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Unul dintre cele mai renu-
mite vinuri albe, de puritate 
și eleganță deosebite.

Zahăr: sec
Culoare: galben deschis cu 
reflexe verzi
Nas: proaspat si fructuos
Aroma: fructe negre și citrice
Recomandare: salate proas-
pete, pește de râu, stridii și 
scoici nefierte

One of the most famous 
white wines. A wine of great 
purity and elegance.

Sweetness: dry
Colour: gold with green 
glints
Nose: fresh and fruity
Aroma: black fruit and citrus
Recommendation: fresh 
salads, freshwater fish, raw 
oysters and shellfish

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
EAN: 3112729014361
Serving temp.: 10-11˚C

Sancerre           
Le Charme

O completare de succes a 
gamei Le Charme. Un vin 
alb rotund și moale.

Zahăr: sec
Culoare: galben deschis
Nas: floral
Aroma: citrice și fructe 
confiate
Recomandare: pește și fructe 
de mare

A successful afterthought of  
Le Charme range. A round 
and soft wine.

Sweetness: dry
Colour: light yellow
Nose: floral
Aroma: citrus and candied 
fruit
Recommendation: fish and 
seafood

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
EAN: 3112729014392
Serving temp.: 10-11˚C

Vouvray
Le Charme

FRANȚAFRANȚA

France is an envied country in terms of wine 
production and  its influence continues to be de-
cisive. Despite the many efforts other countries 
make to compete France, it still manages to be in 
top especially due to its great variety of wines, but 
nonetheles due to geographical diversification, 
to many noble grape varieties and to its history 
which built tradition in wine-making industry.

Of all 14 vintage regions in France, the big-
gest land areas dedicated to grape growing are 
Languedoc-Roussillon, Rhone Valley and Bor-
deaux, with more than 100 000 ha each. From 
the production point the view, however, the re-
gion which makes a considerable difference is 
the one known as South-West, with an annual 
wine production reaching 9,6 mill.hl, followed by 
Languedoc-Roussillon with about 9 mill. hl and 
Rhone Valley with aproxomately 6,2 mill. hl of all 
type wines produced annualy.

Franța este o țară-reper în ceea ce privește 
producția de vin și are o influență considerabilă la 
nivel global. În ciuda eforturilor pe care alte țări le 
depun pentru a concura Franța, aceasta reușește 
să se mențină în top în special datorită diversității 
deosebite a vinurilor, dar și datorită varietății 
caracteristicilor geografice, numeroaselor soiuri 
nobile din zone specifice și istoriei care a făcut 
tradiție din industria viticolă. 

Din cele 14 regiuni viticole ale Franței, cele mai 
mari suprafețe cultivate cu acest scop sunt re-
giunile Languedoc-Roussillon, Valea Ronului 
și Bordeaux, cu peste 100 000 ha fiecare. Din 
punctul de vedere al producției însă se detașează 
regiunea cunoscută sub numele de Sud-Vest, cu 
aproximativ 9,6 mil de hl, producție anuală de 
vin, urmată de Languedoc-Roussillon cu aproape 
9 mil. de hl și Valea Ronului cu aproximativ 6,2 
mil de hl vin atît alb, cât și roșu sau rose.

Un vin alb cu gust puternic 
de mosc și fum.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal cu 
reflexe verzi
Nas: proaspăt
Aroma: citrice, fructe roșii și 
flori albe
Recomandare: pește la grătar 
și prăjit, carne albă cu sosuri 
cremă și brânzeturi caprine

A wine tasting strongly of 
musk and smoke. 

Sweetness: dry
Colour: pale yellow with 
green glints
Nose: fresh
Aroma: citrus, red fruits and 
white flowers
Recommendation: grilled 
and fried fish, white meat 
with creamy sauces and goat 
cheese

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
EAN: 3112729014378
Serving temp.: 10-11˚C

Pouilly-Fumé    
Le Charme
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Bordeaux
Comté de Valois    

Sauternes
Château de Mauvin

Castelul Chambord, Valea LoireiA patra regiune ca volum de productie de vin 
din Franța este regiunea Bordeaux, cu aproape 6 
mil. de hl produși anual, din care în proporție de 
aproximativ 90% este vin roșu sau rose. 

Podgoriile de struguri care stau la baza vinurilor 
Bordeaux se întind pe o suprafață de aproxima-
tiv 120 000 ha, din care majoritatea - circa 98% 
- se află sub incidența regulilor de cultivare și 
producție AOP (Appellation d’Origine Protegee). 
Aceste standarde de calitate impun producătorilor 
măsuri foarte stricte în ceea ce privește tehnica de 
producție a vinurilor și de cultivare a strugurilor, 
iar vinurile astfel rezultate fac parte din categoria 
premium a vinurilor de cea mai înaltă calitate. 

Unul din atuurile care fac din Bordeaux o re-
giune viticolă de succes îl reprezintă poziția sa 
geografică, de-a lungul râurilor Garonne și Dor-
dogne și pe un fundament geologic calcaros, ce 
conferă solului o structură bogată în calciu.

In terms of anr nual wine production, the region 
ranked number four in France is Bordeuax, with 
about 6 mill. hl of wine, of which almost 90% is 
red or rose wine.

The vineyards which provide Bordeaux wines 
cover an area of about 120 000 ha, of which the 
majority - more than 98% - fall under the AOP 
(Appellation d’Origine Protegee) rules of wine 
making and grape growing. These quality stan-
dards set the producers very strict regulations 
regarding wine production techniques and grape 
growing methods, and therefore wines resulting 
from these soils fit the premium, highest quality 
wine category.

One of the advantages that make Bordeaux such a 
successful vintage region is its geographical expo-
sure, along Garonne and Dordogne rivers and on 
a limestone geological foundation which leads to 
a soil structure which is heavy in calcium.

Un vin alb subtil şi delicat.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu
Nas: floral
Aroma: fructe confiate
Recomandare: foie gras şi 
brânzeturi

A subtle and balanced wine.

Sweetness: dry
Colour: golden yellow
Nose: floral
Aroma: candied fruit
Recommendation: foie
 gras and cheese

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
EAN: 3211209189831
Serving temp.: 12-14˚C

Un vin roșu, cupaj de Caber-
net Sauvignon și Merlot.

Zahăr: sec
Culoare: roșu intens
Nas: fructe roșii
Aroma: coacăze negre și 
zmeură
Recomandare: carne roșie

A blend of Cabernet Sauvi-
gnon and Merlot.

Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose: red fruits
Aroma: blackberries and 
raspberries
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
EAN: 3211201039462
Serving temp.: 16-18˚C

Saumur           
Champigny AOC      

Un vin roșu obținut din 
Cabernet Franc după o 
perioadă de fermentație de 3 
săptămâni.

Zahăr: sec
Culoare: roșu strălucitor
Nas: fructe de pădure
Aroma: fructuos, taninos
Recomandare: carne roșie 
sau albă și brânzeturi, pește 
la grătar

A wine made of Cabernet 
Franc after a 3 week fermen-
tation period.

Sweetness: dry
Colour: bright red
Nose: berries
Aroma: fruity, tannic
Recommendation: red or 
white meat and cheese, 
grilled fish

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
EAN: 3112729003129
Serving temp.: 16-17˚C
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Un vin roșu sec elegant, 
simplu și ușor de băut.
Zahăr : sec
Culoare: roșu aprins
Nas : coacăze negre, căpșuni

Aromă: amplu, bine echili-
brat, fructe coapte
Recomandare : mezeluri, 
carne, brânză

An elegant dry red wine, a 
straightforward easy drink-
ing wine.
Sweetness :  dry
Colour : vivid deep red
Nose : blackcurrants, 
strawberries
Aroma: Ample, well-bal-
anced palate, riped  fruits
Recommendation: charcute-
rie, meat, cheese
Alcohol degree: 12.5%
Volume: 75 cl
Vineyard : Bordeaux
EAN : 3180280449762
Serving temp. :15° C

Un vin roze intens reprezen-
tativ pentru regiunea Anjou. 
A nu se congela pentru a nu 
distruge aromele.

Zahăr: sec
Culoare: rose strălucitor
Nas: floral
Aroma: căpșuni, cireșe și 
zmeură
Recomandare: midii, creveți, 
fripturi, deserturi 

An intense rose wine typical 
of Anjou area. Freezing is not 
recommended, as it destroys 
the flavor.

Sweetness: dry
Colour: bright rose
Nose: floral
Aroma: strawberry, cherry 
and raspberry
Recommendation: mussels, 
cooked meat, desserts

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Loire Valley
EAN: 3211209217602
Serving temp.: 10-11˚C

Mas Fleurey
Côtes de Provence DOC
Un vin roze, cupaj de cele 
mai bune soiuri meditera-
neene: Cinsault, Grenache 
și Syrah.  
Zahăr: sec
Culoare: rose
Nas: fructe roșii cu note 
florale
Aroma: amplu, puternic, 
fructat și bine echilibrat
Recomandare: salate, 
fructe de mare, cod și miel 
prăjit

Fermentația se desfășoară la 
temperaturi scăzute în cuve de 
oțel inoxidabil controlate termic, 
folosind  tulpini special selectate 
de drojdie.

Zahăr: sec
Culoare: galben pai cu reflexii aurii
Nas: note de miere 
Aroma: plin și neted 
Recomandare: carpaccio de ton, 
dorada cu lamâie, brânză de capră

Fermentation is conducted at low 
temperatures in temperature con-
trolled stainless steel vats using 
specially selected strains of yeast.

Sweetness: dry
Colour: clear pale gold
Nose: notes of honey
Aroma: full and smooth
Recommendation: carpaccio of 
tuna, sea bream with lemon, or 
goat’s cheese.

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Chablis
EAN: 3211209219620
Serving temp.: 10˚C

Chablis Maison 
Louis Girard      

Malesan Merlot     Rosé d’Anjou      
Famille Castel

A rose wine, blend of the 
best Mediterranean variet-
ies: Cinsault, Grenache 
and Syrah.
Sweetness: dry
Colour: rose
Nose: red fruits with floral 
tinge
Aroma: full, strong, fruity 
and well balanced
Recommendation: salads, 
seafood, tuna and roasted 
lamb

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Provence
EAN: 3211209166160
Serving temperature: 16-17˚C
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Bordeaux
Laville Pavillon

Baron de      
Lirondeau

Baron de      
Lirondeau

Un vin roşu, sec deose-
bit, reprezentativ pen-
tru regiunea Bordeaux  
Zahăr: sec
Culoare: roşu grena
Nas: floral
Aroma: fructe de 
pădure
Recomandare: vânat, 
carne roşie și brânzeturi

Un cupaj roșu demidulce.
Zahăr: demidulce
Culoare: roșu intens
Nas: fructe negre
Aromă: fructe roșii
Recomandare : aperitiv, pre-
parate cu sos și deserturi

A medium sweet red blend.
Sweetness : medium sweet
Colour : deep red
Nose : black fruits
Aroma: red fruits
Recommendation: aperitif, 
dishes with sauce and 
deserts

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 0,75l
Vineyard: Bordeaux
EAN: 3107874905145
Serving temp. : 16-18° C

Un cupaj alb demidulce.

Zahăr: demidulce
Culoare: galben pal
Nas: fructuos
Aroma: fructe coapte
Recomandare: peşte şi carne 
albă

A medium sweet white 
blend.

Sweetness: medium sweet
Colour: pale yellow
Nose: fruity
Aroma: riped fruits 
Recommendation: fish and 
white meat

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Bordeaux
EAN: 3107874906111
Serving temp.: 10-12˚C

A distinct red wine, 
representative for Bor-
deaux region.
Sweetness: dry
Colour:  garnet red
Nose: floral
Aroma: berries
Recommendation: 
game, red meat and 
cheese

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Bordeaux
EAN: 3198129235834
Serving temperature: 16-18˚C

Muscadet Sévre et 
Maine Sur Lie 

Un vin obținut prin tehnica Sur 
lie prin depozitarea lui în butoaie 
de stejar direct pe drojdie, fără un 
proces de filtrare a vinului, ceea 
ce adaugă prospețime și catifelare 
vinului, îmbunătățind culoarea și 
claritatea.
Zahăr: sec
Culoare: galben cu reflexe verzui
Nas: flori albe și fructe 
Aroma: fructe proaspete
Recomandare: servit alături de scoici 

A wine obtained through Sur lie 
technique, by storing it in oak 
barrels directly  on yeast, without 
filtering the wine. This process adds 
freshness and softness to the wine 
and imporves its colour and clarity.
Sweetness: dry
Colour: yellow with green glints
Nose: white flowers and fruits
Aroma: fresh fruit
Recommendation: served with clams, 
reveals all its elegance

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Loire Valley
EAN: 3032668131724
Serving temperature: 10-11˚C
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Montgolfier VDP
Cabernet Sauvignon 

Chevalier FontagnacBordeaux, Chateau
Latour Camblanes

Podgorie în regiunea Languedoc Roussillon, Franta

In terms of quantities, French wine named with 
the local wine title Pays d’Oc, is responsible for 
most exports from France. This increase in glob-
al demand rate occurs in the most common ar-
eas of the world: Australia, New Zealand, United 
States and Chile.
Wine Pays (VDP) is a native of Languedoc-
Roussillon region with a share of 80% of total 
production. The production has  lax regulations 
which allows the wine to be obtain from non-
traditional grapes obtain or mixtures of varieties 
with international origin.
Regulations regarding the labeling VDP’s are 
much less severe than the AOC (Appellation 
d’origine contrôlée) marketing rules allow to 
be mentioned on the label Sud de France due to 
higher quality wine production in this area.

Un Bordeaux de succes, 
75% Merlot și 25% Cabernet 
Sauvignon.

Zahăr: sec
Culoare: roșu grena
Nas: neted și echilibrat
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: rață cu sos 
de cireșe

A successful Bordeaux 75% 
Merlot and 25% Cabernet 
Sauvignon.

Sweetness: dry
Colour: garnet red
Nose: smooth and balanced
Aroma: berries
Recommendation: roast 
duckling with cherry sauce

Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard: Bordeaux
EAN: 3211209136347
Serving temp.: 16-18˚C

Un Cabernet Sauvignon 
100%, vinificat în stil 
modern.

Zahăr: sec
Culoare: roșu grena profund
Nas: puternic
Aroma: fructe negre bine 
coapte, condimente
Recomandare: miel prăjit, 
friptură condimentată

A 100% Cabernet Sauvignon 
vinified in a modern style

Sweetness: dry
Colour: deep garnet red
Nose: strong
Aroma: riped black fruits, 
spices
Recommendation: roasted 
lamb, spicy steak

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Provence
EAN: 3211206119685
Serving temp.: 16˚C

Un vin roșu sec obținut din 
struguri culeși mecanic, un cupaj 
între Merlot și Cabernet.
Zahăr : sec
Culoare: rubiniu cu reflexii violet
Nas: intens
Aromă: gust fructat, suplu și 
rotund
Recomandare : carne albă și roșie, 
păsări sau vânat, brânzeturi

A dry red wine obtained from 
mechanically harvested grapes, 
a blend between Merlot and 
Cabernet.
Sweetness :dry
Colour : ruby with violet reflec-
tions
Nose : intens
Aroma: fruity taste, supple and 
round
Recommendation: red and white 
meats, poultries or game, cheeses

Alcohol degree:12 %
Volume: 75 cl
EAN : 3760050802005
Serving temp. : 16° C

Sub raport cantitativ, vinul francez, cu titula-
tura locală Vin de Pays d’Oc, este responsabil 
pentru majoritatea exporturilor care provin 
din Franța.  Această creștere a cererii la cotă 
mondială survine din cele mai răspândite zonele 
ale lumii: Australia, Noua Zeelandă, Statele 
Unite și Chile. 
Vinul de Pays (VDP) este originar din regiunea 
Languedoc-Roussillon având un procent de 80% 
în totalul producției.  Având reglementări de 
producție mai indulgente este permisă obținerea 
lui din struguri de categorii netradiționale 
sau chiar amestecuri dintre soiuri de sorginte 
internațională. 
Reglementările privitoare la etichetarea VDP-
urile sunt mult mai puțin severe decât ale  AOC 
(Appellation d’origine contrôlée), regulile de 
marketing permițând să fie menționat Sud de 
France  pe etichetă ca urmare a creșterii calității 
producției în această zonă viticolă.
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Montgolfier Chardonnay
Vin de Pays DOC

Côtes du Rhone
Grenache- Syrah

Châteauneuf-du-
Papes

Vieux Père

Un vin alb, sec minunat 
echilibrat, bogat în arome 
tipice mediteraneene.  
Zahăr: sec
Culoare: galben auriu cu 
nuanțe de cupru
Nas: floral intens și com-
plex
Aroma: citrice
Recomandare: pește grătar 
și păsări de curte

A beautifully balanced 
white dry wine, rich in 
specific Mediterranean 
flavours.
Sweetness: dry
Colour:  golden yellow 
with copper shades
Nose: intense floral and 
complex
Aroma: citrus
Recommendation: grilled 
fish and poultry

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Provence
EAN: 3211203446893
Serving temperature: 10-11˚C

Un cupaj foarte reușit care ia 
de la cele două soiuri partea 
cea mai valoroasă.

Zahăr: sec
Culoare: grena intens
Nas: puternic
Aroma: rotund și bine 
structurat 
Recomandare: carne roșie și 
brânzeturi

A very succesful blend which 
embeds the most worthy of 
the two varieties.

Sweetness: dry
Colour: deep garnet
Nose: strong
Aroma: round and well 
structured
Recommendation: red meat 
and cheese

Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard: Rhône Valley
EAN: 3211201046611
Serving temp.: 18˚C

Este cel mai cunoscut brand 
francez în domeniul vinului.

Zahăr: sec
Culoare: roșu
Nas: fructe roșii
Aroma: fructe roșii coapte 
Recomandare: carne roșie

It is the most famous french 
wine brand.

Sweetness: dry
Colour: red
Nose: red fruits
Aroma: ripe red fruits
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Rhône Valley
EAN: 3211209219774
Serving temp.: 16-18˚C

Un vin roșu obținut din 50% 
Cardigan și 50% Grenace. Este 
invechit in butoaie de oțel 
timp de 12-14 luni.
Zahăr : sec
Culoare: rubiniu deschis 
Nas: Prune, coacăze, cu o 
atingere ușoară de nuci
Aromă: fructe roșii, taninuri 
cu o structură plăcută
Recomandare : carne roșie, 
vânat și brânză

A red wine obtained from 
50% Cardigan and 50% 
Grenace.  It’s aged in steel vats 
for 12-14 months.
Sweetness : dry
Colour : bright ruby
Nose : Plums , gooseberry 
with a slight touch of nuts
Aroma: Red fruits , tannins 
and nice structure
Recommendation: Red meat, 
game and cheese

Alcohol degree:12 %
Volume: 75 cl
EAN : 3760232101452
Serving temp. : 17-18° C
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Elysée Spumant
Brut France

Caracteristica acestui produs deosebit este 
aroma și gustul său constant de la un an la 
altul. Vinul obținut 100% din struguri Ugni 
Blanc este produs și îmbuteliat în Franța.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal cu nuanțe de galben pai
Nas: floral, fructat și proaspăt
Aroma: fructe de citrice și mere verzi
Recomandare: aperitive, pește, salate și 
deserturi

This wine’s special feature is its aroma 
and taste which are constant year by year. 
Obtained 100% from Ugni Blanc variety, this 
wine is produced and bottled in France.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow with glints of straw yellow
Nose: floral, fruity and fresh
Aroma: citrus fruits and green apples
Recommendation: starters, fish, salads, 
desserts

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Champagne
EAN: 3438931003369
Serving temp.: 10-11˚C

Un vin spumant demisec la un raport 
calitate preț deosebit. Vinul obținut 100% 
din struguri Ugni Blanc este produs și 
îmbuteliat în Franța.

Zahăr: demisec
Culoare: auriu deschis
Nas: vanilie, stejar, condimente
Aroma: subtilă de vanilie, cireșe și prune
Recomandare: aperitive, carne, brânză, 
deserturi

A medium sparkling wine at an attractive 
price to quality ratio. Obtained 100% from 
Ugni Blanc variety, this wine is produced 
and bottled in France

Sweetness: medium dry
Colour: bright golden
Nose: vanilla, oak and spices
Aroma: subtle vanilla, cherries and plums
Recommendation: starters, red meat, 
cheese, desserts

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Champagne
EAN: 3438931003376
Serving temp.: 10-11˚C

Elysée Spumant
Demisec France

Champagne is a sparkling wine produced from 
grapes grown in the Champagne region of France 
following rules that demand secondary fermen-
tation of the wine in the bottle to create carbon-
ation. 
The primary grapes used in the production of 
Champagne are Pinot noir, Chardonnay and Pi-
not Meunier. Champagne appellation law only al-
lows grapes grown according to appellation rules 
in specifically designated plots within the appella-
tion to be used in the production of Champagne. 
Champagne first gained world renown because 
of its association with the anointment of French 
kings. Royalty from throughout Europe spread 
the message of the unique sparkling wine from 
Champagne and its association with luxury and 
power in the 17th, 18th and 19th century. The lead-
ing manufacturers devoted considerable energy 
to creating a history and identity for their wine, 
associating it and themselves with nobility and 
royalty. 

Champagne este un vin spumant produs din 
struguri cultivați în regiunea franceză Cham-
pagne după reguli care vizează dubla fermentare 
a vinului in sticlă pentru a crea carbonatare.
Principalele soiuri din care se produce acest tip de 
vin sunt Pinot noir, Chardonnay și Pinot Meunier. 
Legea apelațiunii Champagne permite utiliza-
rea  în producția acestui vinul doar a acelor stru-
guri cultivați conform regulilor apelațiunii, pe 
terenurile desemnate în mod special pentru aces 
scop.
Champagne și-a câștigat renumele ca urmare 
a asocierii lui cu momentul mirungerii regilor 
francezi. Regalitatea din întreaga Europă a trans-
mis mesajul acestui vin spumant din Champagne 
și asocierea lui cu luxul și puterea secolelor 17, 18 
și 19. Ca urmare principalii producători au inves-
tit resurse și energie în direcția creării istoriei și 
identității acestui vin, asociind vinul și pe ei înșiși 
cu nobilitatea și regalitatea/. 

CHAMPAGNE
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Veuve Leroy
Champagne

Charles Volner
Brut France

Charles Gabriel
Prestige

Cel mai renumit producător de vin spumant 
din Germania, Grupul Schloss Wachenheim AG, 
produce o varietate largă de produse. În recuzita 
sa se numără vinul, vinul fără alcool, băuturile 
spirtoase și o sumedenie de băuturi ce pornesc 
de la vin. Faptul recunoscut internațional este 
productivitatea sa remarcabilă, acoperind piețe 
din peste 80 de țări din toate continentele.

În Franța, profitul anual rezultat în urma afac-
erilor cu vin din Champagne se ridică anual la 
4 miliarde de euro, pământul fiind extrem de 
valorizat și prețuit, rare sunt cazurile în care 
acesta este vândut. Dacă facem un bilanț al 
acestei companii, putem afirma fără preget că 
distribuie peste 800.00o sticle pe mapamond în 
fiecare zi.

The most famous sparkling wine producer in 
Germany is Schloss Wachenheim Group AG 
which  manufactures a wide variety of products. 
In its line are included wine, non-alcoholic wine, 
spirit drinks and a lot of drinks that start from 
wine. The fact that is internationally recognized 
is the outstanding productivity, covering mar-
kets in over 80 countries from all continents.

In France, the annual profit resulting from the 
Champagne wine business is amounted to 4 bil-
lion euros annually, the land is extremely valued 
and prized, rare are the cases where it is sold. If 
you take stock of this company, we can say with-
out zeal that 800.000 of  bottles are distributed 
over the world every day.

O șampanie deosebită de 
calitate înaltă, obținută din 
struguri Pinot Noir. Produsă 
în Franța.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu
Nas: fructat
Aroma: fructe
Recomandare: aperitive și 
deserturi

A special high quality 
champagne obtained from 
Pinot Noir variety. Produced 
in France. 

Sweetness: dry
Colour: golden yellow
Nose: fruity
Aroma: fruits
Recommendation: starters 
and desserts 

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Champagne
Serving temp.: 10˚C

Produsă 100% din struguri 
Chardonnay, aceasta este o 
șampanie „blanc de blanc” 
- șampanie produsă din stru-
guri albi, dintre care cei mai 
nobili sunt Chardonnay. 

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu
Nas: fructat
Aroma: fructe
Recomandare: aperitive și 
deserturi

Obtained 100% from 
Chardonnay variety, this is 
a 100% ”blanc de blanc” - 
Champagne made from white 
grapes, amongst which char-
donnay is the highest end). 

Sweetness: dry
Colour: golden yellow
Nose: fruity
Aroma: fruits
Recommendation: starters 
and desserts 

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Champagne
Serving temp.: 10˚C

O șampanie ambalată foarte 
practic, ușor de deshis, ușor 
de transportat, ideală pentru 
un picnic romantic.

Zahăr: sec 
Culoare: galben pai
Nas: fructat
Aroma: fructe
Recomandare: aperitive, pește 
și deserturi

A very practical champagne, 
easy to open, easy to carry, 
ideal for a romantic picnic. 

Sweetness: dry
Colour: straw yellow
Nose: fruity
Aroma: fruits
Recommendation: starters, 
fish, desserts

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 20 cl
Region: Champagne
Serving temp.: 8-10˚C
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Barbera d’Asti 
Ca Bianca

n 

ITALIA

Italian wine history spawns over 3000 years and 
it is a certainty that Italy remains one of the top 
wine producers. After France, Italy produces and 
consumes more wine than any other nation.

Nowadays, when the wine universe is dominated 
by a few international varieties, Italy continues 
to promote the local ones, due to their value. Ar-
neis, Garganega, Moscato, Pinot Grigio, Barbera, 
Montepulciano, Nero d’Avola are only a couple of 
examples.

In terms of wines, one of the most well known 
Italian wines is Chianti, which dates since the 13th 
century. Originating from Tuscany, Chianti is a 
DOCG wine (Denominazione di Origine Control-
lata e Garantita), blend of Sangiovese, Malvasia 
and Trebbiano, in certain proportions. The re-
ceipe, however, was introduces by the prime min-
ister Bettino Ricasoli in 1867 and is now the basis 
for DOCG regulations.

Italia se bucură de o istorie viticolă de peste 
3000 de ani, ceea ce concură la poziția sa în topul 
primilor trei producători de vin. După Franța, Ita-
lia produce și consumă mai mult vin decât oricare 
altă națiune.
Deși în prezent în lumea vinului sunt recunos-
cute și dominante o serie de soiuri internaționale,  
în Italia accentul este pus pe promovarea celor 
locale, datorită particularităților acestora. Ar-
neis, Garganega, Moscato, Pinot Grigio, Barbera, 
Montepulciano, Nero d’Avola sunt doar câteva din 
soiurile locale italienești care atestă acest lucru.
În ceea ce privește vinurile italienești, unul din 
cele mai renumite pe plan internațional este Chi-
anti, având o istorie bogată ce datează din sec. al 
XIII-lea. Originar din regiunea Toscana, Chianti 
este un vin DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita) cupaj din soiurile Sangio-
vese, Malvasia și Trebbiano, în diferite proporții. 
Rețeta, care cu mici modificări este baza regulilor 
DOCG, a fost descoperită de prim ministrul Bet-
tino Ricasoli, în anul 1867.

Este un vin roșu bine 
echilibrat, recunoscut pentru 
aroma sa delicată.

Zahăr: sec
Culoare: rubiniu deschis
Nas: fructe roșii
Aroma: dulce cu note picante 
Recomandare: aperitiv, 
pizza, gâscă, rață, brânză 
franțuzească Livarot

It is a well-balanced red 
wine, notable for its soft and 
attractive flavour.

Sweetness: dry
Colour: bright deep ruby
Nose: red fruits 
Aroma: sweet with spicy 
notes
Recommendation: ap-
petizers, pizza, goose, duck, 
Livarot french cheese

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8000160602948
Serving temp.: 18˚C

Gavi di Gavi
Ca Bianca

Acest vin sec este bijuteria 
albă a coroanei Piemonteze. 
DOCG din 1998.

Zahăr: sec
Culoare: galben verzui
Nas: fructuos, stafide 
Aroma: stafide verzi, polen 
Recomandare: aperitive 
calde, pește afumat și carne 
albă.

This dry wine is Piedmont’s 
white crown jewel. DOCG 
since 1998.

Sweetness: dry
Colour: greenish yellow
Nose: fruity, raisins 
Aroma: green raisins, pollen
Recommendation: hot 
appetizers, smoked fish and 
white meat

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8000160602917
Serving temp.: 12-14˚C

Teis Barbera 
D’Asti Ca’Bianca

Un vin roșu obtinut 100% din 
struguri Barbera. Este  ușor de 
băut , dar în același timp  are o 
structură   consistentă.
Zahăr : sec
Culoare : roșu rubiniu cu nuanțe  
violet
Nas : fructat
Aromă: note de cireș ,coacăze 
negre și indicii de petale de 
trandafir  
Recomandare : preparate din 
carne roșie

A red wine made of 100% Bar-
bera grapes. It is easy to drink, 
but, at the same time, with 
plenty of structure.
Sweetness : dry
Colour : ruby red - violet hues
Nose : fruity
Aroma : notes of cherries and 
blackcurrants and hints of rose 
petals
Recommendation : red meat 

Alcohol degree: 13.5%
Volume: 75 cl
Vineyard : Piedmont
EAN : 8000160602948
Serving temp. : 16-18°C
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Moscato d’Asti
Ca Bianca

Este un vin alb, dulce și sărac în 
alcool produs în provincia Asti 
din struguri Moscato Bianco.

Zahăr: dulce
Culoare: galben pai
Nas: floral 
Aroma: flori albe, miere 
Recomandare: tarte din fructe, 
biscuiți, prăjituri cu alune și 
produse de patiserie

It is a white wine, sweet and 
poor in alcohol obtained in Asti 
province, out of Moscato Bianco 
grapes.

Sweetness: sweet
Colour: straw yellow
Nose: floral 
Aroma: white flowers, honey
Recommendation: fruit tarts, 
biscuits, hazelnut cakes and 
oven-baked pastries

Alcohol degree: 5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8000160602993
Serving temp.: 6-8˚C

Barolo
Ca Bianca

Barolo este cel mai bun vin 
roșu din zona Piedmont.

Zahăr: sec
Culoare: roșu grena intens 
și bogat
Nas: elegant, vanilie, fructe 
Aroma: fructe roșii, cireșe 
dulci și coapte 
Recomandare: carne roșie, 
paste cu sos de carne, 
brânzeturi

Barolo is the best red wine 
made in Piedmont area.

Sweetness: dry
Colour: intense and rich 
garnet red
Nose: elegant, vanilla, fruit 
Aroma: red fruits, sweet 
riped cherries 
Recommendation: red meat, 
pasta with meat sauce, 
cheeses

Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8000160603051
Serving temp.: 16-18˚C

Chianti Fontale
Machiavelli

Unul din vârfurile vinurilor 
etichetate Chianti.

Zahăr: sec
Culoare: roșu grena
Nas: lung și neted 
Aroma: boabe de cafea, 
ciocoalată, tutun 
Recomandare: carne roșie, 
vânat și brânzeturi maturate

One of the top Chianti 
labeled wines.

