Pregătit din cea mai gustoasă carne de porc, așază acest 
prosciutto crudo pe orice platou cu antreuri gourmet. 

1124 LEI

2 CREMĂ DE BRÂNZĂ 
DELHAIZE, 200G

Cu o consistență fină și cremoasă, cu gust delicat și fin, ușor 
de întins pe feliile de pâine, crema de brânză proaspătă light 

este un răsfăț meritat în orice moment al zilei, fără a mai avea 
și grija caloriilor. 

529 LEI

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA
Un cupaj de Pinot Noir rosé 85% şi Cabernet 
Sauvignon rosé 15% care, deși este făcut 
pentru a fi servit rece, păstrează, datorită 
soiurilor, caracteristici predominante de vin 
roșu tânăr. Arome intense de fructe roșii de 
pădure, dulcețuri și zmeură. Rotunjimea și 
greutatea inevitabile, date de strugurii de 
Cabernet, sunt echilibrate de o aciditate 
proaspătă.
Asociere culinară: salate și mâncăruri 
ușoare, brânză de capră, deserturi

2999 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13% | 11-13° | 2017 | 0.75l

GITANA
Rosé complex și mineral, de o culoare vie, 
dezvăluie aromele citrice (grapefruit) urmate 
de căpșună și cireșe de mai. Aciditatea vioaie 
susține gustul intens obținut din Rara Neagră 
și Saperavi.
Asociere culinară: rață în sos de portocale, 
piept de pui cu vișine și piper negru, paste, 
fructe de mare, pește sau brânzeturi.

3299 LEI 
IG | SEC | 13.5% | 10-12° | 2017 | 0.75l

BORDEAUX ROSÉ, GRAND LONIS
De culoare roz căpșună cu irizatii roșii, 
olfactiv este bogat și evocă fructe roșii bine 
coapte, căpșună, zmeură, cireașă. Armonios 
și cu o foarte mare persistență aromatică. 
Asociere culinară: preparate din pește, 
fructe de mare

2399 LEI 
AOP | SEC | 13% | 8-10° | 0.75l

VINURI 
ROSÉ
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2

MATEUS 
Un vin ușor, proaspăt, cu nuanțe atrăgătoare, 
cu un buchet fin și intens și cu o jovialitate 
specifică vinurilor tinere. Este bine echilibrat, 
cu note proaspete şi seducătoare de fructe de 
pădure roşii, cireşe zemoase, prune şi tonuri 
vegetale delicate. Gust bogat de fructe de 
pădure şi tonuri florale.
Asociere culinară: paste, bucătărie italiană 
ori asiatică, tort de bezea

2899 LEI 
IG | DEMISEC | 11% | 6-8° | 0.75l

JP CHENET CINSAULT 
Realizat din 70% struguri Grenache şi 30% 
Cinsault, culeşi la maturitate deplină din 
regiunea Languedoc-Roussillon, cu note 
bogate şi seducătoare de fructe de pădure 
roşii, în special căpşuni dulci și gust elegant, 
dominat de arome intense de fructe roşii 
proaspete şi dulceaţă de fragi.
Asociere culinară: salate, preparate la 
grătar şi fructe de mare

2299 LEI 
IG | SEC | 12% | 9-11° | 2017 | 0.75l

ARBORA RESERVA
Rafinat și elegant, vinul debutează cu miros 
de căpșună și flori de trandafir, urmate de 
gust plin, vibrant, de fructe roșii suculente, 
cu textură cremoasă și postgust lung. 
Asociere culinară: mâncăruri ușoare pe 
bază de pește sau pui, salate, aperitive, 
cheesecake cu ciocolată 

2899 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13% | 6-8° | 2017 | 0.75l

SIEL, TOHANI
Cupaj de Fetească Neagră, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir 
și Busuioacă de Bohotin, este un rosé 
sec și aromat, definit de stilul de “lume 
nouă” utilizat în vinificare. Prospețimea 
este caracteristica principală, unde 
zmeura și cireșele domină aroma. În gust, 
aromaticitatea plasează Siel în zona fructelor 
exotice și a florilor de vară. 
Asociere culinară: gustări mediteraneene, 
salamuri, piept de rață, tartă de fructe

3099 LEI 
CMD | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

21V I N U R I  R O S É



COTNARI, BUSUIOACĂ
Busuioaca te cucerește de la prima întâlnire 
prin culoarea sa strălucitoare, roz antic, cu 
nuanțe de trandafir. Aromele de căpșuni și 
frăguțe de pădure sunt desăvârșite de gustul 
intens fructat, cu aciditate medie.
Asociere culinară: aperitiv, deserturi

1799 LEI 
DOC-CMD | DEMISEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

PURCARI, ROSÉ DE PURCARI 
Cupaj din 60% Cabernet-Sauvignon, 30% 
Merlot, 10% Rara Neagră, Rosé de Purcari 
este un spectacol al fineţii, cu gust suav, note 
de caise, piersici şi coacăze, ce trec lent în 
postgustul prelungit cu nuanţe de fructe de 
pădure.
Asociere culinară: gustări mediteraneene, 
brânzeturi aromate, cheesecake.

