
Sparkle Wine

Bottega Gold Prosecco  Brut 11% 

Bottega Rose Gold Prosecco Brut 11.5%
 
Bottega Petalo Moscato Prosecco Dulce 6.5%

Fili Prosecco Extra Dry DOC  Sacchetto Veneto 11.5%   

Excelent pentru momentele importante din viata ta,
face ca fiecare ocazie să fie elegantă. Galben pai. 

Aromă delicată și elegantă, cu note fructate de mere 

coapte și florale de salcâm.  Gust moale, fin și elegant, 

ușor fructat și suculent

70 RON
PRET/
STICLA

Bottega Prosseco Poeti Rose Brut 11.5% 

Poeti Rosé este un sortiment proaspăt şi versatil, obţinut 
dintr-un amestec de soiuri Pinot Noir şi Raboso.
Miros: Un parfum delicat, floral, la care se adaugă note de 
căpşune, zmeură, mere şi coacăze.
Gust: Arome blânde şi expresive de flori şi fructe 
proaspete, completate spre final cu accente citrice.

PRET/
STICLA 25 RON

PRET/
STICLA 80 RON

Rhein Extra Brut Imperial (Spumant)  12.5 %  

Marca Rhein Extra este cea mai veche si recunoscuta marca 
de vin spumant din Romania. Calitatile deosebite ale 
spumantului au fost recunoscute inca din 1906, cand acesta 
a obtinut cea mai mare distinctie la “Expozitia Generala
Romana”. In acea perioada spumantul Rhein Extra era privit 
ca singura marca superioara, indigena si naturala”, fiind 
produs dupa sistemul francez. Ulterior Rhein Extra a devenit 
produs oficial al Casei Regale Romane in 1920, fiind servit
la meniul ceremoniei de incoronare a Regelui Ferdinand de 
la Alba-Iulia, in 15 octombrie 1922.

PRET/
STICLA 70 RON

MENIU VINURI



Gitana (Moldova)

Autograf (0.75L)

Feteasca Reagala | SEC 13%

80 RON

Note de degustare: Imbutelierea vinului in loturi mici, 
ajutata la conservarea prospetimii si a parfumului. De 
culoare galben pal, cu nuante verzulii, acest vin are 
un gust de fructe proaspete, in special de mar verde, 
cu arome fine de iarba si flori salbatice, cu tonuri de 
citrice si pepene galben persistent si delicat. Cu 
gustul sau echilibrat, proaspat si fructos, se 
recomanda a fi servit la o temperatura de 8 grade C, 
fiind ideal cu feluri de mancare din carne alba, peste 
si fructe de mare proaspete sau ca aperitiv. Feteasca 
regala este un vin complex, elegant si bine echilibrat..

Rasova (Dobrogea)

La Plage Alb (0.75L)

(0.187L)

Sauvignon Blanc | DEMISEC 13.5%

Sauvignon Blanc,Muscat Otonel, Chardonnay | SEC 13%

Note degustare: Aroma florala, proaspata si de fructe 
galbene coapte. Gustativ vinul este plin, lung, 
excelent echlibrat si cu o prospetime persistenta. Un 
vin foarte prietenos, care se adapteaza usor oricarei 
ocazii. 

The Iconic Estate (Muntenia)

Prahova Valley

Note de degustare: Proaspat si elegant, vinul ne 
incanta cu aromele sale de fructe tropicale si flori de 
salcam frumos armonizate, cu tonuri de grapefruit din 
post-gust.  

The Iconic Estate(Muntenia)

Byzantium Blanc (0.75L)

Sauvignon Blanc,Viognier,Chardonnay | SEC 13.5%

Note de degustare: Elegant si nobil, vinul te 
invaluie in arome de piper negru, Note 
degustare: “Byzantium Blanc” întruchipează 
atmosfera epocii bizantine cuarome delicate 
de mango, ananas și flori de soc specifice 
soiului Sauvignon Blanc, completate cu 
nuanţe de fructe galbene coapte de la 
Chardonay. Notele fine de piersică și caisă 
coapte dezvăluie delicateţea soiului Viognier. 

