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VINURI LA PAHAR
WINES BY THE GLASS
VINURI SPUMANTE / SPARKLING WINES - 150ML
Rhein Extra Brut Imperial, The Iconic Estate, Chardonnay 12,5%
25 RON
Rhein Extra Brut Rose, The Iconic Estate, Pinot Noir 12,5%
25 RON

VINURI ALBE / WHITE WINES- 125ML
Cuvee Christian Organic, Domeniul Bogdan, Muscat Otonel, Riesling 13%
23 RON
Valahorum, Crama Tohani, Chardonnay 14,5%
25 RON
Caii de la Letea Vol. II, Sarica Niculițel, Sauvignon Blanc Fume 12,5%
27 RON

VINURI ROSE / ROSE WINES- 125ML
Caii de la Letea Vol. II, Sarica Niculitel, Pinot Noir, Syrah, Fetească Neagră 13%
27 RON
Valahorum, Crama Tohani, Busuioacă de Bohotin 12%
25 RON
Rose Organic, Domeniul Bogdan, Pinot Noir, Merlot 13,6%
23 RON

VINURI ROȘII / RED WINES- 125ML
Valahorum, Crama Tohani, Fetească Neagră 13%
27 RON
Caii de la Letea Vol. II, Sarica Niculițel, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră 13,5%
29 RON
Merlot, Domeniul Bogdan 13,6%
25 RON

VINURI DE DESERT / DESSERT WINES- 100ML
Chocolate Wine, Tohani , Merlot, Feteasca Neagra, Syrah 11,5%
22 RON
Unexpected 2.0, Liliac, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Fetească Regală, Muscat Ottonel
Traminer, Pinot Gris, Fetească Albă 12,5%
26 RON

VINURI SPUMANTE
SPARKLING WINES - 750ml
Cel mai cunoscut vin spumant din România, Rhein este realizat în “metoda Champenoise” sau metoda
tradițională. Strugurii Sebeș Alba Chardonnay sunt folosiți pentru vinul Alb, iar pentru rose, Pinot
Noir de Transilvania. Acestea cresc în soluri bogate și minerale, oferind o aciditate intensă și arome
fructate. Acestea sunt apoi maturate peste drojdie, conferind o aromă crocantă si un gust de brioșă
catifelată. Crama este situată la mai puțin de 15 km de La ROQ și a primit titlul de Furnizor Regal al
Casei Regale a României. Servit adesea în banchetele fastuoase de la Castelul Peleș, era apreciat
pentru aromele sale elegante, buchetul de trandafir uscat și bulele cristaline. Acest vin va deschide cu
siguranță festivitățile în cel mai bun mod posibil!
The most well-known sparkling wine from Romania, Rhein is made in the traditional Methode
Champenoise or Traditional Method. The grapes, Chardonnay from Sebeș Alba for White and
Transylvanian Pinot Noir for Rose, grow in rich and mineral soils, providing a strong acidity and fruity
aromas. They are then aged over the lees, confering a crisp bite and a velvet brioche taste. This winery,
situated less than 15km from La ROQ, has been awarded the title of Royal Supplier for the Kings of
Romania. Often served in the lavish banquets of Peles Castle, it was appreciated for its elegant aromas
and cristalline bubbles. This wine is sure to open festivities in the best way possible!
Rhein Extra Brut Imperial, The Iconic Estate, Chardonnay 12,5%
120 RON
Rhein Extra Brut Rose, The Iconic Estate, Pinot Noir 12,5%
120 RON
Grande Vento Prosecco Extra Dry 11%
146 RON

ȘAMPANII
CHAMPAGNES- 750ml
Moet & Chandon Brut Imperial 12%
670 LEI
Dom Pérignon Brut Millésime 2008 12,5%
2350 LEI

* Unele ingrediente ar putea fi congelate
* Some ingredients may be frozen in the market

