~ Meniu ~
***

Primul fel
Supa crema de sfecla rosie– 24 lei
Dovlecei pane, sos tzatziki de casa – 21 lei
Salata de icre de stiuca dupa reteta lui Radu Anton Roman – 31 lei
Zargan marinat de noi, castraveti de vara, marar si ceapa rosie murata – 41 lei
Salata Caesar cu piept de pui la gratar, dressing clasic cu ansoa, parmezan – 37 lei
Creveti a la plancha, ardei kapia, rosii coapte si branza de oaie – 47 lei

Fel de baza
Imam Bayildi – Vanata pe jar, legume coapte si branza de oaie – 41 lei
Moules Frites – Midii de Marea Neagra cu sos de unt si verdeturi, cartofi prajiti – 54 lei
Calamari la jar, umpluti cu rosii, feta si capere, salata asortata – 53 lei
Cambula de Liman cu sos de capere si marar – 71 lei
Cotlet de porc, legume la gratar, sos romesco, verdeturi – 69 lei
Vrabioara de vita maturata cu os, gatita la jar cu sos chimichuri – 115 lei

Garnituri
Legume la jar – 22 lei
Salata de verdeturi, vinegreta de lamaie – 19 lei
Cartofi copti si sos chimichurri – 19 lei

Desert
Un desert din ciocolata si cafea – 23 lei
Parfait cu capsuni, caramel sarat si crumble cu unt – 23 lei
Intreaba ospatarul de meniul pentru copii!

BAUTURI
***

Cafea

Soft Drinks

Espresso / 40 ml - 9 lei

Cola / Cola zero 0.25l - 10 lei

Espresso dublu / 80ml - 14 lei

Sprite/Fanta / Schweppes / Cappy 0.25l - 10 lei

Americano / 100 ml - 10 lei

Dorna apa plata 0.33l / 0.75l - 9 lei / 14 lei

Cappucino / 100 ml - 13 lei

Dorna apa minerala 0.33l / 0.75l - 9 lei / 14 lei

Latte / 250ml - 15 lei

San Pellegrino sparkling 0,75l - 16 lei

Flatwhite / 100ml - 18 lei

Aquapana still 0.7l - 16 lei

Tea / 250ml - 16 lei

Reb Bull 0.25l - 18 lei

Limonada
Limonada Clasica - 18 lei/ 400ml
Limonada cu menta / Limonada de sezon - 21 lei/ 400ml
(capsuni, pepene rosu, catina, castravete, ghimbir)

Fresh Juice

(Portocala, Grapefruit, Mixt) –

21 lei/200ml

Cocktail fara alcool- 22 lei/ 300ml
Virgin Mojito (sirop de zahar, suc de lamaie, lime, menta, sprite)
Nada Colada (piure cocos, frisca, suc de ananas)
Hugo Lemonade (sirop de soc, suc de lamaie, lime, menta, sprite)

Bere
BERE DRAUGHT
Peroni Nastro Azzurro Draught 0.4 l - 13 lei
BERE LA STICLA

BERE SPECIALITATI

Peroni Nastro Azzurro 0.33l - 13 lei

Ursus Pale Ale Panda 0.33l - 15 lei

Pilsner Urquell 0.33l - 15 lei

Ursus Retro Carpatin 0.5l - 15 lei

Asahi Super Dry 0.33l - 16 lei

Ursus Black Grizzly 0.5l - 15 lei

Grolsch Swing Top 0.45l - 16 lei

Grolsch Weizen 0.5l - 20 lei

Ursus Premium 0.33l - 10 lei

Azuga Nepasteurizata(craft) 0.5l - 20 lei

Nenea Iancu blonda/nefiltrata 0.5l – 16 lei
BERE FARA ALCOOL

CIDRU

Ursus Cooler fara alcool 0.5l - 13 lei

Kingswood Apple 0.4l - 13 lei

Ursus fara alcool 0.33l - 10 lei
Paulanar nefiltrata fara alcool 0.5l – 18 lei

Spritzer / 300ml
Aperol spritz (Aperol, proseco, apa minerala) - 32 lei
Hugo (sirop de soc, menta, lime, prosecco) - 32 lei
Berry spritz (prosecco, sirop trandafir, lichior afine, lime, menta, apa minerala) – 35 lei
Passion Fruit Spritzer (Piure fructul pasiunii, fresh lamaie, vodka, prosecco) - 35 lei
Vodka Berry Spritz (piure fructe padure, vodka, fresh lamaie, prosecco) – 35 lei

Shots /35ml
KAMIKAZE - 15 lei
Flavoured KAMIKAZE - 15 lei
Caribbean Vibe - 20 lei