Liliac (Transilvania)

Sauvignon Blanc | SEC 13%

(0.75L)Liliac Sauvignon Blanc 

(0.75L)

Chardonay,Viognier,Feteasca Alba | SEC 13.5%

The Iconic Estate (Muntenia)
Colina  Alb 

VINURI
ALBE

70 RON

12 RON

55 RON

Note degustare: Un vin cu o culoare galben pal ce 
surprinde cu aromele intense de grapefruit, pepene 
galben și mango combinat cu note florale de salcâm 
și citrice. Un vin cu o complexitate aromatică amplă 
având o textură cremoasă și un post-gust lung, bogat 
în citrice și fructe tropicale

95 RON

75 RON
PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA



Domenii Cotnari (Moldova)

Busuioaca Rose (0.75L)

Busuioaca de Bohotin | DEMIDULCE 12%

Note de degustare: Un soi incomparabil. O culoare unică, 
roz antic, cu nuanțe de trandafir topit. Marii cunoscători o 
descriu ca și a patra foiță de ceapă. Arome tulburătoare, 
recoltate de pe cea mai înaltă culme a podgoriei, în ferma 
Cârjoaia. 
Un vin zămislit din atente recoltări târzii, Tâmâioasa 
Vânătă de Moldova trezește spiritul spre noi tentații, 
deschizând o nouă perspectivă a simțurilor. 
Ascultă-ți inima ... 

75/150 RON

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

Note de degustare: “Byzantium Rose” întruchipează 
farmecul epocii bizantine cu arome proaspete și 
delicate de zmeură, cireşe şi grepfrut roșu dela 
Shiraz. Rose-ul iţi încântă simţurile cu nuanţele sale 
florale subtile și cu notele de piper roşu.

The Iconic Estate(Muntenia)

Byzantium Roze (0.75L)

Shiraz | SEC 13.5%

PRET/
STICLA 55 RON

12 RON

The Iconic Estate (Muntenia)

Prahova Valley (0.75L)

Merlot | DEMISEC 13%

Note de degustare: Proaspat si fructat, vinul ne 
incanta cu notele dominante de fructe rosii si negre, 
bine coapte.Structura si aciditatea 
echilibrata ii confera lungimesi eleganta in 
post-gust 

VINURI
ROSE

Note degustare: Este un vin tanar si exuberant 
cu arome de capsune, zmeura, dar si arome
florale suave. Gustul este fin si proaspat, si-ti 
umple simturile de satisfactie. Se recomanda a 
fi 
asociat cu prieteni buni, mare, soare, petreceri 
sau doar cu o zi la plaja. 

The Iconic Estate(Muntenia)Liliac (Transilvania)

 Liiac Rose (0.75L)

Pinot Noir| SEC 12.5% Pinot Noir | SEC 13%

70 RON

Rasova (Dobrogea)

La Plage Rose (0.75L)

Shiraz,Pinot Noir | SEC 13%

Colina  Rose (0.75/1.5L) 

PRET/
STICLA 70 RON

PRET/
STICLA

Note  de  degustare:  Un vin elegant de culoare roz 
pal cu arome delicate de mure și căpșuni 
caracteristice Pinot Noir-ului și note de rodie. 
Gustativ pot fi descoperite aromele de fructe de 
pădure roșii și citrice.  Un echilibru perfect între 
textură și aciditate făcându-l un vin ideal pentru 
nopțile calde de vară.
Acompaniază perfect platourile de brânzeturi, 
salatele, fructele de mare și peștele la grătar.

90 RON 15 RON
PRET/
PAHAR

PRET/
STICLA

Note  de  degustare:  Proaspat, cremos si fructuos, 
cu arome tipice 
soiului de fructe rosii bine coapte, cirese, zmeura, 
dar si note discrete 
de flori rosii in final. Savurati Pinot Noir Rosé-ul 
nostru cu prietenii si familia,
alaturi de sunetul unei conversatii bune sau a 
muzicii pline de viata.