Sweetness: dry
Colour: garnet red
Nose: long and smooth 
Aroma: coffee beans, choco-
late, tobacco
Recommendation: red meat, 
game and mature cheeses

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tuscany
EAN: 8000160679209
Serving temp.: 16-18˚C

Amarone
Galtarosa

A wine produced from Corvina 
and Rondinella grapes. The 
bunches are picked by hand 
around the end of September, 
placed in wooden boxes left to 
dry naturally for four months.
Sweetness : dry
Colour : intense red
Nose : fruity
Aroma : dark berries, herbs, 
ripe fruit aromas, with notes of 
pine needles 
Recommendation : ideal with 
meats, stews and mature 
cheese

Alcohol degree: 15.5%
Volume: 75 cl
Vineyard : Valpolicella
EAN : 8000160688218
Serving temp. : 18°C

Un  vin  produs din   combinația 
a două  soiuri de struguri , 
Corvine și Rondinella.  Ci-
orchinii sunt culeși  manual 
spre sfârșitul lui septembrie și 
așezați în cutii de lemn să se 
usuce  natural încă  patru luni . 
Zahăr : sec
Culoare : roșu intens
Nas : fructat
Aromă: fructe de pădure, plante 
aromatice, arome de fructe 
coapte, cu note de ace de pin
Recomandare : carne, legume 
înăbușite și brânzeturi maturate
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Merlot
Bolla

Un vin din struguri cultivați 
în N-E Italiei, fermentat timp 
de o săptămână și învechit 
timp de 4 luni.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu deschis
Nas: vanilie și cuișoare 
Aroma: merișor, cireșe, prune 
și zmeură
Recomandare: pește gras, 
paste cu sos roșu și brânzeturi

A wine based on grapes raised 
in N-E Italy, fermented for 1 
week and aged for 4 months.

Sweetness: dry
Colour: bright ruby red
Nose: vanilla and clove
Aroma: cranberries, cherries, 
plums and raspberries
Recommendation: fatty fish, 
pasta with red sauce, cheeses

Alcohol degree: 13%
Volume: 0,187 l
Vineyard: Veneto
EAN: 080516660196
Serving temp.: 18˚C

Tufaie Soave 
Superiore Bolla

Un vin cu o intensisate aparte, 
importanță și evoluție uimitoare 
în anii viitori.
Zahăr : sec
Culoare: galben pai; auriu
Nas : flori de păducel și note 
dulci de fructe coapte 
Aromă: plin, moale, rotund și 
persistent
Recomandare : fructe de mare, 
pește de mare dar cu gust deli-
cat, carne albă
A wine of particular intensity, 
importance and  the amazing  
evolutionary potential in the 
years ahead.
Sweetness : dry
Colour : Straw yellow with 
golden hues
Nose : hawthorn flowers and 
sweet notes of ripe fruit
Aroma: warm, velvety and full-
bodied to taste 
Recommendation: seafood, sea 
fish with a delicate flavor, but 
also with white meat
Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard :  Veneto
EAN : 8008960156128
Serving temp. :12-14° C

Pinot Grigio 
Bolla

Acest vin surprinde savoarea, 
prospețimea și claritatea 
soiului Pinot Grigio.
Zahăr: sec
Culoare: galben pal cu nuanțe 
verzi
Nas: fructe 
Aroma: pepene galben, mere 
coapte și pară 
Recomandare: carne de 
pasăre, vită, pește, fructe de 
mare, brânzeturi

This wine captures the char-
acter, freshness and crispenss 
of Garganega grapes.
Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fruity
Aroma: melon, ripe apple, 
pear
Recommendation: poultry, 
veal, fish, shellfish, cheeses
Alcohol degree: 12%
Volume: 0,187 l
Vineyard: Veneto
EAN: 080516660295
Serving temp.: 12-14˚C

Prosecco
Bolla

Vin spumant, deosebit 
de agreabil și plăcut, 
obținut din struguri 
culeși manual din zona 
Conegliano.
Zahăr: sec
Culoare: galben-pai pal
Nas: citrice
Aroma: fructe exotice 
Recomandare: aperi-
tive și prânzuri ușoare și 
informale

A very delighful sparkling 
wine, obtained from 
hand picked grapes in 
Conegliano region.
Sweetness: dry
Colour: pale straw-yellow
Nose: citrus
Aroma: exotic fruits
Recommendation: finger- 
foods and light, informal 
lunches

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8008960246010
Serving temp.: 12-14˚C
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Amarone
Bolla

Pinot Grigio
Bolla

Bardolino Chiaretto
Bolla

An aristocratic wine with 
cherry, raisin, plum and 
tobacco flavours.

Sweetness: dry
Colour: brown tinted 
violet
Nose: berries
Aroma: wild strawberries
Recommendation: red 
meats, roast and grilled 
dishes, game and all long 
seasoned cheeses

Alcohol degree: 15%
Volume: 75 cl
Vineyard: Veneto
EAN: 8008960187726
Serving temperature: 18˚C

Un vin aristocratic, cu 
aromă de cireșe, stafide, 
prune și tutun.

Zahăr: sec
Culoare: violet cu tente 
maronii
Nas: fructe de pădure
Aroma: căpșuni sălbatice
Recomandare: carne 
roșie, preparate prăjite și 
pe grătar, vânat și brân-
zeturi condimentate

Un vin cu o prospețime, 
claritate și arome deosebite. 
Este o alegere atrăgătoare 
într-o zi caldă de vară.

Zahăr: sec
Culoare: galben-pai pal
Nas: generos și echilibrat
Aroma: citrice, lămâie, lime 
și piersici 
Recomandare: carne pasăre, 
pește, salate și paste cu 
usturoi

A fresh, clear and special 
flavored wine. An attractive 
choice in hot summer day.

Sweetness: dry
Colour: pale straw-yellow
Nose: generous and balanced 
Aroma: citrus, lemon, lime 
and peaches
Recommendation: poultry, 
fish, salad and pasta with 
garlic

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Piedmont
EAN: 8008960246010
Serving temp.: 12-14˚C

Un vin clar și fructat, ideal 
pentru regimurile meditera-
neeene ușoare și moderne.

Zahăr: sec
Culoare: roz corai
Nas: floral, trandafiri și 
violete
Aroma: cireșe amare 
Recomandare: aperitive, 
pește și carne albă rece

A clean and fruity wine, an 
ideal partner for modern and 
light Mediterranean diet.

Sweetness: dry
Colour: coral pink
Nose: floral, trandafiri și 
violete
Aroma: wild cherries
Recommendation: first 
courses, fish and cold white 
meats

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Veneto
EAN: 8008960106017
Serving temp.: 15˚C

Le Poiane Bolla
Valpolicella Ripasso
Obținut  din struguri culeși 
manual din zona Valpolicella, satul 
Jago. Acest Valpolicella este obținut 
folosind faimoasa metodă Ripasso, 
o tehnică de refermentare a vinului 
pe cojile proaspete de Amarone.
Zahăr :  sec
Culoare: roșu rubiniu intens
Nas : note de piper negru și 
condimente
Aromă: catifelat cu aromă de cireșe 
amare
Recomandare : fripturi, cotlete, 
supe și paste consistente

Made of grapes handpicked in 
Valpolicella area, the village of 
Jago. This Valpolicella is made 
using the famed Ripasso method, 
a technique of refermenting the 
wine on fresh Amarone skins. 
Sweetness : dry
Colour : deep ruby red
Nose : notes of black pepper and 
spice
Aroma: velvety with black-cherry 
flavors
Recommendation:  steaks, chops, 
stews and rich pastas
Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard :  Veneto
EAN : 8008960187726
Serving temp. :18 ° C
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Chianti Melini 
Neo Campana

Nero D’Avola 
Monte Pietroso

Nero D’Avola 
Il Templi

Acest vin roșu este cel care a 
făcut faima Siliciei. 

Zahăr: sec
Culoare: roșu închis
Nas: fructe roșii 
Aroma: cireșe, fructe de 
pădure
Recomandare: carne roșie

This red wine is Sicily’s glory. 

Sweetness: dry
Colour: dark red
Nose: red fruits 
Aroma: cherry, berries
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Sicily
EAN: 8002010002427
Serving temp.: 18˚C

Este un vin roșu obținut 
100% din soiul Nero d’Avola. 

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructe coapte 
Aroma: echilibrată și intensă
Recomandare: carne roșie, 
priftură de carne albă, brân-
zeturi maturate 

It is a red wine obtained 
100% from Nero d"Avola 
grape variety. 

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: ripe fruits 
Aroma: balanced and intense
Recommendation: red 
meat, roast white meats and 
mature cheeses

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Sicily
EAN: 8002010002427
Serving temp.: 18˚C

A special red wine ob-
tained out of 75% Sangio-
vese Grosso variety .

Sweetness: dry
Colour: intense ruby red
Nose: fresh, with floral 
and fruity notes
Aroma: fruits
Recommendation: red 
and grilled meats, char-
cuterie and cheeses of 
medium maturity

Alcohol degree: 13,4%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tuscany
EAN: 8000160621543
Serving temperature: 18-20˚C

Un vin roșu deosebit, 
obținut 75% din soiul 
Sangiovese Grosso.

Zahăr: sec
Culoare: rubiniu intens
Nas: proaspăt cu note 
florale și de fructe
Aroma: fructe
Recomandare: friptură 
de carne roșie, meze-
luri, brânzeturi semi-
maturate

Bianco Sicilia
Monte Pietroso

Un vin alb obținut prin 
cupajarea soiurilor Catarratto 
și Chardonnay.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu
Nas: fructe coapte
Aroma: fructe, citrice 
Recomandare:  aperitive, 
feluri principale, pește și 
fructe de mare

A white wine obtained by 
blending Catarratto and 
Chardonnay varieties.

Sweetness: dry
Colour: golden yellow
Nose: ripe fruits
Aroma: fruit, citrus
Recommendation: appetizer, 
delicate first courses, fish and 
shellfish

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Sicily
EAN: 8000160651139
Serving temp.: 12-14˚C
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Brunello di Montalcino
Melini

Orvieto
Melini

Rapitala 
Grillo

Un clasic toscan compus 
din: Trebbiano, Verdello, 
Malvasia, etc.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal
Nas: fin și delicat 
Aroma: citrice
Recomandare: brânzeturi, 
pește

A classic Tuscan wine based 
on Trebbiano, Verdello, Mal-
vasia and other varieties. 

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fine and delicate 
Aroma: citrus
Recommendation: chesses, 
fish

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tuscany
EAN: 8000160651472
Serving temp.: 16-18˚C

A deep red wine obtained 
out of 100% Sangiovese 
Grosso variety .

Sweetness: dry
Colour: deep ruby
Nose: berries
Aroma: red fruits and 
liquorice
Recommendation: red 
meat roasts, game, truffle 
dishes, mature cheeses

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tuscany
EAN: 8000160679728
Serving temperature: 20˚C

Un vin roșu intens 
obținut 100% din soiul 
Sangiovese Grosso.

Zahăr: sec
Culoare: rubiniu intens
Nas: fructe de pădure
Aroma: fructe roșii și 
lemn dulce
Recomandare: carne 
roșie prăjită, vânat, trufe, 
brânzeturi maturate

Este un vin alb obținut 100% 
din soiul Grillo.

Zahăr: sec
Culoare: galben pai deschis
Nas: floral și fructat 
Aroma: proaspăt, cu note 
ușor acide
Recomandare: paste cu 
legume și fructe de mare, 
carne albă, pește la grătar 
sau cuptor

It is a white wine obtained 
100% from Grillo variety. 

Sweetness: dry
Colour: bright straw yellow
Nose: floral and fruity 
Aroma: fresh sustained by an 
elegant acidity
Recommendation: pasta 
with vegetables and shellfish, 
white meats and grilled and 
oven-baked fish

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Sicily
EAN: 8002010688386
Serving temp.: 8-10˚C

Chianti
Melini

Un produs vinificat în stil 
toscan și îmbătrânit timp de 
6 luni în butoaie de stejar.

Zahăr: sec
Culoare: roșu
Nas: floral, iris, violete 
Aroma: intensă de mure, 
zmeură
Recomandare: carne roșie

A product vinified and 
aged in a Tuscan style for 6 
months in oak barrels. 

Sweetness: dry
Colour: red
Nose: floral, iris, violet 
Aroma: intense blackberry, 
raspberry
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tuscany
EAN: 8000160620973
Serving temp.: 16-18˚C
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Vipra Rossa
Bigi

Vipra Bianca
Bigi

Un vin roșu ce exprimă 
echilibrul între tradiție și 
originalitate.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructuos
Aroma: condimente și fructe 
roșii 
Recomandare: carne roșie, 
vânat

A red wine which airs the 
balance between tradition 
and originality.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: fruity 
Aroma: red fruits and spices
Recommendation: red meat, 
game

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Orvieto
EAN: 8000160649165
Serving temp.: 16-18˚C

Un vin din struguri Chardon-
nay și Grechetto,vinificat cu o 
fermentare lentă 3 săptămâni 
în rezervoare de oțel.

Zahăr: sec
Culoare: auriu cu nuanțe 
verzi
Nas: migdale proaspete
Aroma: citrice 
Recomandare: fructe de 
mare, carne albă

A wine produced from 
Chardonnay and Grechetto 
grapes, vinified with a slow 
fermentation in steel tanks 
fro 3 weeks.

Sweetness: dry
Colour: greenish golden
Nose: fresh almonds 
Aroma: citrus 
Recommendation: sea food, 
white meat

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Orvieto
EAN: 8000160645501
Serving temp.: 12˚C

Vipra Rosa
Bigi

Acest nume a fost ispirat de una 
dintre cele mai vechi și renumite 
familii din Evul Mediu.  
Zahăr: sec
Culoare: roze
Nas: cireșe, flori de trandafir și 
violete
Aroma: mure, vișină coaptă
Recomandare: paste, pizza, 
white meat

This name was inspired by one of 
the oldest and famous families in 
Middle Ages.
Sweetness: dry
Colour: rose
Nose: cherry, roses and violet 
flowers
Aroma: blackberries, riped 
cheery
Recommendation: pasta, pizza, 
white meat

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Veneto
EAN: 8000160645600
Serving temperature: 12-14˚C

Greco di Tufo
A white wine obtained 
from Tufo vineyards, in 
southern region Campa-
nia, out of 100% Greco 
grapes, a variety lasting 
in the region since at 
least 1600. 

Sweetness: dry
Colour: golden yellow
Nose: orange blossom
Aroma: citrus, almonds
Recommendation: white 
meat, fish, cheeses

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Tufo
EAN: 8018924018270
Serving temperature: 8-10˚C

Un vin alb obținut în 
zona Tufo din regiunea 
sudică Campania, din 
struguri 100% Greco, 
un soi vechi în această 
regiune de cel puțin 400 
de ani.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu
Nas: flori de portocal
Aroma: citrice, migdale
Recomandare: carne 
albă, pește, brânzeturi
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Lambrusco Emilia
Sant’Orsola

Un vin roșu proaspăt, cu un 
corp fructuos și armonios. 

Zahăr: demi-dulce
Culoare: roșu rubiniu cu 
reflexe violet
Nas: fructat
Aroma: fructe
Recomandare: pizza, 
snacksuri, carne slabă, paste, 
deserturi

A fresh red wine, with a pleas-
antly fruity and harmonious 
body.

Sweetness: medium
Colour: ruby red with pur-
plish glints
Nose:  fruity
Aroma: fruits
Recommendation: pizza, 
snacks, light meat and pasta 
dishes, desserts

Alcohol degree: 7,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Emilia Romagna
EAN: 8005415001576
Serving temp.: 8-12˚C

Un vin alb deosebit, obținut 
din soiuri Lambrusco. 

Zahăr: demi-dulce
Culoare: galben pal
Nas: fructat
Aroma: florală
Recomandare: pizza și 
deserturi

A special white wine, 
obtained from Lambrusco 
varieties.

Sweetness: medium
Colour: pale yellow
Nose: fruity
Aroma: floral
Recommendation: pizza and 
desserts

Alcohol degree: 8%
Volume: 75 cl
Vineyard: Emilia Romagna
EAN: 8005415001552
Serving temp.: 10-14˚C

Lambrusco Emilia
Sant’Orsola

Podgorie în regiunea Piedmont, Italia

Prosecco Frizzante 
La Rovere

A sparkling wine fresh, 
aromatic.
Sweetness :  dry
Colour : bright yellow 
with green tinges
Nose : fruity
Aroma: green apple
Recommendation: ap-
petizers, meat and fish 
dishes

Alcohol degree: 10.5%
Volume: 75 cl
Vineyard : Veneto
EAN : 8005415034727
Serving temp. :8-10° C

Un vin spumant 
proaspăt, aromat. 
Zahăr : sec
Culoare: galben cu 
reflexii verzi
Nas : fructat
Aromă: mere verzi
Recomandare : aperitive, 
preparate din carne și 
pește

Castello Monaci 
Piluna Primitivo

Un vin roșu obținut din 100% stru-
guri Primitivo. Ciorchinii sunt culeși 
manual numai din zori până la ora 9 
cand temperatura este mai scăzută. 
Zahăr : sec
Culoare :roșu purpuriu închis
Nas : fructe roșii bine coapte și 
cireșe, cu note de piper și vanilie
Aromă: fructe mici negre și lemn 
dulce
Recomandare : carne roșie, vânat, 
brânzeturi

A red wine obtained from 100% 
Primitivo grapes variety. The bunch-
es are picked by hand only from 
dawn until 9 o’clock in the morning 
when the temperature is cooler. 
Sweetness : dry
Colour : dark crimson-red
Nose : ripe red fruits and cherry with 
notes of pepper and vanilla
Aroma : small black fruits and 
liquorice
Recommendation:  red meats, game, 
cheeses
Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard : Puglia
EAN : 8000160673313
Serving temp. : 16° C
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Un vin modern din zona 
Friuli-Venezia, obținut din 
struguri Chardonnay 100%.
Zahăr: sec
Culoare: galben pal, ușor 
verzui
Nas: dens, ușor dulce
Aroma: note de vanilie, miere 
și piersici
Recomandare: supe, carne de 
porc, pește, pui

A modern white from Friuli-
Venezia region, obtained 
100% from Chardonnay 
variety.
Sweetness: dry
Colour: pale yellow with light 
green shades
Nose: full, slightly sweet
Aroma: vanilla, honey and 
peach
Recommendation: soups, 
pork, fish, chicken

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 8000160632761
Serving temperature: 10-11˚C

Chardonnay 
Folonari

Merlot
Folonari

Montepulciano
Folonari

Un vin care face Merlot 
instantaneu atrăgător și o 
alternativă evidentă la soiuri 
similare.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: plante, nuanțe de cacao 
Aroma: mure, zmeură
Recomandare: carne roșie, 
paste cu sos de roșii, brân-
zeturi

This wine keeps Merlot 
instantly appealing and is 
distinguished as an alternative 
to similar varieties.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: plants, cocoa notes 
Aroma: blackberry, raspber-
ries
Recommendation: red meat, 
pasta with red sauce, cheeses

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 8000160633157
Serving temp.: 16-18˚C

Este un vin roșu sec, echili-
brat, realizat din 85% Mon-
tepulciana și 15% Sangiovese.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: prune uscate și violete 
Aroma: fructe uscate și alune
Recomandare: fripturi, carne 
de vită, brânzeturi dure

A dry balanced red wine made 
of 85% Montepulciana and 
15% Sangiovese.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: prunes and violets 
Aroma: dried fruits and nuts
Recommendation: steaks, 
hard cheeses, beef

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Abruzzo
EAN: 8000160635809
Serving temp.: 18˚C

Pinot Noir
Folonari

Este un vin prestigios de 
la Folonari, bazat 100% pe 
soiul Pinot Noir.
Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: coacăze negre 
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: carne roșie, 
pizza, brânzeturi

It is a most prestigious 
wine among Folonari wine 
range, based 100% on 
Pinot Noir variety.
Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: blackcurrants 
Aroma: forest fruits
Recommendation: red 
meat, pizza, cheeses

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 89744752635
Serving temp.: 16-18˚C
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Leggero
Folonari

Friuli-Venezia Giulia

Dintre cele 20 de regiuni viticole ale Italiei, Fri-
uli-Venezia Giulia este cea mai complexă regiune, 
datorită poziției sale nord estice, în calea a ceea ce 
odinioară s-a numit „drumul mirodeniilor”, între 
Imperiul Bizantin și centrul comercial al Italiei 
medievale, Veneția. Industria viticolă din această 
regiune a fost puternic influențată de comerțul 
intens din arealul Mediteranei, care a facilitat in-
troducerea vițelor  de vie din Anatolia și Macedo-
nia.
Aici se produc, în prezent, în jur de 14 vinuri 
DOCG, care însumează aproximativ 62% din 
producția totală a regiunii. Este recunoscută pen-
tru varietatea deosebită de vinuri albe. Alături de 
regiunile Veneto și Trentino-Alto, Friuli Venezia 
Giulia formează regiunea Tre Venezie, clasificată 
ca regiune viticolă de top pe plan mondial.

Out of the 20 vintage regions in Italy, Friuli-
Venezia Giulia is the most complex one, due to its 
geographical north-eastern exposure to the once 
so called ”Mediterranean spice route” dating from 
the Byzantine Empire times. The wine making in 
the region has been strongly influenced by the 
heavy trade between the Byzantine Empire and 
Venice, once Italy’s trade center, fact which facili-
tated the introduction of grapewines from Mace-
donia and Anatolia.
Nowadays, here are produced about 14 DOCG 
wines, which cover about 62% of the total wine 
production in the region. Along Veneto and Tren-
tino- Alto, Friuli-Venezia Giulia forms the Tre 
Venezie wine region, classified as a top vintage re-
gion in the world.

După cum sugerează și nu-
mele, este un vin care datorită 
gustului, se asortează ușor cu 
bucătăria simplă și autentică 
cotidiană.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal
Nas: proaspăt, vioi
Aroma: fructe, citrice 
Recomandare: aperitiv, pizza, 
prosciuto și pepene galben 

As its name suggests this wine 
is destined to easy match 
the simple authentique daily 
cooking.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fresh, lively
Aroma: fruit, citrus
Recommendation: appetizer, 
pizza, prosciutto and melone

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 8000160632273
Serving temp.: 8˚C

Pinot Grigio
Folonari

Un vin fructat, tânăr și 
vivace. Un raport calitate preț 
deosebit.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal/ roze
Nas: proaspăt 
Aroma: uscată, crocantă, 
mere verzi 
Recomandare: fructe de mare

A fruity, young and vivacious 
wine. A remarkable price to 
quality ratio.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow/ rose
Nose: fresh
Aroma: dry, crisp, green apple
Recommendation: seafood

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 8000160632761
Serving temp.: 10-12˚C

Un vin  roșu obținut  din  combina-
rea soiurilor Corvine, Rondinella și 
Molinara. Strugurii sunt culeși   către 
sfârșitul lunii septembrie sau în-
ceputul lui octombrie . Fermantarea  
se face la o temperatură controlată 
(28-30°C).
Zahăr : sec
Culoare : roșu deschis/ roze
Nas : puternic de struguri si  cirese cu 
note subtile de violete 
Aromă: un postgust ușor amărui de 
migdale verzi
Recomandare : mezeluri, carne de 
pasare și carne albă

A red wine obtained by blending 
Corvina, Rondinella si Molinara 
varieties. The fermentation takes 
place at controlled temperature 
(28-30°C).
Sweetness :dry
Colour : bright cherry-red/ rose
Nose : fragrant perfume of grapes 
and cherries, with a hint of violets
Aroma : slightly bitter aftertaste of 
green almonds
Recommendation:  charcuterie,  
poultry and white meats

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard : Veneto
EAN : 
8000140630299/8000160630231
Serving temp. : 14-16° C

Bardolino
Folonari
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Chianti 
Villa Silvia

Maestri Cantinieri
Vino Bianco

Un vin roșu cupaj din soiurile 
Sangiovese (85%), Canaiolo 
Nero (10%) și Cabernet (5%).
Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructe de pădure
Aroma: fructată
Recomandare: aperitive, 
brânzeturi, feluri principale 
și carne

A red wine, blend of Sangio-
vese (85%), Canaiolo Nero 
(10%) and Cabernet (5%) 
varieties.
Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: wild berries
Aroma: fruity
Recommendation: appetiz-
ers, cheeses, first courses 

and meat

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 100 cl
Appelation: Tuscany
EAN: 8017746286539                                
Serving temperature: 16-18˚C

Un vin obținut din struguri 
albi cultivați în cele mai bune 
regiuni viticole din Italia. 

Zahăr: sec
Culoare: galben pai pal
Nas: delicat și fragrant
Aroma: proaspăt și armonios
Recomandare: aperitive și 
mâncăruri pe bază de pește

A wine obtained from white 
varieties grown in the best 
Italian wine-making areas.

Sweetness: dry
Colour: pale straw yellow
Nose:  delicate and fragrant
Aroma: fresh and harmoni-
ous
Recommendation: appetizers 
and fish dishes

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 5 l
Vineyard: Abruzzo
EAN: 8004300010655
Serving temp.: 10-12˚C

Chianti
Sant’Orsola

A dry balanced red 
wine made of Sangio-
vese and Black Canaio-
lo varieties.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose:  fruity
Aroma: fruit notes
Recommendation: 
grilled and red meats

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard: Abruzzo
EAN: 8005415000715
Serving temp.: 18-20˚C

Este un vin roșu sec, 
echilibrat, realizat din 
struguri Sangiovese și 
Black Canaiolo
Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructat
Aroma: note de fructe
Recomandare: fripturi, 
carne de vită, brânzeturi 
dure

Chianti
Serristori

The grapes harvested in September - Oc-
tober are fermented with selected yeasts at 
controlled temperature (28-30 ° C).

Sweetness : dry
Colour : Ruby red 
Nose : gentle hints of raspberries, wild 
strawberries and violets 
Aroma: full-bodied, harmonious, black-
berry and almond
Recommendation: Tuscan cuisine grilled 
and roast meat, pecorino cheese
Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Friuli-Venezia
EAN: 8000160632761
Serving temperature: 10-11˚C

Strugurii culeși în septembrie - octombrie 
sunt fermentati cu drojdii selecționate la 
temperatură controlată  (28-30° C).
Zahăr : sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas : note delicate de zmeură
Aromă: corpolent și simplu, mure și 
migdale 
Recomandare : bucătărie toscana, friptură 
și grătar, brânză de oaie.
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Negroamaro 
Puglia 

Un vin roșu obținut din Negroa-
maro, un soi de struguri negricios 
care a fost asociat cu Puglia, 
pentru cel puțin 1500 de ani.
Zahăr : sec 
Culoare: rubiniu intens
Nas : fructe de pădure
Aromă: cald, catifelat si corpolent
Recomandare : supe, carne fiartă, 
fripturi, vânat, grătar, brânzeturi 
picante și paste cu carne și sos de 
ciuperci

A red wine obtained from Negroa-
maro, a dark-skinned grape variety 
that has been associated with the 
Puglia for at least 1500 years.
Sweetness : dry
Colour : ruby red
Nose : berries
Aroma: warm, velvety and full-
bodied to taste 
Recommendation: soups, roasts, 
game, grilled meat, spicy cheeses 
and pasta with meat or mushroom 
sauce

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard : Puglia
EAN : 8005415038640
Serving temp. : 8-10° C

From the Nero d’Avola, 
the most important and 
planted red wine grape 
variety in Sicily.
Sweetness : dry
Colour : intense red
Nose : red fruits
Aroma:nice fruity touch 
Recommendation:  
soups, braised meat, 
roasts, grilled meat, 
spicy cheeses and pasta 

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard : Sicily
EAN : 8005415038763
Serving temp. : 18-20° C

Un vin obținut din Nero 
d’Avola, cel mai important și 
plantat soi pentru vinul roșu 
din Sicilia.
Zahăr : sec
Culoare :roșu intens
Nas : fructe roșii
Aromă: gust de fructe
Recomandare : supe, carne 
fiartă, fripturi, vânat, grătar, 
brânzeturi picante și paste 
cu carne și sos de ciuperci

Un vin roșu fructat, intens și 
elegant. 
Zahăr : sec
Culoare: roșu rubiniu cu 
nuanțe violet
Nas : intens, bogat și elegant 
cu arome de fructe coapte
Aromă: bogat, picant și bine 
echilibrat
Recomandare : feluri de mân-
care pe bază de carne, vânat și 
brânză condimentată

A fruity red wine, intense and 
elegant.
Sweetness : dry
Colour : Ruby red with violet 
hues
Nose : Intense, rich and el-
egant with scents of ripe fruit
Aroma: rich, spicy and well 
balanced
Recommendation:  meat 
based dishes, game and 
seasoned cheese

Alcohol degree: 11.5%
Volume: 75 cl
Vineyard :  Sicily
EAN : 8005415049820
Serving temp. :16-20 ° C

Canti Merlot

Nero d’Avola Terre 
Siciliane IGT

Canti 
Cabernet Sauvignon
Un vin roșu obținut din soiul 
Cabernet. Este un brand cunos-
cut pentru un foarte bun raport 
calitate/preț.
Zahăr : sec
Culoare: roșu rubiniu cu reflexii 
violet
Nas : distinctiv și picant , perfect 
echilibrat  cu o reminiscență 
de piper
Aromă: echilibrat, fructat, tanic 
și mineral
Recomandare : cârnați, carne 
roșie, grătar, supă de legume

A red wine made from Cabernet 
variety. This is a brand known for 
a very good price/quality ratio.
Sweetness : dry
Colour : Ruby red with violet 
reflections
Nose : Distinctive and spicy with 
a perfectly balanced reminiscence 
of pepper
Aroma: balanced, fruity and 
pleasantly tannic and mineral
Recommendation:  sausages, red 
meat, BBQ, vegetable soups

Alcohol degree: 11.5%
Volume: 75 cl
Vineyard : Sicily
EAN : 8005415049585
Serving temp. :16-20 ° C
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SPANIA

Following more than 3000 years of history, Spain 
is the third wine-making country in western Eu-
rope, after France and Italy. Though it has a large 
vintage acreage, Spain has a smaller production, 
expecially because of the relatively big proportion 
of infertile soils.  

Rioja
Rioja is one of the most reknown vintage regions 
in Spain. In the past, grapes used to obtain the 
red wines were grown in vineyards without poles 
and pressed with the feet in stone gutters. This 
tradition was preserved for nearly 2000 years, un-
til 1850s, when new technologies were inspired.
The main grape variety grown in Rioja is Tempra-
nillo, which is base for red wines. The four catego-
ries of wines produced here are in the ascending 
order of quality: Rioja, Rioja Crianza, Rioja Reser-
va și Gran Reserva. Rioja wines are remarkable for  
their taste influenced by oak and vanilla.

Cu o istorie viticolă de mai bine de 3000 de ani, 
Spania este din punct de vedere al vechimii a treia 
țară producătoare de vin din vestul Europei, după 
Franța și Italia. Deși are o suprafață viticolă foarte 
vastă, Spania are o producție mai redusă, ca ur-
mate a proporției relativ mari de soluri infertile.

Rioja
Rioja este una din regiunile viticole cele mai 
renumite din Spania. În trecut, strugurii folosiți 
la obținerea vinurilor roșii erau cultivați în vii 
fără araci și presați cu picioarele în jgheaburi de 
piatră. Tradiția s-a păstrat timp de aproape 2000 
de ani, până în anii 1850, când noi tehnologii de 
inspirație bordeleză au fost adoptate.
Principalul soi cultivat la scară largă în Rioja este 
Tempranillo, bază pentru vinurile roșii. Cele 4 
clasificări ale vinurilor sunt în ordinea crescătoare 
a calității Rioja, Rioja Crianza, Rioja Reserva și 
Gran Reserva. Vinurile Rioja se remarcă prin mo-
dalitatea îmbătrânirii, în butoi de stejar și prin 
aroma de vanilie care le este imprimată.

Antaño
Rioja

Un vin cu nuanțe proaspete 
tipic pentru Rioja. Un cupaj 
obținut din Garnacha, Gra-
ciano și Tempranillo.

Zahăr: sec
Culoare: rubiniu cu nuanțe 
violet
Nas: fructe
Aroma: echilibrat și catifelat
Recomandare: paste, legume, 
carne 

A wine with fresh bouquet 
tipical to Rioja. A blend made 
of Garnacha, Graciano și 
Tempranillo.