3699 LEI 
IG | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

INNOCENTIA CABERNET 
SAUVIGNON 
Culoarea plăcută, vie, a acestui rosé 
demidulce te lasă să intuiești aromele intense 
de căpșuni coapte pe care le vei găsi cu 
siguranță. Gustul amplu, fructat și echilibrat, 
postgustul intens în note proaspete de 
zmeură, fac din acest vin o adiere de 
primăvară în zilele calde de vară.
Asociere culinară: cremă de zahăr ars, 
deserturi cu creme calde

1999 LEI 
IG | DEMIDULCE | 13% | 6-8° | 2017 | 0.75l

ALIRA FLAMMA 
Un asamblaj între Merlot, Cabernet 
Sauvignon și Fetească Neagră, cu arome 
de ananas, piersici și o tușă de bujori, 
o mineralitate plăcută și o senzație de 
prospețime nesfârșită.
Asociere culinară: aperitive, paste, fructe 
de mare, deserturi 

2249 LEI 
IG | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l

D’ANJOU, CABERNET ROSÉ
Cabernet Franc şi Cabernet Sauvignon, un 
cupaj roz fructat, vinificat după metoda 
tradițională a rosé-urilor.
Asociere culinară: ca aperitiv cu mezeluri, 
salate mixte sau tartă de căpşuni

2499 LEI 
AOP | SEC | 11% | 8-10° | 2017 | 0.75l

VINURI 
ROSÉ
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Alegerea paharului potrivit pentru tipul 
de vin pe care-l servești este cel mai scurt 
drum pe care-l poți face atunci când 
pornești într-o călătorie bahică. Pentru că 
este accesoriul ce te va ajuta să te bucuri 
și de culoarea lui minunată, și de aroma 
delicată, dar și să-i apreciezi gustul la 

adevărata valoare.

Atunci când alegi paharele, ține cont de 
mărimea, forma și grosimea sticlei din 
care sunt confecționate pentru că, în final, 
aceste trei elemente cheie vor transfor-
ma degustarea vinului într-o experiență 
încântătoare.

ALEGEREA POTRIVITĂ

Pentru vinul roșu alege un pahar cu volum mai 
mare, ce are cupa rotunjită și amplă ajutând 
astfel, prin rotirea ușoară a licorii, la eliberarea 
aromelor în interiorul paharului și la oxigenarea  
vinului. Paharul Cabernet Sauvignon are 
cupă amplă și rotundă, cu o margine care se 
îngustează ușor în partea de sus, ideal pentru 
a aprecia aromele și a-i îmbânzi taninurile. Iar 
dacă ar fi să ai doar 6 pahare de vin în casă, 
mai bine să fie pahare de Cabernet Sauvignon!

Paharul pentru vin alb are o dimensiune mai 
mică decât cel pentru servirea vinului roșu, iar 
deschiderea este tot mai mică decât corpul, 
astfel încât să păstreze temperatura și aromele 
licorii. 

Rosé-urile se servesc în același tip de pahar ca 
cele pentru vin alb. Paharele cu picior înalt și 
cupa potrivit de îngustă vor menține constantă 
temperatura de servire a vinului și îi vor 
evidenția aromele.

Spumantele se servesc în cupe înalte și subțiri, 
tip flute, astfel că bulele se vor păstra mai bine, 
iar aromele se vor simți de la prima înghițitură. 
Dacă servești o șampanie de colecție, pornește 
călătoria degustării folosind o cupă cu gura 
largă, special creată pentru ca bulele să se 
spargă repede, lăsând loc aromelor.

Paharul pentru un vin desert are dimensiuni 
mai mici, până în 250 ml, cu picior mai puțin 
lung, iar forma cupei se îngustează spre gură 
pentru a prețui cum se cuvine intensitatea 
aromelor. Este paharul potrivit pentru a savura 
un Xeres (Sherry sau Jerez), Porto, Malaga, 
Madeira ori un vin de Tokaji, Muscat, Bergerac 
sau Lacrima lui Ovidiu.

De reținut!

Umple paharul cu vin doar până în zona mai 
largă a cupei, astfel că prin rotirea licorii pentru 
a-i elibera aromele nu vei stropi cu vin.

Chiar dacă paharele din cristal sunt vede-
tele, înlocuiește-le cu cele din sticlă netedă și 
subțire, ce nu formează la gură niciun guler ce 
te-ar putea împiedica să sorbi vinul ușor. 

În timpul degustării, paharele de vin se țin de 
picior, nu de cupă, împiedicând astfel creșterea 
rapidă a temperaturii.
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Deseori mi s-a pus întrebarea care este diferența între Champagne, Spumant și 
Prosecco? Atât Champagne, cât și Prosecco sunt vinuri spumante obținute prin a 
doua fermentare. În Franța, această a doua fermentare are loc în sticlă (metoda 
tradițională), în Italia - în tancuri de inox (metoda Charmat). În România, se practică 
ambele metode.