Gin & Tonics /350ml
Monkey 47 Tonic (Monkey 47, grapefruit, san pelegrino tonic) - 34 lei
Spicy-Mango Gin&Tonic (Tanqueray No.10, ardei iute, mango, san pellegrino tonic) - 38lei
No. 10 Tonic (Tanquray No.10, san pelegrino tonic, grapefruit) - 38lei
The Rangpur Experience (Tanqueray Rangpur, lime, san pellegrino tonic) - 38lei
Sevilla Notes (Tanquray Sevilla, portocala, scortisoara, san pellegrino tonic) - 38lei
G M T (Gin Mare, rozmarin, san pellegrino tonic) - 38lei/400ml
Pink&Tonic (Gordon’s Pink, capsuni, menta, san pellegrino tonic) - 38lei
Buck Tonic (Tanqueray No. 10, sirop catina, busuioc, tonic water) – 42 lei
Friends with Benefits (Gin Mare, sirop trandafiri, lime fresh, apa tonica, trandafiri uscati) – 42 lei

Long Drinks /250ml
Long Island - 30lei
Vodka/Campari/Jager/Aperol/Captain/Havana &
Tonic/Coke/Orange/Apple/Soda/Cranberry - 25lei

Cocktails / 350ml
Berry Mojito (rom, puree zmeura, lime wedges, menta, prosecco) – 35 lei
Frozen Strawberry Daiquiry (rom, piuree de capsuni) – 35 lei
Caipigiña (gin Monkey 47, lime wedge, piuree capsuni) – 35 lei
Raspberry Margarita (Don Julio tequilla, piure zmeura, lime fresh, cointreau, glazura sare, chilli) – 42 lei
Raspberry Bellini (piuree zmeura, Absolut raspberry, prosecco) – 35 lei
Vanilla Mojito (rom spiced, sirop vanilie, lime fresh, menta, rom alb) – 35 lei
Tai Van (rom alb, rom spiced, lime fresh, sirop vanilie, cointreau ) – 35 lei
Espresso Martini (Ostoya, sirop vanilie, kahlua, shot cafea, spuma zmeura) – 35 lei
Unusual Revelation (rom spiced, sirop catina, fresh lime, menta, prosecco) – 35 lei
Honey! Drank the Tequila (Don Julio, cointreau, sirop catina, miere, fresh grapefruit, fresh lime) – 42 lei
Copahavana (Diplomatico, pepene rosu, sirop catina, top ginger beer, lime) – 42 lei
Dark Stormy (Diplomatico, ginger beer, lime) – 42 lei
Paloma (Don Julio, lime, sirop zmeura, tonic water, fresh grapefruit) – 42 lei

Spirits
VODKA 40 ML

WHISKEY, SCOTCH AND IRISH 40 ML

ABSOLUT -15 lei

JOHNNIE WALKER RED LABEL - 15 lei

SMIRNOFF RED – 15 lei

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL - 20 lei

SMIRNOFF BLACK - 20 lei

JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE - 30 lei

OSTOYA – 30 lei

J&B RARE SCOTCH - 15 lei

CIROC - 38 lei

CHIVAS REGAL 12yo – 25 lei

BELVEDERE VODKA - 40 lei

THE GLENLIVET 12yo - 30 lei

BELLUGA VODKA - 40 lei

THE GLENLIVET 15yo - 42 lei
THE GLENLIVET 18yo - 60 lei
JACK DANIEL'S NO.7 - 22 lei
JAMESON - 15 lei
JIM BEAM WHITE - 15 lei