VINURI LA STICLĂ
WINES BY THE BOTTLE
VINURI ALBE / WHITE WINES- 750ML
Nocturne, Purcari, Sauvignon Blanc 12% 125 RON
Condimentat cu arome florale, bine conturate și încadrate în aciditatea echilibrată a vinului.
Spiced with floral aromas, well defined and balanced acidity in the wine.
Solo Quinta, Recas, Feteasca Regala, Merlot, Muscat Ottonel,
Chardonnay, Sauvignon Blanc 13,5% 220 RON
Este un cupaj încântător, care combină elegant cinci soiuri de struguri. Notele de caise, piersici,
mango şi gutui sunt învăluite în tente de flori de salcâm şi de soc.
It is a delightful blend that elegantly combines five varieties of grapes. Notes of apricot, peach, mango
and quince are enveloped in hints of acacia and elderflower.
Mănăstirea Rohrb, Crama Gitana, Riesling 14% 246 RON
Limpede cristalin, galben pai, intens, cu aroma de miere, piersică, coajă de portocală și fân proaspăt
cosit, cu un buchet intens de flori de câmp.
Clear crystalline, straw yellow, intense, with the aroma of honey, peach, orange peel and freshly
mowed hay, finished with an intense bouquet of wildflowers.
La Petite Sophie, Gitana, Chardonnay, Feteasca Regala, Riesling 14% 178 RON
Intens parfumat, buchetul etalează note de trandafir, coajă de portocală, flori de salcâm şi accente
ierboase.
Intensely perfumed, the bouquet gives notes of rose, orange peel, acacia flowers and grassy accents.
Cuvee Experience, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat 13,5% 136 RON
Strugurii Sauvignon Blanc și Muscat sunt responsabili cu notele intens aromate şi cu postgustul
prelung, care înnobilează pur şi simplu degustarea.
The Sauvignon Blanc and Muscat grapes are responsible for the intensely fragrant notes and the long
aftertaste of candied citrus peels.
Theia, The Iconic Estate, Chardonnay 14% 137 RON
Vinul este maturat în butoaie de stejar american, ceea ce îi conferă acele note vanilate și
condimentate.
The wine is aged in American oak barrels, which gives it those vanilla and spicy characteristics.
Muscat Ottonel, Crama Gabai 13,5% 179 RON
Vinificat în sec, deosebit de aromat și îmbietor datorită aromelor de flori de portocal, flori de soc și
lămâie proaspătă reconfortantă în palat.
Dry vinified, particularly fragrant and inviting thanks to the aromas of orange blossoms, elderflower
and comforting fresh lemon aftertaste.
Chardonnay barrique, Crama Gabai 14% 192 RON
Un vin cu o culoare galben pai și reflexe verzui, destul de expresivă datorită măturării parțiale în
butoaie de stejar, olfactiv impresionează cu note intens vegetal, florale și fructate.
A wine with a straw yellow color and greenish reflections, quite expressive due to the partial
maturation in oak barrels, olfactory impressions with intensely vegetal, floral and fruity notes.
Chardonnay, Crama Gramofon 14,8% 137 RON
Chardonnay desăvârșit, cu o aciditate echilibrată ce se imbină perfect cu notele surprinzătoare de
fructe coapte, împreună oferind o experiență a gustului foarte rafinată ce merită pe deplin.
Perfect Chardonnay, with a balanced acidity that blends perfectly with the surprising notes of ripe
fruit, together offering a very refined taste experience that is fully worthwhile.