Marinela V. Ardelean

VEUVE DU VERNAY ICE ROSÉ 
Conceput pentru a fi servit în special cu 
gheaţă, cu spumă generoasă, bule fine și 
numeroase și efervescență fină fără exces. 
Mirosul este fructat, proeminente fiind 
aromele de zmeură, iar gustul echilibrat 
și senzual cu aceleaşi arome de fructe. 
Asociere culinară: aperitiv sau desert

3999 LEI 
DEMISEC | 11% | 6-8° | 0.75l

MILLE BOLLE, SACCHETTO, ROSÉ 
Un cupaj de Pinot Noir, Raboso și Merlot, cu 
perlaj plăcut și arome de fructe intense, plin 
de viață și cu aciditate echilibrată. 
Asociere culinară: ca aperitiv sau ca un 
companion versatil pentru o masă de vară 
ușoară

2299 LEI 
BRUT | 12% | 6-8° | 0.75l

MILLE BOLLE, SACCHETTO, ALB 
Proaspăt și tânăr, spumant produs în zona 
Veneto, din Italia, după metoda tradițională 
de șampanizare, de culoare proaspătă, verde-
gălbuie și perlaj intens, cu arome de mere 
verzi, fructat și cu aciditate bună. 
Asociere culinară: fructe de mare, crab și 
homar, antipasti, înghețată

2299 LEI 
EXTRA DRY | 11% | 6-8° | 2017 | 0.75l

RIUNITE LAMBRUSCO, ROSÉ 
Produs din struguri din soiurile Lambrusco 
Marani și Salamino, Riunite Lambrusco Rosé 
este deosebit de răcoros, cu un reconfortant 
gust de fructe. Se prezintă într-o culoare 
roz-strălucitor.
Asociere culinară: paste, fructe de mare, 
salate

2299 LEI 
IGT | DEMIDULCE | 8% | 6-8° | 0.75l
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Vinul spumant poate fi alb, rosé ori roșu, iar bulele ce-l 
fac atât de special apar datorită dublei fermentații. Nimic 
nu poate înlocui un spumant la o sărbătoare ori ocazie 
festivă. Vinurile efervescente au fost întotdeauna asociate 
cu festivități și momente de bucurie. Imaginea paharelor 
înalte și suple, aburite ușor datorită temperaturii scăzute 
la care se servește, umplute cu lichid efervescent, au 
reușit întotdeauna să stârnească entuziasm și pasiune. 

Când spui Champagne, spui Franța și regiunea omonimă, 
fiind o denumire de origine protejată, la fel ca Prosecco în 
Italia. În Spania, pe de altă parte, aproape toate spuman-
tele poartă numele de Cava.

Ca regulă generală, se folosesc fie struguri albi din soiul 
Chardonnay (sunt folosite, dar foarte rar, și Pinot blanc, 
Pinot gris, Arbane sau Petit meslier) fie struguri negri - 
Pinot Noir sau Pinot Meunier. Datorită presării delicate 
a strugurilor și absenței contactului cu pielița în timpul 
fermentației, soiurile roșii sunt vinificate în alb.

Majoritatea sticlelor de Champagne sunt fabricate dintr-
un amestec de Chardonnay și Pinot Noir, de exemplu 60% 
/ 40%. Spumantele „blanc de blanc” ("alb din alb") sunt 
produse din 100% Chardonnay. Probabil cele mai rafinate 
și, cu siguranță, cele mai scumpe dintre acestea, sunt cul-
tivate într-o singură podgorie – de exemplu Grand cru din 
Le Mesnil-Sur-Oger pentru Salon.

Spumantele „blanc de noirs” ("alb din negru") sunt 
obținute din Pinot Noir, Pinot Meunier sau un amestec din 
cele două.

România se bucură de o tradiție lungă în producerea de 
spumante, calitatea acestora devenind o prioritate pen-
tru majoritatea producătorilor de bule din România. Cele 
mai reușite spumante românești sunt cele produse din 
soiuri autohtone (Feteasca Regală, Iordana, Mustoasa de 
Măderat, Tămâioasa Românească) sau din Chardonnay 
sau Pinot noir, dintre soiurile internaționale.

ZAREA CRYSTAL COLLECTION
Obținută prin Metoda Charmat din cupaje de 
vinuri de înaltă calitate, atent selecționate. 
Metoda Charmat oferă acestui vin spumant 
demisec un caracter fructat, echilibrat și plin 
de prospețime.
Asociere culinară: aperitiv, desert

1729 LEI 
DEMISEC | 11% | 6-8° | 0.75l

MIONETTO PROSECCO TREVISO 
BRUT LINEEA PRESTIGE ORANGE
Un vin spumant obținut din struguri Glera 
din zona Treviso, cu puternice arome și gust 
de flori și fructe, miere, acacia, piersici. 
Gustativ, vinul este catifelat, dar sec, grație 
acidității ridicate.
Asociere culinară: ideal ca aperitiv în toate 
momentele zilei

3654 LEI 
DOC | BRUT | 11% | 6-8° | 0.75l

VALDO PROSECCO EXTRA DRY 
DOC
Realizat prin metoda Charmat 3 luni, cu 
maturare ulterioară în sticlă alte 3 luni, are 
o culoare galben-pai cu reflexe verzui cu 
buchet delicat fructat și gust armonios ce 
aminteşte de merele sălbatice coapte.
Asociere culinară: brânză proaspătă de 
capră, sushi, foie gras