Sweetness: dry
Colour: violet shaded ruby
Nose:  fruits
Aroma: balanced and velvety
Recommendation: pasta, 
vegetables, meat

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Vineyard: Rioja
EAN: 8410261141206
Serving temp.: 16-18˚C

Don Simon 
Tinto

Don Simon 
Blanco

Un vin roșu limpede și 
strălucitor obținut din stru-
guri din soiul Tempranillo.
Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructat
Aromă: fructe roșii
Recomandare : fripturi și 
preparate din vânat

A limpid and bright red wine 
obtained from Tempranillo 
grape variety.
Sweetness :  dry
Colour : ruby red
Nose : fruity
Aroma: red fruits
 Recommendation: roast 
meat and game dishes
Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Vineyard : Castilla
EAN : 8410261271224
Serving temp. : 16-18° C

Un vin alb originar din 
Castilla, obținut din struguri 
Airen, soi cultivat în Spania 
în proporție de 30%.
Zahăr: sec
Culoare: galben pal verzui
Nas: mere
Aromă: echilibrat, acid, ușor 
amărui
Recomandare : orez, pește și 
fructe de mare

A white wine native to 
Castilla, obtained from Airen 
variety, which represents 30% 
of all grapes grown in Spain. 
Sweetness : dry
Colour : pale greenish yellow
Nose : apples
Aroma: balanced and acid, 
slightly bitter
 Recommendation: rice, fish 
and seafood
Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard : Castilla
EAN :8410261273228
Serving temp. : 4-6° C
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Tempranillo
Don Simon 

Airén
Don Simon 

Tempranillo
Don Simon 

Un vin roșu originar din 
Castilla, obţinut din soiul 
Tempranillo.

Zahăr: sec
Culoare: roşu intens
Nas: fructuos
Aroma: fructe roşii
Recomandare: carne roșie 

A red wine native to Castilla, 
obtained from Tempranillo 
variety.

Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose:  fruity
Aroma: red fruits
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Castilla
EAN: 8410261271200
Serving temp.: 16-18˚C

Un vin rose originar din 
Castilla, obţinut din soiul 
Tempranillo.

Zahăr: sec
Culoare: rose
Nas: fructuos
Aroma: cireşe
Recomandare: aperitiv 

A rose wine native to Castilla, 
obtained from Tempranillo 
variety.

Sweetness: dry
Colour: rose
Nose:  fruity
Aroma: cherry
Recommendation: starters

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Castilla
EAN: 8410261272207
Serving temp.: 10-11˚C

Un vin alb originar din 
Castilla, obţinut din struguri 
Airén, soi cultivat în Spania 
în proporţie de 30%.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal verzui
Nas: mere
Aroma: bine echilibrat, acid, 
uşor amărui
Recomandare: orez, peşte, 
fructe de mare 

A white wine native to 
Castilla, obtained from Airén 
variety, which represents 30% 
of all grapes grown in Spain.

Sweetness: dry
Colour: pale greenish yellow
Nose: apples
Aroma: balanced, slightly 
bitter
Recommendation: rice, fish, 
seafood

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Castilla
EAN: 8410261273204
Serving temp.: 10-12˚C

Sangria 
Don Simon

Drink made from wine 
fruit juice and natural 
flavors. No artificial col-
orings or sweeteners.
Sweetness: dry
Colour : bright garnet red
Nose : expressive with 
lime, lemon and cinna-
mon notes
Aroma: sweet and bal-
anced

Alcohol degree: 7%
Volume: 1,5l
EAN :8410261151625
Serving temperature: 4-6˚C

Obținută din vin roșu, 
suc de fructe și arome 
naturale. Fara îndulcito-
ri și coloranți artificiali.
Zahăr: dulce
Culoare: roșu grena 
strălucitor
Nas: expresiv cu note de 
tei, lămâie și scorțișoară
Aromă: dulce și echili-
brat 



procer   co.

28

g
lo

b
a
l  d

r
in

k
s

Senorio de los Lanos
Valdepenas - Reserva

Un vin roșu originar din 
Valdepenas cu un gust fin și 
structurat.

Zahăr: sec
Culoare: grena
Nas: fructe coapte
Aroma: cacao și cafea
Recomandare: carne roșie și 
fripturi

A red wine native to 
Valdepenas, with a silky and 
well-structured taste.

Sweetness: dry
Colour: garnet
Nose:  ripe fruits
Aroma: cocoa and coffee
Recommendation: red mea t 
and roasted meat

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Vineyard: Valdepenas
EAN: 8410415520628
Serving temp.: 14-16˚C

Castillo San Simon 
Gran Reserva

Castillo San Simon 
Crianza D.O. Jumilla

Un vin roșu obținut 100% din 
struguri Monastrell, învechit 24 
luni în butoi și 12 luni în sticlă.
Zahăr : sec
Culoare: roșu grena intens 
Nas: fructe coapte, coacăze ne-
gre, și prune echilibrat cu indicii 
de prăjit și fum
Aromă: plină și gustoasă, aromă 
de fructe negre
Recomandare : fripturi de porc 
și de vânat, rață caramelizată, 
preparate iberice
A red wine obtained from 100% 
Monastrell grapes variety, aged 
for 24 months in barrel and 12 
months in bottle.
Sweetness : dry
Colour : deep garnet red
Nose : riped fruits, cassis and 
plum balanced with toasted and 
smoked hints 
Aroma: Full and tasty, black 
fruits flavor
 Recommendation: game and 
pork stews, duck flambé, Iberian 
dishes 
Alcohol degree:13 %
Volume: 75 cl
Vineyard :  Jumilla
EAN : 8410261181202
Serving temp. : 18° C

Un vin roșu obținut din cupa-
jarea a 70% Tempranillo și 30% 
Monastrell.
Zahăr : sec
Culoare: roșu rubiniu intens
Nas: flori și fructe de pădure, cu 
note de vanilie și condimente
Aromă: atractivă și complexă cu 
taninuri fine  
Recomandare : tapas, paste 
și tot felul de mâncăruri 
internaționale

A red wine obtained from blend-
ing 70% Tempranillo grapes and 
30% Monastrell grapes.
Sweetness :  dry
Colour : deep ruby red color
Nose : berries and flowers with 
hints of vanilla and spices
Aroma: attractive and complex 
on the palate, with silky tannins 
Recommendation: tapas, pasta 
and all kind of international 
food
Alcohol degree:13 %
Volume: 75 cl
Vineyard : Jumilla
EAN : 8410261191300
Serving temp. : 16° C

Cabernet Sauvignon
Pata Negra

A special wine, ob-
tained from blending 
Cabernet and Tempra-
nillo varieties. It is aged 
for 3 years.
Sweetness: dry
Colour: dark red
Nose: ripe fruits
Aroma: red fruits
Recommendation: well-
seasoned meat

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Appelation: Valdepenas
EAN: 8410415540626
Serving temperature: 16-18˚C

Un vin deosebit, obţinut 
din struguri selecţionaţi 
de Cabernet şi Tempra-
nillo şi învechit timp de 
3 ani.
Zahăr: sec
Culoare: roșu închis
Nas: fructe coapte
Aroma: fructe roșii
Recomandare: carne 
bine condimentată
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GRECIA

Greece is the country in which historians place 
the beginning of the wine culture, counting be-
tween 6000-8000 years. Greeks like sincere wines,  
unprocessed excessively where the grape taste is 
strongly recognized. Highlights on the European 
market are the traditional spirit, a dominant fea-
ture that is packed in new features tailored to con-
sumer profiles.

Wines of Greece adapted to hot summers are 
cooking wine, and one of the oldest wine is Ret-
sina, exported for approximately 2000 years. As 
anise drinks, retsina is an expression of southern 
spicy taste, hard to erase from memory of those 
who were left spellbound by him. Retsina is a 
blend of 70%  roditis and 30% savatiano with a 
slight flavor of pine resin, although initially it was 
commonly used pine resin. This category of wine 
was met mainly in Attica in Savatiano obtained 
from white grapes which were saturated in resin to 
provide the strong flavor.

Grecia este țara în care istoricii pun piatra 
de început în cultura de producție a vinului, 
numărând 6000-8000 de ani. Grecilor le plac 
vinurile sincere, neprelucrate excesiv, in care se 
simte pregnant gustul strugurelui. Pe această 
piață europeană reperăm ca trăsătură dominantă 
spiritul tradițional ambalat în noi nuanțe adaptate 
profilelor consumatorilor.

Vinurile sunt adaptate verilor toride ale Greciei, 
sunt vinuri de gastronomie, iar printre cele mai ve-
chi vinuri numărăm Retsina care este exportată de 
aproximativ 2000 de ani. Ca și băuturile cu anason, 
retsina reprezintă expresia gustului condimentat 
al sudului, greu de șters din memorie de cei care 
s-au lăsat vrajiți de el. Retsina este un cupaj de 
roditis 70% și savatiano 30% cu o ușoară aromă de 
rășină de brad, deși inițial a fost uzitată rășina de 
pin. Categoria aceasta specială de vin se întâlnea 
cu precădere în Attica din strugurii Savatiano albi 
care pentru a oferi această aromă puternică erau 
suprasaturați în rășină.

Retsina of Attica
Kourtaki

Un vin de excepţie, obţinut 
din soiul Savatiano, aromati-
zat cu răşină de pin de Alep.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu pal
Nas: răşină de pin
Aroma: delicată de pin
Recomandare: mâncăruri 
puternic aromatizate şi 
picante

An exceptional wine, made 
from Savatiano variety, 
flavored with Aleppo pine 
resin.

Sweetness: dry
Colour: pale golden yellow
Nose: pine resin
Aroma: delicate pine aroma
Recommendation: strongly 
flavored and spicy foods.

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 / 50 cl
Region: Attica
EAN: 5201006000161/ 
52012457
Serving temp.: 7-9˚C

Muscat of Samos
DOC   

Mavrodaphne of
Patras

Un vin care oferă stilul carac-
tristic al strugurilor Muscat, 
bogat în miere și arome fine 
de lămâie.

Zahăr: dulce
Culoare: galben chihlimbar
Nas: coajă de lămâie și 
portocală
Aroma: miere și lămâie
Recomandare: fructe și 
deserturi

A wine that reveals a rich 
character of Muscat grapes 
with fine lemon aroma and 
smooth honey notes.

Sweetness: sweet
Colour: golden amber
Nose: lemon and orange peel
Aroma: honey and lemon
Recommendation: fruits and 
desserts

Alcohol degree: 15%
Volume: 75 cl
Region: Samos
EAN: 5201006000208
Serving temp.: 7-9˚C

Un vin complex ce poate fi 
savurat atât ca desert cât și 
ca aperitiv.

Zahăr: dulce
Culoare: roșu strălucitor
Nas: stafide
Aroma: stafide uscate, fructe
Recomandare: aperitiv, des-
ert cu fructe sau brânză

A wine with complex struc-
ture which can be enjoyed 
both as dessert and aperitif.

Sweetness: sweet
Colour: bright red
Nose: raisins
Aroma: dry raisins, fruits
Recommendation: starters, 
desserts with fruit or cheese

Alcohol degree: 15%
Volume: 75 cl
Region: Patras
EAN: 5201006000185
Serving temp.: 7-9˚C



Vin de Crete
Alb

Vin de Crete
Rosu

Un vin obținut dintr-un soi 
de strugure unic, întâlnit 
doar în acestă regiune: 
Vilana.

Zahăr: sec
Culoare: galben pai deschis
Nas: buchet floral
Aroma: citrice
Recomandare: fructe de mare 
proaspete

A wine produced from a 
single grape variety, which is 
found only here: Vilana.

Sweetness: dry
Colour: light straw yellow
Nose: floral bouquet
Aroma: citrus
Recommendation: fresh 
seafood

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Creta
EAN: 5201006000024
Serving temp.: 7-9˚C

Un vin de cursă lungă. Un vin 
de zi cu zi.

Zahăr: sec
Culoare: granat roșu
Nas: buchet floral
Aroma: fructe negre dulci, 
stafide proaspete
Recomandare: grătar și pește

A long run wine. A daily 
wine.

Sweetness: dry
Colour: garnet red
Nose: floral bouquet
Aroma: black sweet fruits
Recommendation: barbecue 
and fish

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Creta
EAN: 5201006000031
Serving temp.: 15-18˚C

Aegean Island
White

Un vin alb sec, obţinut din 
struguri Athiri şi Assyrtiko, 
pe pantele mt. Ataviros din 
Rhodos.

Zahăr: sec
Culoare: galben palid
Nas: lămâie, citrice
Aroma: echilibrat, fructat
Recomandare: peşte sau 
fructe de mare

A dry white wine made 
from Assyrtiko and Athiri 
varieties, grown along Mt. 
Ataviros’ slopes in Rhodos.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: lemon, citrus
Aroma: balanced and fruity
Recommendation: fish and 
sea food.

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Rhodos
EAN: 5201006001212
Serving temp.: 7-9˚C
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Patras

Patras (Patra) este un oraș de pe coasta de nord a 
peninsulei Peloponez. O mare parte din topogra-
fia zonei este influențată de muntele Panaxaikos, 
situat în partea de sud-est a orașului. Apelațiunea 
Patras este legată de această regiune montană ce 
se extinde pe o distană de 59 mile (95 km) de-a 
lungul coastei, de la Kato Achaia la Aigeria. Zona 
Patras este influențată puternic de climatul med-
iteranean cu temperaturi foarte ridicate vara și 
ploi semnificative în noiembrie.
Patras a fost printre primele apelațiuni ce aveau 
să fie admise atunci când sistemul a fost introdus 
în 1971. De atunci aceasta a fost îmbunătățită ast-
fel încât astăzi cuprinde o categorie de vin sec și 
3 de vin dulce. Combinate, cele 4 sub-apelațiuni 
formează cea mai bogată apelațiune din Grecia. 
Vinul sec Patras este obținut în întregime din 
soiul Roditis, iar versiunile dulci din Muscat și 
Mavrodaphne .

Patras

Patras (Patra) is a city on the northern coast of 
the Peloponnese peninsula. Much of the area’s 
topography is influenced by a large mountain, 
Panaxaikos, to the south-east of the city. The Pa-
tras appellation wraps itself around Panaxaikos 
and extends 59 miles (95km) along the coast, 
from Kato Achaia to Aigeria. The area is heavily 
influenced by the Mediterranean climate with hot 
summer temperatures and significant rainfall in 
November.
The appellation was one of the first to be granted 
when the system was introduced in 1971,  and has 
since been amended to include designations for 
one dry wine and three categories of sweet wine. 
Combined, the four sub-appellations would form 
the largest appellation in Greece. Dry Patras wine 
is made entirely from the Roditis grape, with the 
sweet versions from Muscat and Mavrodaphne. 



Aegean Island
Red

Un vin roşu sec, obţinut din 
struguri Mandilaria, cultivaţi 
pe pantele munţilor insulei 
Rhodos.

Zahăr: sec
Culoare: roşu intens
Nas: picant cu miros de 
trabuc
Aroma: fructe negre şi roşii
Recomandare: grătar şi paste

A delicate dry red wine made 
from Mandilaria grapes 
grown on the slopes of Rho-
dos island's mountains.

Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose: spicy with a rich 
tobacco flavor
Aroma: black and red fruit
Recommendation: barbeque 
and pasta.

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Rhodos
EAN: 5201006001229
Serving temp.: 15-18˚C
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Creta
Situată în partea extremă sudică a Greciei, in-
sula Creta este una din regiunile elene cele mai 
prielnice pentru viticultură. Datorită condițiilor 
climatice prielnice, ierni blânde, ușor ploioa-
se și veri caniculare, precum și a poziției gro-
grafice influențate de lanțul muntos trasn-
versal ce oferă altitudine, protecție împotriva 
curenților calzi mediteraneeni și expunere la 
briza răcoroasă din Egee, vinurile albe din soiul 
Vilana sunt lejere, fructate, iar cele roșii variază 
de la foarte blânde la mature, concentrate.

Peloponez
Mjoritatea strugurilor de calitate din această regi-
une provin de la șase podgorii: Mantinia, Nemea, 
Patras, Muscat de Patras, Muscat de Rio de Patras și 
Mavrodaphne de Patras. Vinul rezultat din ultima 
dintre podgorii este magnific, intens și opulent.

Crete
Placed in the southernmost point of Greece, Crete 
island is one of the greek regions most favourable 
for wine-making. Due to its mild winters, few rains 
and hot summers and also to the mountain chain 
which extends from east to west and provides alti-
tude protection against hot Meditteranen currents, 
exposure to cold breeze of the Aegean sea in sum-
mer times and water streams resulting from melt-
ing snow, white wines produced here from Vilana 
grape are light and fruity, whereas the red ones 
range from very soft to concentrated with aging.  

Peloponnese
The most reputable varieties in this area come 
from six vineyards: Mantinia, Nemea, Patras, 
Muscat de Patras, Muscat de Rio de Patras and 
Mavrodaphne de Patras. The wine obtained from 
this last vineyard is magnificent, rich  and intense.

Imiglikos
Patras

Un vin luminos, în care se 
recunosc notele golfului 
corintian.

Zahăr: demidulce
Culoare: galben auriu pal
Nas: floral
Aroma: citrice
Recomandare: cu fructe 
proaspete ca vin desert

Bright wine that reveals 
the freshness and finess of 
Corintian bay.

Sweetness: medium
Colour: pale golden yellow
Nose: floral
Aroma: citrus
Recommendation: with fresh 
fruits as dessert wine

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Region: Patras
EAN: 5201006000161
Serving temp.: 9-11˚C

Imiglikos
Nemea   

Un vin cu o culoare roșu 
aprins, amintind de prima 
muncă a lui Hercule, uci-
derea leului Nemean.

Zahăr: demidulce
Culoare: roșu aprins
Nas: fructe coapte
Aroma: fructe roșii
Recomandare: carne roșie

Wine of bright red colour, 
recalling Hercule’s first 
battle, the killing of the 
Nemean lion.

Sweetness: medium
Colour: bright red
Nose: ripe fruits
Aroma: ripe red fruits
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Region: Nemea
EAN: 5201006000123
Serving temp.: 11-12˚C



Tokaji Aszu
3 puttonyos

Un vin deosebit și cu un ra-
port calitate preț foarte bun.

Zahăr: dulce
Culoare: galben auriu
Nas: fructe coapte
Aroma: fructe, flori salcâm
Recomandare: aperitiv

A special wine with an excel-
lent quality-price ratio. 

Sweetness: sweet
Colour: golden yellow
Nose: ripe fruits
Aroma: fruits, acacia flowers
Recommendation: aperitif

Alcohol degree: 12%
Volume: 50 cl
Region: Tokaji
EAN: 5998847157054
Serving temp.: 18˚C
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UNGARIA

Tokaji Szamorodni
Édes

Tokaji Hárslevelü
Félédes

Un vin elegant care prezintă 
multă finețe, cu un rest plăcut 
de zahăr și aciditate bine 
integrate.

Zahăr: sec
Culoare: galben pai
Nas: flori și miere
Aroma: miere, soc și lămâie
Recomandare: carne albă

An elegant wine with fine 
impression of sweetness on 
the palate and well-integrated 
acidity. 

Sweetness: dry
Colour: straw yellow
Nose: flowers, honey
Aroma: honey, lime and 
elderberry
Recommendation: white 
meat

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Tokaji
EAN: 599884751077
Serving temp.: 10-11˚C

Un vin licoros, fructuos, 
proaspăt și bine echilibrat.

Zahăr: dulce
Culoare: galben auriu
Nas: fructuos
Aroma: fructe și vanilie
Recomandare: aperitiv

A liquerous, fruity, fresh and 
well balanced wine. 

Sweetness: sweet
Colour: golden yellow
Nose: fruity
Aroma: fruits and vanilla
Recommendation: aperitif

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 50 cl
Region: Tokaji
EAN: 5998847156064
Serving temp.: 18˚C

Budapesta, Ungaria

Hungarian wine has a history dating at least Ro-
man times, when Romans brought wines to Pan-
nonia. Over the following centuries, new grape 
varieties were brought in from Italy and France. 
Most of the production was of white wine. 
The central grape variety known for its unique-
ness ever since Roman times is Tokaji, which is 
also the oldest variety in Hungary. The wine made 
from this grape is mentioned in a document dat-
ed 1571 and described  as „Vinum Regum, Rex Vi-
norum” (Wine of kings, King of wines) by Louis 
XIV of France. 
However, the twentieth century saw the introduc-
tion of modern grapes such as Zweigelt, which 
were easier to grow and to vinify. Under Commu-
nism quality was neglected in favour of overcrop-
ping, pasteurisation and industrial production. 
Since 1989, there has been renewed interest in the 
traditional varieties and in new investment, par-
ticularly in Tokaj-Hegyalja.

Vinul din această țară are o istorie ce datează 
cel puțin din perioada romană, când aceștia au 
adus vinuri în Panonia. De-a lungul timpului, 
noi soiuri au fost importate din Italia și Franța, 
majoritatea producției fiind vin alb.
Soiul central recunoscut pentru unicitatea sa 
încă de pe timpul romanilor este Tokaji, acesta 
fiind totodată și cel mai vechi soi din Ungaria. 
Ca dovadă a calității sale, vinul produs din acești 
struguri este menționat într-un document datat 
din 1571 și descris de regele Louis XIV al Franței 
ca „Vinum Regum, Rex Vinorum” (Vin regesc, Re-
gele vinurilor).
În secolul XX, însă, sunt introduse soiuri mod-
erne, precum Zwegelt, mai ușor de cultivat și vi-
nificat.  Deși mai târziu, în perioada comunistă, 
calitatea este neglijată în favoarea producției de 
masă, începând cu 1989, interesul și investițiile 
pentu soiurile internaționale au crescut, în spe-
cial pentru zona Tokaj-Hegyalja.
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PORTUGALIA

Though it has a relatively small surface com-
pared to other wine producers, Portugal can easily 
brag with its such varied range of wines obtained 
from local grape varieties. By the number of vine-
yards, this small country can be easily included in 
the top ten largest producers of wine in the world.

The most reknown Portuguese wines are Porto 
and Madeira, obtained from grapes grown in 
Douro Valley, a region special for its soils highly 
rich in schist and for its specific climate. Due to 
these characteristics, it was classfief by UNESCO 
as World Heritage.
The Portuguese wine classifing system includes 3 
categories, each one with its specific regulations: 
Denominação de Origem Controlada (DOC), 
which resembles the French DOPs, Indicação de 
Proveniencia Regulamentada (IPR), with much 
loosely regulations compared to the first and Vin-
ho Regional (VR), which correponds to the French 
”Vin de Table” or to the Romanian ”Vin de Masă”.

Deși are o suprafață relativ mică în comparație 
cu alte țări producătoare de vin, Portugalia se 
poate lăuda cu o gamă foarte variată de vinuri din 
soiuri autohtone. După numărul de podgorii, Por-
tugalia poate figura cu ușurință pe lista primilor 
zece mari producători de vin din lume.

Cele mai recunoscute vinuri specifice sunt cel de 
Porto și de Madeira, obținuți din struguri cultivați 
în regiunea văii Douro, specială pentru solurile 
bogate în șisturi și pentru climatul propice, fapt 
pentru care a fost clasificată de UNESCO ca Patri-
moniu Mondial.
Sistemul de clasificare a vinurilor în Portugalia, 
cuprinde 3 categorii: Denominação de Origem 
Controlada (DOC), asemănătoare DOP-urilor 
franțuzești, Indicação de Proveniencia Regula-
mentada (IPR), cu reguli mai lejere comparativ cu 
prima grupă și Vinho Regional (VR), care cores-
punde grupei Vin de Table în Franța sau Vinului 
de Masă în România.

Curva Douro
Red

Tawny Porto
Barros

Curva Douro
White

Un vin deosebit maturat 
50% în butoaie din stejar 
franțuzesc.

Zahăr: sec
Culoare: grena dens
Nas: bogat, expresiv
Aroma: fructe de pădure cu 
tanini puternici
Recomandare: carne roșie

A special wine aged in French 
oak barrels. 

Sweetness: dry
Colour: rich garnet
Nose: rich, expresive
Aroma: berries with powerful 
tannins
Recommendation: red meat

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Region: Douro
EAN: 5601077251019
Serving temp.: 18˚C

Vin alb elegant, rafinat și 
generos cu arome de flori 
albe, de fructe tropicale, ușor 
minerală și cu o aciditate 
bună.

Zahăr: sec
Culoare: galben intens
Nas: floral
Aroma: citrice și flori albe
Recomandare: pește, brân-
zeturi

White wine with exquisite 
bouquet of white flowers, 
tropical fruit, slight mineral 
flavor and good acidity. 

Sweetness: dry
Colour: intense yellow
Nose: floral
Aroma: citrus and white 
flowers
Recommendation: fish, 
cheese

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Douro
EAN: 5601077251026
Serving temp.: 10-11˚C

Vin roșu obținut din struguri 
tradiționali din zona Douro, 
învechit în butoaie de lemn 
timp de cel puțin 3 ani.

Zahăr: sec
Culoare: maro cu reflexe roșii
Aroma: fructe coapte, smo-
chine uscate și prune
Recomandare: fructe uscate 
și deserturi

Red wine obtained from 
traditional varieties in Douro. 
A wine lead through the age-
ing in wood for a minimum 
of 3 years.

Sweetness: dry
Colour: brown with a reddish 
halo
Aroma: ripe fruit, dried figs 
and plums
Recommendation: dried 
fruits and desserts

Alcohol degree: 19.5%
Volume: 75 cl
Region: Porto
EAN: 5601077252022
Serving temp.: 12-14˚C
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Carmel Ridge 
Carignan Shiraz, Shom-

ron 2011
Un vin rosu sec facut din Carignan și Shi-
raz. Un vin mediu corpolent. Este moale, 
fructat și răcoritor.

Zahăr: sec
Culoare: culoare rosu aprins
Nas: un pic de vanilie în fundal 
Aroma: cireșe și prune și un final suficient 
de lung
Recomandare: carne, brânză

A dry red wine made from Carignan and 
Shiraz. A medium bodied wine. It is soft, 
fruity and refreshing. 

Sweetness: dry
Colour: bright red color
Nose: a little vanilla in the background
Aroma: cherries and plums and a satisfy-
ingly long finish
Recommendation: red meat, cheese

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Region: Israel
EAN: 7290008804936
Serving temp.: 16-18˚C

Un vin alb sec facut din Colombard, Sauvignon 
Blanc și și Viogner. Fermentat la rece în 
rezervoare din oțel inoxidabil. Vinul este curat, 
revigorant cu  o aciditate bine echilibrata.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu profund
Nas: vanilie, stejar, condimente
Aroma: subtilă de vanilie, cireșe și prune
Recomandare: pește și salate

A dry white wine made from Colombard, 
Sauvignon Blanc and and Viogner. The wine 
was cold fermented in stainless steel tanks. The 
wine is clean, refreshing with good balancing 
acidity.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: refreshing
Aroma: melon, pear and lime
Recommendation: fish and salads

Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Israel
EAN: 7290008804929
Serving temp.: 8-10˚C

Carmel Ridge
Colombard Sauvignon Viogner

Shomron 2011 

ISRAEL

Israeli wine is produced by hundreds of wineries, 
from small enterprises to large companies pro-
ducing over ten million bottles per year. Wine has 
been produced in the Land of Israel since biblical 
times.
The modern Israeli wine industry was founded by 
Baron Edmond James de Rothschild, owner of the 
Bordeaux estate Château Lafite-Rothschild. 
Carmel Winery is the historic winery of Israel, 
with deep underground cellars built by Roths-
child in the 19th century. It was founded in 1882 by 
Baron Edmond de Rothschild (owner of Chateau 
Lafite in Bordeaux).
The story of Carmel represents the story of Israel, 
and the recent developments of Carmel’s wines, 
symbolizes the revolution of Israeli wine in recent 
years. Carmel Winery has 1,400 hectares (3,472 
acres) of vineyards, all over the land of Israel.
Carmel produces 15 million bottles a year, includ-
ing wines of every style and at every price point. 
Carmel is the largest selling brand of the winery.

Vinul israelian este produs de sute de fabrici de 
vin, de la micile întreprinderi la mari companii 
producătoare cu peste zece milioane de sticle pe 
an. Vinul a fost produs în Tărâmul Israelului din 
timpuri biblice.
Industria modernă de vinuri israeliene a fost fon-
dat de baronul Edmond James de Rothschild, 
proprietar al patrimoniului Bordeaux Château 
Lafite Rothschild-.
Carmel Winery este crama istorică a Israelului, 
cu beciuri subterane construite de Rothschild in 
secolul al 19-lea. A fost fondată în 1882 de către 
baronul Edmond de Rothschild (proprietar al 
Chateau Lafite din Bordeaux).
Povestea Carmelului reprezinta povestea Israe-
lului, iar evoluțiile recente ale vinurilor Carmel 
simbolizează revoluția vinurilor israeliene în ul-
timii ani. Carmel Winery are 1400 de hectare de 
viță de vie, de-alungul intregului tărâm al Israe-
lului. Carmel produce 15 milioane de sticle pe an; 
vinuri de toate felurile și la fiecare nivel de preț. 
Carmel este cea mai bine vândută marcă a acestei 
crame.
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Sidi Brahim
Rosé

Domain
Larroque

MAROC

The favorable climatic factor for the growth of 
high quality wines gives Morocco the highest nat-
ural potential due to the varied terrain and cool-
ing influence of the Atlantic. 
The famous Domaine Larroque is located be-
tween the Rif and Atlas mountains, in the Saïs 
Plain and represents an authentic source of high 
quality wines, which gained its fame since Roman 
times. 
Beni M’tir is the area with its own geographical 
designation is the place where climatic conditions 
are favorable with cool nights and sunny days for 
the production of good wines. 
Wine in Morocco has a high demand with a fulmi-
nant growth since 1990 due to foreign investment, 
especially from those which have French origin. 
In the same year the lands of SODEA state com-
pany lands are let out on hire, and the wines pro-
duced in this place are mainly (75%) red.

Factorul climateric propice dezvoltării vinurilor 
de calitate superioară face din Maroc țara atribuită 
cu cel mai mare potențial natural datorită reliefu-
lui variat și a influenței de răcire a Atlanticului. 
Renumit este Larroque Domaine situat între Rif și
munții Atlas, în câmpia Saïs, reprezentând o sursă 
autentică de vinuri de o calitate superioară, faimă 
dobândită încă din timpul romanilor. 
Beni M’tir, zona cu o denumire de origine 
controlată este locul cu în care condițiile cli-
materice sunt propice pentru a asigura o bună 
producție de vinuri având nopți reci și zile în-
sorite. 
Vinul din Maroc prezintă o cerere aflată într-
o creștere fulminantă începând cu anul 1990 
datorită investițiilor străine, predominante fiind 
cele de sorginte franceză. Odată cu același an 
terenurile companiei SODEA de stat sunt date 
spre închiriere, vinurile produse în acest loc fiind 
în principal (75%) roșii.

L’Excellence de
Bonassia

Un cupaj Cabernet Sauvignon 
(70%) și Merlot (30%),matu-
rat în butoaie din stejar 
minim 6 luni. Un vin cu o 
structură bine echilibrată.

Zahăr: sec
Culoare: purpurie
Nas: vanilie
Aroma: caramel, fructe negre, 
prune
Recomandare: miel

A well-structured blend of 
Cabernet Sauvignon (70%) 
and Merlot (30%), aged in 
oak barrels at least 6 months. 

Sweetness: dry
Colour: purple
Nose: vanilla
Aroma: caramel, black fruit, 
plums
Recommendation: lamb

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Meknès - Fès
EAN: 3211200985142
Serving temp.: 18˚C

Un cupaj Merlot (60%) și 
Syrah (40%), cules manual. 
Fiecare sortiment este vini-
ficat separat după ultimele 
tehnologii mondiale.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: scorțișoară și cuișoare
Aroma: prune și caise
Recomandare: carne roșie 
la grătar

An aromatic blend of Merlot 
(60%) and Syrah (40%), 
manually harvested. Each 
variety is vinified apart after 
the latest technologies. 

Sweetness: dry
Colour: deep ruby red
Nose: cinnamon and cloves
Aroma: plums and apricots
Recommendation: grilled 
red meat

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Region: Meknès - Fès
EAN: 3211200981144
Serving temp.: 18˚C

Un cupaj Cinsault (40%) și 
Grenache Gris (60%), cules 
manual și presat pneumatic. 
Un vin cu note florale și un 
final de menthol.