VINURI
ROSII

Liliac (Transilvania)

Cupaj Feteasca Neagră,Mrlot Roșu | SEC 14%

Note  de  degustare:  Ne întâmpină o culoare 
rubinie și strălucitoare, un nas proaspăt și plăcut. 
Întâlnim arome de rodii, căpșuni și note subtile de 
lemn dulce și vanilie. Ușor condimentat, cupajul 
soiurilor noastre roșii, este revigorant pe palat, cu 
un corp bine structurat și un post gust lung de 
cireșe 

The Iconic Estate (Muntenia)

Byzantium Rosso (0.75L)

Cupaj Feteasca Neagră,Shiraz,Cabernet Franc | SEC 14%

Note de degustare: “Byzantium Rosso” 
întruchipează opulența erei bizantine într-o 
structură complexă, cu note de stejar bine 
integrate, vanilie și ciocolată. De un roşu intens 
rubiniu, vinul dezvăluie arome intense de fructe 
de pădure și prune negre coapte de la Fetească 
Neagră, piper negru și roșu de la Shiraz și un 
final lung, cu note delicate de mentă și violete de 
la Cabernet Franc..

The Iconic Estate(Muntenia)

Prahova Valley (0.187L)

Cabernet Sauvignon | SEC 13.5%

Note de degustare: Elegant si nobil, vinul te 
invaluie in arome de piper negru, tutun si stejar 
rumenit. 

Liliac red cuvee (0.75L)

PRET/
STICLA 12 RON

Domenii Cotnari (Moldova)

Castel Vladoianu (0.75L)

Feteasca Neagră | SEC 13.2%

PRET/
STICLA 140 RON

Note de degustare: Recunoscut ca emblemă 
națională a viilor românești, Feteasca Neagră, soi 
originar din Moldova, se simte la Cotnari ca acasă. 
În pahar, acest vin rubiniu cu nobile reflexe purpurii te 
întâmpină cutezător cu o aromă unică și elegantă, 
deschizându-se treptat spre noi orizonturi senzoriale. 
Tipice soiului de Fetească Neagră, notele de prune 
uscate ușor afumate sunt completate de cele de 
cireșe negre, vișine mature, mure, afine și coacăze 
negre. 

The Iconic Estate(Muntenia)

Colina Rosu (0.75L)

Lupi (0.75L)

Gitana (Moldova)

Cupaj Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi | SEC 14.5%

Cabernet Sauvignon,Shiraz,Cabernet franc | SEC 13.5%

Note de degustare:De un rosu rubiniu intens cu 
nuante violete, vinul aduce o explozie de arome de 
fructe negre bine coapte, completate de piper rosu 
si menta. Notele de stejar, nuantele fine de vanilie si
ciocolata, sunt bine integrate in structura robusta a 
vinului. negre. 

Note de degustare: Strugurii sunt recoltati manual, iar 
vinul este fabricat in conformitate cu tehnicile traditionale 
si moderne de vinificatie, cu echipamente de ultima 
generatie. Fermentatia alcoolica are loc in vase de stejar 
deschise timp de 20 de zile. Dupa fermentatie, vinul este 
maturat in butoaie mari de stejar timp de 2 ani, unde se 
produce si fermentatia malolactica. Culoarea este rosie, 
intensa, iar aroma este profunda, bogata, cu indicii de 
fructe de padure, aroma de vanilie, precum si cu nuante 
de ciocolata, boabe de cafea si lemn dulce. Are un gust 
intens si complex, cu tanini puternici, care amplifica 
eleganta sa. Este uleios, cu arome marcate de fructe 
negre, prune coapte, caise si mure. 

55 RON

90 RON

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

PRET/
STICLA

120 RON

75 RON
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