3679 LEI 
DOC | EXTRA DRY | 11% | 6-8° | 0.75l

JIDVEI, ROSÉ BRUT
Prospețimea și finețea, amplificate de 
perlarea delicată și persistentă, se datorează 
soiurilor clasice pentru un vin spumant, 
Chardonnay și Pinot Noir, cărora li se adaugă 
o notă distinctă provenită din soiuri specifice 
podgoriei, precum Fetească Regală sau 
Riesling.
Asociere culinară: singur sau alături 
de preparate uşoare pe bază de pește și 
deserturi cu fructe

4199 LEI 
DOC | BRUT | 12% | 6-8° | 0.75l

SPUMANTE

25S P U M A N T E
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ÎNCĂRCATE DE 
CELEBRITATE
WINE GALLERY
Lumea vinurilor este imensă, iar o 
părticică din ce are ea cel mai bun găsești 
cu siguranță în cornerele special destinate 
băuturilor rafinate și exlusiviste Wine 
Gallery la Mega Image. 

Este un loc creat special pentru cei care 
iubesc sau doresc să descopere universul 
vinurilor și nu numai, și putem spune 
cu certitudine că vinuri dintre cele mai 
interesante, rare, realizate după procedee 
tradiționale ori din contră, total inovative, 
găsești în Wine Gallery.

Sunt disponibile aproximativ 900 de 
sortimente din toate colțurile lumii, de la 
tradiționalele zone de vinificare (Franța, 
Italia sau Spania), până la vinuri din 
SUA, Maroc, Brazilia, Liban sau Noua 
Zeelandă. Zona Balcanilor, Republica 
Moldova și minunatele vinuri românești 
pot fi descoperite aici cu fiecare 
căutare întreprinsă pentru că, trebuie 
să recunoaștem, au apărut multe vinării, 
poate mici, dar extrem de îndrăznețe, 
care merită să fie descoperite. 

Fără îndoială toți suntem tentați să 
căutăm, de exemplu, un Bordeaux, cea 
mai cunoscută regiune viticolă a Franței, 
iar Wine Gallery este locul potrivit pentru 

a începe excursia prin lumea vinului. 
Celebrele vinuri ale Franței sunt bine 
reprezentate: Médoc, de exemplu, cu ale 
sale aproximativ 600 de chateau-uri și 
aproape 1000 de branduri, ori Côte du 
Rhône, zonă cunoscută pentru vinurile 
Papilor. Châteauneuf du Pape nu e doar 
un vin, a fost rezidența de vară a unuia 
dintre cei șapte Papi de la Avignon. 

Găsiți la Wine Gallery și Chardonnayuri 
din Chablis, cea mai nordică regiune 
viticolă din Burgundia, Franța, ori 
celebrele rosé-uri din Provence, unde se 
fac vinuri de cel puțin 2.600 de ani, de 
când grecii au fondat Marsilia, în 600 îChr. 

Italia este reprezentată de celebra Toscană, 
care găzduiește câteva dintre cele mai 
notabile regiuni viticole din lume, iar din 
muntosul Tirol de Sud, Trentino, veți găsi 
unele dintre cele mai bune Pinot Grigio.

Aproape fiecare regiune are câte un 
strugure specific, iar România nu face 
excepție. 

România se află pe locul 13 în lume pe 
harta producătorilor de vin, vinurile 
românești de calitate fiind o prezență 
constantă la consursurile internaționale. 
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Cele mai cunoscute zone unde se produc vinuri 
românești sunt Dealurile Munteniei și Olteniei, 
Podișul Transilvaniei, Dealurile Banatului, 
Dealurile Crișanei și Maramureșului, Dealurile 
Moldovei etc.

Și pentru că la Wine Gallery vei găsi și vinuri 
din cele mai îndepărtate zone, poți ajunge să 
cunoști soiuri și gusturi rare, dar și desăvârșirea 
celor mai cunoscute soiuri, în realizarea unor 
crame celebre. Pentru că așa cum spune 
și criticul Marinela V. Ardelean, experiența 
oenologului este fundamentală. Iar atunci 
când folosești cel mai bun strugure în forma 
lui cât mai aproape de perfecțiune, de pe cel 
mai potrivit lui cu putință terroir și acestora le 
adaugi experiența profesionistului, rezultatul 
este demn de cea mai adâncă prețuire. 

Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot 
Gris, între vinurile albe cele mai cunoscute în 
lume, ori Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot 
Noir, Shiraz, din cele apreciate soiuri roșii, sau 
poate cupaje reușite… toate se regăsesc în 
Wine Gallery, la Mega Image. 

Și nu doar atât. 

Pentru ca experiența să fie desăvârșită, 
completă, gourmet, poți încerca să  potrivești 
vinul cu specialitățile recomandate!

VINURI DE  
ÎNCERCAT  
ÎNTR-O VIAȚĂ
• Apogeum Tohani România - una dintre 
cele mai reuşite interpretări ale soiu-
lui port-drapel al României, Feteasca 
Neagră. Autentică şi elegantă, destul de 
diferită în atitudine pentru un soi - încă 
- atât de puţin studiat şi înţeles - este un 
vin care entuziasmează inclusiv publicul 
internaţional.