Zahăr: sec
Culoare: roze pal
Nas: fructe
Aroma: fructe roșii și exotice
Recomandare: pește

A blend of Cinsault (40%) 
and Grenache Gris (60%), 
manually harvested and 
pneumatically pressed. A 
wine with fruity notes and 
menthol aftertaste. 

Sweetness: dry
Colour: aple rose
Nose: fruity
Aroma: red and exotic fruit
Recommendation: fish

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Meknès - Fès
EAN: 3180280418119
Serving temp.: 10-11˚C
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LIBAN

France doesn’t limit itself to its own territory in 
terms of wine production. The influence is re-
marked  also on Lebanon,  considered as the state 
with a rich history in the wine business. 

The geographical factor is one of the pillars for 
wine productivity of Lebanon for him compet-
ing soil quality, suitable altitude and strong light 
which offers a favorable environment for wine to 
prove its unique qualities. One of the oldest vine-
yards in the world is still in Lebanon, namely the 
Bekka Valley.

Although time has elapsed the hourglass and 
new winemaking procedures appeared, the local 
specific is stored in new formulas and whenever 
requested the updates are made for the potential 
taste of customers. Latest viticultural area es-
tablished in the area is Clos St. Thomas (also in 
Bekka Valley) which sold its first harvest in 1990.

Franța nu se limitează la propriul teritoriu în 
ceea ce privește producția de vin. Influența aceste 
producții colosale se remarcă și asupra Libanului 
considerat ca fiind statul cu o istorie bogată în ac-
tivitatea viticolă. 

Factorul geografic este unul dintre pilonii 
productivității de vin din Liban, la el concurând 
calitatea solului, altitudinea  potrivită, și lumina 
puternică care conferă vinului mediul prielnic 
pentru a-și dovedi calitățile unice. Una dintre 
cele mai vechi zone viticole din lume se află tot în 
Liban, anume Valea Bekka.

Deși timpul s-a scurs în clepsidră și au apărut noi 
și noi procedee de fabricare a vinului, se păstrează 
specificul autohton în formule de fiecare dată 
actualizate la potențialul de calitate solicitat de 
clienți. Cel mai recent domeniu înființat în acea 
zonă viticolă este Clos St. Thomas (tot în Valea 
Bekka) care își vinde prima recoltă în 1990.

Chardonnay
St. Thomas

Les Emirs
St. Thomas
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Un vin alb puternic, cu o personalitate 
deosebită obținut 100% din struguri 
Chardonnay.

Zahăr: sec
Culoare: galben auriu luminos
Nas: vanilie, ananas
Aroma: vanilie, migdale prăjite, banane
Recomandare: fructe de mare, scoici, 
brânză capră

A powerful white wine with a remarkanle 
personality, obtained 100% from Chardon-
nay variety. 

Sweetness: dry
Colour: bright golden yellow
Nose: vanilla, pineapple
Aroma: toasted almonds, bananas
Recommendation: seafood, shellfish, goat 
cheese

Alcohol degree: 14,5%
Volume: 75 cl
Region: Bekka Valley
EAN: 5281108010169
Serving temp.: 10-11˚C

Un cupaj realizat de Cabernet Sauvignon, 
Sirah, Grenache, maturat în butoi de stejar 
timp de 12 luni.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu profund
Nas: vanilie, stejar, condimente
Aroma: subtilă de vanilie, cireșe și prune
Recomandare: carne, brânză

A blend made from Cabernet Sauvignon, 
Sirah, Grenache, matured 12 months in 
oak barrels. 

Sweetness: dry
Colour: deep ruby red
Nose: vanilla, oak and spices
Aroma: subtle vanilla, cherries and plums
Recommendation: red meat, cheese

Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Region: Bekka Valley
EAN: 5281108010220
Serving temp.: 18˚C
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Sauvignon Blanc/ Chardonnay

Australian Bush
Chenin Blanc
African Sun

AMERICA
LATINĂ

Two of the countries in Latin America are re-
markable in wine industry: Chile and Uruguay.

Adopting new techniques realising new concept 
of terroir, taking advantage of the beneficial nat-
ural advantages regarding climate and irrigation 
control, Chile has great perspectives to become a 
major player in the global wine market.

Uruguay is today the fourth largest producer 
of wine in the region, having a modern historic 
profile which dates back to 1870. The main vari-
ety grown along the 8500 hectares of vineyards 
is Tannat (36%), followed by Merlot (10%), Char-
donnay (7%), Cabernet Sauvignon (6%), Sauvi-
gnon Blanc (6%) și Cabernet Franc (4%).
Most vineyards are located in the hills north of 
the  capital Montevideo, particularly in the de-
partments Canelones, Montevideo and San José.

Două din țările din această regiune se remarcă 
în industria viticolă: Chile și Uruguay.

Valorificând noile cunoștințe tehnice și 
înțelegând noul concept de terroir, profitând de 
avantajele naturale majore în ceea ce privește cli-
ma și irigările controlate, Chile are perspective de 
a deveni un jucător important pe piața mondială.

Uruguay ocupă locul patru în regiune după 
producția de vin, având o istorie viticolă ce datează 
din 1870. Principalul soi cultivat pe cele 8500 de 
hectare de podgorii este Tannat în proporție de 
36%, urmat de Merlot (10%), Chardonnay (7%), 
Cabernet Sauvignon (6%), Sauvignon Blanc (6%) 
și Cabernet Franc (4%). Cele mai multe podgo-
rii sunt situate pe dealurile din nordul capitalei 
Montevideo, în particular în departamentele 
Canelones, Montevideo și San José 

O reușită interesantă și 
ispititoare. Un vin care 
demonstrează că soiurile albe 
au un puternic reprezentant 
în această țară.
Zahăr: sec
Culoare: galben pai
Nas: floral
Aroma: fructe de citrice și 
mere verzi
Recomandare: pește și salate

An interesting and enticing 
success. A wine which stands 
as proof that white varieties 
have a strong representative 
in this country. 
Sweetness: dry
Colour: straw yellow
Nose: floral
Aroma: citrus fruits and 
green apples
Recommendation: fish and 
salads
Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Region: South Africa
EAN: 4007988045883
Serving temp.: 10-11˚C

Doua vinuri tineresti și toni-
fiante cu un caracter puternic 
de citrice și caise.
Zahăr: sec
Culoare: galben pai
Nas: floral
Aroma: moale, fructe 
tropicale
Recomandare: pește, fructe 
de mare, salată

Two youthful and refreshing 
wines with strong character 
of citrus and apricot. 
Sweetness: dry
Colour: straw yellow
Nose: floral
Aroma: soft tropical fruit
Recommendation: fish, 
seafood, salad
Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Region: Australia SE
EAN: 3700187000247/   
          8717472282194
Serving temp.: 11˚C

Tannat
Gimenez Mendez

Un vin roșu obținut 100% din 
struguri Tannat și îmbătrânit 
timp de 10 luni în butoi de 
stejar american și francez.

Zahăr: sec
Culoare: purpuriu
Nas: fructat
Aroma: zmeure și prune
Recomandare: carne roșie, 
paste, brânzeturi maturate, 
deserturi de ciocolată

A red wine obtained 100% 
from Tannat variety and aged 
10 months in french and 
american oak barrels. 

Sweetness: dry
Colour: purplish
Nose: floral
Aroma: raspberry and plums
Recommendation: red meat, 
pasta, aged cheeses and 
chocolate desserts

Alcohol degree: 14,5%
Volume: 75 cl
Region: Canelones, Uruguay
EAN: 7730900850223
Serving temp.: 18˚C
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FRANȚATURCIA

Turkey enjoys a long history in wine produc-
tion, but still few varietes grown here are used for 
the actual wine making. Only 60 varieties out of 
a total 1250 officially confirmed varieties are mar-
keted. The vintage acreage in Turkey is relatively 
small, 515 000 ha, ranking it number 4.

Turkey’s heart in term of vineyards is Thrace and 
Marmara regions, which border Greece and Bul-
garia and account 40% of the total wine produc-
tion. The most representative local grape varieties 
grown here are Adakarası, Papazkarası, Sémillon, 
Beylerce, Yapıncak.

In the East, along the Black Sea coast, can be 
found following representative local variet-
ies: Bogazkere and Okuzgozu, which result in 
red, highly fragrant wine, most fit for aging 
up to 10 years, but also Narince and Kabarcik 
grapes which result in structured white wines.

Turcia se bucură de o lungă istorie în produ-
cerea vinului, dar cu toate acestea în producția 
efectivă sunt folosite puține soiuri autohtone. 
Din cele 1250 de soiuri oficial recunoscute sunt 
comercializate doar 60, soiurile locale fiind con-
centrate în est și cele internaționale în vest. Tur-
cia este clasată pe locul patru ca suprafață alocată 
cultivării vinurilor, cu o cifră de 515 000 ha.
Inima viticolă a Turciei o reprezintă Tracia și Mar-
mara, situate la granița cu Grecia și Bulgaria. Aici 
are loc 40% din producție. Dintre soiurile locale 
cele mai reprezentative pentru aceste zone amin-
tim Adakarası, Papazkarası, Sémillon, Beylerce, 
Yapıncak.
Spre est, de-a lungul coastei Mării Negre domină 
soiurile locale Bogazkere și Okuzgozu, care 
rezultă în vinuri roșii aromate, potrivite pen-
tru îmbătrânire până la 10 ani, dar și Narince și 
Kabarcik care rezultă în vinuri albe bine structur-
ate.

Sauvignon Blanc
Sarafin

Villa
Doluca

Villa
Doluca 

Sauvignon Blanc este un 
soi adus de la Bordeaux și 
cultivat în peninsula Saros. 
Un vin vioi și răcoros.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal
Nas: ierburi proaspete
Aroma: mere verzi și prune 
verzi
Recomandare: preparate la 
grătar, pește, fructe de mare

Sauvignon Blanc is a veriety 
brought from Bordeaux and 
cultivated on Saros penin-
sula. A lively and fresh wine.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fresh herbs
Aroma: green apples and 
green plums
Recommendation: grilled 
meals, fish, seafood

Alcohol degree: 12,2%
Volume: 75 cl
Region: Saros
EAN: 8690606232107
Serving temp.: 8-10˚C

Un vin tânăr sec, cu un car-
acter fructuos. Este obținut 
prin amestecarea soiurilor 
Semillon și Sultaniye.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal
Nas: fructe
Aroma: grapefruit, măr verde 
și lămâie
Recomandare: brânzeturi, 
fructe de mare prăjite

A young, dry wine with a 
fruity character. It’s obtained 
by blending Semillon and 
Sultaniye varieties.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fruits
Aroma: grapefruit, green aple 
and lemon
Recommendation: cheese, 
fried seafood

Alcohol degree: 14,8%
Volume: 75 cl
Region: Saros
EAN: 8690606232407
Serving temp.: 16-18˚C

Un amestec unic din trei 
soiuri diferite din Anatolia.

Zahăr: sec
Culoare: roșu granat
Nas: fructuos
Aroma: vișine, prune uscate 
și mure
Recomandare: carne roșie 
la grătar

A unique blend of three dif-
ferent varieties of Anatolia.

Sweetness: dry
Colour: garnet red
Nose: fruity
Aroma: cherry, plum, 
blackberry
Recommendation: grilled 
red meat

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Saros
EAN: 86906062324040
Serving temp.: 8-10˚C

Biserica Sf. Sofia, Istanbul
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Boğazkere-Öküzgözü
KAV

Boğazkere
DLC

Narince
KAV

Cabernet Sauvignon
Sarafin

Alcohol degree: 14%
Volume: 75 cl
Vineyard: Çanakkale
EAN: 8690606134029
Serving temperature: 16-18˚C

It is a late harvested 
wine, full bodied, with 
a high potential of 
improving with age.
Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose: vanilla
Aroma: berries
Recommendation: 
grilled or roasted red 
meat, game

Cules târziu, este un vin 
corpolent, cu potențial 
ridicat de îmbunătățire 
prin îmbătrânire.
Zahăr: sec
Culoare: roșu intens
Nas: vanilie
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: carne 
roșie la grătar sau 
friptură, vânat

Un vin deosebit învechit în 
butoi de stejar 12 luni și apoi 
în sticlă 2 ani.

Zahăr: sec
Culoare: roșu bogat
Nas: buchet bogat
Aroma: fructe roșii, cuișoare, 
violete, stejar
Recomandare: brânzeturi 
picante, specialități de carne 
roșie, pizza, paste 

A strong textured wine aged 
12 months in oak barrel and 2 
years in bottles.

Sweetness: dry
Colour: rich red
Nose: rich bouquet
Aroma: red fruit, clover, 
violet, oak
Recommendation: spicy 
cheeses, red meat specialties, 
pizza, pasta

Alcohol degree: 14,5%
Volume: 75 cl
Region: Southeastern and 
Eastern Anatolia
EAN: 8690606130106
Serving temp.: 16-18˚C

Unul din cele mai apreciate 
soiruri aromatice din Anato-
lia Centrală.

Zahăr: sec
Culoare: galben
Nas: fructuos
Aroma: lămâie și pin
Recomandare: carne albă la 
grătar sau friptură, tocană de 
pește, pește cu sos, paste cu 
fructe de mare, sushi

One of the most popular 
vrieties with elegant aromas 
from central Anatolia.

Sweetness: dry
Colour: yellow
Nose: fruity
Aroma: lemon and pine
Recommendation: grilled/ 
roasted white meat, fish 
casserole, sauced fish, pasta 
with seafood, sushi

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Region: Tokat
EAN: 8690606230752
Serving temp.: 10-11˚C

Un amestec de struguri 
Bogazkere din Anatolia și 
Denizli. Maturat 4 luni în 
butoaie de stejar franțuzesc.

Zahăr: sec
Culoare: roșu intens
Nas: fructuos
Aroma: prune uscate și cireșe
Recomandare: brânzeturi 
picante, specialități de  carne 
roșie la grătar

A complex blend of Bogaz-
kere and Denizli varieties 
from Anatolia. Matured 4 
months in french oak barrels.

Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose: fruity
Aroma: prunes and cherries
Recommendation: spicy 
cheese, grilled red meat 
specialties 

Alcohol degree: 13,5%
Volume: 75 cl
Region: Southeastern Anato-
lia, Aegean 
EAN: 8690606134043
Serving temp.: 16-18˚C

Cotlet de miel cu verdeturi si garnitura
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ROMÂNIA

The Romanian territory, due to its strategic geo-
graphical exposure and the mild climate features, 
allows growing several grape varieties and devel-
oping a sustainable vintage industry. Along the 
outside Carpathian arch can be found most of the 
Romanian vineyards. Among these the most im-
portant are Cotnari, Dealu Mare, Jidvei, Murfatlar, 
Panciu, Odobești, Recaș, Vânju Mare. According 
to 2009 staticstics, the annual wine production 
reaches about 6700 hl, of which more than 70% is 
destined ti internal consumption.

The main local grown grape varieties are Busuio-
aca de Bohotin, Grasa de Cotnari, Fetească albă, 
Galbenă de Odobești, Fetească regală, Băbească 
neagră și Fetească neagră.

Teritoriul României, datorită poziției geografice 
strategice și a condițiilor climatice blânde, per-
mite cultivarea a numeroase soiuri și dezvoltarea 
unei industrii viticole sustenabile. De-a lungul 
arcului exterior carpatic se întinde o serie de regi-
uni viticole, dintre care cele mai importante sunt 
Cotnari, Dealu Mare, Jidvei, Murfatlar, Panciu, 
Odobești, Recaș, Vânju Mare. Producția anuală 
de vin se ridică, conform statisticilor din anul 
2009, la aproximativ 6 700 hl, din care mai mult 
de 70% este destinat consumului intern.

Principalele soiuri de struguri local cultivați sunt  
Busuioaca de Bohotin, Grasa de Cotnari, Fetească 
albă, Galbenă de Odobești, Fetească regală, 
Băbească neagră și Fetească neagră.

Cabernet Sauvignon
Castel Dealu Mare

Fetească Albă
Dealu Mare

Fetească Neagră 
Dealu Mare

Un vin roșu obținut din soiul 
Cabernet Sauvignon, este 
considerat regele vinurilor în 
regiunea Dealu Mare.

Zahăr: sec
Culoare: rubiniu
Nas: delicat și catifelat
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: carne roșie, 
vânat, brânzeturi

A red wine obtained from 
Cabernet Sauvignon, it is 
known as the king of wines 
from Dealu Mare region. 

Sweetness: dry
Colour: ruby
Nose: delicate and velvety
Aroma: berries
Recommendation: red meat, 
game, cheese

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074300219
Serving temp.: 18˚C

Un vin alb obținut din 
soiul autohton Fetească albă, 
indicație geografică.

Zahăr: demisec
Culoare: galben pai intens
Nas: fructe
Aroma: mere verzi
Recomandare: brânzeturi, 
pește afumat

A white wine obtained from 
domestic variety Fetească 
albă. It is a controlled ap-
pelation. 

Sweetness: medium-dry
Colour: intense straw yellow
Nose: delicate scent of fruits
Aroma: green apples
Recommendation: cheeses, 
smoked fish

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Dealurile Munteniei
EAN: 5942074000539
Serving temp.: 11˚C

Un vin roșu obținut din soiul 
autohton Fetească neagră. 
Este considerată regina 
vinurilor roșii din zonă.

Zahăr: sec
Culoare: roșu intens
Nas: puternic, fructe de 
pădure
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: carne roșie,
pui, brânzeturi

A red wine obtained from 
domestic variety Fetească 
neagră.It is known as the 
queen of red wines in the 
region. 

Sweetness: dry
Colour: deep red
Nose: delicate scent of berries
Aroma: berries
Recommendation: red meat, 
chicken, cheeses
Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Appelation: Dealurile 
Munteniei
EAN: 5942074000515
Serving temperature: 16-18˚C
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Fetească neagră
Castelul dintre Vii

Merlot
Castelul dintre Vii

Feteasca Alba/Riesling Italian

Castelul dintre Vii
Cabernet Sauvignon
Castelul dintre Vii

A red wine obtained 
from domestic variety 
Fetească neagră.
Sweetness: medium dry
Colour: deep red
Nose: fruits
Aroma: powerful of red 
fruits, 
Recommendation: red 
meat and steaks

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Appelation: Dealurile Munteniei
EAN: 5942074000515
Serving temperature: 16-18˚C

Un vin roșu obținut din 
soiul autohton Fetească 
neagră.
Zahăr: demisec
Culoare: roșu intens
Nas: fructe
Aroma: puternică de 
fructe roșii
Recomandare: carne 
roșie, fripturi

Un vin roșu demisec, obținut 
din soiul Merlot, de indicație 
geografică.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructat
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: carne roșie, 
brânzeturi, fripturi

A red, dry wine obtained 
from Merlot. It is a controlled 
appelation.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: ripe plums
Aroma: berries
Recommendation: red meat, 
cheese, red meat steaks

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Dealurile Munteniei
EAN: 5942074000522
Serving temp.: 18˚C

Un vin alb, demisec obținut 
din soiul Sauvignon Blanc, de 
indicație geografică.

Zahăr: demisec
Culoare: galben canar
Nas: flori de viță de vie
Aroma: citrice
Recomandare: carne albă, 
pește

A white wine obtained from 
Sauvignon Blanc. It is a 
controlled appelation. 

Sweetness: medium dry
Colour: canary yellow
Nose: vine flowers
Aroma: citrus
Recommendation: white 
meat, fish

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074000546
Serving temp.: 10-11˚C

Un vin alb obținut din 
soiul autohton Fetească albă, 
indicație geografică.

Zahăr: demisec
Culoare: galben pai intens
Nas: fructe
Aroma: mere verzi
Recomandare: brânzeturi, 
pește afumat

A white wine obtained from 
domestic variety Fetească 
albă. It is a controlled ap-
pelation. 

Sweetness: medium-dry
Colour: intense straw yellow
Nose: delicate scent of fruits
Aroma: green apples
Recommendation: cheeses, 
smoked fish

Alcohol degree: 10,5%
Volume: 75 cl
Region: Dealurile Munteniei
EAN: 5942074000539
Serving temp.: 11˚C
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Busuioacă de Bohotin

Alcohol degree: 11%
Volume: 75 cl
Vineyard: Dealurile Moldovei
EAN: 5942121002820
Serving temperature: 8-9˚C

A medium-sweet rose 
wine, controlled appela-
tion, obtained entirely 
from the Romanian variety 
with the same name.

Sweetness: medium sweet
Colour: rose
Nose: fruity, hints of roses, 
strawberry, apricots, basil
Aroma: sweet, with bitter 
hints and acidity
Recommendation: desserts, 
pastry

Un vin roze demidulce, 
de indicație geografică, 
obținut integral din soiul 
autohton cu același nume.

Zahăr: demidulce
Culoare: roze
Nas: intens floral-fructată, cu 
note de trandafiri, căpsuni, 
fragi, caise, busuioc înflorit
Aroma: dulce, cu o aciditate şi o 
tentă amăruie
Recomandare: deserturi, pro-
duse de patiserie

Sauvignon Blanc 
Vinuri de Aur

Merlot Roze
Vinuri de Aur

Fetească Neagră 
Vinuri de Aur

Un vin alb, sec obținut din 
soiul Sauvignon Blanc, de 
indicație geografică.

Zahăr: sec
Culoare: galben canar cu 
reflexe verzui
Nas: floare de viță de vie
Aroma: iasomie
Recomandare: știucă cu us-
turoi, pizza cu fructe de mare

A white wine obtained from 
Sauvignon Blanc. It is a 
controlled appelation. 

Sweetness: dry
Colour: canary yellow with 
green glints
Nose: vine flowers
Aroma: jasmine
Recommendation: pike with 
garlic, seafood pizza

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074000034
Serving temp.: 10-11˚C

Un vin roze, demidulce, 
obținut din soiul Merlot, de 
indicație geografică.

Zahăr: demidulce
Culoare: roze
Nas: fructuos
Aroma: fructe de pădure
Recomandare: brânză topită, 
mâncare mexicană

A rose, medium sweet wine 
obtained  from Merlot. It is a 
controlled appelation.

Sweetness: medium sweet
Colour: rose
Nose: fruity
Aroma: berries
Recommendation: melted 
cheese, mexican food

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074000201
Serving temp.: 10˚C

Un vin roșu sec, obținut din 
soiul Merlot, de indicație 
geografică.

Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: prune coapte
Aroma: fructe de pădure, 
vanilie
Recomandare: carne roșie, 
brânzeturi

A red, dry wine obtained 
from Merlot. It is a controlled 
appelation.

Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: ripe plums
Aroma: berries, vanilla
Recommendation: red meat, 
cheese

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074000041
Serving temp.: 18˚C



Fetească neagră 
Noblesse - DOC

Chardonnay
Noblesse - DOC

Un vin roșu sec, corpolent și 
echilibrat obținut din soiul 
autohton Fetească neagră, de 
indicație geografică.

Zahăr: sec
Culoare: roșu grena
Nas: fructe de pădure, 
mirodenii
Aroma: afine cu nuanțe de 
prune uscate și cireșe coapte
Recomandare: pateu de rață,
friptură de vânat

A red, dry and balanced wine 
obtained from domestic 
variety Fetească neagră.It is a 
controlled appelation. 

Sweetness: dry
Colour: garnet red
Nose: berries, spices
Aroma: blueberries with hints 
of ripe cherries and prunes
Recommendation: pate de 
foie gras, game steaks

Alcohol degree: 13%
Volume: 75 cl
Region: Murfatlar
EAN: 5942131610121
Serving temp.: 18˚C

Un vin alb sec obținut din 
Chardonnay, de indicație 
geografică. Este un vin deose-
bit pentru o cină deosebită.

Zahăr: sec
Culoare: galben pal
Nas: fructuos
Aroma: mere, pere, piersici 
și vanilie
Recomandare: friptură 
pasăre, brânzeturi, salată 
fructe, pește cu sos

A white dry wine obtained 
from Charfonnay .It is a con-
trolled appelation. A special 
wine for a special occasion.

Sweetness: dry
Colour: pale yellow
Nose: fruity
Aroma: apples, pears, peaches 
and vanilla
Recommendation: roast 
chicken, cheese, fruit salad

Alcohol degree: 12,5%
Volume: 75 cl
Region: Murfatlar
EAN: 5942131610121
Serving temp.: 18˚C

Merlot-Fetească 
neagră Rezerva 

Un vin roșu obținut prin 
cupajarea soiurilor Merlot și 
Fetească neagră, de origine 
controlată.
Zahăr: sec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructe de pădure
Aroma: fructe de pădure, 
stafide, vanilie
Recomandare: carne roșie,  
grătar

A red wine obtained from 
blending Merlot and domes-
tic variety Fetească neagră. It 
is a DOC wine. 
Sweetness: dry
Colour: ruby red
Nose: berries
Aroma: berries, raisins, 
vanilla
Recommendation: red meat, 
barbeque
Alcohol degree: 12%
Volume: 75 cl
Region: Valea Călugărească
EAN: 5942074000348
Serving temp.: 18˚C
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DiWine 
-wine in can-

Alcohol degree: 11,5%
Volume: 0,33l
EAN: 5942326800252
Serving temp. : 14-16° C

An easy to drink red wine. 
Sweetness : medium dry
Colour : ruby red
Nose : fruity
Aroma: berries and sweet 
almond
Recommendation: red 
meat dishes

Un vin roșu ușor de băut. 
Zahăr: demisec
Culoare: roșu rubiniu
Nas: fructat
Aromă: fructe de pădure 
și migdale dulci
Recomandare : preparate 
din carne roșie
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Berea este o parte integrantă a culturii cehe și 
a fost pentru multe secole. Urmele berii cehe 
datează din din 1118, când a fost construită 
prima fabrică de bere din țară, și  chiar mai 
înainte,  cetățenii aveau dreptul să-și producă 
propria bere. Republica Cehă are cel mai mare 
consum de bere pe cap de locuitor (145 de litri 
pe persoană in 2011), învingând Germania și 
Austria.

Republica Cehă a fost prima țară care a avut un 
muzeu al berii , precum și primul manual de 
producere a berii.

Festivalul ceh al berii  din Praga este cel mai 
mare festival al berii din Republica Cehă și se 
desfașoară timp de 17 zile anual în luna mai. 
Vizitatorii festivalului pot gusta peste 70 de 
branduri de bere cehă.

Beer is an integral part of Czech culture, and 
has been for many centuries. Czech beer can be 
traced to 1118, when the country’s first brewery 
was built, and even before then, citizens had 
the right to brew their own. Fast forward to 
today, and the Czech Republic has the world’s 
highest per capita beer consumption (145 lit-
ers per person in 2011), beating Germany and 
Austria. 

The Czech Republic was the first country who 
had a beer museum, as well as the first beer 
brewing textbook.

The Czech Beer Festival (Český pivní festival) 
in Prague is the biggest beer festival in Czech 
Republic held for 17 days every year in May. Fes-
tival visitors can taste more than 70 brands of 
Czech beer.

.

CEHIA

Prague, Czech Republik

Samson LagerSamson Dark

Bere de prima clasă pentru cei 
mai exigenți iubitori ai berii. 
La bază se află apa de la 273m 
adâncime din fântâni arteziene, 
hameiul și malțul de orz. Fiecare 
etapă a procesului de fabricare a 
berii este tradițională.
Producător: Pivovar Samson
Categorie: Lager, Republica 
Cehă
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,7%
Aromă: gust pur, amar, distinc-
tiv de hamei

First class lager for the most 
demanding of beer lovers. The 
base is water from 273 m deep 
artesian well, hops and barley 
malt. Every stage of the brewing 
process is traditional.
Producer: Pivovar Samson
 Style: Lager, Czech Republic
Colour: blonde
Volum:0,33l
Alcohol: 4,7%
Aroma: clean, bitter taste with 
distinct hoppiness

Samson Lager

Cu adevarat unică între berile 
negre. Dark Lager este preparată 
din cele mai fine ingrediente, 
permițând obținerea gustului 
său extraordinar.
Producător: Pivovar Samson
Categorie: Dunkel Lager, 
Republica Cehă
Culoare: neagră
Volum: 0,5l
Alcool: 4,5%
Aromă: gust puternic amărui 
cu un indiciu de miere care 
dezvăluie aroma de caramel 

Truly Unique among dark beers. 
Dark lager is brewed from the 
finest ingredients, allowing it to 
achieve its extraordinary taste.
Producer: Pivovar Samson
 Style: Dunkel Lager, Czech 
Republic
Colour: dark
Volum:0,5l
Alcohol: 4,5%
Aroma: high bitterness with 
a hint of honey which reveals 
caramel flavor

Bere de prima clasă pentru cei 
mai exigenți iubitori ai berii. 
La bază se află apa de la 273m 
adâncime din fântâni arteziene, 
hameiul și malțul de orz. Fiecare 
etapă a procesului de fabricare a 
berii este tradițională.
Producător: Pivovar Samson
Categorie: Lager, Republica 
Cehă
Culoare: blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 4,7%
Aromă: gust pur, amar, distinc-
tiv de hamei

First class lager for the most 
demanding of beer lovers. The 
base is water from 273 m deep 
artesian well, hops and barley 
malt. Every stage of the brewing 
process is traditional.
Producer: Pivovar Samson
 Style: Lager, Czech Republic
Colour: blonde
Volum:0,5l
Alcohol: 4,7%
Aroma: clean, bitter taste with 
distinct hoppiness
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Efes 
Draft

Produs al producției turcești, îmbină 
deopotrivă toate cerințele unei beri 
de succes.

Producător: Anadolu Efes
Categorie: Pale Lager Instambul, 
Turcia
Culoare: blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 5%
Aromă: interesantă de porumb și 
cereale cu ușoare urme de hamei 
care însoțesc gustul destul de dulce 
și de malț.

Turkish production product combines 
all the requirements of a successful 
beer.

Producer: Anadolu Efes
Style: Pale Lager Instambul, Turkey
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 5%
Aroma:  interesting corn and grain 
with slight traces of hops that came 
with the sweet taste of malt.

Efes 
Dark

Surprinzătoare prin oferta foarte 
generoasă de a îmbina gustul reconfor-
tant al unei beri cu ciocolată și cafea.

Producător: Anadolu Efes
Categorie: Dunkel Istambul, Turcia
Culoare: neagră
Volum: 0,33 l
Alcool: 6,1 %
Aromă: pronunțate pe final cu mult 
lemn, piele, nuci, cafea și ciocolată.

Surprising through the very generous 
offer which combines the taste of a 
refreshing beer with chocolate and 
coffee.
 
Producer: Anadolu Efes
Style: Dunkel Istambul, Turkey
Colour: dark
Volum: 0,33 l
Alcohol: 6,1 %
Aroma:  more pronounced in the 
final with lots of wood, leather, nuts, 
coffee and chocolate.

Efes  Beverage Group, filială a Anadolu 
Group, este cel mai mare producător de bere 
din Turcia, cu aproximativ 80% din cota de 
piață. Linia lor principală este Efes Pilsen 
(5 % ABV), după numele turcesc al orașului 
antic Efes de lângă Izmir.  Printre mărcile de 
bere produse  de Efes amintim și Efes Light, 
Efes Extra, Bomonti și Marmara. Din 2005, 
produsul Lager de la Foster a fost preparat, 
comercializat și distribuit în Turcia, prin 
Efes Beverage Group.

Türk Tuborg, o fostă filială a da firmei daneze 
Carlsberg, produce de asemenea și în Turcia 
sub numele de Tuborg, deținută în prezent 
de producătorul israelian CBC. Totodată, un 
alt brand important este Tekel Birasi, cunos-
cut ca fiind cel mai vechi producător de bere 
din Turcia (firmă fondată în 1890), având 
monopol de stat până în 2004.

Efes Beverage Group, a subsidiary of An-
adolu Group, is the largest producer of beer 
in Turkey with approximately 80% market 
share. Their main line is Efes Pilsen (5% 
ABV), named after the ancient Turkish city 
of Ephesus near Izmir. Among the beer 
brands produced by Ephesus mention Efes 
Light, Efes Extra, Bomonti and Marmara. 
Since 2005, the Lager product from Foster 
was prepared, marketed and distributed in 
Turkey by Efes Beverage Group. 