ROM 40 ML

GIN 40 ML

CAPTAIN MORGAN BLACK - 17 lei

TANQUERAY DRY GIN - 20 lei

CAPTAIN MORGAN WHITE – 15 lei

TANQUERAY SEVILLA/RANGPUR- 27 lei

CAPTAIN MORGAN SPICED - 17 lei

TANQUERAY No. 10 - 28 lei

ZACAPA 23 YO - 44 lei

TANQUERAY No. 10 - 28 lei

ZACAPA XO - 125 lei

GIN MARE - 30 lei

DIPLOMATICO REZERVA EXCLUSIVA - 30 lei

HENDRICK ' S - 30 lei
BROCKMANS - 28 lei
THE BOTANIST – 28 lei
GORDON’S - 15 lei

TEQUILA 40 ML

LIQUEUR 40 ML

DON JULIO BLANCO - 35 lei

BAILEY’S - 15 lei

DON JULIO REPOSADO - 35 lei

DISARONNO - 15 lei

JOSE CUERVO SILVER - 15 lei

COINTREAU - 17 lei

JOSE CUERVO GOL - 15 lei

DRAMBUIE - 25 lei

PATRON CAFÉ - 30 lei

GRAND MARNIER - 25 lei
SAMBUCA MOLINARI - 17 lei

APERITIF & DIGESTIV 40 ML

COGNAC 40 ML

APEROL - 17 lei

BRANCOVEANU VS - 15 lei

CAMPARI – 17 lei

BRANCOVEANU VSOP - 18 lei

BRANCA MENTA – 20 lei

COURVOISIER VS - 25 lei

FERNET BRANCA - 17 lei

COURVOISIER VSOP - 35 lei

JAGERMEISTER - 17 lei

MARTELL VS – 20 lei

CINZANO BIANCO - 15 lei

MARTELL VSOP – 30 lei

CINZANO EXTRA DRY - 15 lei

MARTELL XO – 125 lei

CINZANO ROSSO - 15 lei
ABSINTHE – 25 lei
JAGERMEISTER - 17 lei
AMARO RAMAZZOTI – 17 lei

In atentia consumatorilor!
Unele produse din meniul nostru pot contine alergeni. In cazul in care sunteti intolerant / alergic la un ingredient, inainte de a comanda
orice preparat din meniul nostru consultati lista cu ingredientele continute de preparate si / sau intrebati personalul unitatii. Lista de
alergeni: cereale care contin gluten; Crustacee si produse derivate; Oua si produse derivate; Peste si produse derivate; Arahide si produse
derivate; Soia si produse derivate; Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza); Fructe cu coaja si produse derivate; Telina si produse derivate;
Mustar si produse derivate; Seminte de susan si produse derivate; Dioxid de sulf si sulfiti in concentratii de peste 10 mg/litru; Lupin si produse
derivate; Moluste si produse derivate.

~VINURI~

VINURI ALBE
0,75l/150ml
***
VILA BABICIU SAUVIGNON BLANC 2019 – 100 lei /20lei
Vinul este extrem de aromat, de culoare galben-pai, cu reflexe verzui, stralucitoare. Poseda o aroma intensa, amintind-o pe cea de citrice si vita-de-vie.
Cucereste prin gustul fructat si proaspat care face ca vinul sa fie placut imediat si tentant ca gust.
Soi: Sauvignon Blanc, Capacitate: 0.75 L, Concentratie alcool: 12%, Tara: Franta, Tip: Sec

LILIAC FETEASCA ALBA – 120 lei /24lei
Un vin de culoare galbena cu reflexii verzui. Se deschide cu arome de flori de camp, pere coapte și carcei de vita de vie. Gustul dezvaluie un corp bine
conturat cu tente de citrice și post gust lung, ușor amarui, cu note de grapefruit. Este un vin plin de personalitate, elegant, savuros.

LILIAC PINOT GRIS – 120 lei / 24lei
Vinul are o culoare galben verzuie si prezinta arome de pepene galben. Gustul este echilibrat si dominat de arome de pere, caise si citrice. Este un vin
corpolent cu un postgust lung. Asociere culinara: branzeturi, peste, ciuperci.

JUAN GIL MOSCATEL 2018 – 130 lei /26lei
Juan Gil Moscatel un vin lejer, de culoare verzuie cu reflexe aurii. Regiuni: Jumilla, Soi: Muscat à petits grains, Țară: Spania,Tip: Sec Concentratie alcool:
13.5%

ESPRIT BARVILLE 2018 – 140 lei / 28lei
Culoare, Galben pal cu indicii verzui. Arome de fructe exotice, flori albe si citrice. Complexitate minunata cu note de piersici si caise, acest vin are o
prospetime si o persistenta excelente.
Regiuni: Cotes du Rhone, Capacitate: 0.75 L, Concentratie alcool: 13%, Țară: Franța, Tip: Sec

CHATEAU LA VERRIERE, BORDEAUX BLANC 2019 – 160 lei /32 lei
Un Sauvignon Blanc sec care reuşeşte să te impresioneze de la primul contact prin explozia sa aromatică, prin claritatea expresiei sale şi un bun echilibru.
Are o tipicitate de invidiat, trimiţând către notele de soc, fructul pasiunii, citrice şi flori de salcam. Medaliat cu 7 medalii de Aur. Țară: Franța, Concentratie
alcool: 13%

CAMPILLO BLANCO 2017 – 160 lei / 32 lei
Un vin stralucitor sec, cu o culoare delicata galben-lămâie și tente verzui. Nasul este complex, de note florale cu fructe coapte și lemn, date de maturarea în
butoaie de stejar franțuzesc. Pe palat este fin, cu un efect revigorant dat de aciditate. Post gust lung.
Regiuni: Rioja, Soi: Viura, Chardonnay, Țară: Spania, Concentratie alcool: 13%