• Flamboyant de la Davino - nu are 
nevoie de prea multe descrieri, încă este 
considerat ca fiind cel mai bun vin din 
România. Este un vin cu prestanță pe 
care îl recunoşti cu uşurinţă, indiferent de 
câte alte pahare cu vin ai mai putea avea 
în faţă.

• Pasiunea mea pentru vinurile din Re-
publica Moldova este cât se poate de 
cunoscută, mulţumită ghidului pe care îl 
semnez anual. Petite Sophie 2015 de la 
Gitana rămâne unul dintre vinurile mele 
albe preferate de peste Prut.

• Foss Marai Prosecco Superiore di 
Cartizze - E rar ca un iubitor de vin să nu 
fi gustat măcar o dată în viață un pahar 
de Prosecco. După ce îl vei descoperi pe 
acesta de la Foss Marai, în mod absolut 
pretențiile tale în materie de Prosecco vor 
creşte.

• Printre vinurile mele preferate nu putea 
lipsi Champagne. Şi pentru că nu am una 
favorită (ci mai multe), vă împărtăşesc 
cea mai recentă descoprire în materie, la 
un raport calitate/preţ foarte bun: Piper-
Heidsieck Cuvée Brut
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CHATEAU LAUJAC 
Un cupaj de Merlot, Petit Verdot și Cabernet 
Sauvignon din regiunea Medoc, cu aromă 
intensă de coacăze negre și afine.
Asociere culinară: piept de rață cu afine 
sau carne de vită cu sos de ciuperci

5499 LEI 

CHATEAU DE RAYNE VIGNEAU 
SAUTERNES
Un Bordeaux alb din Franța cu arome de 
miere, salcâm și fructul pasiunii, în care 
complexul aromatic este susținut de o 
aciditate bună, cu postgust extrem de lung. În 
1885, Chateau Vigneau a fost printre vinurile 
de top din Sauternes și ridicat la rangul de 1er 
grand cru classe. 
Asociere culinară: brânzeturi albastre, 
tartă de caise, plăcintă de brânză cu stafide, 
înghețată de vanilie

FAMILLE QUIOT DOMAINE 
HOUCHART, PROVENCE
Cupaj de Cabernet Sauvignon, Shyrah și 
Grenache, este un rosé cu arome de petale 
de trandafiri și căpșuni, provenit din patria 
rosé-urilor de calitate.
Asociere culinară: fructe de pădure roșii, 
salată de fructe

15000 LEI 

AOC | SEC | 13.5% | 16-18° | 2014 | 0.75l

AOC | SEC | 13.5% | 12-14° | 2017 | 0.75l

AOC | DULCE | 13.5% | 6-8° | 2007 | 0.75l

5799 LEI 
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"Când spui „școală clasică de vinificație", te gândești la 
Franța, reperul universal al vinurilor de calitate. Practic, 
fiecare regiune a sa reprezintă un microunivers al unui 
anume stil de vin – Alsacia - vinuri albe cu mare densitate, 
Burgundia - cele mai spectaculoase Pinot noir, Bordeaux 
– cele mai complexe vinuri roșii, Champagne – patria 
spumantelor, Provence – cele mai celebre rosé-uri etc. 
Per total , Franța produce 7-8 miliarde de sticle, adică 
aproape una pentru fiecare om de pe planetă!

Acestea provin de pe o suprafață totală de peste 
860.000 de hectare de viță-de-vie. Cele mai multe 
varietăți de struguri considerate azi a fi „internaționale” – 
Cabernet, Chardonnay, Pinot noir, Sauvignon blanc, Syrah 
etc. – provin, de fapt, din Franța."

Marinela V. Ardelean

FRANȚA



CHATEAU CLARKE  
Un cupaj de Merlot cu Cabernet Sauvignon 
din regiunea Listrac-Médoc de culoare roșu 
intens și arome dominate de fructe negre 
proaspete, asociate cu note fine de vanilie și 
cuișoare.
Asociere culinară: steak maturat, mezeluri 
de vânat, brânzeturi franțuzești

VAU DE VEY CHABLIS 1ER CRU
Un Chardonnay din vestul regiunii Chablis, în 
sudul satului Beine, cu aromă de măr verde, 
vanilie și unt, în care nuanțele se împletesc, 
oferind un postgust lung. 
Asociere culinară: doradă cu crustă de 
verdețuri și sos béchamel, homar, raci, scoici

16000 LEI 6499 LEI 

LA FIOLE DU PAPE – 
CHEATEAUNEUF DU PAPE 
Un cupaj roșu de până la 14 soiuri din Cotes 
Du Rhone cu aromă de fructe uscate, trufe 
și lemn, este un vin exclusivist, produs de 
pe cele numai 60 de hectare. Combinația 
dintre sticla deosebită, cu forma ondulată 
ce sugerează vița-de-vie, calitatea vinului, 
reputația zonei și tehnica permanent 
îmbunătățită, au garantat succesul mondial 
al acestui vin prețios.
Asociere culinară: vânat cu sos roșu, 
ciuperci de pădure, brânzeturi albastre

12500 LEI 
AOC | SEC | 14% | 14-16° | 0.75l

AOC | SEC | 13% | 10-12° | 2015 | 0.75l AOC | SEC | 13% | 18° | 2008 | 0.75l
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ASOCIAZĂ-LE CU

1 PASTRAMĂ CRUD 
USCATA AFUMATĂ 

GUSTURI ROMÂNEȘTI, 8OG

Gata feliată, pentru a o putea așeza 
rapid pe un sandviș delicios ori pe un 

platou cu mezeluri sofisticate. 