Türk Tuborg, a former subsidiary of the 
Danish company Carlsberg, also activates in 
Turkey under the name of Tuborg, which to-
day is headed by Israeli manufacturer  CBC. 
However, another important brand is Tekel 
Biras known as the oldest brewer in Turkey 
(company founded in 1890) with a state mo-
nopoly until 2004.

TURCIA
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Efes 
Pilsener

Autenticitate și istorie într-un gust 
aromat de hamei, dulce și înmiresmat 
cu nuanțe de lâmâie și vanilie.

Producător: Anadolu Efes
Categorie: Pale Lager Instambul, 
Turcia
Culoare: blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 5 %
Aromă: dulce dată de cereale, 
însoțită de o aromă de hamei cu 
nuanță de lămâie și vanilie.

Capadocia, Turcia

Authenticity and history in one 
aromatic hop taste, sweet and fragrant 
with notes of lemon and vanilla.
 
Producer: Anadolu Efes
Style: Pale Lager Instambul, Turkey
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 5 %
Aroma:  sweet aroma given by grain, 
accompanied by a hop flavor with 
hint of lemon and vanilla.

Efes 
Pilsener

Autenticitate și istorie într-un gust 
aromat de hamei, dulce și înmires-
mat cu nuanțe de lâmâie și vanilie.

Producător: Anadolu Efes
Categorie: Pale Lager Instambul, 
Turcia
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5 %
Aromă: dulce dată de cereale, 
însoțită de o aromă de hamei cu 
nuanță de lămâie și vanilie.

Authenticity and history in one aro-
matic hop taste, sweet and fragrant 
with notes of lemon and vanilla.
 
Producer: Anadolu Efes
Style: Pale Lager Instambul, Turkey
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5 %
Aroma:  sweet aroma given by 
grain, accompanied by a hop flavor 
with hint of lemon and vanilla.

  

Efes 
Pilsener

Bere deosebită cu malț bogat la gust  
însoțită de un finisaj dulce-amar satisface 
până și cele mai rafinate gusturi.
Producător: Anadolu Efes
Categorie: Pale Lager Istambul, Turcia
Culoare: blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 5 %
Aromă: specială de hamei cu nuanțe de lămâie și vanilie.

Special beer with rich malt taste  accompa-
nied by a bittersweet finish satisfies even 
the most refined tastes.
Producer: Anadolu Efes
Style: Pale Lager Istambul, Turcia
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 5 %
Aroma: special hops with shades of lemon and vanilla.
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Roger Karpackie Pils Cortes/
Gran Malta

Bere imperială prin aromele              
deosebite metalice îmbrăcate 
într-o dulceață aparte.

Producător: Browar Van Pur 
Categorie: Pale Lager                   
Rakszawa, Polonia
Culoare: blondă
Volum: 0,50l
Alcool: 3 %
Aromă: finisaje clare de arome 
metalice și de cereale, cu 
hamei și dulceață.

Bere gustoasă cu un cap frumos 
alb, surprinde prin gust.

Bere slab carbonatată și însoțită 
de o aromă deosebită de                        
tequilla.

Producător: Browar Van Pur
Categorie: Pale Larger                     
Rakszawa, Polonia
Culoare: blondă
Volum: 0,33l/ 0,5 l
Alcool: 4 %
Aromă: malț și hamei cu 
nuanțe ușor ierboase.

Producător: Browar Van Pur
Categorie: Spice/Herb/Vegeta-
ble Rakszawa, Polonia
Culoare: blondă
Volum: 0.33l
Alcool: 6 %
Aromă:  tequilla însoțită de 
malț și de gustul de hamei.

Imperial beer with great 
metalic flavours dressed in 
sweetness 

Producer: Browar Van Pur 
Style: Pale Lager                   
Rakszawa, Poland
Colour: blonde
Volum: 0,50l
Alcohol: 3 %
Aroma: clear finishes of 
metalic aroma and corns with 
hops and sweetness.

Tasty beer with a nice white 
head, surprise through its taste.

Producer: Browar Van Pur
Style: Pale Larger  Rakszawa, 
Poland
Colour: blonde
Volum: 0,33l/ 0,5 l
Alcohol: 4 %
Aroma: malt and hops with 
slightly grassy notes. 

Low carbonated beer,                           
accompanied by a special flavor 
of tequila.

Producer: Browar Van Pur
Style: Spice/Herb/Vegetable 
Rakszawa, Poland
Colour: blonde
Volum:0,33l
Alcohol: 6 %
Aroma: flavour of tequilla      
accompanied of malt and 
hops.

Cu potențial suprinzător, Polonia poate fi 
enumerată în lista țărilor cu piață de bere, 
având un grad ridicat de concentrare a intre-
prinderilor, trei companii din 86% deținând 
cota de piață. De remarcat faptul că există 70 de 
fabrici (inclusiv 27 de microfabrici), majoritatea 
purtând numele după orașul după care au fost 
fondate. După al doilea război mondial, după 
secole de independență financiară, multe dintre 
ele devin naționalizate de regimul comunist.

Timpurile prielnice survin după prăbușirea im-
periului sovietic, iar în economia de piață apar 
mai multe companii internaționale de bere 
care se mută în Polonia, urmând o perioadă de 
consolidare. În ultimul timp, în Polonia a cres-
cut popularitatea berilor de la fabricile de bere 
mici, regionale, grupate în Asociația regională 
a Berarilor (Stowarzyszenie Regionalnych Bro-
warów Polskich)

Potentially surprising, Poland may be listed in 
the top of the beer market with a high concen-
tration of companies, three companies hold-
ing 86% market share. Note that there are 70 
factories  (including 27 micro-factories), most 
of them bearing the name after the city where 
they were founded. After World War II, after 
centuries of financial independence, many of 
them become nationalized by the communist 
regime.

Favorable times occur after the collapse of the 
Soviet empire and in the market economy occur  
more international beer companies moving to 
Poland, marking a period of consolidation. In 
recent years, in Poland has increased the popu-
larity of beers from small breweries, regional, to 
the factories grouped in Regional Association 
of Brewers (Stowarzyszenie Regionalnych Bro-
warów Polskich).

POLONIA
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Edelmeister 
Pilsener/ Lemon

Textură fin armonizată între o 
aromă de malț și o carbonatare 
ușoară.

Producător: Browar Van Pur
Categorie: Pale Larger
Culoare: blondă
Volum: 0,66l / 0,5l
Alcool: 2%/4,5%
Aromă: deosebită de malț, 
pâine, cereale cu un gust dulce 
amar .

Van Pur
Pilsner

Hermann Muller

Amestec de malț și drojdie 
de bere.

Bere maturată la o temperatură 
mică, suprinde prin gustul 
captivant de hamei.

Producător: Browar Jedrzejow
(Van Pur)
Categorie: Pilsener Jedrzejow, 
Polonia
Culoare: blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 4%
Aromă:malț, porumb și 
hamei.

Van Pur Premium este o bere 
de înaltă calitate de tip Pilsen. 
Produsa cu ingrediente naturale 
atent selectionate. Berea este 
caracterizată de o aromă plăcută 
de hamei s culoare aurie.
Producător: Browar Van Pur
Categorie: Pale Larger
Culoare: blondă
Volum: 0,5l/1,5 l
Alcool: 5%/ 10%
Aromă: puternică, bărbătească.

Castelul Lublin, Polonia

A mixture between malt and 
yeast. 
Fine texture harmonised by 
the  malt flavour and the mild 
carbonation

Producer: Browar Van Pur
Style: Pale Larger
Colour: blonde
Volum: 0,66l / 0,5l
Alcohol: 2%/ 4,5%
Aroma:  special flavour of 
malt, bread, corn with a sweet 
taste and bitter.

Van Pur Premium is a high qual-
ity beer of pilsen type. Produced 
with the use of carefully selected 
natural ingredients. The beer is 
characterised by a pleasant hop 
aroma and a golden colour.
Producer: Browar Van Pur
Style: Pale Larger
Colour: blonde
Volum: 0,5l/ 1,5l
Alcohol:  5%/ 10%
Aroma:  strong, masculine.

Beer maturated at low 
temperature, surprise through 
its taste of hops

Producer: Browar Jedrzejow
(Van Pur)
Style: Pilsener Jedrzejow, 
Poland
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 4%
Aroma:  malt, corn and hop.

  

Lomza

Gustul unic și de calitate al berii Lomza este creat 
departe de agitația unui oraș mare. 
Lomza păstrează caracterul berii adevărate.
Producător: Browar Van Pur
Categorie: Strong Pale Lager/Imperial Pils Lomza, Polonia
Culoare: blondă
Volum: 0,33l/ 0,5 l
Alcool: 6%/ 5,7%
Aromă: note ușoare de cereale, o aromă placută de malț cu puțin 
hamei

Unique taste and quality of Lomza beer is created 
away from the hustle and bustle of a big city. 
Lomza keeps character of true beer thanks to re-
gional origin and attention to the highest quality.
Producer: Browar Van Pur
Style: Strong Pale Lager/Imperial Pils Lomza, Poland
Colour: blonde
Volum:0,33l/ 0,5 l
Alcohol: 6%/ 5,7%
Aroma: mild with a light grainy note, nice, malty aroma with a bit of 
hops
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Estrella 
Damm

Estrella 
Damm

Estrella Damm
Daura Gluten Free

Bere elegantă și vibrantă, 
specială pentru oamenii care 
vor să simtă din plin gustul
Barcelonei.

Producător: Damm
Categorie: Pale Lager Barce-
lona, Spania
Culoare:  blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 4,6 %
Aromă: complexă de porumb 
și cereale cu pronunțate 
nuanțe dulci.

Bijuteria din coroana Damm, 
reprezintă peste un secol de 
experiență.

Berea fără gluten Estrella Daura a 
câștigat în 2013, pentru al treilea an 
consecutiv, premiul “Superior taste” al 
Institutului Internațional al Gustului 
și Calității de la Bruxel. Această bere 
este potrivită pentru persoanele care 
suferă de boala celiacă..

Producător: Damm
Categorie: Pale Lager Barce-
lona, Spania
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5,4 %
Aromă: clasică de porumb 
și cereale, ușor dulce și cu 
gust persistent după degust, 
însoțită de o carbonatare 
puternică.

Producător: Damm
Categorie: Pale Lager Barcelona, 
Spania
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5,4%
Aromă: cereale prăjite cu aromă 
ușor amăruie de hamei 

Faro  de Formentor -Mallorca, Spania

Marca de renume a spațiului catalan o 
reprezintă Estrella Damm. A fost produsă în 
Barcelona încă din 1876 și reprezintă berea 
fanion de la SA Damm, numele de „Estrella” 
traducându-se prin „star” atât în catalană, 
cât și în spaniolă. Încă din anul 1876 cand 
August Kuentzmann Damm a fondat com-
pania care îi poarta numele, multe generații 
de maeștrii berari au perfecționat acest la-
ger până în momentul în care a devenit o 
emblemă în lumea berii.

În 2009 Ferran Adria și echipa sa de la res-
taurantul lui El Bulli au creat Inedit pentru 
Estrella Damm.

The famous brand of Catalan space is the 
Estrella Damm. It was produced in Barce-
lona since 1876 and is the flagship beer of 
SA Damm, the name “Estrella” is translated 
as “star” in both Catalan and Spanish. Since 
August 1876 when Kuentzmann Damm 
founded the company that bears his name, 
many generations of master brewers have 
perfected this lager until it became an em-
blem in the world of beer.

In 2009 Ferran Adria and his team at his res-
taurant El Bulli created the Inedit style for 
Estrella Damm.

SPANIA

Elegant beer and vibrant, es-
pecially for people who want to 
feel the full taste of Barcelona.
 
Producer: Damm
Style: Pale Lager Barcelona, 
Spain
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 4,6 %
Aroma: complex with pro-
nounced grain corn and sweet 
shades.  

The jewel in the crown of 
Damm, representing over a 
century of experience.
 
Producer: Damm
Style: Pale Lager Barcelona, 
Spain
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5,4 %
Aroma:   conventional corn 
and grain, slightly sweet taste 
and lingering after taste, 
accompanied by a strong 
carbonation.

The gluten-free beer Estrella Daura 
has won in 2013, for the third con-
secutive year, the “Superior taste” 
award of the International Taste & 
Quality Institute of Brussels. This 
beer is suitable for people with 
coeliac disease.
 
Producer: Damm
Style: Pale Lager Barcelona, Spain
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5,4%
Aroma:   toasted grainswith a 
slightly bittering hops
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Sena, Franta

Este țara în care patronează renumita 
fabrică de bere Carlsberg. A fost fondată 
în 1847 la Copenhaga de producătorul J. C. 
Jacobsen (1811- 1887) care își începe cariera 
în domeniul berii în mica fabrică a tatălui 
său. Nemulțumit de condițiile de lucru ne-
prielnice din capitală datorate aglomerației 
și poluării, Jacobsen caută o locație prielnică 
desfășurării activității pe care și-o propus-
ese. Locul îl reprezenta o colină a satului 
Valby, la periferia vechii capitale, unde își 
fondează noua fabrică de bere pe care o 
numește „Carlsberg” (etimologic  provine de 
la numele fiului său Carl și din traducerea 
din daneză a cuvântului „deal”)

The country in which patrons famous 
Carlsberg brewery. It was founded in 1847 in 
Copenhagen by producer JC Jacobsen (1811-
1887) who began his career in brewing in 
his father’s small factory. Dissatisfied with 
the unfavorable working conditions from 
the capital due to congestion and pollu-
tion, Jacobsen sought a favorable location to 
conduct the business that it had proposed. 
The place chosen of him was a  hill of the 
village Valby on the outskirts of the ancient 
capital, where he founded the new brewery 
which he called “Carlsberg” (etymologically 
derived from the name of his son Carl and 
the Danish translation of the word “hill”).

DANEMARCA

Faxe Strong

Bere puternică cu un gust ușor 
amărui și final de mere. O bere 
remarcabilă cu 10% alcool, dar ușor 
de băut, obținută din malț de orz, 
sirop de glucoză, porumb și hamei.

Producător: Royal Unibrew
Categorie: Malt Liquor Faxe, 
Danemarca
Culoare: blondă
Volum: 1 l/ 0,5l
Alcool: 10%
Aromă: fină de malț cu note de 
lămâie și alcool, gust ușor amar 
și final de mere.

Faxe Royal Faxe Premium

Această bere este obținută din 
malț de orz, sirop de glucoză 
de porumb și hamei. Drojdia 
specială utilizată o face ușor 
de băut.

Bere aurie cu cap dens însoțită 
de un gust aromat de fructe ce 
captivează.

Producător: Royal Unibrew
Categorie: Premium Larger 
Faxe, Danemarca
Culoare: blondă
Volum: 1 l/ 0,5l
Alcool: 5%
Aromă:fructe și urme de malț 
îmbinate cu o carbonatare 
scăzută.

Producător: Royal Unibrew
Categorie: Pale Larger Faxe, 
Danemarca
Culoare: blondă
Volum: 1l/ 0,5l
Alcool: 5,6 %
Aromă:  gust echilibrat, ușor 
aromat.

Strong beer with a slightly bitter 
and apple finish. A distinctive 
beer with 10% alcohol,  but is still 
easily drinkable,  obtained from 
barley malt, glucose syrup,maize 
and hops.

Producer: Royal Unibrew
Style: Malt Liquor Faxe, 
Denmark
Colour: blonde
Volum: 1 l/0,5%
Alcohol: 10%
Aroma:  fine malt with notes of 
lemon and alcohol, slightly bitter 
and apple finish.

This beer is obtained from bar-
ley malt, maize glucose syrup 
and hops. The special yeast 
used makes it easy drinkable.

Producer: Royal Unibrew
Style: Pale Larger Faxe, 
Denmark
Colour: blonde
Volum: 1l/ 0,5l
Alcohol: 5,6 %
Aroma:  a mild, aromatic, 
balanced taste.

Golden beer with a dense 
creamy head accompanied by a 
fruit captivating flavored taste. 

Producer: Royal Unibrew
Style: Premium Larger Faxe, 
Denmark
Colour: blonde
Volum: 1 l/ 0,5l
Alcohol: 5%
Aroma:  fruit and traces of 
malt combined with low                
carbonation.
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Castelul Neuschwanstein, Germania

Köstritzer 
Schwarzbier

Köstritzer 
Schwarzbier

Bere carbonatată medie 
produsă de o marcă de tradiție 
invită la o experiență plăcută.

Bere carbonatată medie 
produsă de o marcă de tradiție 
invită la o experiență plăcută.

Producător: Köstritzer 
Schwarzbier Brauerei 
(Bitburger)
Categorie: Schwarzbier Bad 
Köstritz, Germania
Culoare: neagră
Volum: 0,5l
Alcool: 4,8%
Aromă: malț prăjit consistent, 
ușoare arome de ciocolată 
neagră însoțite de textură 
vârscoasă și astringentă.

Producător: Köstritzer 
Schwarzbier Brauerei 
(Bitburger)
Categorie: Schwarzbier Bad 
Köstritz, Germania
Culoare: neagră
Volum: 0,33l
Alcool: 4,8%
Aromă: malț prăjit consistent, 
ușoare arome de ciocolată 
neagră însoțite de textură 
vârscoasă și astringentă.

Potrivit unui raport realizat în anul 2004 
de către Organizația Mondială a Sănătății, 
Germania se clasează pe locul al patrulea 
privind consumul de bere pe cap de locui-
tor, după Republica Cehă, Irlanda și Elveția. 
Noul raport din 2010 clasează Germania 
deja pe locul doi referitor tot la consumul de 
de bere pe cap de locuitor, după Republica 
Cehă.

Berea este un element capital în conștiința 
culturii germane. Dacă în trecut, legea 
purtității berii germane prevedea ca aceasta 
să se fabrice numai din orz, hamei, drojdie 
și apă, din 1993 producția de bere a fost 
reglementată prin Legea provizorie a berii 
germane, care admite o gamă mai mare de 
ingrediente și aditivi.

According to a report produced in 2004 by 
the World Health Organization, Germany 
ranks fourth place in terms of beer con-
sumption per capita, after the Czech Repub-
lic, Ireland and Switzerland. New Report in 
2010 already ranks Germany on second place 
on all beer consumption per capita as the 
Czech Republic.

Beer is an important part of German culture. 
Until recently, the German purity law has 
provided that beer to be manufactured only 
from barley, hops, yeast and water, but from 
1993 the beer production was regulated by 
German beer provisional law that allowed a 
wider range of ingredients and additives.

GERMANIA

Medium carbonated beer                
produced by a brand tradition 
calls for an enjoyable 
experience.

Producer: Köstritzer Schwarz-
bier Brauerei (Bitburger)
Style: Schwarzbier Bad Kös-
tritz, Germany
Colour: black
Volum: 0,5l
Alcohol: 4,8%
Aroma: hearty roasted malt, 
mild aromas of dark chocolate 
accompanied by cloggy and 
astringent texture.

Medium carbonated beer                
produced by a brand tradition 
calls for an enjoyable 
experience.

Producer: Köstritzer Schwarz-
bier Brauerei (Bitburger)
Style: Schwarzbier Bad Kös-
tritz, Germany
Colour: black
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,8%
Aroma: hearty roasted malt, 
mild aromas of dark chocolate 
accompanied by cloggy and 
astringent texture.

Bitburger 
Premium Pils

Bere cu maturitate dată de 
gustul autentic de Bitburger
într-o formulă utilă.

Producător: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Categorie: Classic German 
Pilsener Bitburg, Germania
Culoare:  blondă
Volum: 5 l
Alcool: 4,8 %
Aromă: amară dată de un 
gust puternic de hamei, însă                   
într-un rezultat reconfortant.

Beer with maturity given by the
authentic taste of Bitburger
through an useful formula.

Producer: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Style: Classic German Pilsener 
Bitburg, Germany
Colour:  blonde
Volum: 5 l
Alcohol: 4,8 %
Aroma: bitter given by the 
strong taste of hops, but a 
comforting result.
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Bitburger 
Premium Pils

Marcă a unei tradiții de familie, bere  
recunoscută prin aroma autentică dată 
de fermentarea secundară.
Producător: Bitburger Brauerei Th. Simon
Categorie: Classic German Pilsener
Culoare:  blondă
Volum: 0,5l
Alcool: 4,8 %
Aromă: deosebită de malț  și aromă subtilă de miere dată de 
mixtura dintre orz, hamei și miere de albine

Is the symbol of a family tradition, has 
an authentic flavor recognized by the                     
secondary fermentation.
Producer: Bitburger Brauerei Th. Simon
Style: Classic German Pilsener
Colour:  blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 4,8 %
Aroma: special malt flavor and a hint of honey given by the  
mixture of barley, hops and honey.

Bitburger 
Premium Pils

Bitburger 
Premium Pils

Maturitatea se își găsește gustul clasic 
autentic în formula unui  Bitburger 
clasic.

Marcă a unei tradiții de familie, 
bere  recunoscută prin aroma 
autentică dată de fermentarea 
secundară.

Producător: Bitburger Brauerei Th. 
Simon
Categorie: Classic German Pilsener 
Bitburg, Germania
Culoare: blondă
Volum: 0,5 l
Alcool: 4,8%
Aromă: amară dată de un gust 
puternic de hamei, însă într-un 
rezultat delicat și plăcut.

Producător: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Categorie: Classic German 
Pilsener Bitburg, Germania
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,8%
Aromă: deosebită de malț  și 
aromă subtilă de miere dată de 
mixtura dintre orz, hamei și 

Maturity finds its authentic classic 
taste in Bitburger’s genuine formula.

Producer: Bitburger Brauerei Th. 
Simon
Style: Classic German Pilsener 
Bitburg, Germany
Colour:  blonde
Volum:  0,5 l
Alcohol: 4,8%
Aroma:  strong bitter taste given 
by the hops, but in a delicate and 
pleasing result.

Is the symbol of a family tradi-
tion, has an authentic flavor 
recognized by the secondary 
fermentation.

Producer: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Style: Classic German Pilsener 
Bitburg, Germany
Colour:  blonde
Volum:  0,33l
Alcohol: 4,8%
Aroma:  special malt flavor 
and a hint of honey given by 

Bitburger 
Drive

Bitburger veritabil cu gust 
autentic, clasic de hamei și malț
într-o unitate deplină.

Producător: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Categorie: Classic German 
Pilsener Bitburg, Germania
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 0 %
Aromă: veritabilă de malț cu 
amar pe final și cu aceeași uni-
tate în ceea ce privește gustul.

Genuine Bitburger taste with an 
authentic classic hops and malt
which form a full unit.

Producer: Bitburger Brauerei 
Th. Simon
Style: Classic German Pilsener 
Bitburg, Germany
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 0 %
Aroma: genuine malt taste 
with bitter  in the end and 
with the same unit in terms 
of taste.
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König 
Pilsener

Bere de tradiție oferă un gust 
autentic de malț și hamei într-o 
formă clasică.

Producător: Köning Brauerei 
(Bitburger)
Categorie: Classic German 
Pilsener Duisburg, Germania
Culoare: blondă 
Volum: 0,33l/0,5l
Alcool: 4,9%
Aromă: clasic de Pilsener cu 
gust final amar pronunțat.

König 
Pilsener

O bere ce poartă calificativul de 
„regele berii” se remarcă prin unici-
tate și o calitate desăvârșită.

Producător: Köning Brauerei 
(Bitburger)
Categorie: Classic German 
Pilsener Duisburg, Germania
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l / 0,5l
Alcool: 4,9%
Aromă: autentică de Pilsener 
dată  inițial de malț, iar pe final 
ușor amară datorită hameiului. 

 Meissen, Germania

Beer with a long history offers 
an authentic taste of malt and 
hops in a classical form.

Producer: Köning Brauerei 
(Bitburger)
Style: Classic German Pilsener 
Duisburg, Germany
Colour:  blonde
Volum: 0,33l/0,5l
Alcohol: 4,9%
Aroma: classic Pilsener 
pronounced taste toward the  
bitter finish.

A beer bearing the description 
“King of Beer” is distinguished by 
its unique and perfect quality.

Producer: Köning Brauerei 
(Bitburger)
Style: Classic German Pilsener 
Duisburg, Germany
Culoare:  blonde
Volum: 0,33l /0,5l
Alcohol: 4,9%
Aromă: firstly has a taste of 
authentic Pilsener malt and 
slightly bitter due to the hops in 
the end.

Simbol al clarității și 
rigurozității germane, atrage 
prin gustul originar de Pilsener.

Wernesgrüner 
Pils

Producător: Wernesgrüner 
Brauerei (Bitburger) 
Categorie: Classic German 
Pilsener Steinberg-Wernesgrün, 
Germania
Culoare: blondă
Volum: 0,5/ 0,33l
Alcool: 4,9 %
Aromă: malţ, hamei, aspect 
amărui ierbos cu extensii              
metalice.

Harmonious combination 
between malt, hops and                       
bitterness toward the finish.

Producer: Wernesgrüner Brau-
erei (Bitburger) 
Style: Classic German Pilsener 
Steinberg-Wernesgrün, Ger-
many
Colour: blonde
Volum: 0,5/ 0,33l
Alcohol: 4,9 %
Aroma:   malt, hops, bitter 
grassy look with metallic 
extensions.

Wernesgrüner 
Pils

Bere unde istoria reprezintă   caracter de 
autenticitate, surprinde o aromă specială 
de  malț.
Producător: Wernesgrüner Brauerei (Bitburger) 
Categorie: Classic German Pilsener Steinberg-Wernesgrün, 
Germania
Culoare: blondă
Volum: 5 l
Alcool: 4,9 %
Aromă: malţ, hamei, aspect amărui ierbos cu extensii                
metalice.

Beer where history is certificate of autenthic-
ity, captures through its  special flavor of 
malt.
Producer: Wernesgrüner Brauerei (Bitburger) 
Style: Classic German Pilsener Steinberg-Wernesgrün,  Germany
Colour: blonde
Volum: 5 l
Alcohol: 4,9 %
Aroma: malt, hops, bitter grassy look with metallic extensions.
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Veltins 
Pilsener

Bere construită prin devota-
ment și rigurozitate, dintr-o 
tulpină de drojdie unică.

Producător: Brauerei C&A 
Veltins
Categorie: Classic German 
Pilsener Meschede-Greven-
stein, Germania 
Culoare: blondă
Volum: 0,5l, 0,33l
Alcool: 4,8%
Aromă: specială de malț oferă 
un finish scurt, amărui.

Beer built with dedication and 
rigor, extracted from a single 
yeast strain.

Producer: Brauerei C&A 
Veltins
Style: Classic German Pilsener 
Meschede-Grevenstein,
Germany 
Colour: blonde
Volum: 0,5l, 0,33l
Alcohol: 4,8%
Aroma: Malt special finish 
provides a short bitter finish.

Bear Beer 
Wheat Beer

Această bere este preparată cu mai 
mult de 50% malț de grâu, malț de 
orz și malț caramelizat. Această 
bere este nefiltrată, conținând 
astfel  numai ingrediente naturale. 

Producător: Harboes Brewery
Categorie: : German Hefeweizen, 
Germania
Culoare:  alba
Volum: 0,5 l
Alcool: 5 %
Aromă: fructată și condimentată, 
aromă de cuișoare.

This beer is brewed with more 
than 50% wheat malt, barley malt 
and caramel malt. This beer is 
unfiltered, thus containing all 
natural ingredients.
 
Producer: Harboes Brewery
Style: German Hefeweizen, 
Germany
Colour:  white
Volum: 0,5 l
Alcohol: 5 %
Aroma: : fruity and spicy, clove 
aroma.

Berea este preparată din cea mai 
bună selecție de ingrediente; 
aroma și gustul amărui sunt  
perfect echilibrate.
Producător: Harboes Brewery 
Group
Categorie: Premium Lager, 
Germania
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5%
Aromă: o aromă fină de 
hamei.

The beer is brewed with the finest 
selection of ingredients. The beer 
is well-balanced in aroma and 
bitterness.
 
Producer: Harboes Brewery 
Group
Style: Premium Lager, Germany
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5%
Aroma: a light aroma of hops.

Bear Beer 
Premium Lager

Zähringer 
Hefeweizen, Premium, Schwarzbier

Bere puternică dată de mixajul dintre  gustul amărui 
al cerealelor și finisajul de citrice; bere neagră, robustă 
care îmbină gustul de malț și hamei cu nuanțele fine de 
caramel.
Producător: Eichbaum Brauereien (Actris Group)
Categorie: Premium/Lager/Hefeweizen/Schwarzbier Mannheim, 
Germania
Culoare:  blondă/ neagra/ alba
Volum: 0,5l
Alcool: 4,8 %/ 4,8%/ 4%/ 5,3%
Aromă: malț însoțită de hamei, presărată cu un finisaj de citrice, cu 

Strong beer given by the taste bitter   mixted with cereals 
and a citrus finish; Dark robust beer which  combines the 
taste of malt and hops with fine shades of caramel.
.
Producer: Eichbaum Brauereien (Actris Group)
Style: Premium Lager Mannheim, Germany
Colour:  blonde/ white hefeweizen/ schwarzbier
Volum: 0,5l
Alcohol: 4,8 %/ 4,8%/ 4%/ 5,3%
Aroma: malt accompanied by hops, sprinkled with a citrus finish and 
with a final bitter and a sweet taste.
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Erdinger 
Dark

Erdinger 
Fine Yeast Regular

Bere încărcată de tradiție datorită 
somptuozității unei beri negre.

Producător: Erdinger 
Weissbräu 
Categorie:German Hefeweizen 
Erding, Germania 
Culoare: neagră
Volum: 0,5l
Alcool: 5,6%
Aromă: ușor picantă de bere 
neagră cu malț în asociere cu 
hamei.

Erdinger 
Pikantus

Bere puternică prin gustul deosebit, nu atât 
dulce, cât bogat în arome de malț, nuci prăjite 
și caramel.
Producător: Erdinger Weissbräu 
Categorie: Weizen Bock Erding, Germania
Culoare:  ambre închis
Volum: 0,5l
Alcool: 7,5%
Aromă: malț și drojdie de bere însoțită de un gust de nuci prăjite 
în melasă, caramele semi-dulci și prune Victoria, cu nuanțe 
subtile de stafide.

Beer full of tradition due to its 
somptuosity of dark beer.

Producer: Erdinger 
Weissbräu 
Style: German Hefeweizen Erding, 
Germany
Colour: dark
Volum: 0,5l
Alcohol: 5,6%
Aroma: slightly spicy because of 
the taste of black beer with malt in 
combination with hops.

Strong beer with great taste not so sweet, 
but rich in aromas of malt, roasted nuts and 
caramel.
Producer: Erdinger Weissbräu 
Style: Weizen Bock Erding, Germany
Colour:  dark-amber
Volum: 0,5l
Alcohol: 7,5%
Aroma: malt and yeast mixed together with a taste of roasted nuts 
in molasses, semi-sweet caramels and Victoria’s plums with subtle 
shades of raisins.

Preparată după o rețetă strictă de 
puritate bavareză, oferă o garanție a 
gustului său de marcă.  La cea mai 
mare fabrică de bere din grâu din 
lume, tradiția și progresul merg mână 
în mână.

Producător: Erdinger Weissbräu 
Categorie: German Hefeweizen Erd-
ing, Germania 
Culoare: albă
Volum: 0,5l
Alcool: 5,3%
Aromă: de drojdie de bere, grâu, malț 
și citrice.

Prepared following a strict Bavarian 
recipe of purity, offers a taste of its 
high brand. At the world’s largest 
wheat beer brewery, tradition and 
progress go hand in hand.

Producer: Erdinger Weissbräu 
Style: German Hefeweizen Erding, 
Germania
Colour: white
Volum: 0,5l
Alcohol:  5,3%
Aroma: yeast, wheat, malt and citrus.
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Erdinger
Alkoholfrei

Bere fără alcool acidulată și 
aspră și după răcire, se ridică la 
standardele înalte date 
de clasa sa.

Producător: Erdinger 
Weissbräu 
Categorie: Low Alcohol                  
Erding, Germania
Culoare: white
Volum: 0,33l
Alcool: 0 %
Aromă: deosebită de crustă de 
pâine, cereale cu un gust fin de 
trestie de zahăr și miere.