Bacanta Special Edition, Crama Gîrboiu, Șarbă 12,5% 193 RON
Cu o culoare galben-verzui superbă, aceasta Șarbă impresionează printr-o aromă primară de lime, piersică
albă, ananas, mango, completată de note inconfundabile de petale de trandafir.
With a gorgeous yellow-green color, this Șarba impresses with a primary aroma of lime, white peach,
pineapple, mango, complemented by unmistakable notes of rose petals.
Karakter, Sauvignon Blanc, Aurelia Vișinescu 12,6% 173 RON
De un galben pai strălucitor cu arome de lămâie verde, fructe tropicale, fân cosit și note minerale, acest vin te
surprinde cu un final persistent de fructe tropicale și agrișe.
With a bright straw yellow with aromas of lime, hay and mineral notes, this wine surprises you with a lingering
finish of tropical fruits and gooseberries.
Marama, Tămâioasă Românească, Domeniile Coroanei Segarcea 13% 169 RON
Vinul este obținut din struguri de pe parcele cu densitate și producție mică și caracterizat de notele clasice
de muscat și nuanțele fine de caramel.
The wine is obtained from plots with low density and production and characterized by classic geranium notes
and fine butterscotch caramel nuances.
Caii de la Letea vol. II, Sarica Niculitel, Aligote 13% 159 RON
Arome vegetale de iarbă proaspăt cosită și pământ reavăn. Gustul de fructe albe coapte și mere verzi este
echilibrat de o aciditate naturală ridicată.
Vegetable aromas of freshly mowed grass and reclaimed soil. The taste of ripe white fruit and green apples is
balanced by a high natural acidity.
Rusalcă Albă, Crama Oprișor, Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Rhein Riesling 14% 168 RON
Cu corp solid de la Chardonnay, cu arome discrete din Sauvignon Blanc, plin de viață de la Riesling, echilibrat
de Pinot Gris, cu balans fin între aciditate, alcool şi corp.
With a solid body from Chardonnay, with discreet aromas from Sauvignon Blanc, full of life from Riesling,
balanced by Pinot Gris, with a fine balance between acidity, alcohol and body.
Sauvignon Blanc, Liliac 13% 156 RON
Buchet fin parfumat, care împleteşte frumos nuanţe de flori de soc, flori de salcâm cu note de pepene galben.
Fragrant bouquet, which beautifully interweaves shades of elderflower and acacia flower, with notes of
overripe melon.
Monogram, Crama Davino, Fetească Albă 12,5% 163 RON
Un vin verde-galbui cu miros fructuos, fin, cu nuante de flori de tei si note evident minerale pe un fond de
alune usor pråjite, persistent, cu gust crocant si cremos, bine echilibrat.
A yellow green wine with a fruity, fine aroma, with shades of linden flowers and obvious mineral notes on a
background of lightly roasted hazelnuts, persistent, with a crunchy and creamy taste, well balanced.
Cleștar, Crama Dagon Clan, Feteasca Regala și Tămâioasă Românească 12,8% 143 RON
Cleștar are o strălucire aurie și degajă arome exotice de condimente orientale. Gustul este corpolent, bogat
și în același timp proaspăt cu arome de portocale caramelizate.
The wine has a golden shine and gives off aromas of oriental spices. The taste is full-bodied, rich and at the
same time fresh with aromas of burnt oranges.
Artisan, Crama Aurelia Vișinescu, Tămâioasă Românească (Dulce) 12,2% 169 RON
Acest vin autentic românesc se dechide cu un miros de trandafir și busuioc, pepene galben și citrice și are un
postgust intens de miere proaspătă de albine, lăsând în urma sa o aciditate echilibrată.
This indigenous Romanian wine opens with a scent of rose and basil, melon and citrus and has an intense
aftertaste of fresh honey, leaving behind a well rounded acidity.

* Unele ingrediente ar putea fi congelate
* Some ingredients may be frozen in the market

