
ALB 0,75 ml

Alb de Purcari 270
Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc 13%

Recaș Solo Quinta Alb 210
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, 
Fetească Regală 13,5% 

Jidvei Maria 190
Pinot Gris 13%

Lacerta Blanc de Noir 160
Pinot Noir 14,1%   

Avincis 150
Cramposie Selectionata 13%

Jidvei Mysterium 150
Traminer, Sauvignon Blanc 12,5%  

Serve Terra Romana 120
Fetească Albă, Sauvignon Blanc 13,5%

Liliac 120
Pinot Gris 12,5%         

Purcari 110
Pinot Grigio 14%

Vinul casei 23  / 38

ROȘU 0,75 ml

Crama Oprișor Smerenie 310
Pinot Noir, Shiraz, Dornfelder 13,5%

Crama Recaș Cuvee Uberland 280
Cabernet Sauvignon, Merlot 14%

Crama Gitana Lupi 280
Merlot, Cabernet Sauvignon, Saperavi 14,5%

Crama Purcari Negru de Purcari 270
Cabernet Sauvignon, Saperavi, Rară Neagră 13%

Crama Gitana Saperavi 220
Crama Oprișor Dragaica Roșie 190
Pinot Noir, Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon 14%          

Crama Liliac Red Cuvée 160
Merlot, Feteasca Neagra 13%

Crama Serve Terra Romana 140
Fetească Neagră 14,5%

Purcari Rară Neagră 13,5% 120
Davino Faurar 90
Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon 14,5%

Vinul casei 23  / 38

ROSE 0,75 ml

Recaș Solo Quinta Rose 210
Merlot, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Gewurtztraminer 13,5%

Crama Liliac 150
Pinot Noir 13%  

Serve Terra Romana Rose 140
Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon 12,8%

Crama Oprișor Jiana Rose 130
Shiraz, Pinot Noir 13%

Purcari Rose 120
Cabernet Sauvignon, Merlot, Rară Neagră 13,5%

Vinul casei  23  / 38

VIN SPUMANT 0,75 ml

Crama Carastelec 250
Carassia Blanc de Blancs 12.5%

Crama Carastelec 190
Carassia Rose Brut 12%



TRANSILVANIA, 
ținutul grandios de 
dincolo de păduri
Ca turist, cu o hartă în mână și puțină atenție pentru 
locurile pe care le parcurgi, descoperi că Transilvania 
seamănă cu o cetate protejată de Munții Carpați. La 
randul ei, adăpostește cetăți  și biserici străvechi. 
Aici gasești unele dintre cel mai bine conservate centre 
medievale din Europa, cu arhitectură săsească:
Brașov (centrul țarii), Sibiu fosta capitală culturală 
Europeană 2007 ori Sighișoara (unul dintre rarele 
orașe-citadela locuite din lume), bisericile forti� cate 
care se a� ă risipite prin satele transilvănene îți vor 
atrage cu siguranță atenția: Biertan, Saschiz si mai ales 
Prejmer, una dintre cele mai mari biserici forti� cate 
din sud-estul Europei. Șapte dintre cele circa 150 
de biserici forti� cate Transilvănene fac parte din 
patrimoniul Mondial UNESCO.
Transilvania este un spațiu multi etnic cunoscut 
străinilor mulțumită si scriitorului Bram Stoker și 
faimosului său conte Dracula. Filmele regizate la 
Hollywood pe tema vampirului au accentuat confuzia 
intre personaj (� ctiv) și domnitorul (real) Vlad Țepes, 
care l-ar �  inspirat pe Stoker in descrierea lui Dracula. 
O confuzie până la urma folositoare Transilvaniei, pe 
care străinii iși doresc astfel să o cunoască mai bine. 
Și te asigurăm ca nu au ce regreta, ba dimpotrivă. Tot 
de numele lui Dracula se leagă si unul dintre cele mai 
cunoscute castele ale Transilvaniei: Bran

CASTELUL BRAN
Pe urmele lui Dracula
Construit in secolul al XIV-lea de negustorii din 
Brașov pe locul unei forti� cații a cavalerilor teutoni, 
intr-un punct- cheie sub aspect strategic, pe un 
vechi drum transcarpatic comercial, Castelul Bran a 
ajuns cunoscut datorită asocierii cu legenda contelui 
Dracula.
Povestea spune că soția unui prinț care lupta împotriva 
turcilor s-a sinucis, � ind convinsă ca soțul ei a murit 
în batălie. Infuriat pe divinitate, prințul face un pact 
cu diavolul si devine un vampir nemuritor, ce va cauta 
veșnic femei asemănătoare soției care s-a omorât. 
Legenda se inspiră din � gura istorică a domnitorului 
valah Vlad (1456- 1462), supranumit Țepes pentru ca 
iși executa dușmanii prin tragere in țeapă. Adevărul 
istoric e că Vlad Țepeș a fost doar în trecere pe la 
Castelul Bran. Edi� ciul este in prezent muzeu.

SANCTUARUL 
URȘILOR
Adăpost pentru Moș 
Martin
Rezervația de urși din Zărnești adăpostește, pe circa 
60 ha, mai ales animale salvate dintr-o captivitate 
umilitoare. Parcul poate gazdui până la 100 de urși. 
Printre ei se numără Mura, o ursoaică vedetă, ce a 
dansat aproape toată viața la circ. Un alt caz este Miro, 
un pui de urs rătăcit in pădure, langă Brașov. Rezevația 
se poate vizita cu programare doar in weekend.