Hoppy beer without alcohol, 
harsh even and after cooling, 
with higher standards given by 
its class.

Producer:Erdinger 
Weissbräu 
Style: Low Alcohol  Erding, 
Germany
Colour: white
Volum: 0,33l
Alcohol: 0 %
Aroma:  particular aroma of 
crust of bread, cereals with a 
taste of sugar cane and honey.

  

Erdinger 
Champ

Bere încărcată de tradiție datorită gustului 
fin de citrice.
Producător: Erdinger 
Weissbräu 
Categorie:German Hefeweizen Erding, Germania 
Culoare: albă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,7% 
Aromă: cereale și malț alături de aromă fină de citrice

Beer full of tradition due to its smooth 
citrus flavor.
Producer: Erdinger 
Weissbräu 
Style: German Hefeweizen Erding, Germany
Colour: white
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,7%
Aroma:  cereals and malt aroma with citrus flavor

Benediktiner 
Weizen

Bere deosebită de fermentare 
înaltă oferă o notă inovatoare 
prin aroma specială

Producător: Klosterbrauerei 
Ettal
Categorie: German Hefeweizen 
Ettal, Germania
Culoare:  alba/ neagra
Volum: 0,5l
Alcool: 5,2%/ 5,4%
Aromă: obținută din grâu și orz 
atent selecționat.

High special fermentation beer  
offers innovative notes through  
its special flavor.

Producer: Klosterbrauerei 
Ettal
Style: German Hefeweizen 
Ettal, Germany
Colour:  white/ dark
Volum: 0,5l
Alcohol: 5,2%/ 5,4%
Aroma: produced from 
carefully selected wheat and 
barley.

Licher  
Weizen

Mix plăcut de grău, banane și 
cuișoare asortat cu un gust ușor 
amăruit, invită la degust.

Producător: Licher Privatbrau-
erei (Bitburger)
Categorie: German  Hefeweizen 
Lich, Germania
Culoare: alba
Volum: 0,5l
Alcool: 5,4 %
Aromă: ușoară de grâu, banane 
și cuișoare, îmbrăcată într-o 
culoare specială  de  chihlimbar.

Nice mix of wheat, bananas and 
cloves matched with slightly bitter 
taste, invites the tasters.

Producer: Licher Privatbrauerei 
(Bitburger)
Style: German  Hefeweizen Lich, 
Germany
Colour: white
Volum: 0,5l
Alcohol: 5,4 %
Aroma: easy wheat, bananas and 
cloves, dressed in a special color 
of amber.
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Caribia Ginger

Caribia este o băutură răcoritoare 
cu aroma de ghimbir. Caribia nu 
contine alcool si este perfectă 
servită rece sau în mixuri de 
băuturi.

Producător: Harboes Brewery 
Group
Categorie: bere de ghimbir, 
Danemarca
Culoare: alba
Volum: 0,33l
Alcool: 0%
Aromă: ghimbir

Caribia is a refreshing soft drink 
with ginger aroma. Caribia 
contains no alcohol and is perfect 
as cold refreshment or as a mixer 
in drinks.

Producer: Harboes Brewery 
Group
Style: ginger beer , Denmark
Colour:  white
Volum: 0,33l
Alcohol: 0 %
Aroma:  ginger

Towerclock, Anglia
                                   &&

Cidrul de mere este o băutură alcoolică 
fermentată obținuta din sucul de mere nefiltrat. 
Băutura este populara pentru țări ca Marea Bri-
tanie, Irlanda, Suedia, Franța, Spania, Germa-
nia, Polonia. Argentina este, de asemenea, o țară 
producătoare de cidru. Australia este, de aseme-
nea, producător de cidru de mere, în special in 
insula Tasmania.

Berea de ghimbir este carbonatată, dulceagă 
produsă ca o bautură racoritoare carbogazoase 
cu aromă de ghimbir dulceagă. Încă in 500 î.Hr., 
ghimbirul a fost folosit ca un medicament și pen-
tru aromatizarea produselor alimentare în China 
antică și India. În emisfera de vest, ghimbirul a 
fost folosit pentru a condimenta băuturile. In 
timpul erei victoriene, a fost folosit pentru a pre-
para o băutură alcoolică numit “berea de ghim-
bir”. Astăzi, bere de ghimbir este, de obicei, pro-
dus ca o băutură răcoritoare. Berea de ghimbir 
și GINGER ALEAS au fost destul de populare în 
multe părți ale lumii de cand acestea au fost in-
troduse..

Cider is a fermented alcoholic beverage made 
from the unfiltered juice of apples. The beverage 
is popular and native to countries like UK, Ire-
land, Sweden, France, Spain, Germany, Poland. 
Argentina is also a cider-producing and -drinking 
country. Australia is also cider producer, particu-
larly on the island of Tasmania.

Ginger beer is carbonated, sweetened bever-
age produced as a carbonated soft drink flavored 
primarily with ginger and sweetened. As early as 
500 BC, ginger was used as a medicine and for fla-
vouring food in Ancient China and India. In the 
western hemisphere, ginger was used to spice up 
drinks. During the Victorian era, it was used to 
brew an alcoholic beverage termed “ginger beer”. 
Today, ginger beer is usually produced as a soft 
drink. Ginger beer and ginger aleas soft drinks 
have been moderately popular in many parts of 
the world since they were introduced.

GHIMBIR

Grace Ginger
Beer

Bere non-alcoolică cu o 
dantelărie de spumă care ascunde 
o aromă complexă de malț, 
caramel și ghimbir.

Producător: Grace
Categorie: Grace Foods, Anglia
Culoare: alba 
Volum: 0,33l
Alcool: 0 %
Aromă: moderată de malț, 
pâine prăjită, caramel și ghim-
bir, însoțită de un gust ușor 
dulce amar.

Non-alcoholic beer with foam 
lacing that hides a complex 
aroma of malt, caramel and 
ginger.

Producer: Grace
Style: Grace Foods, England
Colour:  white
Volum: 0,33l
Alcohol: 0 %
Aroma:  moderate malt, toast, 
caramel and ginger, accompa-
nied by a slightly sweet taste 
bitter.

CIDRU

Tempt  Cider

Tenta este o marcă de cidru putin 
carbonatat cu diferite arome; dulce 
și cu un postgust rotund, cu arome 
de căpșuni&lămaie, mere și flori 
de soc..
Producător: Royal Unibrew 
Denmark
Categorie: cidru
Culoare: alba
Volum: 0,33l
Alcool: 4,5%
Aromă: cidru de măr  cu arome

Tempt is a brand of cider with light 
carbonation and different aromas; very 
sweet and rounded on the palate, with 
flavours of strawberry & lime, apple 
and elderflower.

Producer: Royal Unibrew Denmark
Style: cider
Colour:  white
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,5 %
Aroma:  flavored apple cider
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Mythos Mythos

Bere care oferă garanție pentru gustul 
său plăcut, fiind
un Lager cu cap bogat și culoare blond 
deschis. 

Mythos este unul din cele branduri de 
top de pe piața Greciei, recunoscută 
pentru 
gustul său.

Producător: Mythos Breweries 
(Carlsberg), Grecia 
Categorie: Pale Lager Sindos, Grecia
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,7%
Aromă: complexă de malț de orz, 
hamei și drojdie.

Producător: Mythos Breweries 
(Carlsberg), Grecia 
Categorie: Pale Lager Sindos, Grecia
Culoare:  blondă
Volum: 0,5 l
Alcool: 4,7 %
Aromă:  îmbină soiurile ales 
selecționate de orz și hamei, oferind 
un gust răcoritor.

Grecia este o țară cu tradiție în bere, încă din 
1850. Primul maestru berar a fost un bavarez nu-
mit Fuchs care a venit în Grecia împreună cu noul 
numit rege Otto. Otto a fost un prinț german din 
Bavaria  care a fost ales să domnească în Grecia 
după ce grecii au obținut libertatea lor de la turci. 
După moartea regelui Otto, maistrul berar Fucs 
a rămas în Grecia, făcând prima fabrică de bere. 
Afacerea de familie a înflorit până la aproximativ 
1960 atunci când primii competitori externi au-
sosit.  
Mythos Brewery este o filială a Carlsberg din 
2008; este descendentul lui Henninger Hellas 
SA, distribuitorul local grec a berii germane Hen-
ninger, infiintata in anul 1970. In anul 2001 com-
pania s-a redenumit ca Mythos Brewery Ltd., iar 
Mythos a devenit produsul său principal. Mythos 
este de culoare galben-pai deschis. Mythos este 
disponibil si la 330ml și la 500ml, sticlă și doză. 
Conținutul de alcool este de 4,7%. Conținutul de 
alcool din Grecia este de 5%.

Greece is a country with a tradition of beer since 
1850. The first teacher was a Bavarian brewer 
named Fuchs who came to Greece along with 
the newly appointed King Otto. Otto of Bavaria 
was a German prince who was chosen to reign in 
Greece after Greeks gained their freedom from 
the Turks. After the death of King Otto, master 
Fucs remained in Greece, making the first brew-
ery. The family business flourished until about 
1960.
Mythos Brewery is a subsidiary of Carlsberg since 
2008; is descended from Henninger Hellas S.A., 
the local Greek distributor of the German Hen-
ninger beer, founded in 1970. In  2001 the com-
pany renamed itself as the Mythos Brewery Ltd., 
as Mythos had become its primary product. My-
thos is a light straw-coloured beer. It is available 
in both 330ml and 500ml bottles and cans. The 
alcohol content is 4.7%. The alcohol content in 
Greece is 5%.

Venice, ItalyGRECIA

A beer which offers warranty for its 
pleasant taste, a Lager with a rich 
blond head.
 
Producer: Mythos Breweries (Carls-
berg), Grece 
Style: Pale Lager Sindos, Greece
Colour: blonde
Volum: 0,5l
Alcohol: 4,7 %
Aroma: blends selected varieties of 
barley and hops, giving a refreshing 
taste.

Elegant beer and vibrant, especially for 
people who want to feel the full taste 
of Barcelona.
 
Producer: Mythos Breweries (Carls-
berg), Grecia 
Style: Pale Lager Sindos, Greece
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,7%
Aroma: complex malted barley, hops 
and yeast.
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Chang 
Thai Beer

 Berea Chang a marcat o nouă pagină 
pentru istoria berii 
thailandeze, în 1998 luând                     
Medalia de Aur în Australia.

Producător: Thai Beverages Categorie: 
Pale Lager Phra Nakhon Sri Ayutthaya, 
Province Thailand
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5 %
Aromă: de malț de înaltă calitate, 
orez, hamei, apă pură și drojdie înalt 
selectate.

Chang Beer marked a new page in the 
history of Thai beer in 1998 taking the 
Gold Medal in Australia.
 
Producer: Thai Beverages Style: Pale 
Lager Phra Nakhon Sri Ayutthaya, 
Province Thailand
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5 %
Aroma: high quality malt, rice, hops, 
water and pure yeast high selected.

Cobra
Indian Beer

Concepută din 1989 în 
Bengalore, bere cu aromă specială din 
malț și hamei.

Producător: Molson Coors UK
Categorie: Pale Lager Burton-upon-
Trent, England
Culoare:  blondă
Volum: 0,66l / 0,33l
Alcool: 5%
Aromă: fină dată de malț de orz, 
porumb, orez și hamei.

Built in 1989 in Bangalore, is a special 
flavored beer with malt and hops.
 
Producer: Molson Coors UK
Style: Pale Lager Burton-upon-Trent, 
England
Colour:  blonde
Volum: 0,66l / 0,33l
Alcohol: 5%
Aroma:  fine flavour of malted barley, 
maize, rice and hops.

Taj Mahai, India
                                   &&

India a luat prima dată contact cu berea prin 
intermediul britanicilor care au făcut prima 
berărie din India (fiind și prima berărie în 
Asia). Astăzi, cel mai frecvent tip de bere 
produs în India este lager. În India bere de 
tip mild poate fi găsită la aproximativ 5%ABV 
sau strong între 6-8%ABV. În funcție de 
ambientul preferat, prețurile pentru berea 
indiană oscilează între 50-70 rupii, sau triplu 
în restaurante.

Tailanda a fabricat bere prima dată în anul 
1934 debutând cu berea Singha. Această marcă 
autohtonă a găsit cu succes propria ei nișă pe 
piața thailandeză și chiar în străinătate în lupta 
cu brandurile internaționale. Recent berea a fost 
concurată de către  cea Chang, recunoscută la 
nivel internațional prin sponsorizarea echipei de 
fotbal Liverpool (Everton), iar numele și logo-ul 
au apărut pe echipamentul echipei din 2004.

India firstly took contact with beer through 
British brewers who  made the first brewery 
in India (being the first brewery in Asia). 
Today, the most common type of beer pro-
duced in India is lager. The mild beer type in 
India can be found in approximately 5% ABV  
or  strong between 6-8% ABV. Depending on 
the context, the  prices of Indian beer fluctu-
ate between 50-70 Indian rupees or triple in 
restaurants.

Thailand has made   beer for the first time in 
1934 beginning with Singha beer. This local 
trade successfully found its own niche in the 
Thai market and even abroad in the competition 
with the international brands. Recently this beer 
was competed by the Chang, internationally rec-
ognized by sponsoring soccer team Liverpool 
(Everton), and the name and logo appeared on 
the 2004 team equipment.

TAILANDA
INDIA
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Astazi, Coreea de Sud este a opta țara in 
comerțul internațional, o putere regionala. 
La nivel global este una din cele mai bine 
-cotate țări in educație, calitate si bunas-
tare sociala, dorința de a face afaceri si se-
curitatea locului de munca. Este cea mai 
bogată si dezvoltată intensiv țara din lume 
si cea mai inovativă țară dupa cum reiese din 
masuratorile facute de Bloomberg Innova-
tion Quotient. Coreea de Sud este al 7lea ex-
portator la nivel mondial; cu cea mai rapidă 
viteză de internet, pe primul loc la e-Guvern 
si penetrare smartphone. 

Berea a fost pentru prima dată introdusă în 
Coreea de Sud la începutul secolului XX. 
Prima fabrică de bere din Seul s-a deschis 
în 1908. Piața berii din Coreea de Sud este 
dominată de doi producători majori, Hite-
Jinro și  Oriental Breweries, cu câteva bran-
duri vândute pe piața locală. .

Today South Korea is the eighth largest 
country in international trade, a regional 
power. Globally, it is one of the highest 
ranked countries in education, quality of 
healthcare, ease of doing business and job 
security. It is the world’s most research and 
development intensive country and the 
most innovative country as measured by the 
Bloomberg Innovation Quotient. South Ko-
rea is the world’s seventh largest exporter; 
has the world’s fastest Internet connection 
speed, ranking first in e-Government and 
smartphone penetration. 

Beer was first introduced to Korea in the 
early 20th century. Seoul’s first beer brew-
ery opened in 1908. The South Korean beer 
market is currently dominated by two ma-
jor manufacturers, Hite-Jinro and Oriental 
Breweries, with several brands being sold in 
the local market. 

COREEA 
DE SUD

Seoul Night

 Hite 
Pale Lager

Este prima bere netratată termic din 
Coreea. De la fermentare la filtrare, 
temperaturile sunt stabilite sub 0°C 
pe tot parcursul procesului pentru un 
final răcoritor. 

Producător: Hitejinro Company
Categorie: Pale Lager, Coreea de Sud
Culoare: blondă 
Volum: 0,33l
Alcool: 4,3 %
Aromă: gust fin de hamei

Korea’s first non heat-treated beer. 
From fermentation to filtration, the 
temperatures are set below 0°C during 
all process for a refreshing finish.

Producător: Hitejinro Company
Categorie: Pale Lager, Coreea de Sud
Culoare: blonde 
Volum: 0,33l
Alcool: 4,3 %
Aromă: fine hops taste

 Hite 
Pale Lager

Brandul de bere numarul 1 in Coreea. 
Hite este comercializat in peste 75 
de tari. Alaturi de branduri celebre 
de electronice, Hite este unul din 
brandurile de top care definesc Coreea 
de Sud 
Producător: HiteJinro Company
Categorie: Pale Lager, Coreea de Sud
Culoare: blondă 
Volum: 0,5l
Alcool: 4,3 %
Aromă: gust fin de hamei

Number one Korean beer brand, Hite 
is sold in more than 75 countries. 
Together with the other worldwide 
known Korean electronics brands, 
Hite is one of the brands that define 
South Korea.

Producător: Hitejinro Company
Categorie: Pale Lager, Coreea de Sud
Culoare: blonde 
Volum: 0,5l
Alcool: 4,3 %
Aromă: fine hops taste
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Berea are o istorie bogată în Belgia datând 
din Evul Mediu. Pentru a face un bilanț al 
productivității, putem estima aproximativ 125 
de fabrici de bere în Belgia în care se produc 800 
de beri standard, iar în privința specialităților 
din bere, randamentul total atinge extraordi-
nara cifră de 8700 de tipuri de bere. Recunoscută 
internațional este berea de fructe care a fost 
obținută inițial prin procesul de fermentație 
spontană care se obișnuiește numai în regiunea 
Bruxelles. Fermentația spontană, care a dus la 
renumita bere Kriek, a fost un proces utilizat cu 
precădere în cazul cireșelor amare. 

Cererea ridicată pentru această categorie a cat-
alizat imaginația berarilor belgieni care s-au 
străduit să utilizeze și alte tipuri de fermentație 
necesare obținerii berii din fructe.  Se remarcă 
dominant berea specială, o categorie cu un re-
nume special în piața berilor belgiene, care 
și-a construit tradiție. Calitatea ei este foarte 
ridicată și reprezintă prilej de bucurie pentru 
comunitățile locale.

Beer in Belgium has a large history dating back 
to the Middle Ages. To take stock of productiv-
ity, we estimate approximately 125 breweries in 
Belgium that produce 800 standard beers, and 
the specialties of beer, total efficiency reaches 
the extraordinary figure of 8,700 beers. Is inter-
nationally recognized fruit beer that was origi-
nally produced by spontaneous fermentation 
is common only in the Brussels region. bitter 
cherries, the predecessor of the famous beer 
Kriek. Spontaneous fermentation, which led to 
the famous beer Kriek was a process used main-
ly for bitter cherries.

High demand for this category of beer catalyzed 
the Belgian brewers’ imagination who  tried to 
use other types of fermentation required to ob-
tain the fruit beer.  Dominant is the special beer, 
a category with a particularly famous name on 
Belgian beer market, which has built traditions. 
Its quality is very high and represents joy for lo-
cal communities.

BELGIA

Arcul de Triumf din Brussels, Belgia

Kasteel Rouge

Gustul dulce de cireșe nu 
conferă puerilitate, ci can-
doarea unei beri riguroase.

Producător: Brouwerij Van 
Honsebrouck
Categorie: Fruit Beer
Ingelmunster, Belgia
Culoare: roșie
Volum: 0,33l
Alcool: 8 %
Aromă: de cireșe dulci, zahăr 
brun și hamei.

The sweet taste of cherry isn’t 
childish, but candidness of a 
strong beer.

Producer: Brouwerij Van 
Honsebrouck
Style: Fruit Beer
Ingelmunster, Belgia
Colour: red
Volum: 0,33l
Alcohol: 8 %
Aroma:  sweet flavour of 
cherry, raw sugar and hops.

Duvel

Bere construită prin devota-
ment și rigurozitate, dintr-o 
tulpină de drojdie unică.

Producător: Duvel Moortgat.
Categorie: Belgian Strong Ale 
Breendonk-Puurs, Belgia.
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 8,5%
Aromă: specială de malț oferă 
o viziune aromată și atractivă.

A beer built by devotion and 
strictness, from an unique
 yeast strain.

Producer: Duvel Moortgat.
Style: Belgian Strong Ale 
Breendonk-Puurs, Belgium.
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 8,5 %
Aroma:  special flavour of 
malt which gives a flavoured 
and atractive light.

Blanche 
de Namur

Bere albă cu personalitate 
puternică dată  de echilibrul 
aromonios dintre tradiție și 
modernitate.
Producer: Brasserie Du Bocq
Categorie: Belgian White (Witbeer), 
Purnode-Yvoir, Belgia
Culoare: albă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,5%
Aroma: fină de fructe, cu nuanțe de 
portocale și coriandru; bere ușoară 
cu un final acrișor și puțin amar.

 A white beer with a strong person-
ality offered by the balance between 
tradition
and modernity.
Producer: Brasserie Du Bocq
Style: Belgian White (Witbeer), 
Purnode-Yvoir, Belgia
Colour: white
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,5%
Aroma:  soft of fruits with orange 
and coriander notes; light beer, 
tartered and bittered finish.



PROCER CO.

63

g
lo

b
a
l  d

r
in

k
s

  

La Gauloise 
Ambrée

Prezență plăcută prin aroma de hamei 
și urmele de lemn asociate delicat cu 
nuanțe amare.
Producător: Brasserie Du Bocq
Categorie: Belgian Ale Purnode-Yvoir, Belgia
Culoare: ambre
Volum: 0,33l
Alcool: 5,5%
Aromă: plăcută de hamei și urme ușoare de lemn dulce, 
amărăciune pronunțată, dar plăcută, care potolește setea. 

La Gauloise 
Blonde

La Gauloise 
Brune

Bere blondă, luminoasă și 
strălucitoare prin aroma de 
hamei fină. 

Culoare preeminentă maro-
roșcată care ascunde malțurile 
speciale cu gust echilibrat.

Producător: Brasserie Du 
Bocq
Categorie: Belgian Ale 
Purnode-Yvoir, Belgia
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 6,3%
Aromă: delicată cu un indiciu 
fin de hamei fin. 

Producător: Brasserie Du 
Bocq
Categorie: Abbey Dubbel 
Purnode-Yvoir, Belgia
Culoare: neagră
Volum: 0,33l
Alcool: 8,1%
Aromă: malțuri speciale care 
dau gust echilibrat, ușor amar 
și cu miros de coriandru. 

Grand Place, Belgia

Fine taste given by the hops and wood 
collocated with bitter notes.
Producer: Brasserie Du Bocq
Style:Belgian Ale Purnode-Yvoir, Belgium
Colour: ambre
Volum: 0,33l
Alcohol: 5,5%
Aroma: fine  of hops and soft  traces of sweet wood, has strong 
bitterness but  enjoyable  and thirsty soothing.

Blonde beer, luminous and 
brightening through its aroma 
of soft hops.

Producer: Brasserie Du Bocq
Style: Belgian Ale Purnode-
Yvoir, Belgium
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 6,3%
Aroma:  delicate flavour with a 
small clue of fine hops.

 Preeminent brown-red colour 
which hides the special malt 
and the balanced taste.

Producer: Brasserie Du Bocq
Style: Abbey Dubbel Purnode-
Yvoir, Belgium.
Colour: dark
Volum: 0,33l
Alcohol: 8,1%
Aroma:  special malts and a 
balanced taste, a litter bitter 
and coriander smell.

Waterloo Triple 7
Blonde

Bere autentică produsă din 
tulpina de drojdie de bere                     
du Bock originală

Producător: Brasserie Du Bocq
Categorie: Fruit Beer Purnode-
Yvoir, Belgia
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 7,5%
Aromă:  delicat și picant, 
iar datorită procesului de 
fermentare, întâlnim acele 
bule ușoare.

A genuine bere extracted from 
the Du Bocq’s original yeast 
strain.

Producer: Brasserie Du Bocq
Style: Fruit Beer Purnode-
Yvoir, Belgium
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 7,5%
Aroma:  light and spicy, and 
because of the fermentation 
we find mild carbonation.
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Tiger Beer Star 
Lager

Una dintre cele mai apreciate 
beri, premiată la concursurile 
de la Londra, Geneva și Paris, 
așteaptă să fie degustată.

Producător: Singapore Brew-
ery (Asia Pacific Breweries-
Heineken)
Categorie: Pale Lager
Culoare:  blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5%
Aromă: de malțuri deosebite 
cu un gust puțin metalic pe 
final.

Berea care reprezintă cap de 
listă în Nigeria ca bere Lager 
este renumită pentru luminozi-
tate și claritate.

Producător: Nigerian Brewer-
ies PLC (Heineken)
Categorie: Pale Lager Lagos, 
Nigeria
Culoare: blondă 
Volum: 0,6l
Alcool: 5,1 %
Aromă: clară de hamei care 
oferă un  gust aparte, însoțit 
de nuanțe crocante pe final.

Heineken Brewery Company In-
donezian este fabrica de bere cea mai 
reprezentativă din stat, iar în anul 1957 
guvernul Indonezian o naționalizează și 
o menține sub control pentru următorii 
zece ani.

Star este unul din cele mai cunoscute 
branduri Heineken din Africa.

Finlanda a făcut tradiție în istoria berii 
încă din Evul Mediu, cea mai veche 
fabrică de bere fiind fondată în 1819, 
numită Sinebrychoff. Printre cei mai 
renumiți producători de bere finlandezi 
se numără Hartwall, Olvi și Sinebrychoff 
care mulțumesc cu succes consumatorii 
finlandezi care consumă un total de 440 
milioane de litri de bere anual, tendința 
fiind în creștere cu 11,7%.

Heineken Brewery Company Indone-
sian is the most representative brewery of 
the state and in 1957 the Indonesian gov-
ernment nationalized it and kept control 
for the next ten year.

Star is one of the most known brands of 
Heineken in Africa.

Finland has been building tradition in 
history since the Middle Ages, the old-
est brewery was founded in 1819 and its 
name was Sinebrychoff. Among the most 
famous brewers are Hartwall, Olvi who 
thank customers rafinate tastes who con-
sume a total of 440 million liters of beer 
annually, the trend increasing by 11,7%.

FINLANDA

One of the most popular beers, 
prizewinning at the London, 
Geneva and Paris, waiting to 
be tasted.
 
Producer: Singapore Brewery 
(Asia Pacific Breweries-
Heineken)
Style: Pale Lager
Colour:  blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5%
Aroma: of special malts with 
a slightly metallic taste in 
the end.

This beer is top of the list in 
Nigeria as a lager  and is famous 
for brightness and clarity.
 
Producer: Nigerian Breweries 
PLC (Heineken)
Style: Pale Lager Lagos, 
Nigeria
Colour:  blonde
Volum: 0,6l
Alcohol: 5,1 %
Aroma: clear flavour of hops 
offering a special taste, ac-
companied by crunchy notes 
toward the final.

Lapin Kulta

Bere recomandată alături de 
o friptură atent gătită a fost 
gândită ca o relaxare și aflux de 
prospețime.
Producător: Hartwall 
(Heineken)
Categorie: Dunkel Helsinki, 
Finlanda
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5,2 %
Aromă: puțin amară care 
oferă prospeține alături de sa-
voarea specială dată de hamei.

A beer recommended with a 
very carefully cooked steak was 
designed as a relaxation and              
inflow of freshness.
 
Producer: Hartwall 
(Heineken)
Style: Dunkel Helsinki, 
Finland
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 5,2 %
Aroma:  slightly bitter flavor 
offering freshness combined 
with fresh aroma of hops.

INDONEzIA
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Moint Saint Michel, Franta

Abbatiale Triple
Blonde

La Cagole 
Blanche & Blonde

Bere recomandată de medalia 
de aur la  „Concurs agricole de 
Paris” 2008.

Bere cu savoare aparte crenelată 
de un cap gros și consistent.

Producător: Brasserie des 
Sources
Categorie: Biere de Garde 
Saint-Amand-les-Eaux, Franța 
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 7 %
Aromă: dulce, rotundă 
datorată boabelor de ienupăr 
din care a fost preparată 
însoțită de un miros aromat.

Producător: La Cagole
Categorie: Belgian White 
(Witbeer) Marseille, Franța
Culoare: albă/blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 4,7%
Aromă:  dulce cu final amărui 
cu nuanțe de citrice cu miros 
de fructe și miros de fructe.

A beer recommended by the 
golden medal at the contest 
`Concurs agricole de Paris`, 
2008

Producer: Brasserie des 
Sources
Style: Biere de Garde Saint-
Amand-les-Eaux, France
Colour: blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 7 %
Aroma:  sweet, round because 
of juniper grains which gives a 
flavoured smell.

A pure belgian beer made 
through a specialised process of 
fermentation.

Producer: La Cagole
Style: Belgian White (Wit-
beer) Marseille, France
Colour: white/blonde
Volum: 0,33l
Alcohol: 4,7%
Aroma:  sweet with bitter                 
toward the finish, with notes 
of citrus, and nose of fruits.

Bere nominalizată cu medalia 
de bronz la „Concurs agricole 
de Paris” 2008.

Producător: Brasserie Pietra
Categorie: Belgian White 
(Witbeer) Furani, Franța
Culoare: blondă
Volum: 0,33l
Alcool: 5%
Aromă: ușor dulce și amăruie 
de malț (indiciu de grâu) și 
citrice.

Pietra Coloomba 
White

A beer which won the bronze 
medal at the  contest `Concurs 
agricole de Paris`, 2008

Producer: Brasserie Grain 
d’Orge
Style: Brasserie Pietra
Categorie: Belgian White 
(Witbeer) Furani, Franța
Colour: blonde
Volum: 0,33
Alcohol: 5%
Aroma:  little sweet and bitter 
flavour of malt (clue of corn) 
and citrus.

O țară ambițioasă ce își propune să concureze 
prin cele aproximativ 500 de berării mici cu marii 
giganți InBev, Heineken, Foster’s sau Guiness. 
De remarcat este tradiția Franței recunoscută în 
materie de producție a berii, originară din tim-
pul galilor. Aceasta este cheia de boltă care con-
stituie tradiția de referință a producătorilor de 
bere artizanală, care anunță că vor să relanseze 
consumul de bere cu personalitate.

Munca depusă nu a rămas fără rezultate, iar  
producătorii de bere au reputat primele vic-
torii printre care amintim titlul de bere a lunii 
obținut anul trecut în New York de Christian 
Bourganel, berar din Ardeche.

An ambitious country that aims to com-
pete through the approximately 500 small brew-
ery with giants like InBev, Heineken, Foster’s 
or Guinness. Noteworthy is French tradition 
in production of beer, originating from Wales’ 
period. This is the cornerstone, the tradition of 
craft brewers reference, who state that drinking 
beer will revive.

The work was not without results, and the fa-
mous beer manufacturers claimed the first vic-
tory  among which title for the first beer of the 
last year in New York by Christian Bourganel, 
brewer of Ardeche.

FRANȚA
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SOJU
Soju este o băutură distilată facută din orez, 
grâu sau orz; producătorii moderni înlocuiesc 
adesea orezul cu alte tipuri de amidon, cum ar 
fi cartofii, cartofii dulci, sau tapioca. Soju este 
limpede și incolor. Conținutul său de alcool 
variază de la aproximativ 16,7%, până la aproxi-
mativ 45% alcool în volum (ABV); cu 20% ABV 
fiind cele mai frecvente. Cu toate acestea, prin 
utilizarea distilarii la rece, ABV poate fi crescut la 
procentul dorit. Există două moduri diferite de a 
produce soju; modul clasic de distilare soju care 
utilizează metoda de distilare unică și modul 
modern de a dilua soju care utilizează metoda 
de distilare in lanț. Soju distilat are de obicei o 
ABV mai mare de 30 ~ 35% decât soju diluat cu 
ABV de 21 ~ 30%. Ca soju distilat, deoarece tinde 
să aibă un ABV mai mare, are miros mai puter-
nic decât soju diluat. Acum, soju este exportat 
în peste 80 de țări și are o cota de piata de top 
pe piața alcoolului diluat. Statistic, soju este pe 
locul # 1  ca vânzare pe piata mondială de alcool 

Jinro is 
the world’s best   
   selling spirit

Sunt foarte multe motive pentru 
care Jinro Soju este cel mai bun, 
dar pentru a simplifica lucrurile,  
este brandul national de soju – 
primul, cel mai bun și cel mai 
gustos, fiind așadar cel mai bine 
vândut brand de soju din lume!
Soju este o băutură spirtoasă 
distilată din Coreea, obținut din 
cereale (orez, grâu, orz, cartofi, 
cartofi dulci și tapioca) și din 
cea mai pură apă. Este clar și 
asemănător cu vodca. Cu toate 
acestea, aroma nu are nimic în 
comun cu vodca; are o dulceață 
subtilă cu un final neted, fin.