VINURI ROSE / ROSE WINES- 750ML
Nocturne rose, Purcari, Cabernet sauvignon, Merlot, Rară Neagră 13% 110 RON
Acest vin se distinge prin gustul suav cu note de caise, piersici, coacăze și nuanțe de fructe de pădure.
This wine is distinguished its mild taste with hints of apricots, peaches, currants and nuances of forest fruits.
Surori, Crama Gitana, Rară Neagră 13% 124 RON
Aciditatea perfect echilibrată oferă un aer proaspăt, vibrant acestui cupaj inedit cu arome subtile de cireșe,
cuișoare, căpșuni, mure și flori de soc.
The perfectly balanced acidity gives a fresh, vibrant air to this unique blend with subtle aromas of cherries,
cloves, strawberries, blackberries and elderflower.
Sole Rose, Recas, Feteasca Neagra Pinot Noir 11,5% 163 RON
Aroma de cireșe, zmeură, căpșuni, merișoare coapte, frăguțe crude, diferite nuanțe florale pun în evidență
accentul mineral pronunțat.
Aroma of cherries, raspberries, strawberries, ripe cranberries, different floral shades highlights the pronounced
mineral accent of this wine.
Muse Night Rose, Recas, Cabernet Sauvignon, Cadarca 11,5% 137 RON
Un buchet proaspăt şi vioi, unde se ghicesc arome de cireşe, rodie, fructul pasiunii, petale de trandafir şi
influenţe delicate de zmeură.
A fresh and lively bouquet, where the aromas of cherries, pomegranate, passion fruit and rose petals are
wrapped in a delicate raspberry influence.
Cuvee experience, Pinot Noir, Merlot, Domeniul Bogdan 13,2% 136 RON
Format din 2 soiuri nobile Merlot si Pinot Noir, fiecare cu farmecul său, cu arome proaspete de fragi şi zmeură.
Created with 2 noble varieties Merlot and Pinot Noir, each with its charm, fresh aromas of strawberries and
raspberries.
Miraz Rose, Crama Gabai, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir 13% 187 RON
Culoare roz pal. Olfactiv întâlnim arome de coacăze negre, mure, zmeură, agrișe și grapefruit.
Pale pink color. We find aromas of black currants, blackberries, raspberries, gooseberries and grapefruit.
Rose, Crama Gramofon, Fetească Neagră și Merlot 14,2% 142 RON
Captivant prin culoare și aromele proaspete, acest roze își dezvăluie treptat atuurile, remarcându-se în mod
deosebit prin caracterul puternic de afine.
Captivating in color and vibrant aromas, this rose gradually reveals its strengths, especially its strong character
and powerful notes of blueberry.
Karakter Rose, Crama Aurelia Visinescu, Merlot si Pinot Gris 13% 178 RON
Bogat în arome intense de zmeură, căpșuni și fragi, dar prezintă și note de mirodenii.
Rich and intense aromas of red fruit jam and a few notes of spices, followed by a long aftertaste.
Marama, Domeniile Coroanei Segarcea, Tamaioasa Rosa 12,5% 169 RON
Strugure-simbol al cramei, Tămâioasa Roză este un descendent al familiei Muscat-urilor, adaptat la pământul
Olteniei și caracterizat de arome complexe care amintesc de trandafiri și fructe roșii tinere.
Grape-symbol of the winery, Tămâioasa Roză is a descendant of the Muscat family, adapted to the land of
Oltenia and characterized by complex aromas reminiscent of roses and young red fruits.
Jiana Rose, Crama Oprisor, Pinot Noir si Cabernet Sauvignon 13% 155 RON
Acest amestec de pinot Noir si Cabernet Sauvignon se remarcă printr-o culoare roz pal plăcută, iar olfactiv se
deschide sub prospețimea notelor de cireșe albe, piersici și mango.
This mixture of Pinot Noir and Cabernet Sauvignon stands out with a pleasant pale pink color and the nose
opens the freshness of white cherries, peaches and ripe mango.
Rose, Liliac, Pinot Noir 12,5% 156 RON
Arome bogate de merişoare, coacăze şi citrice, uşor condimentate.
Rich aromas of cranberries, currants and citrus, slightly spicy.
Har Rose, Crama Dagon Clan, Cabernet Sauvignon, Syrah 12,5% 137 RON
Acest vin se deschide cu note de caise și căpșuni urmat de o aciditate proaspată și gust intens de citrice.
This wine opens with notes of apricot and strawberry followed by a crisp acidity and intense citrus taste.

ASOCIEREA VINURILOR
WINE PAIRING

Legume
prăjite

Cured
Meats

Roasted
Vegetables

Mezeluri

Sauvignon Blanc, Liliac
Caii de la Letea vol. II, Sarica Niculițel, Aligote

Tămâioasa Roza, Marama, Domeniile Coroanei
Har Rose, Crama Dagon Clan

Tămâioasă Românească dulce, Aurelia Vișinescu Comoara Pivniței, Pinot Noir, Beciul Domnesc
Merlot, Crama Gramofon
Solo Quinta, Crama Recaș

Chardonnay Barique, Crama Gabai
Mănăstirea Rohrb, Crama Gitana, Riesling

Rhein Extra Brut Imperial, The Iconic Estate
Prosecco Grande Vento Extra Dry

Flamboyant, Crama Davino
Pătrar, Domeniul Bogdan
Cabernet Sauvignon, Crama Oprișor

Unexpected 2.0, Liliac
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Chocolate
Wine,
CramaarTohani
* Some ingredients may be frozen in the market

VINURI ROȘII / RED WINES- 750ML
Saperavi, Gitana, Saperavi 14% 188 RON
Arome bogate de fructe negre, presărate cu note piperate, prune uscate, fructe negre şi ciocolată.
Rich aromas of black fruit, sprinkled with peppery notes, prunes, black fruit and chocolate
Cuvee Uberland, Cramele Recaș, Cabernet Sauvignon, Merlot 14% 289 RON
Un vin special cu un fundal de stafide si rom “anejo” caraibean, vanilie cu gust lemnos.
A special wine with a background of raisins and Caribbean “anejo” rum, vanilla with a woody finish.
Nocturne, Purcari, Rară Neagră 13% 125 RON
Nocturne se distinge prin aroma pură și intensă de fructe roșii, vișine și coacăze.
Nocturne is distinguished by the pure and intense aroma of red fruits, sour cherries and currants.