569 LEI

2 MINI CÂRNAȚI 
DELHAIZE, 125 G

Dintr-o carne crud uscată, foarte 
aromată, mini cârnații sunt foarte 

potriviți unei gustări frugale.

1099 LEI

12



BANFI CHIANTI CLASSICO 
Un cupaj roșu sec din Toscana, cu aromă 
complexă, fructată și echilibrată și gust 
catifelat. Vinurile denumite "Chianti Classico" 
au dreptul să poarte pe gâtul sticlei semnul 
distinctiv al cocoșului negru, ceea ce indică 
faptul că producătorul este membru al 
consorțiului "Chianti Classico".
Asociere culinară: paste cu sos roșu, 
lasagna

VIGNE VECCHIE PRIMITIVO DI 
MANDURIA 
Un vin roșu sec din soiul Primitivo, fructat, 
roșu rubiniu, cu reflexii purpurii. Un buchet 
intens de cireșe și mure, cu urme de mentă 
și tutun. Aceste arome continuă în postgust, 
împreună cu note de cacao și cafea.
Asociere culinară: prosciutto, ciuperci, 
parmezan, ricotta și fontina

8000 LEI 
SANTA MARGHERITA PINOT 
GRIGIO 
Cu parfum intens și curat, cu note plăcute de 
citrice, păr și măr, acest Pinot Gris sec este 
un vin cu personalitate florală autentică. 
Asociere culinară: Paste cu pesto, salată 
de fructe de mare, doradă

11000 LEI 

RIGHETTI AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA 
De culoare roșu violaceu, cu note de fructe 
roșii, este un vin roșu corpolent. Amarone 
della Valpolicella este obținut numai din 
struguri parțial deshidratați din soiurile 
Corvina, Rondinella și alte câteva soiuri 
aprobate (dar nu mai mult de 25%).
Asociere culinară: cotlete de berbecuț, 
gorgonzola, mezeluri de vânat, nuci

6999 LEI

12000 LEI 
DOCG | SEC | 16% | 14-16° | 2011 | 0.75l

DOP | SEC | 14.5% | 16-18° | 2016 | 0.75l

DOCG | SEC | 13.5% | 16-18° | 2015 | 0.75l

DOC | SEC | 12.5% | 8-10° | 2017 | 0.75l 
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"Dacă Franța a dat lumii „strugurii globalizării", 
Italia este țara care și-a construit renumele din 
felul în care își apără și promovează strugurii 
locali, specifici de multe ori unei regiuni de di-
mensiunea a unul sau două județe din România, 
din care se nasc vinuri deosebite – Sangiovese 
(Chianti, Brunello), Corvina și Rondinella (Am-
arone), Glera (Prosecco), Nero d'Avola sau 
Nebbiolo.

Italia este țara cu cea mai diversificată 
producție de vin din lume. Ca notorietate la 
nivel mondial, pe primele locuri se situează 
Piemonte și Toscana, cu vinurile lor consacrate: 
Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino 
și Chianti. Urmează, ca notorietate, regiunea 
Veneto, cu Prosecco și Amarone. Chiar dacă cel 
mai cultivat soi pe teritoriul Italiei este San-
giovese, cel mai consumat rămâne, totuși, vinul 
alb, contrar a ceea ce se întâmplă la nivel mon-
dial, 55% din vinul consumat global fiind roșu."

Marinela V. Ardelean

MICHELE CHIARLO BAROLO 
TORTONIANO
Un vin roșu din soiul Nebbiolo, cu arome 
complexe de trandafir, fructe de ienupăr 
și mirodenii fine. Gust amplu, cu textură 
mătăsoasă de tanini, de o remarcabilă 
eleganță și persistență.
Asociere culinară: salam de vânat, platou 
de mistreț

23000 LEI 

CINQUE AUTOCTONI
De culoare rubiniu închis, dar strălucitor, 
este un vin cu arome fructate intense, de 
mure și cireșe, îmbogățite cu note de ierburi 
aromatice, scorțișoară, cuișoare, cacao, lemn 
dulce și o interesantă notă minerală.
Asociere culinară: steak, brânzeturi 
albastre

ITALIA

10500 LEI 
SEC | 14.5% | 18° | 2015 | 0.75l

DOCG | SEC | 14% | 17-18° | 2011 | 0.75l
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ASOCIAZĂ-LE CU

1 CHORIZO IBERICO DE 
CEBO 

ESPINA, PREȚ PER 100G

Preparat din cea mai bună carne de 
porc din rasă iberică, salamul chorizo se 
potrivește perfect ca o gustare gourmet 

lângă un pahar cu vin roșu.