There are too many reasons 
to list why Jinro Soju is the 

best, but to keep it simple, it is 
the national soju brand – the first, 
the biggest and the best tasting, 
thereby making it the best – sell-
ing soju brand in the world!
Soju is distilled spirit from Korea 
made from choice grains (rice, 
wheat, barley, potatoes, sweet 
potatoes and tapioca) and from 
the purest of waters. It is clear and 
looks similar like vodkca. However, 
the flavor is nothing like vodka; it 
has a subtle sweetness to it with a 
softer, smoother finish.

Alcohol degree: 24%
Volume: 70cl
Origin: South Korea

Soju  is a distilled beverage made from rice, 
wheat or barley; modern producers often replace 
rice with other starches such as potatoes, sweet 
potatoes, or tapioca. Soju is clear and colorless. 
Its alcohol content varies from about 16.7%, to 
about 45% alcohol by volume (ABV); with 20% 
ABV being most common. However, by using 
freeze distillation, ABV can be increased to de-
sired percentage. There are two different ways 
to produce soju; the classic way of distilling soju 
that uses the single distillation method and the 
modern way of diluted soju that uses the chain 
distillation method. Distilled soju usually has 
a higher ABV of 30~35% than diluted soju with 
ABV of 21~30%. As distilled soju tends to have 
a higher ABV, it has stronger smell than diluted 
soju. Now soju is exported to more than 80 coun-
tries and is in the top market share of diluted 
alcohol market. Statistically, soju ranked #1 in 
world sale records of the diluted alcohol market.
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Un scotch wisky rezultat 
dintr-un proces de distilare 
specific, care îi conferă un 
stil unic, cu un gust și o 
calitate deosebite.

Culoare: auriu floral
Aroma: proaspătă și plină, 
cu note de baric.

Scotch whisky obtained 
through a specific distilla-
tion process, which breeds 
a unique style,  taste and 
quality.

Culor: golden floral
Aroma: fresh and full, with 
hints of barrel.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70cl
Origin: Scotland

McNiall
Scotch Whisky

WHISKEY

Glen Scanlan 12 YO
Single Malt 

Un scotch cu arome bogate 
obținut în urma unui pro-
ces de distilare specific. Un 
whisky învechit în butoaie 
de stejar cel puțin 12 ani.

Culoare: chihlimbar auriu 
deschis
Aroma: proaspătă și plină, 
cu note de cireșe și condi-
mente.

A spirit with rich aromas 
obtained through a spe-
cific distillation process. A 
whisky aged in oak casks at 
least 12 years.

Color: bright golden amber
Aroma: fresh and full, with 
hints of cherry and spices.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

Whiskey is, today, one of the best known and 
popular drinks in the world, thanks to its large 
promotion campaigns and its versatility in com-
bination. Whisky can be served as such, in long 
drink or in cocktails. 

In Great Britain, the term `whisky` describes 
the scottish whisky, whilst in other countries 
the product’s name is `scotch`. There are several 
types of scotch. The most popular are blended 
scotch, obtained by blending different whiskies, 
single malt and single grain. 

Blends are a variety of whisky that consist of a 
combination of single malt and single grain. In 
the first stage of preparation is produced single 
malt that is left for aging over a period of at least 
3 years. Number of single malt and single grain  
used to obtain final blenders may vary from year 
to year with the objective of creating each time a 
blend with the same taste and smell, and to have 
same properties with the blends created last year.

Whiskey-ul este unul din cele mai cunoscute 
și populare spirtoase din lume, ce poate fi con-
sumat simplu, în specialități long drink, dar și în 
cocktail-uri dintre cele mai sofisticate. 

În Marea Britanie, termenul „whiskey” este aso-
ciat în mod automat whiskey-ului scoțian, iar în 
alte țări produsul este numit scotch. Există nu-
meroase tipuri de scotchuri. Cele mai cunoscute 
sunt blended scotch, obținut prin amestecul mai 
multor whisky-uri, single malt și single grain.

Blendurile sunt o varietate de whisky constituite 
dintr-o combinație dintre single malt și single 
grain. În prima etapă de preparare se produce 
single malt, care se lasă la învechit pe o perioadă 
de minim 3 ani. Numărul de single malt-uri și 
single grain-uri care se folosesc la obținerea 
blendului final poate varia de la an la an, obiec-
tivul fiind acela de a se crea, de fiecare dată, un 
blend cu același gust și miros, și care să dețină 
aceleași proprietăți cu cele ale blendului creat 
anul precedent.

Glen Scanlan 12 YO
Pure Malt 

O băutură spirtoasă premium 
obținută prin amestecul celor 
mai fine whisky-uri scoțiene. 
Prezintă o culoare intensă 
de chihlimbar și o aromă 
de malț, cu note de fructe 
exotice, caju și condimente 
pe final.Produs învechit în 
butoaie de stejar cel puțin 
12 ani.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

A premium spirit, mix of 
some of Scotland’s finest 
whiskies. Reveals a light am-
ber colour and a malt aroma 
with light hints of exotic 
fruits, cashew and spices in 
the finish. A product aged in 
oak casks at least 12 years.
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Captain Gold    
Special Reserve

Este un whisky cu 
aromă fină de secară și 
cu o textură plăcută.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

A whisky with delicate 
rye flavour and distinc-
tive structure.

Royal Purple 
House of Whisky

Royal Purple House 
este un armonios 
amestec de whisky-uri, 
cu un buchet plăcut 
și o aromă corpolentă 
distinctivă. 

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Whisky

Royal Purple House 
is a very harmonious 
blended whisky with 
a fine bouquet and a 
distinctive full-bodied 
flavor.

O’Hooligan 
Irish Whiskey

It is a premium whisky distilled three 
times in column stills and aged in oak 
casks.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Ireland

Un whisky triplu distilat din catego-
ria acelor whiskey-uri obținute prin 
metoda column distillation și învechit 
în butoaie de stejar.

Highland Reserve 
Scotch Whisky

Un whisky magnific. 
Aroma este plăcută și 
complexă dominată de 
o dulceață voluptoasă 
de malț.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Scotland

Magnificent whisky 
with deluxe and com-
plex aromas dominated 
by a lustful sweetness 
of malt.
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Guard House
Fine Blended Whisky

It is a blend of the best Ameri-
can and European whiskies, 
aged in wooden barrels.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

Băutură spirtoasă obținută 
prin combinarea celor mai 
bune whisky-uri americane și 
europene. Este îmbătrânit în 
butoaie de lemn.

Sheriff’s Bourbon
Whiskey

A true American whisky with a subtle 
aroma of grains matured in oak bar-
rels charred inside.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: USA

Un adevărat whisky american cu o 
aromă subtilă de cereale. Este matu-
rat în butoaie de stejar carbonizate pe 
interior.

Paddington
Scotch Whisky

Un amestec de single malțuri, whisky-
uri făcute din malt de orz la o singură 
distilerie și whisky-uri de cereale.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

A blend of single malts, which are 
whiskys made from malted barley from 
a single distillery, and grain whiskys.
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CONIAC

Cognac is a strong alcoholic beverage, a particu-
lar type of brandy obtained by distillation of cer-
tain types of wine and keeping the product in oak 
barrels. The name of cognac comes only from old 
product obtained by distillation of wines from the 
wine region Cognac of France. 

Old wine distillate is known in Romania as the 
‘burnt wine’. Is one of the finest types of brandy, 
having a long history and prestige behind it. 

Conditions that must be fulfilled for a distillate 
that can be called Cognac are very rigorous and 
strictly regulated. 

For example, Cognac must have a content of only 
one particular grape variety, the most commonly 
used is Ugni Blanc, so called Saint-Emilion. Also 
brandy must be distilled twice in copper distillery 
and aged at least two years in French oak barrels 
from Limousin or Tronçais.

Coniacul este o băutură alcoolică tare, un tip 
anume de brandy obținut prin distilarea anu-
mitor categorii de vin și păstrarea produsului 
respectiv în butoaie de stejar.  Denumirea de 
cognac provine numai de la produsul învechit 
obținut prin distilarea vinurilor din regiunea 
viticolă Cognac din Franța. 
Distilatul învechit de vin este cunoscut în Româ-
nia sub numele de vinars. Este unul dintre cele 
mai fine tipuri de brandy, bucurându-se de o 
istorie foarte lungă și de prestigiul din spatele 
acesteia. 
Condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru ca 
un distilat să poată fi numit Cognac sunt foarte 
riguroase și strict reglementate. De exemplu, 
coniacul trebuie să aibă un conținut dintr-un 
anumit soi de struguri, cei mai uzitați fiind Ugni 
Blanc denumiți Saint-Emilion. Totodată conia-
cul trebuie să fie distilat de două ori în distilerii 
de cupru și îmbătrânit cel puțin doi ani în bu-
toaie de stejar franțuzesc din Limousin sau Tron-
çais. Charles Gabriel 

20 years
Brandy XO Frosted 

Bottle

Un whisky cu aromă 
puternică de vanilie, 
miere și tutun. Este 
maturat timp de 20 de 
ani, ceea ce îi conferă 
un caracter unic. 

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

It is a whisky with 
strong flavors of vanilla, 
honey and tobacco. It is 
aged for 20 years, which 
makes it an unique 
experience for whisky 
lovers.

Este un distilat de vin 
de origine franceză, 
una dintre cele mai 
cunoscute mărci de 
brandy din lume.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

It is a brandy purely 
distilled  from wine 
made in France. It’s one 
of the most popular 
brands of brandy.

Demandis 
Armagnac XO

It is a cognac obtained 
by distillation of the 
wine in column stills 
which is then aged in 
oak barrels at least 2 
years.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

Un distilat de vin în 
alambicuri, numite 
coloane de distilare, iar 
apoi învechit în butoaie 
de stejar cel puțin 2 ani.
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VODCĂ

Vodka is one of the most known distilled al-
coholic beverages. It contains water and ethanol 
purified by distillation, or multiple distillation, 
from a fermented substance to which is added a 
small quantity of other substances, in particular 
aromas and impurities.
Vodka can be distilled from any plant rich in 
sugar or starch; nowadays most vodka producers 
use cereals, such as corn, wheat, rye or sorghum. 
The ones made from rye or wheat are qualified as 
superior. Vodka can be amde also from potatoes, 
sugarcane, soybeans or grapes. 
Its name is derived from the russ. „vodka”, the di-
minutive for „voda”, which means „water”. Vodka 
is originary from Eastern Europe, but its popu-
larity is wide spread around the world, due to its 
use  in cocktails such as Bloody Mary, Martini 
and others.

Vodca este una din cele mai cunoscute băuturi 
alcoolice distilate. Conține apă și etanol purificat 
prin distilare, uneori distilare multiplă, de la o 
substanță fermentată la care se adaugă o canti-
tate nesemnificativă de alte substanțe, precum 
arome sau impurități. 
Vodca poate fi distilată din orice plantă bogată 
în amidon sau zahăr; în prezent majoritatea 
producătorilor de vodcă folosesc cereale precum 
porumb, grâu, secară sau sorg. Cele din secară 
și grâu sunt considerate superioare. Votdca mai 
este făcută și din cartofi, sfeclă de zahăr, boabe 
de soia sau struguri de viță-de-vie.
Denumirea provine din rusescul „vodka”, di-
minutivul lui „voda” (rus.), care înseamnă „apă”. 
Vodka este de proveniență din Europa de Est, 
popularitatea ei fiind astăzi răspândită în întrea-
ga lume, datorită folosirii acesteia în cocktailuri 
precum Bloody Mary, vodca martini și altele.

Captain’s 
Vodka

Forever
Vodka

O vodcă obținută după 
rețeta originală din 
alcool special selec-
tat. Tăria alcoolui din 
cereale și gustul neutru 
fac din această vodcă o 
alegere potrivită pentru 
o gamă largă de cock-
tailuri.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

This vodka is obtained 
following original 
receipe using specially 
selected superfine al-
cohol. The strength of 
this grain alcohol and 
its neutral taste make it 
perfect in a wide range 
of cocktails.

O vodcă pură cu un gust 
neutru perfect pentru o 
gamă largă de cocktailu-
ri precum Screwdriver 
or Bloody Mary.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: France

A pure vodka with a 
neutral taste perfect for 
a wide range of cocktails 
such as Screwdriver or 
Bloody Mary.

Lanius
Vodka

Lanius vokda is a smooth 
vodka of highest quality 
and is one of the key 
elements in Lanius range 
of products. It can be 
enjoyed either pure or in 
cocktails.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 100 cl
Origin: Germany

Un produs de cea 
mai bună calitate, un 
produs ce consolidează 
marca Lanius. Poate fi 
consumată ca atare sau 
în cocktailuri
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Van Gogh
Espresso Vodka

Van Gogh         
Black Cherry

Igorow
Vodka

Această băutură 
menține din integritatea 
cerealelor naturale 
din care este obținută. 
Gustul prezintă arome 
moi, bine echilibrate și 
neutre, pe măsura unei 
băuturi premium.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Van Gogh vodka ex-
presses and maintains 
the integrity of the 
natural grains. The taste 
delivers well-balanced 
smooth and neutral 
flavors, as expected 
from a super-premium 
alcohol.

O vodcă deosebită, 
obținută prin triplă 
distilare. Are un gust 
delicat și consistent 
de cereale din grâu, cu 
o aciditate plăcută pe 
final.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

The aftertaste delivers a 
delicate and consistent 
essence of wheat grains 
and some minerality for 
a dry and polished fin-
ish plus black cherry.

O vodcă clară și pură, 
fabricată din cele mai 
bune cereale. Este 
recunoscută în toată 
Europa.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

It is a clear and pure 
vokda, made from the 
best grains. It is popular 
throughout Europe.

Dannoff 
Premium Vodka

Spre deosebire de cele mai multe branduri 
competitive, Dannoff nu este amestecat și 
menține un pH de 6,0 în aceeași ligă ca și 
branduri super-premium și de lux ca Grey 
Goose, Belvedere, Stolichnaya și Skyy.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Latvia
As a premium vodka, Dannoff has a 
smooth & unique taste due to its qua-
druple distillation. Premii: Vodka Masters 
2008, 2009, 2010, 2012, 2013. Premium 
Gold Award. Vodka Masters 2008, 2009, 
2011, 2013; Eastern European Gold Award
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TEQUILA

Josera 
Silver/ Gold

Bajo Tierra 
Silver

Bajo Tierra
Gold

O băutură originară din 
Mexic, obținută prin 
distilare din cele mai 
bune ingrediente. Are 
o culoare arămie și un 
gust deosebit, date de 
învechirea în butoaie de 
lemn.

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

Josera tequila is a bever-
age produced in Mexico, 
by distillation of the 
best ingredients. It has 
a pleasant brownish 
color and a special taste 
due to its aging in wood 
barrels.

O băutură originară din 
Mexic, obținută prin 
distilare din cele mai 
bune ingrediente. 

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

Bajo Tierra tequila is a 
beverage produced in 
Mexico, by distillation 
of the best ingredients.

O băutură corpolentă 
și de cea mai înaltă 
calitate, obținută prin 
distilare din cele mai 
bune ingrediente. Cu-
loarea arămie și gustul 
deosebit se datorează 
maturării în butoaie de 
stejar.

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

A premium qual-
ity and full bodied 
distilated spirit made by 
distillation of the best 
ingredients. The pleas-
ant brownish color and 
the special taste are due 
to the aging in wood 
barrels.

Tequila is an alcoholic beverage originat-
ing in Mexico, but its history is relatively un-
certain. But what is certain is that this drink 
originates near Tequila village, long before the 
Spanish occupation in 1520.

Tequila has become popular as a shooter and as 
various cocktails like Tequila Sunrise and Mar-
garita. Officialy tequila, as we know it today, 
was developed in the sixteenth century, and as 
the demand increased in the eighteenth cen-
tury, the production of the beverage industry 
began. Tequila wins national importance only 
during the Mexican revolution in the early 
twentieth century, when it became a national 
symbol.

Despite technological and scientific advances 
agave harvest, the main ingredient in tequi-
la production, is still done manually, using 
methods that are commonly used centuries 
ago.

Tequila este o băutură alcoolică originară din 
Mexic, însă istoria ei este relativ incertă. Ceea 
ce este însă cert este că această băutură este 
originară din apropierea orașului Tequilla, cu 
mult timp înainte ocupației spaniole din 1520.

Tequila a devenit populară consumată ca 
shooter și în diferite cocktail-uri precum Te-
quila Sunrise sau Margarita. Oficial, tequila, 
în forma pe care o cunoaștem astăzi a fost 
concepută în secolul al XVI-lea, iar pentru că 
cererea a crescut, în secolul al XVIII-lea a în-
ceput producția băuturii în mod industrial. 
Tequila câștigă importanță națională abia în 
timpul revoluției mexicane, la începutul sec-
olului al XX-lea, când devine simbol național.

În ciuda avansului tehnologic și științific, re-
coltele de agave, principalul ingredient fo-
losit în producția de tequila, se realizează încă  
manual, folosindu-se metode care se uzitau cu 
secole în urmă.
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O băutură originară din 
Mexic, regiunea Jalisco, 
obținută prin distilare 
din cele mai bune ingre-
diente. 

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

Don Cruzado tequila is 
a beverage produced in 
Mexico,  Jalisco region, 
by distillation of the 
best ingredients.

O băutură ce se remarcă 
prin aroma deosebită și 
culoarea căpătată prin 
maturare în butoaie de 
stejar. 

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

San Luis tequila is a 
special beverage due 
to it aroma and colour 
acquired when aged in 
oak barrels.

San Luis
Silver / Gold

Don Cruzado 
Silver/ Gold

Mezcal Beneva
100% Agave - MX

Juanita Ole 
Silver/ Gold

A beverage aged in white oak barrels, 
with dark golden amber color, with 
dry herbs aroma and a slightly smoked 
taste, bottled in a signature bottle under 
the strictest quality control.

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

O băutură învechită în butoaie de stejar 
alb, cu o culoare aurie de chihlimbar, cu 
o aromă de ierburi uscate și un gust ușor 
afumat, îmbuteliat sub cele mai stricte 
reguli de calitate.

O băutură pură care 
îmbină armonios arta 
distilării tradiționale cu 
tehnologia modernă. 

Alcohol degree: 38%
Volume: 70 cl
Origin: Mexico

A pure drink that 
combines the art of dis-
tillation with  modern 
technology.
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Juanita
White Rum

Rancado
Dark/White

ROM

O băutură premiată de 
două ori cu medalia de 
aur de către Societatea 
Germană de Agricultură 
și cu un rating de 
94% atribuit de către 
ITQI. Este un produs 
indispensabil la mixarea 
cocktailurilor exotice.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

Juanita Rum has twice 
been awarded, by the 
DLG, gold medals. Fur-
thermore it got a rating 
of more than 94% from 
the International Taste 
& Quality Institute. It is 
a must for every bar to 
mix exotic cocktails.

Un gust plăcut distinct, 
care este completat 
de o aromă unică ce 
amintește de Insulele 
Caraibe.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

A beverage with distinct 
delicate taste which is 
succesfully completed 
by a unique flavour 
which recalls the Car-
ribean Island breeze.

Cocktail „Cuba Libre”

Rum is a well known spirit and has several uses. 
It can be consumed as such, in cocktails based on 
rum, or it can be used in gastronomy for adding 
flavor to desserts. In the past, still, rum was also 
used as a barter means, which helped fund enter-
prises such as slavery.

Rum is a distilled alcoholic beverage made from 
sugarcane(molasses or sugarcane juice), by a pro-
cess of fermentation or distillation.

This spirit was produced long before to be named 
rum, its origin is not clearly established among 
the countries concerned we name ancient India 
and China. Slaves who fermented molasses on 
plantations in the Caribbean area were the first to 
have noticed the great taste of rum. But the type 
of rum which slaves appreciated resemble not at 
all being as a lower standard with the one that is 
now marketed. 

Romul este o băutură spirtoasă extrem de 
cunoscută cu numeroase întrebuințări. Poate fi 
consumat ca atare sau în cocktailuri, dar poate fi 
folosit și în gastronomie ca aromă pentru deser-
turi. În trecut, însă, romul era utilizat și ca mijloc 
de shimb, prin care se susținea sclavia.

Din punctul de vedere al producției, romul este 
o băutură alcoolică dublu distilată obținută prin 
fermentarea melasei, produs al trestiei de zahăr, 
care se găsește în diferite variante, fiecare având 
propria utilizare și propriul mod de consum.

Această băutură spirtoasă a fost produsă cu mult 
timp înainte să poarte calificativul de rom, origi-
nea ei nefiind clar stabilită, printre țările vizate 
fiiind India antică și China. Sclavii care fermen-
tau melasa de pe plantații din zona Caraibelor 
au fost primii care au sesizat gustul deosebit al 
romului. Însă tipul de rom pe care l-au apreciat 
sclavii nu se aseamănă nicidecum cu cel care 
este astăzi comercializat, fiind de o calitate net 
inferioară.

Juanita 
Dark Rum

O băutură distilată din 
trestie de zahăr, printr-
un proces de fermentare 
si distilare, ulterior 
invechit in butoaie de 
stejar.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

Distilled alcoholic 
beverage made from 
sugarcane juice, by a 
process of fermentation 
and distillation then 
aged in oak barrels.
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Rebeyro Rum 
Silver

Acest rom de calitate 
superioară este un 
distilat din trestie de 
zahăr. Cu o savoare 
tropicală și un caracter 
bogat este recomandat 
a fi consumat simplu, în 
mixuri de băuturi sau 
cu gheață.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: West Indies

This fine superior rum 
is distilled from sugar 
cane. With a tropical sa-
vour and  rich character 
it is recommended to be 
enjoyed pure, mixed or 
on the rocks.

Black Head
Brown

Black Head
White Light

O băutură obținută 
prin dublă rafinare și 
maturată în butoi de 
stejar.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: France

A beverage obtained by 
double refinement and 
subsequent maturation 
in oak barrels.

O băutură ce poate fi 
băută ca atare, în long 
drinks precum Cuba 
Libre sau în diferite 
cocktailuri ca Piña 
Colada, Mojito, Daiquiri 
sau Mai Tai.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: France

A beverage that can be 
served as such, in long 
drinks like Cuba Libre 
or in various cocktails 
such as Piña Colada, 
Mojito, Daiquiri or Mai 
Tai.

Rebeyro
Dark Rum

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Un rom cu arome delicate tropicale, 
obținute prin fermentarea melasei 
rezultate din trestia de zahăr. Ideal ca 
ingredient pentru cocktailuri. 

Cocktail „Mojito”

A rum with delicate tropical flavour, 
obtained by fermeting sugarcane 
molasses. It is an ideal ingredient for 
cocktails.



procer   co.

78

g
lo

b
a
l  d

r
in

k
s

Absinth
Pere Kermann’s

Ouzo 
Mitilini

Arak Touma
No.1 in Lebanon

ANASON

Cu proprietăți ce 
stimulează creativitatea, 
este popular în rândul 
artiștilor și scriitorilor 
și a devenit un simbol 
al stilului de viață boem 
atât în Europa cât și în 
America.

Alcohol degree: 60%
Volume: 70 cl
Origin: France

Due to its properties 
that stimulate creativity, 
this beverage is very 
popular among artists 
and writers. It has 
become a symbol of bo-
hemian lifestyle in both 
America and Europe.

Băutura cea mai 
cunoscută în Grecia, 
ce poate fi consumată 
ca aperitiv într-un shot 
rece și savurat încet, 
sau într-un pahar mare 
împreună cu apa și 
gheața.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Greece

The most popular 
beverage in Greece; can 
be served as an aperitif 
in one shot, cold and 
enjoyed slowly, or in a 
large glass with water 
and ice.

Un distilat de stru-
guri înnobilat apoi cu 
semințe de anason. 
Este o băutură foarte 
plăcută, de origine 
libaneză, care poate fi 
consumată în special 
la sfârșitul mesei, ca 
digestiv. .

Alcohol degree: 50%
Volume: 70 cl
Origin: Lebanon

A spirit obtained 
from grapes ennobled 
subsequently with anise 
seeds. It is a pleasant 
beverage, native to 
Lebanon, it can be 
served esepcially after 
meals, as digestive.

Anise based spirits are beverages obtained by 
flavouring the ethilic alcohol from grains with 
natural extract of star anise (Illicium verum 
Hook f.), green anise (Pimpinella anisum L.), 
sweet anise (Foeniculum vulgare Mill.) or any 
other plant having the same flavouring main in-
gredient. This beverage has a minimum 15% al-
cohol volume.
Anise based spirits which have become a legend 
in the past few years can be obtained thourgh a 
series of chemical procedures: maceration and/
or distillation, redistillation of alcohol in anise 
seeds presence, but also by adding natural dis-
tilled anise extracts 
The most famous beverages based on anise are 
raki in Turkey, ouzo from Greece, arak from 
Lebanon, mastila in the Balkans, pastis in France 
and absinthe throughout Europe.

Băutura spirtoasă pe bază de anason este acea 
băutură obţinută prin aromatizarea alcoolului 
etilic de origine agricolă cu extracte naturale de 
anason în stea (Illicium verum Hook f.), ana-
son verde (Pimpinella anisum L.), anason dulce 
(Foeniculum vulgare Mill.) sau de oricare altă 
plantă care are acelaşi component aromatizant 
principal. Are un grad minim de alcool de 15%.
Această băutură devenită atât de populară în ul-
timii ani poate fi obținută prin diverse procedee: 
macerare şi/sau distilare, redistilarea alcoolu-
lui în prezenţa seminţelor de anason, da și prin 
adăugarea de extracte naturale distilate de ana-
son.
Cele mai renumite băuturi pe bază de anason 
sunt raki din Turcia, ouzo specific Greciei, arak 
originar din Liban, mastika din Balcani, pastis 
din Franța și absintul în întreaga Europă.
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Grappa Bianca
Rocca Berica

Grappa Barricata
Rocca Berica

Produs de origine 
italienească obținut 
prin presarea pulpei 
de struguri. Prezintă 
o culoare cristalină, o 
aromă fructată și un 
gust delicat, care permit 
consumul lui ca atare 
sau cu cafea după mese.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Italy

Grappa obtained by 
pressing the grape pulp. 
It is a special beverage 
due to its crystalline 
coloration, fruity aroma, 
with smooth and velvety 
taste which make it en-
joyable as such or along 
with coffee after meals.

Este un produs din Italia 
distilat din numero-
ase vinuri. Este ulterior 
învechită în butoaie 
ceea ce îi conferă un 
aspect auriu. Servită în 
pahar prezintă nuanțe 
calde de chihlimbar, cu 
reflexe aurii.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Italy

This beverage is a 
special grappa distilled 
from various wines. 
The subsequent aging 
in barrels gives it its 
golden appearance. 
In the glass it lights 
studded in a warm 
amber color with golden 
highlights

Yeni Raki
No. 1 in Turkey

A traditional Turkish spirit, the most 
popular in Turkey, with mint and anise 
flavor. To be enjoyed chilled with water.

Alcohol degree: 45%
Volume: 70 cl
Origin: Turkey

Băutură spirtoasă tradițional 
turcească, cea mai cunoscută în țara sa 
de origine, ușor mentolată și cu aromă 
de anason. Se consumă bine răcită și 
cu adaos de apă.

Sambuca 
Octavia

Sambuca Octavia is a 
high-quality anisette 
which is produced af-
ter an original Italian 
recipe. It tastes mild, 
sweet and spicy.

Alcohol degree: 38%
Volume: 50 cl
Origin: Italy

Sambuca Octavia este 
o băutură premium pe 
bază de anason produsă 
după o rețetă originală 
italiană. Are un gust 
moderat, dulce și condi-
mentat.
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Juanita 
Dry Gin

Sir Harald

GIN
Ginul este o băutură spirtoasă cu gust predom-
inant derivat din fructele de ienupăr. Încă din 
primele secole de la apariția sa, ginul a evoluat 
timp de un mileniu de la medicament pe bază de 
plante la subiect de comerț în industria spirtoa-
selor. Astăzi, această categorie este una din cele 
mai populare, cu o largă distribuție ce include 
produse de diferite origini, stiluri și arome, toate 
gravitând însă în jurul ienupărului, ingredient 
comun.
În funcție de metoda de producție, există 3 ti-
puri de gin: pot distilled gin, column distilled gin 
și compound gin. Primele două categorii au în 
comun procesul de distilare a unui amestec de 
cereale fermentat, urmat de o redistilare cu difer-
ite plante din care se extrag compușii aromatici. 
Ultimul tip de gin este obținut prin simpla aro-
matizare a unei spirtoase neutre cu esențe și/sau 
arome naturale, dar fără redistilare.

Este o băutură 
spirtoasă rafinată, 
indispensabilă în orice 
bar. O compoziție unică 
în materie de gust și 
distilare a ienupărului 
și a ierburilor atent 
selectate. Poate fi servit 
ca atare sau combinat în 
cocktailuri.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

A noble spirit which is 
a must in every bar. A 
unique composition in 
taste and distillation 
of juniper and selected 
herbs. It can be enjoyed 
pure, mixed or on the 
rocks.

Un gin de înaltă clasă, 
cu o notă distinctă de 
ienupăr, cu discrete 
note de portocală și 
coajă de lămâie.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

A high-quality gin 
with distinctive notes 
of juniper fruit and a 
subtle hint of orange 
and lemon peel.

O băutură spirtoasă cu 
gust specific de fructe 
de ienupăr. Reprezintă 
un ingredient important 
în majoritatea cock-
tailurilor, însă poate fi 
consumat și ca atare mai 
ales de iubitorii gustului 
ușor amărui.

Alcohol degree: 37,5%
Volume: 70 cl
Origin: France

A spirit with specific 
jeniper fruit flavour. It is 
considered an impor-
tant ingredient for most 
cocktails but it can 
also be served as such 
especially by those bitter 
taste loyal.

Captain’s
Gin

Gin is a spirit which derives its predominant 
flavour from juniper berries. From its earliest 
beginnings in the Middle Ages, gin has evolved 
over the course of a millennium from a herbal 
medicine to an object of commerce in the spir-
its industry. Today, the gin category is one of the 
most popular and widely distributed range of 
spirits, and is represented by products of various 
origins, styles, and flavor profiles that all revolve 
around juniper as the common ingredient.
Considering the production methodology, gins 
can be broadly differentiated into three basic 
styles: pot distilled gin, column distilled gin and 
compound gin. The common features for the first 
2 styles is the distillation process of a fermented 
grain mash followed by its redistillation with fla-
vouring botanicals to extract the aromatic com-
pounds. Last type of gin is made by simply fla-
vouring neutral spirits with essences and/or other 
‘natural flavourings’, without redistillation.
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Limoncello         
Romanzero

Este un lichior specific 
italienesc, obținut din 
suc și coajă de lămâie. 
Are o aromă deosebită 
dulce-acrișoară și o 
aciditate plăcută.

Alcohol degree: 25%
Volume: 50 cl
Origin: Italy

A typical Italian liquor 
made from lemon juice 
and lemon peel. It has a 
special sweet-and-sour 
taste and a pleasant 
acidity.

Balle’s
Lichior de oua

Tarpan
Organic Vodka

ORGANICE

Organic alcoholic beverages are made by fol-
lowing the same set of strict guidelines set by the 
USDA for all organic foods. This means that in 
order to be aproved as organic the alcohol must 
be  produced from organically grown grains, 
grapes, or other products and must be free of 
synthetic fertilizers, hormones, antibiotics, pes-
ticides, GMO’s as well as herbicides. 
A good example of that is the use of certified 
organic white corn at a rate of 100%  during the 
production phase. Only a limited number of 
chemicals is approved  as suitable while process-
ing, which therefore stands as the reason why 
these products have prices above the average.
Ultimately the benefits of drinking organic al-
cohol are completely dependent on frequency of 
alcohol consumption, which varies widely from 
person to person. A higher quantity of alcohol 
consumed is a riskier factor when the alcohol is 
not organic.