Autograf, Crama Gitana, Cabernet Sauvignon 14% 131 RON
Are taninuri din belșug și un un gust savuros, deseori descris ca piper negru și tutun.
It has sharp tannins and a savoury taste, often described as black pepper and tobacco.
Neptunus, The Iconic Estate, Syrah 13% 137 RON
Notele de piper negru si piper rosu intră într-un amestec interesant cu aromele de fructe de pădure,
eucalipt și vanilie.
The notes of black pepper and red pepper come in an interesting mix with the aromas of berries,
eucalyptus and vanilla.
Lupi, Crama Gitana, Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi 14,5% 249 RON
Buchetul este intens, bogat, cu arome de mure și fructe, la care se adaugă nuanțe de ciocolată, boabe
de cafea, lemn dulce și marochin.
The bouquet is intense, rich, with aromas of blackberries and fruits, blended with shades of
chocolate, coffee beans, licorice and leather.
Cuvee Experience, Domeniul Bogdan, Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră 15,5% 136 RON
Cu un miros complex în care se resimt atat notele de gem de vișine cât și cele vanilie sau miez de
nucă coaptă. În gust se resimt notele ușoare de scorțișoară și condimente.
With a inviting scent of cherry jam and burnt vanilla with ripe walnut kernels. The taste is light with
hints of cinnamon and spices.
Pătrar, Domeniul Bogdan, Merlot 14,9% 295 RON
Primul vin biodinamic, născut din solul cel mai bogat în humus, cernoziomul, cu capriciile climei
temperat-continentală, se arată de un roșu rubiniu intens și arome de gem de căpșune.
The first biodynamic wine, born from the soil richest in humus, chernozem, with the whims of the
temperate-continental climate, is shown by an intense ruby red and strawberry jam aromas.
Cabernet Sauvignon, Crama Gabai 13,5% 276 RON
Gustativ îl regăsim corpolent, gemos, cu tente de vanilie, tutun și ciocolată neagră, aciditate
moderată și tanini catifelați.
We find it full-bodied, juicy, with hints of vanilla, tobacco and dark chocolate, moderate acidity and
velvety tannins.
Fetească Neagră, Crama Gabai 14,5% 276 RON
Aromele de gem de prune, coacăze negre, mure, cireșe amare, cacao și lemn dulce, cu note de
vanilie, cuișoare și nucșoară, obținute în urma a 14 luni de maturare în butoaie de stejar românesc și
franțuzesc.
The aromas of plum jam, blackcurrants, blackberries, bitter cherries, cocoa, vanilla, cloves and
nutmeg, obtained after 14 months of maturation in Romanian and French oak barrels.
Merlot, Crama Gramofon 14,9% 183 RON
Un Merlot prietenos, cu un gust intens, tanini moderați si un postgust fructat și gemos. Încântă prin
culoarea puternică de roșu-rubiniu și caracterul versatil al aromelor de fructe roșii și note de piper.
A friendly Merlot, with an intense taste, moderate tannins and a juicy aftertaste. Delighted by the
strong ruby-red color and the elegant aromas of red fruits and pepper notes.

Bacanta, Crama Gîrboiu, Merlot 14,5% 198 RON
Acest Merlot este maturat în baricuri noi franțuzești și învechit câțiva ani buni în sticlă. Gustul este
pregnant cu arome de cireșe negre și cacao urmate de condimente cu tușe dulci de vanilie.
This Merlot is aged in new French barrels then aged in glass for several years. The taste is strong with
aromas of black cherries and cocoa followed by spices with sweet vanilla touch.