ÎN BRAȘOV
Orașul Coroanei
Oras turistic prin excelența. În Piața Sfatului, 
inconjurată de case in stil renascentist, baroc sau 
neoclasic, se a� ă Biserica Neagră, simbolul orașului. 
Biserica denumită „Neagră” după un incendiu, este 
considerată cel mai mare edi� ciu religios in stil gotic 
din Transilvania. În interior găsești una dintre cele 
mai mari orgi din Europa, cu 4000 de tuburi. Dintre 
forti� cațiile medievale ale Brașovului s-au păstrat 
fragmente din zidurile de centură și turnurile, botezate 
mai ales după breslele care le întrețineau: Măcelarilor, 
Cojocarilor, Postăvarilor, Fierarilor, care la acest 
moment sunt restaurate și transformate � e în muzee, 
� e in magazine sau restaurante.

ZONA VITICOLĂ 
MUNTENIA ȘI 
OLTENIA
Dealurile Munteniei și Olteniei încep de la Râmnicu 
Sărat, trec prin celebra podgorie Dealu Mare și ajung 
in vest pană la Halânga (județul Mehedinți) și in sud 
până la Segarcea (județul Dolj). Zona include opt 
podgorii (Dealu Mare, Dealurile Buzăului, Ștefănești, 
Sâmburești, Dragășani, Dealurile Craiovei, Severin, 
Plaiurile Drâncei) și produce 39,5 % din producția 
națională. Vinurile acestei regiuni se caracterizează 
printr-o accentuată personalitate aromatică și 
gustativă. Sunt renumite soiurile Crâmpoșie, Negru 
de Drăgășani, Novac, Tămâioasă Românească și altele.

ZONA VITICOLĂ 
BANAT
Dealurile Banatului cuprind o singură podgorie, 
compusă din șase centre viticole ( Jamu Mare, 
Moldova Nouă, Recaș, Silagiu, Teremia, Tirol), 
începând de la Moldova Nouă (județul Caraș- 
Severin) și ajungând până la Teremia Mare (județul 
Timiș). Aici se produc vinuri albe și roze de masă, dar 
nu lipsesc vinurile albe de calitate (Riesling Italian, 
Sauvignon Blanc, Majarcă Albă) și nici vinurile roșii 
(Cadarcă, Merlot, Pinot Noir). Sunt prezente, de 
asemenea, plantații de struguri de masă albi și roșii. 
Cele mai cunoscute vinuri sunt cele de Recaș și 
Teremia.

ZONA VITICOLĂ 
REPUBLICA 
MOLDOVA
Având forma unui strugure pe hartă, Republica 
Moldova este situată în sud-estul Europei, între 
Ucraina și România, în bazinul Mării Negre, locul 
de origine al viței-de-vie. Relieful Moldovei este 
fragmentat, predominat de dealuri joase, de podișuri 
și câmpii însorite străbătute de numeroase râușoare 
revărsate în cele două râuri Prut și Nistru, ce duc la 
Marea Neagră. Clima este continentală, pe alocuri cu 
in� uențe maritime. Situate între latitudinea 46-47˚, la 
fel ca și alte regiuni vitivinicole renumite din Europa, 
viile dispun de un terroir propice producerii vinului de 
calitate, roșu în regiunile de sud și alb preponderent în 
centrul țării.

Republica Moldova dispune de 112 mii ha de viță de 
vie, plantate cu peste 50 de tipuri de soiuri tehnice. 
Arealul viticol este repartizat în 3 regiuni vitivinicole 
istorice: Valul lui Traian (sud-vest), Ștefan Vodă (sud-
est) și Codru (centru), destinate producerii vinurilor 
cu indicație geogra� că protejată.

VINURI DE 
CALITATE 
PRODUSE ÎN 
ROMÂNIA 
România este unul dintre cei mai mari producători de 
vinuri din lume. Având în vedere variata con� gurație 
geomorfologică a teritoriului național, precum și 
diversitatea condițiilor climaterice, întâlnim diferite 
tipuri de terroir împărțite in șapte mari regiuni 
viticole care dau vinuri cu personalități distincte. În 
podgoriile românești se întâlnesc valoroase soiuri 
autohtone: Fetească Albă, Fetească Regală, Fetescă 
Neagră, Băbească Neagră, Băbească Gri, Busuioacă 
de Bohotin, Tămâioasă Românească, Grasă, 
Crâmpoșie, Șarbă, Frâncușă, Zghihară, Novac, Negru 
de Drăgășani și altele. În același timp se întâlnesc si 
soiurile internaționale cele mai renumite: Aligote, 
Riesling Italian, Riesling de Rhin, Muscat Ottonel, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot 
Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Zinfandel 
și altele.

ZONA VITICOLĂ 
TRANSILVANIA
În Podișul Transilvaniei se a� ă podgoriile: Târnave, 
Alba, Sebeș- Apold, Aiud și Lechința. Aici, la 
adăpostul arcului carpatic, temperaturile sunt 
moderate, în schimb și umiditatea este ridicată.
Este o regiune dedicată în special spumantelor 
și vinurilor albe de calitate superioară, date � ind 
toamnele lungi și însorite, precum și frecvența mare 
a putregaiului nobil in timpul maturării boabelor la 
unele soiuri. De altfel, aici, la Daneș, iși au originea 
și cele doua valoroase soiuri albe românești: Fetească 
Albă și Fetească Regală.