Băuturile alcoolice organice sunt produse 
conform unui set de criterii stricte formulat de 
Ministerul Agriculturii al SUA și aplicabil tu-
turor alimentelor organice. Pentru a fi aprobat 
ca organic, alcoolul trebuie obținut din cereale, 
struguri, fructe cultivate ecologic, fără utilizarea 
de pesticide, hormoni, antibiotice, fertilizatori, 
organisme modificate genetic ori erbicide.
Un exemplu bun pentru acest lucru este utilizar-
ea porumbului alb certificat organic în proporție 
de 100% pe durata fazei de producție. Doar o 
cantitate minimă de produse chimice sunt apro-
bate pentru faza de procesare, ceea ce explică și 
prețurile mai ridicate pentru aceste băuturi. 
Beneficiile pe care acest tip de produs le aduce 
depind de comportamentul de consum de alcool 
al fiecărei persoane în parte. Astfel că o cantitate 
mai mare de alcool consumată este un factor de 
risc mai mare atunci când alcoolul nu este or-
ganic. 

Un lichior deosebit în a 
cărui compoziție sunt 
incluse cele mai bune 
și naturale ingredinte. 
Originar din Germania, 
orașul Zahna.

Alcohol degree: 20%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

A special liquor made 
only from the best 
organic grown ingredi-
ents. It is produced in 
Germany, Zahna town.

Produsă după o rețetă 
poloneză veche, prin 
triplă distilare din cele 
mai bune ingrediente, 
vodca Tarpan este o 
băutură premium cu un 
gust moale, deosebit.

Alcohol degree: 40%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Made following an old 
Polish receipe, by triple 
distillation of the best 
ingredients, Tarpan 
vodka is a premium 
beverage with a soft 
and special taste.
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Autumn Cream

Este o specialitate pe 
bază de whisky irland-
ez, cafea și frișcă. Poate 
fi consumată ca atare 
sau combinată în cock-
tailuri cărora le conferă 
o aromă deosebită 
grație dulceții sale.

Alcohol degree: 14,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

It’s a specialty based on 
Irish whisky, coffee and 
cream. Can be served as 
such or in cocktails, to 
whom it gives a special 
sweet flavour.

LICHIOR

Liquors are alcoholic digestive beverages made 
by distilling ethanol produced by means of fer-
menting grain, fruit, or vegetables. The origin 
of the term ”liquor” was the Latin verb ”liquere”, 
which means ”to be fluid”.
These alcoholic beverages are generally used when 
preparing cocktails. The most known liquors are 
Amaretto, which is based on almond and apri-
cot seeds, Limoncello - a lemon flavored liquor 
distilled from lemon peels, Blue Curacao - sweet 
blue coloured liquor,  distilled from grapefruit 
peels, curacao fruit and wine, Cointreau - a triple 
dry distilled from orange peels, Banana Cream - 
sweet liquor made from bananas, Cocoa Cream - 
liquor obtained from cocoa seeds, Mint Cream- a 
mint flavored liquor, Jagermeister - liqour made 
from more than 50 types of plants, fruits and 
spices, Maraschino - liquor obtained from small 
cherries and last but not least, Sambuca, an anise 
flavored liquor.

Lichiorurile sunt băuturi alcoolice digestive 
dulci, obținute prin distilarea etanolului rezul-
tat din fermentarea cerealelor, fructelor sau a 
anumitor plante. Originea termenului de lichior 
este în verbul latinesc „liquere”, care înseamnă a 
fi fluid. 
Aceste băuturi alcoolice sunt folosite în gen-
eral  la prepararea cocktailurilor. Cele mai re-
numite lichioruri sunt Amaretto - pe bază de 
migdale și sâmburi de caise, Limoncello - lichior 
cu aromă de lămâie distilat din coji de lămâie, 
Blue Curacao - lichior dulce, de culoare albastră, 
distilat din coji de grapefrut, fruct de curacao și 
vin, Cointreau - un triplu sec distilat din coji de 
portocale, Cremă de banane - lichior dulce din 
banane, Cremă de cacao- lichior din semințe 
de cacao, Cremă de mentă- un lichior cu aromă 
de mentă, Jagermeister - lichior mamar, făcut 
din peste 50 de sortimente de plante, fructe și 
mirodenii, Maraschino-  lichior din cireșe mici și 
nu în ultimul rând Sambuca, un lichior cu aromă 
de anason.Surfers: Mango/ 

Kiwi/ Pineaple

Este un lichior proaspăt 
cu un gust deosebit. 
Având un conținut 
scăzut de alcool acesta 
se adresează în primul 
rând persoanelor active.

Alcohol degree: 14,5%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Surfers is a fresh liqueur, 
which tastes of fresh 
fruits. Due to its low 
alcohol content is is 
developed especially for 
highly active people.

Royal Palm   
Cream Whisky

O cremă pe bază de 
whisky cu aromă fină de 
cafea și cocos.

Alcohol degree: 16%
Volume: 70 cl
Origin: France

A fine cream based on 
whisky, succesfully fla-
voured with coffee and 
coconut aroma.
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Juanita 
Cocos

Juanita 
Triple Sec

Juanita
Blue CuraÇao

Acest lichior este 
obținut din cea 
mai bună frișcă și o 
excelentă aromă de 
cocos. Este un lichior 
dulce, bază pentru nu-
meroase cocktailuri.

Alcohol degree: 17%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

 This liqueur is pro-
duced from best cream 
and exclusive Cocos 
flavour. It is a sweet 
liqueur and thus the 
base for many cocktails.

Este un lichior de por-
tocale cu un gust ușor 
amărui, numit astfel 
după insula Curaçao, 
locul de origine al lichi-
orului. Juanita Blue Cu-
raçao este bază pentru 
numeroase cocktailuri 
faimoase.

Alcohol degree: 21%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

It is an orange liqueur 
with a slightly bitter 
taste. It is named after 
the island Curaçao, 
where the  original 
liqueur comes from. It 
is also a base for many 
famous cocktails.

Acest lichior reprezintă 
o componentă 
cunoscută pentru 
cocktailuri. Prezintă 
o aromă subtilă de 
portocale.

Alcohol degree: 32%
Volume: 50 cl
Origin: Germany

It is an orange liqueur 
with a slightly bitter 
taste. It is named after 
the island Curaçao, 
where the  original 
liqueur comes from. It 
is also a base for many 
famous cocktails.

Millwood Premium
Irish Cream Liquer

It is an exquisite blend of fresh 
whipped cream and smooth Irish 
whisky. Can be served as such or in 
sweet flavoured cocktails.

Alcohol degree: 17%
Volume: 70 cl
Origin: Holland

Este un amestec rafinat de smântână 
proaspătă și whisky irlandez. Poate 
fi consumat ca atare sau combinat 
în cocktailuri cărora le conferă o 
dulceață deosebită.
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Limoncello
Zanin

Cybermint FR Creme de Cassis

A liquor made from lemon juice and 
lemon peel, after processing at low tem-
perature. It has a delicate and persistent 
lemon flavour, with a sweet taste and a 
pleasant acidity.

Alcohol degree: 25%
Volume: 70 cl
Origin: Italy

Este un lichior obținut din suc și coajă de 
lămâie, prin procesare la rece. Prezintă 
o aromă delicată și persistentă de lămâie 
cu un gust dulce și o aciditate plăcută.

Este un lichior dulce, 
de culoare roșu închis, 
obținut din coacăze 
negre. Se folosește 
în cocktailuri, dar se 
servește și ca atare după 
masă sau ca frappé.

Alcohol degree: 15%
Volume: 70 cl
Origin: France

Creme de Cassis is a 
sweet, dark red liqueur 
made from blackcur-
rants. It is used in cock-
tails, but can be served 
also as an after-dinner 
liqueur or as a frappé.

Un lichior deosebit cu 
aromă de mentă, ideal 
de servit ca aperitiv, în 
cocktaluri ca Elf Tea, 
Glad Eye, Sprinbok sau 
împreună cu iced tea 
ori irish cream. 

Alcohol degree: 21%
Volume: 70 cl
Origin: France

A pleasant mint fla-
vored liqour perfect to 
be served as aperitif, in 
cocktails like Elf Tea, 
Glad Eye, Sprinbok or 
along iced tea or irish 
cream.

Royal Palm
Punch Planteur

Punch Planteur Royal 
Palm este un cocktail 
ideal pentru a fi servit 
cu prietenii sau la pet-
receri.

Alcohol degree: 15%
Volume: 70 cl
Origin: France

Punch Planteur Royal 
Palm is a fine cocktail 
perfect to be enjoyed 
together with friends or 
at parties.
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Bagheera
Cocorum

Acest lichior bine 
echilibrat reprezintă o 
combinație de succes 
între romul jamaican și 
aroma plăcută de cocos.

Alcohol degree: 21%
Volume: 70 cl
Origin: France

This well-balanced li-
quer combines Jamaican 
rum and the pleasant 
coconut flavour.

Calidao Caribbean   
Coconut

Piña Colada 
Calidao/ Royal Palm

Bianco
Tindella

Este un lichior exotic, 
obținut prin adăugarea 
de smântână proaspătă 
și aromă de nucă de co-
cos, la romul jamaican 
cu gust unic.

Alcohol degree: 16%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Calidao Piña Colada is 
an exotic liqueur made 
of fresh cream and 
coconut flavour. It is 
blended with the best 
Jamaican rum. 

Un aperitiv exotic pe 
bază de vin aromati-
zat perfect pentru a fi 
cosumat cu o felie de 
lamaie. 

Alcohol degree: 14,4%
Volume: 100 cl
Origin: Germany

An exotic aperitif-based 
flavored wine perfect to 
be served with a slide 
of lime.

Calidao Coconut Rum liquer is a fine com-
position of coconut flavour and carribean 
Rum. Enjoy this unique liquer mixed 
either with orange or pineapple juice.

Alcohol degree: 21%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

Lichiorul Calidao Coconut este un amestec 
rafinat de rom specific zonei Caraibelor și 
aromă intensă de cocos. Se poate savura 
fie împreună cu suc de portocale, fie în 
combinație cu suc de ananas.
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Amaretto 
di Venezia

Amaretto
Romanza

DIGESTIVE

A digestif is an alcoholic beverage served af-

ter a meal with the main aim to aid digestion, 

this due to the carminative herbs that it con-

tains.

Digestifs are usually taken straight. Common 

kinds of digestif include brandy (Cognac, Ar-

magnac), eaux de vie (fruit brandies), a pom-

ace brandy (like grappa), various bitter or 

sweet liqueurs (like amari, herbal liqueur or 

limoncello) and other distilled liquors (ouzo, 

tequila, whisky or akvavit) or a liquor cocktail, 

such as a Black Russian (Kahlua and vodka) or 

a Rusty Nail (Scotch and Drambuie).

Digestivele sunt băuturi alcoolice servite 

după masă cu scopul de a stimula tranzitul, 

aceasta datorită plantelor cu efect carminativ 

pe care le conțin.

Digestivele se consumă de regulă ca atare. 

Printre cele mai cunoscute tipuri de diges-

tive se numără brandy (Cognac, Armagnac), 

eaux de vie (brandy pe bază de fructe), pom-

ace brandy (precum grappa), diverse lichioruri 

amare și dulci (amari, lichior din plante sau 

limoncello) și alte lichioruri distilate (ouzo, 

tequila, whisky sau akvavit) sau cocktail din 

lichior, precum Black Russian (Kahlua și vod-

ka) și Rusty Nail (Scotch și Drambuie).

O băutură deosebită 
obținută prin procesare 
la rece și rafinare în 
butoi de oțel. Are o cu-
loare de chihlimbar, un 
gust delicat de vanilie 
cu note puternice de 
migdală.

Alcohol degree: 17%
Volume: 70 cl
Origin: Italy

A special drink obtained 
by processing at low 
temperature and 
refined in steel barrels. 
It reveals an amber 
colour, a delicate vanilla 
flavoured taste with 
strong scents of bitter 
almonds.

Un lichior Amaretto de 
înaltă calitate cu o aromă 
delicată de migdală 
și o ușoară dulceață. 
Datorită farmecului său 
mediteranean, acest pro-
dus este foarte apreciat 
în Germania.

Alcohol degree: 20%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

It is a high quality 
traditional Amaretto 
with a delicate almond 
flavour and a light, 
subtle sweetness. Due to 
its mediterranean charm 
and versatility, Romanza 
Amaretto already enjoys 
great popularity in 
Germany.

Jagd
Flaminger

Această băutură este 
un lichior tradițional 
german, obținut din 
38 de ierburi exotice, 
indigene care îi conferă 
notele savuroase atât 
de populare. Rețeta 
păstrată cu atâta grijă a 
fost concepută în urmă 
cu un secol.

Alcohol degree: 30%
Volume: 70 cl
Origin: Germany

This beverage is a 
traditional German 
herb liqueur, made of 38 
exotic and indegenous 
herbs which give it the 
popular savory notes. Its 
carefully guarded recipe 
was designed in the last 
century
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Bar & Barry
Vivid Well Help Stress

Băutură energizantă 100%  
naturală, nu conține cofeină, 
conține extracte de fructe și 
plante naturale.

Pe lângă extractele obișnuite 
din Ginseng, Ginkgo, Acai, 
adăugăm în mod expres și 
cafeina.

Băutură cu efect relaxant 
datorită extractului de Aloe 
vera, Ginseng, Ginkgo, mușețel 
și al vitaminelor.

Bar &Barry
Energy drink

Bar&Berry și Bar&Berry Vivid Well sunt 
băuturile energizante 100% naturale, produse 
și îmbuteliate în Germania, cu ingrediente 
exclusiv de origine germană, după o rețetă 
construită de către furnizorul numărul 1 de 
materii prime din lume. Bar&Berry este produs 
cu extracte de fructe si plante naturale, fiind 
un revitalizant puternic datorită substanțelor 
conținute. Cu toate acestea, gustul produselor 
este asemănător cu al unei băuturi energizante 
care înlocuiește versiunea tradițională ce are în 
rețeta ei taurină.  Mulți oameni, după ce au atins 
vârsta de treizeci de ani tind să devină mai atenți 
cu ceea ce consumă. Prin urmare, ei încearcă să 
limiteze consumul  tradiționalelor băuturi ener-
gizante, iar ei sunt principalul nostru target de 
consumatori pentru aceste băuturi energizante 
100% naturale.

Bar&Berry and Bar&Berry Vivid Well are ener-
gy drinks 100% naturally produced and bottled 
in Germany, with full German ingredients after a 
recipe built by the number 1 supplier of raw ma-
terial in the world. Bar&Berry is produced with 
fruit extracts and natural herbs, with a powerful 
revitalizing and that due substances contained. 
However the taste of the products is like an en-
ergy drink replacing with success the traditional 
version that has the recipe with taurine. Many 
people, after reaching 30 years old become more 
careful with what they consume. Therefore they 
try to limit the consumption of traditional en-
ergy drinks. They are our target consumers for is 
100% natural energy drinks. 

NATURALE
Fructe de Acai, Eutrepe oleracea fructus

Cateogorie: băutură 
energizantă naturală
Volum: 0,25l
Compoziție: fructe de Acai, 
Ginseng, extract de Ginkgo 
biliobae, Hybiscus sabdariffa 
(hibiscus), Guarana.

100% natural energy drink does 
not contain caffeine, but has 
a high extracts of fruits and  
natural plants.

Style: energy drink
Volum: 0,25l
Composition: Acai fruit, 
Ginseng, Ginkgo biliobae 
extract, Hybiscus sabdariffa 
(hibiscus), Guarana.

Cateogorie: băutură 
energizantă naturală
Volum: 0,25l
Compoziție:  cafeină, extract 
de Ginkgo bilobae, Guarana, 
Ginseng, Passiflora (floarea 
pasiunii) și fructe de Acai.

Besides the usual extracts 
of Ginseng, Ginkgo, Acai, 
expressly add caffeine.

Style: energy drink
Volum: 0,25l
Composition: caffeine, Ginkgo 
bilobae extract, Guarana, 
Ginseng, Passiflora (passion 
flower) and Acai fruits.

Cateogorie: băutură naturală 
relaxantă
Volum: 0,5l
Compoziție: suc natural de 
merișor, rodie și afine, cu 
extract de Ginkgo si Ginseng, 
îndulcită cu ștevie. 

Beverage with relaxing effect 
due to Aloe vera extract, Gin-
seng, Ginkgo, chamomile and 
vitamins.

Style: energy drink
Volum: 0,5l
Composition:  cranberry juice, 
pomegranate and blueberries, 
Ginkgo and Ginseng extract, 
sweetened with steve.
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Solo Malt  
Apple

Solo Malt  
Passion Fruit

   

mALȚURI

Solo Malt  
Regular

Malt drinks are natural sources of energy 
made up of nutrients that our body can easily-
process.  The natural ingredients of the high-
est quality in manufacturing of drinks are malt 
bases brown and blond, improved malt base, 
filtered and concentrated natural fruit flavors, 
natural flavors of beer and malt base creams.
Malt is an ingredient that contains protein, 
minerals and carbohydrates, particularly im-
portant supplements for proper functioning 
of the brain, muscles and the human nervous 
system. Moreover, malt contains  B vitamins, 
which provide to our body  electrolytes and 
trace of olygoelements necessary such as mag-
nesium, calcium and potassium. 
Created as a response to the increasing health 
awareness the malt-based non-alcoholic drinks 
under the SOLO brand are available in 3 ranges: 
Regular, Apple and Passion Fruit

Băuturile din malț sunt surse naturale din en-
ergie constituite din nutrienți pe care corpul 
nostru îi poate procesa cu ușurință. Ingredi-
entele naturale  de cea mai bună calitate în in-
dustria producătoare de băuturi sunt: bazele de 
malț brun și blond, baze de malț îmbunătățite, 
filtrate și concentrate, arome naturale de fructe, 
arome naturale de bere și baze de creme de 
malț.
Malțul este un ingredient ce conține proteine, 
minerale și carbohidrați, suplimente extrem de 
importante pentru o bună funcționare a creier-
ului, mușchilor și sistemului nervos uman. Mai 
mult decât atât, băuturile din malț au vita-
mine din complexul B, oferind corpului nostru 
electroliții și oligoelementele necesare precum 
magneziu, calciu și potasiu.  
Create ca un răspuns la creșterea preocupării 
populației pentru sănătate, băuturile fără al-
cool pe bază de malț SOLO sunt disponibile în 
3 forme: regular, cu aromă de măr și cu fructul 
pasiunii.

Una dintre asocierile cele mai 
populare din lume datorată 
parfumului de mere, ce oferă un 
rezultat delicios și sănătos fiind 
o băutură fără alcool.

Prin adăugarea extractului  
din fructul pasiunii, SOLO 
îmbogățește aportul nutrițional   
și aduce plus de savoare produ-
sului final pe baza de malț.

Construită pentru ca oamenii să 
se bucure de gustul unic al berii 
într-o băutură non-alcoolică 
bogată în vitamine și nutrienți.

Categorie: băutură din malț
Volum: 0,33l
Compoziție: malț de orz 
obținut din fermentația cere-
alelor și suc de mere. 

One of the most popular pair-
ings in the world due apple 
fragrance, offers a delicious 
and healthy result into a drink 
without alcohol.

Style: malt drink
Volum: 0,33l
Composition: malted barley 
obtained from fermentation 
of grain and apple juice.

Categorie:băutură din malț
Volum: 0,33l
Compoziție: malț de orz 
obținut din fermentația 
cerealelor și fructul pasiunii, 
fiind o sursă de aminoacizi, 
vitamine și minerale.

By adding passion fruit extract 
to the malt-based drink, SOLO 
enriches the nutritional contri-
bution and brings extra flavor 
to the final product.

Style: malt drink
Volum: 0,33l
Composition: malted barley 
from grain fermentation and 
passion fruit, a source of 
amino acids, vitamins and 
minerals.

Categorie: băutură din malț
Volum: 0,33l
Compoziție: malț de orz 
obținut din fermentația cere-
alelor oferind organismului 
electroliți și oligoelemente.

Built for people to enjoy the 
unique taste of beer in a non-
alcoholic drink rich in vitamins 
and nutrients.

Style: malt drink
Volum: 0,33l
Composition: malted barley 
from fermentation of grain 
offering body electrolytes and 
trace of olygo-elements.
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Solo Ice Tea
Green Tea

Solo Ice Tea
Lemon

Solo Ice Tea
Peach

Extractul de ceai verde si lipsa 
conservanților și a coloranților 
fac din  Ice Tea Green Tea SOLO 
o alegere excelentă având în 
vedere raportul calitate-preț.

Prin adăugarea de lămâie, 
SOLO aduce un plus de savoare 
gustului clasic de ceai verde 
într-o nouă formulă.

Aroma intensă de piersici a 
fost adăugată parfumului de 
ceai verde, rezultând o băutură 
răcoritoare dulce moale, cu o 
savoare inconfundabilă.

 O țară ambițioasă ce își propune să con-
cureze prin cele aproximativ 500 de berării 
mici cu marii giganți InBev, Heineken, Foster’s 
sau Guiness. De remarcat este tradiția Franței 
recunoscută în materie de producție a berii, 
originară din timpul galilor. Aceasta este cheia 
de boltă care constituie tradiția de referință a 
producătorilor de bere artizanală, care anunță 
că vor să relanseze consumul de bere cu person-
alitate.

Munca depusă nu a rămas fără rezultate, iar  
producătorii de bere au reputat primele victorii 
printre care amintim titlul de bere a lunii 
obținut anul trecut în New York de Christian 
Bourganel, berar din Ardeche.

An ambitious country that aims to compete 
through the approximately 500 small brewery 
with giants like InBev, Heineken, Foster’s or 
Guinness. Noteworthy is French tradition in 
production of beer, during originating from 
Wales’ period. This is the cornerstone, the tra-
dition of craft brewers reference, who state that 
drinking beer will revive.

The work was not without results, and the 
famous beer manufacturers claimed the first 
victory  among which title for the first beer of 
the last year in New York by Christian Bourga-
nel, brewer of Ardeche.

ICE  TEA
Iced tea a parcurs o distanță mare în istoria 
sa relativ scurtă, din 1870, și a devenit acum 
una dintre cele mai populare băuturi din 
lume. Marca SOLO, în special, este gândită 
pentru a satisface această tendință de consum 
răspândită și este dezvoltată ca un răspuns la 
gustul clientului pentru calitate și gust la un 
nivel de preț adaptat. Datorită gustului său 
deosebit și prospețimii, popularitatea lui Ice 
Tea a crescut foarte mult, transformându-l în 
cea mai bună băutură nu doar în timpul verii, 
ci și pe tot parcursul anului. De aceea, SOLO 
a proiectat și a dezvoltat 3 game de ceai cu 
gheață pentru a-și bucura  clienții săi: lămâie, 
piersici și ceai verde.  

Iced tea has traveled a great distance in its 
relatively short history, from 1870s, and has 
become now one of the most popular bever-
ages in the world. SOLO brand, in particular, 
is thought to meet this widespread trend of 
consumption and is developed as a response 
to the costumer’s need for quality and taste 
at a tailored price level. Due to its exquisite 
taste and freshness, the popularity of iced tea 
skyrocketed, turning it into the best beverage 
not only during summer, but during all the 
year. Therefore, SOLO has designed and de-
veloped 3 ranges of iced tea for costumers to 
enjoy variety: lemon, peach and green tea.

ICE  TEA

Categorie: Ice Tea
Volum: 0,33l
Compoziție: aromă de ceai 
verde cu un conținut bogat în 
antioxidanți.

The green tea extract and the 
absence of preservatives and 
colorants make SOLO Ice Tea 
Green an excellent choice con-
sidering the quality-price ratio.

Style: Ice Tea
Volum: 0,33l
Composition: green tea 
flavored with a high content 
of antioxidants.

Categorie:  Ice Tea
Volum: 0,33l
Compoziție:  aromă deosebită 
de lămâie care aduce un plus 
de valoare gustului răcoritor.

By adding lemon, SOLO 
brings an extra flavor to the 
classic green tea taste in a new 
formula.

Style: Ice Tea
Volum: 0,33l
Composition: special lemon 
flavor that adds extra value to 
the refreshing taste.

Categorie: Ice Tea
Volum: 0,33l
Compoziție: aromă de piersici 
cu un parfum de ceai verde, 
într-un gust inconfundabil.

The intense peach flavor was 
added to the pure green tea 
fragrance, resulting in a sweet 
refreshing soft drink with an 
unmistakable savor.

Style: Ice Tea
Volum: 0,33l
Composition: peach flavored 
with green tea perfume all 
together with an unmistak-
able taste.
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Solo
Lemonade

Solo
Mint Lemonade

 Solo 
Orangeade

  

RĂCORITOARE
ENERGIzANTE

Solo  
Cola Cafe 

Combinând esența fină de cafea cu gustul 
de Cola de neegalat, SOLO Cola Cafe este 
alegerea ideală a împătimiților de Cola și 
iubitorilor de cafea.
Categorie: băutură răcoritoare
Volum: 0,33l
Compoziție: conținut ridicat de cola și cafea, bogat 
în cafeină, un real tonic nervos.

Combining the fine coffee essence with 
the unrivalled Cola taste, SOLO Cola Cof-
fee is the ideal choice for the Cola devoted 
and coffee lovers.
Style: refreshing drink
Volum: 0,33l
Composition: high-cola and coffee, rich in caffeine, 
a real nerve tonic.

Datorită gustului proaspăt 
de lămâie și nivelului caloric 
scăzut, SOLO Lemonade este 
o băutură potrivită pentru  
iubitorii de limonadă.

Prin adăugarea de mentă, 
SOLO creează acest gust unic 
răcoritor, recunoscut pe scară 
largă și căutat în special în 
timpul verii.

Categorie: băutură răcoritoare
Volum: 0,33l
Compoziție: aromă de citrice, 
în special lămâie, este însoțită 
de pulpă.

Due to the fresh taste of lemon 
and the low caloric level, SOLO 
Lemonade is a match drink for 
all lemonade lovers.

Style: refreshing drink
Volum: 0,33l
Aroma: aroma of citrus, es-
pecially lemon, accompanied 
by pulp.

Categorie: băutură răcoritoare
Volum: 0,33l
Compoziție: aromă de mentă 
și citrice, în special lămâie 
este însoțită de pulpă. 

By adding mint, SOLO creates 
this unique refreshing taste 
widely sought for especially 
during summer. 

Style: refreshing drink
Volum: 0,33l
Composition: flavor of mint 
and citrus, especially lemon, 
accompanied by pulp.

Gustul pur de portocale 
proaspăt stoarse, plus raport 
atrăgător calitate-preț  al cat-
egoriei CITRUS oferă băuturii 
SOLO Orangeade o combinație 
unică de avantaje care așteaptă 
să fie fructificate.

Categorie: băutură răcoritoare
Volum: 0,33l
Compoziție:  aromă de citrice, 
în special portocale însoțită 
de pulpă.

The exquisite taste of fresh 
squeezed oranges in addition 
to the appealing quality-price 
ratio that features the CITRUS 
brand give to SOLO Orangeade 
a unique combination of advan-
tages awaiting to be fructified.

Style: refreshing drink.
Volum: 0,33l
Composition: aroma of citrus, 
particularly oranges accompa-
nied by pulp.
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4 Energy

Băutură energizantă ce 
oferă bazele de vitamine, 
carbohidrați săruri pentru ca 
organismul să funcționeze la 
capacitate maximă.

 

4 Energy
energy drink

Băutură energizantă foarte concentrată 
care sporește anduranța fizică și concen-
trarea intelectuală.
Categorie: băutură energizantă
Volum: 0,25l
Compoziție: dozaj echilibrat de taurină, cafeină 
oferind organismului necesarul de vitamine, 
carbohidrați și săruri.

Highly concentrated energy drink that 
enhances physical endurance and intel-
lectual focus.
Style: energy drink 
Volum: 0,25l
Composition: balanced mixture of taurine, caffeine 
that gives to your body the necessary vitamins, 
carbohydrates and salts.

Categorie: băutură 
energizantă
Volum: 1 l/ 0,5l
Compoziție:  vitamine, 
carbohidrați, săruri necesare 
unei bune funcționări a 
organismului.

Energy drink that provides the 
foundation of vitamins, carbo-
hydrates, salts for the body to 
function at full capacity

Style: energy drink
Volume: 1 l/0,5l
Composition: vitamins, 
carbohydrates, salts necessary 
for proper functioning of the 
body.

4 Energy 
Limited Edition

Această băutură energizantă 
are volumul necesar astfel incat 
complexul de vitamine, taurina 
si cofeina.

Categorie: băutură 
energizantă
Volum: 0,5l
Compoziție: vitamine, 
carbohidrați, săruri necesare 
unei bune funcționări a 
organismului.

Energy drink that provides the 
precise  amont of vitamins, car-
bohydrates, salts for the body to 
function at full capacity.

Style: vitamins, carbohydrates, 
salts necessary for proper 
functioning of the body.
Volum: 0,5l
Composition: flavor of citrus, 
particularly orange aroma.

Cobra Energy

Băutură energizantă cu o 
calitate de excepție la un 
preț optim pentru rezultate 
deosebite.

Categorie: băutură 
energizantă
Volum: 0,33l
Compoziție: conținut ridicat 
de cafeină, însoțită de taurină 
și îndulcitori.

Energy drink with exceptional 
quality at best price for excel-
lent results.

Style: băutură energizantă
Volum: 0,33l
Composition: high content of 
caffeine, taurine and sweeten-
ers together.
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Sirop cu aromă intensă de 
fructe, în special zmeură cu un 
gust de renume.

Vișinele sunt elementele ideale 
într-un sirop de fructe în care 
obiectivul principal este gustul 
calitativ.

Sirop cu aromă inspirat aleasă 
de căpșuni, fructele unui gust 
apetisant și atrăgător.

Paola ZmeurăPaola VișinăPaola Căpșuni

Siropul are sorginte latinească din lat. siro-
pus și este o soluție lichidă densă, obținută 
din zahăr și apă sau din suc de fructe ori 
de plante, folosită ca băutură răcoritoare 
putând fi sau nu asociată cu apa minerală 
carbogazoază. Vâscozitatea siropurilor de-
curge din legăturile de hidrogen care se sta-
bilesc între zahărul dizolvat și apă.

În compoziția siropurilor se pot întâl-
ni acidul citric cu rol în recristalizarea 
zahărului conținut, agenți de aromatizare, 
respectiv potențatori de aromă, gust și 
agenți de colorare. Pentru persoanele cu 
dificultăți în metabolizarea zahărului se pot 
folosi și substitute ale acestuia, substanțe cu 
rol edulcorant.

 

Syrup has Latin origins of lat. siropus and is 
a dense liquid solution made   from sugar and 
water or fruit juice or herbs, can be used as 
a soft drink or can be associated with min-
eral carbonated water.  Syrups viscosity arise 
from hydrogen bonds established between 
the dissolved sugar and water.

The composition of syrups may consist from 
citric acid that has a recrystallization role 
in sugar content, flavoring agents, flavor 
enhancers respectively, taste and coloring 
agents. For people with difficulty in metabo-
lizing sugar, syrups may contain substitutes 
with its role as sweetener substances.

SIROP

Categorie: sirop
Volum: 0,43l
Compoziție: sirop de fructe, 
alături de aroma de căpșuni 
un puternic vitaminizant.

Flavored syrup with inspired 
choice of strawberries, a fruit 
taste which is appetizing and 
appealing.

Style: syrup
Volum: 0,43l
Composition: fruit syrup, with 
a strong strawberry flavour, a 
good vitaminising.

Categorie: sirop
Volum:0,43l
Compoziție:   sirop de fructe și 
gust puternic de vișine.

Cherries are the ideal fruits in a 
fruit syrup as the main goal is a 
qualitative taste.

Style: syrup
Volum: 0,43l
Composition: fruit syrup and 
strong taste of cherry.

Categorie: sirop
Volum: 0,43l
Compoziție: sirop de fructe și 
zmeură cu note pronunțate.

Intense flavored fruit syrup, es-
pecially with raspberries which 
gives a famous taste.

Style: syrup
Volum: 0,43l
Composition: fruit syrup 
with pronounced notes of 
raspberries.
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