Anima Trei Fete Negre, Crama Aurelia Visinescu, Feteasca Neagra 14,5% 330 RON
Gustul bogat, cu nuanțe de prună, marmeladă, cafea și tabac provine din îmbinarea a trei ani diferiți
de vinificare excelentă a soiului de Fetească Neagră.
The rich taste, with shades of plum, marmelade, coffee and tobacco comes from the combination of
three different years of excellent vinification from the mother of the Feteasca Neagra.
Marama, Domeniile Coroanei Segarcea, Fetească Neagră 14% 169 RON
Vinul este tânăr și viu, cu arome complexe, cu o densitate sesizabilă, dominat de note proaspete de
fructe roșii nefiind pus în butoaie de lemn pentru a-și păstra expresia autentică.
The wine is young and lively, with complex aromas and a noticeable density, dominated by fresh notes
of red fruit. This wine is not aged in wooden barrels to keep the authentic expression of the Feteasca.
Premium Cabernet Sauvignon, Crama Oprișor 14,5% 307 RON
Culoarea acestuia este una intensă, de un rubiniu închis, cu mici inflexiuni indigo. La miros se resimt
note de cireșe negre, afine dar și note vegetale de trufe amărui.
Its color is intense, dark ruby, with small indigo inflections. The smell smells of black cherries and
blueberries is elevated by the unmistakable taste of bitter black truffle.
Drăgaică Roșie, Crama Oprisor, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah 14% 174 RON
Obținută din 4 soiuri diferite de struguri roșii, care îmbinate cu măiestrie rezultă un vin complex cu
note de cedru, ciocolată, piper, cacao, cuișoare, nucșoara, afină, coacăze, prună uscată.
Obtained from 4 different varieties of red grapes, which masterfully combined result in a complex
wine with notes of cedar, chocolate, pepper, cocoa, cloves, nutmeg, blueberries, currants, prunes.
Flamboyant, Crama Davino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra 14,5% 440 RON
Strugurii Cabernet Sauvignon, Merlot şi Fetească Neagră care intră în compoziţia sortimentului.
Buchet complex, intens, unde se remarcă note de fructe negre, stafide dulci, condimente şi accente
subtile de piper verde, mentă şi tutun.
Cabernet Sauvignon, Merlot and Fetească Neagră. Complex, intense bouquet with notes of black fruit,
sweet raisins, spices and subtle accents of green pepper, mint and tobacco.
Monogram, Crama Davino, Fetească Neagră 14,6% 194 RON
Aromele sale caracteristice sunt cele de prune uscate, în combinație cu mentă. Nuanțele de lemn de
stejar sunt cele care completează acest vin deosebit.
Its characteristic aromas are those of prunes, in combination with vegetal notes. The shades of oak
wood add depth to this wine.
Jar, Crama Dagon Clan, Fetească Neagră, Pinot Noir 14,5% 155 RON
Jar strălucește roșu-purpuriu din pahare și respiră arome intense de vișine și fructe de pădure.
Elegant, cu tanini fini și un gust îndelungatv.
Jar glows red-purple in glasses and breathes intense aromas of cherries and berries. Elegant, with
fine tannins, high acidity and long persistance.
Prince Matei, Domeniile Prince Matei, Merlot Rezerva 14,5% 298 RON
Notele de fructe de pădure, precum cele de coacăze, mure și fragi, sunt cele care deschid buchetul
olfactiv, alăturându-se tonuri sofisticate de ciocolată, cafea, vanilie şi piper negru.
The taste of currants, blackberries and strawberries are the ones that open the olfactory bouquet,
accompanied by sophisticated tones of chocolate, coffee, vanilla and black pepper.
Comoara Pivniței, Beciul Domnesc, Pinot Noir (demi-sec) 13% 178 RON
Pinot Noir este un vin roșu demisec cu gust catifelat, arome de fructe bine coapte – cireșe negre,
fragi, zmeură și afine. Maturat în budane de stejar minim 24 de luni și învechit în sticle încă 12, vinul
capătă reflexe cărămizii și violacee.
Pinot Noir is a semi-dry red wine with a velvety taste, well-ripened fruit aromas - black cherries,
strawberries, raspberries and blueberries. Aged in oak barrels for at least 24 months then aged 12
* Unele ingrediente ar putea fi congelate
years, the wine acquires reflections of brick and violet. * Some ingredients may be frozen in the market

* Unele ingrediente ar putea fi congelate
* Some ingredients may be frozen in the market