999 LEI

2 SALAM DE CERB 
SILVANIA, 200 G

Un adevărat răsfăț pentru iubitorii 
de carne de vânat, salamul din carne 

de cerb, ”îmbrăcat” într-o mantie 
de mirodenii și boabe de muștar, 
transformă orice gustare într-o 

sărbătoare a gustului.

1744 LEI

2



ANIMA, CABERNET SAUVIGNON
Maturat timp de 19 luni în butoaie de stejar 
de 300 l și învechit în sticlă, vinul este intens 
colorat, are textură catifelată și miros de 
coacăze negre, mirodenii și vanilie.
Asociere culinară: steak, brânză cu 
mucegai albastru, struguri, mere

DOC-CIB | SEC | 14.5% | 18° | 2014 | 0.75l

12500 LEI IG-TD | SEC | 13.6% | 16-18° | 2011 | 0.75l

ALIRA GRAND VIN CUVEE
Un vin complex, cu taninuri rotunde şi moi. 
Vinul ia amplitudine în gust, unde, pe lângă 
fructe coapte şi cafea, regăsim note de 
mentă, de lemn de cedru şi de condimente 
picante.
Asociere culinară: brânză albă 
moale, deserturi cu brânză, carne roșie 
condimentată, nuci

7500 LEI 
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"Cu Grasă de Cotnari, Zhigară, Busuioacă de Bohotin și Frâncușa în 
Moldova, Șarbă și Plăvaie în Vrancea, Negru de Drăgășani și Novac 
în Drăgășani și, mai nou, în Mehedinți, Feteasca Neagră extinsă în 
tot sudul țării, Feteasca Albă și Tămâioasa Românească în toată 
țara, Mustoasă de Maderat în Banat, alături de așa-numitele soiuri 
ale globalizării, România se prezintă frumos pe harta vinului. 

În România au început să se înmulțească podgoriile și cramele 
mici și mijlocii, care pun accentul pe vinuri de calitate. Mi-ar fi prea 
greu să spun care este regiunea mea favorită, pentru că fiecare 
zonă are specificul său, proprii struguri locali, tradiții proprii... Spre 
Nord – Moldova și Translvania – este zona propice strugurilor albi, 
Sudul și Vestul – celor roșii... Pot spune însă că îmi găsesc bucuria în 
orice vin care își respectă locul, unde oamenii și terroir-ul lucrează 
împreună, unde se nasc vinuri unice, nu supuse criterilor comer-
ciale, ci fidele moștenirii genetice și istorice."

Marinela V. Ardelean

ROMÂNIA

ASOCIAZĂ-LE CU

1 CÂRNAȚI MINI STICKS 
DELHAIZE, 105 G

Gustare specială lângă un pahar de vin.

1149 LEI

1



TERRA ROMANA SERVE
Un cupaj rosé de Fetească Neagră și Merlot, 
este un vin complex, floral – caprifoi, 
trandafir, iasomie dar și fructat – frăguță, 
caisă coaptă. Anul 2017 a fost un an cu 
temperaturi mai moderate și precipitații 
foarte bine distribuite, care au adus mai 
multă prospețime și echilibru decât media.
Asociere culinară: mix de brânză brie / 
capră, prosciutto

PRINCIPESA MARGARETA, 
DOMENIILE COROANEI  
Un cupaj de Chardonnay, Pinot Gris, Viognier 
baricat şi Viognier nebaricat, unul dintre 
cele mai complexe vinuri albe româneşti, cu 
arome de cireșe și prune albe, vanilie, cârcei 
de viță, flori proaspete de salcâm, limetă și 
flori uscate. 
Asociere culinară: scoici, creveți, raci, 
homar

4224 LEI 

APOGEUM, TOHANI
O Fetească Neagră cu arome primare de 
prune, de afine și coacăze negre, care 
sunt completate de lemn dulce și cafea. 
Condimentele ce definesc caracterul vinului, 
piper, cuișoare, vanilie, completează tabloul 
aromatic. Seduce prin densitate și postgust 
foarte lung, cu final de ciocolată neagră și 
vișine.
Asociere culinară: pastramă de berbecuț, 
salam de cerb, brânză semi-maturată

9802 LEI 16000 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13.8% | 16-18° | 2014 | 0.75l

DOC-CMD | SEC | 13% | 8-10° | 2013 | 0.75l IG-DM | SEC | 12.8% | 12-13° | 2017 | 0.75l

SOLO QUINTA 
Cupaj neobișnuit de patru soiuri albe și 
unul roșu (Chardonnay, Fetească Regală, 
Sauvignon Blanc, Muscat și Cabernet 
Sauvignon). Soiul roșu este vinificat în alb 
și se schimbă în fiecare an în funcție de 
strugurii care dau cea mai bună performanță 
în acel sezon. Arome intens florale și 
note verzi, de fructe, totul construit pe o 
mineralitate bună și cu vanilie în fundal.
Asociere culinară: creveți, homar, pepene 
galben, înghețată, struguri

8600 LEI 
DOC-CMD | SEC | 13% | 8-10° | 2017 | 0.75l
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DICȚIONAR 
DE TERMENI
AERAREA – tehnica prin 
care vinul este lăsat să 
respire o perioadă (să se 
oxigeneze), pentru a-i pune 
în valoare aroma

AGRESIV - care atacă 
papilele gustative, un as-
pect cauzat de o aciditate 
foarte ridicată

APERITIV - vin care poate 
fi servit și fără alte pre-
parate, înainte de masă, 
pentru a stimula apetitul

AROMA – amprenta 
olfactivă ce derivă din soiul 
de struguri folosiți 

AROMATIZAT - un vin 
ale cărui arome naturale 
au fost îmbogățite prin 
adăugare de ierburi, fructe, 
flori ori condimente, în tim-
pul fermentației sau după 
(Vermut, Retsina, Pelin)

ASTRINGENT - cu taninuri 
în exces, care usucă gura

BARICAT - păstrat în bu-
toaie speciale de lemn, ce 
pot imprima unui vin tușe 
lemnoase sau condimen-
tate, în funcție de tipul de 
lemn din care sunt constru-
ite baricurile și de gradul de 
prăjire al acestora

BUCHET – termenul prin 
care este descrisă aroma 
olfactivă ce rezultă în pro-
cesul de învechire în sticlă 

CORP - impresia de 
substanță, de densitate a 
vinului resimțită de papilele 
gustative

CUPAJ – amestecul a două 
sau mai multe soiuri de vin 

DECANTARE – turnarea 
vinului într-un decantor 
pentru a-i permite aerarea

DOC – Denumire de Origine 
Controlată - reprezintă 
garanția că vinul respectiv 
este produs și îmbuteliat de 
firma trecută pe etichetă; 
prescurtarea poate fi 
urmată de CMD – struguri 
culeși la maturitate deplină, 

CT –struguri culeși târziu, 
CIB –struguri culeși la înno-
bilarea boabelor (stafidiți, 
cu un conținut mare de 
zaharuri); este un vin de 
foarte bună calitate; la 
vinurile franțuzești, pres-
curtarea similară este AOC

IG – vin cu indicație 
geografică; treaptă de 
calitate inferioară DOC, 
permite recolte mai mari și 
concentrații alcoolice mai 
mici

ECHILIBRAT - tăria 
alcoolică, aciditatea și 
zahărul se armonizează 
perfect la nivel gustativ 

EISWEIN (ice wine) - vin 
produs din struguri peste 
care a trecut înghețul; 
gerul participă la deshidra-
tarea strugurilor și crește 
concentrația de zaharuri 
din must; sunt vinuri 
demidulci și dulci

GRAND CRU este o clasi-
ficare regională de vinuri 
și desemnează podgoriile 
cunoscute ca având o bună 
reputație a producției de 
vin

GUST DE PLUTĂ - alterat 
din cauza dopului – defect 
de dop; cu miros și gust 
neplăcute, cauzate de mi-
croorganisme, din cauze in-
dependente de producător

ÎNVECHIRE - păstrarea 
vinurilor îmbuteliate în ve-
derea atingerii unei calități 
superioare

ONCTUOS - gras, care  
rămâne pe pahar, caracte-
ristică ce se datorează 
gradului ridicat de glicerină 

OXIDARE – reacția ce are 
loc atunci când vinul este 
expus la aer și își schimbă 
culoarea și/sau gustul

PERSISTENȚĂ - calitatea 
unui vin ale cărui senzații 
gustative persistă într-un 
mod agreabil la nivel gus-
tativ

SULFIȚI – compuși chimici 
pe bază de sulf, cel mai 
folosit în industria vinului 
fiind SO2 sau dioxidul de 
sulf; rolul acestuia este de 
a împiedica dezvoltarea 
unor micro-organisme ce ar 
transforma vinul în oțet;

VIN SEC – concentrația 
de zahăr din struguri (nu 
adăugat) este între 2-4 g/l

VIN DEMISEC – 
concentrația de zahăr din 
struguri (nu adăugat) este 
între 4-12 g/l

DEMIDULCE - concentrația 
de zahăr din struguri (nu 
adăugat) este între 12-50 
g/l

VIN DULCE - concentrația 
de zahăr din struguri (nu 
adăugat) mai mare de 50 
g/l

LICOROS - vin desert cu 
arome de lichior; vin gras, 
onctuos, de calitate, cu 
arome specifice

TANINURI – compuși 
chimici naturali ce se 
regăsesc în pielița și 
semințele boabelor de 
struguri, dar și în ciorchine, 
într-o proporție mai mică; 
dau vinurilor senzația de 
amar și astringență, dar și o 
aromă mai bogată; vinurile 
cu niveluri ridicate de tanini 
sunt Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Nebbiolo, Tempra-
nillo etc;

TERROIR – exprimă re-
unirea într-un singur loc 
a unor caracteristici cli-
matice, geografice, geo-
logice, care încorporează 
influenţele temperaturi-
lor, precipitațiilor, lumina 
soarelui, solului (structura, 
aciditatea, mineralele, apa 
şi mai ales capacitatea – 
potenţialul de reţinere a 
acesteia), înclinaţia pantei 
(dacă e regiune cu dealuri), 
drenajul solului.
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