LA CHABLISIENNE CHABLIS LE FINANGE 2018 – 225 lei
Un Chablis Chardonnay de culoare galben-pal strălucitor cu reflexii verzi. Corpolent cu o ușoară senzație de dulceață dată de notele de flori albe, rămâne
proaspăt, în ciuda anului de recoltă, cu gust intens de citrice. Finalul este mineral, ferm.
Țară: Franța, Tip: Sec

TERRES SECRETES POUILLY-FUISSE LES PRELUDES 2017 – 300 lei
Un vin bine echilibrat, Pouilly-Fuissé Chardonnay îl face mai presus de toate un vin pentru a fi servit alături de mâncare, ca un acompaniament minunat al
scoicilor și al peștelui. Regiuni: Bourgogne,Țară: Franța,Tip: Sec,Concentratie alcool: 12.5%

CHATEAUNEUF DU PAPE LES HAUTS DE BARVILLE 2016 – 300 lei
Culoare - galben pai cu accente aurii, flori albe și drupe albe (piersici albe etc), care evoluează în note de alune de pădure și unt. Note de miere se dezvoltă
odată cu maturarea. Complex și plin, note de miere și fructe proaspete coapte (piersici, coacăze albe). Final prelung și elegant de citrice. Țară: Franța, Tip:
Sec, Concentratie alcool: 14%

THE FEDERALIST CHARDONNAY MENDOCINO 2017 – 300 lei
The Federalist Chardonnay aduce un omagiu celui ce a redat libertatea ţării, The Federalist Founding Father, Benjamin Franklin. Un vin cu o persistenţă
bună, cu arome din plin, de fructe şi o bună aciditate. Maturare: 35% stejar nou, predominant american și unguresc și în mică proporție frantuzesc,
Regiuni: California, Soi: Chardonnay, Concentratie alcool: 14.5% Țară: SUA

VINURI ROSE
0,75l/150ml
***
VILA BABICIU ROSE – 120 lei /24 lei
Vila Babiciu vrem sa reprezinte prietenia, placerea de a petrece un moment ales cu persoanele pe care le apreciati. Regiuni: Provence, Capacitate: 0.75 L, Soi:
Syrah / Shirazi, Țară: Franța, Tip: Sec, Concentratie alcool: 12.5%

LILIAC ROSE – 120 lei / 24 lei
Soi de struguri: Pinot Noir. Conținut de alcool: 12,5 Vol. %. Un vin elegant de culoare roz pal cu arome delicate de mure și căpșuni caracteristice Pinot Noirului și note de rodie. Gustativ pot fi descoperite aromele de fructe de pădure roșii și citrice.

ELODIE ROSE FRUITE CANTARELLE 2018/2019 – 120 lei / 24 lei
Vița de vie se bucură de un sol argilos-calcaros, de altitudine și de mult soare, toate elementele contribuind la păstrarea prospețimii și acidității vinurilor
Cantarelle. Enologul Elodie Dieudonné aduce o amprentă feminină în dezvoltarea rose-urilor într-un stil avangardist, elegant și fermecător, care i-a adus o
serie de medalii.
Regiuni: Provence, Soi: Muscat à petits grains, Syrah / Shirazi, Țară: Franța, Tip: Demisec, Concentratie alcool: 12%

CHATEAU LA VERRIERE ROSE 2018 – 160 lei /32 lei
Vin de culoare roze trandafirie cu nuanţe de gri, cu note olfactive de fructe exotice. Un roze cu arome plăcute, cu o textură catifelată, glicerică, dar şi cu o
aciditate prezentă, de caise verzi. Echilibrat, cu postgust lung şi parfumat. Regiuni: Bordeaux, Capacitate: 0.75 L, Tip: Sec, Concentratie alcool: 13%, Țară:
Franța

PERE ANSELME COTES DE PROVENCE 2018 – 160 lei
De culoare roz-portocaliu, vinul este dominat de gustul de fructe rosii ce lasa senzatia de suculenta pana la final. O aroma eleganta si placuta de note de
fructe rosii si citrice apare pe final. Culoare: Rose, Regiuni: Cotes De Provence, Țară: Franța, Tip: Sec, Concentratie alcool: 13%

CALEM ROSE – 220 lei
Cu o culoare vibrantă, Calem Rosé dezvăluie arome marcate de fructe roșii bine completate de notele florale. Gustativ este proaspăt și mătăsos, cu note de
cireșe și zmeură. Regiuni: Porto, Soi: Tempranillo / Tinta Roriz / Aragonez, Touriga Franca, Touriga Nacional,, Țară: Portugalia, Tip: Fortifiat, Concentratie
alcool: 19.5%

SYMPHONIE CH SAINTE MARGUERITE ROSE 2018 – 300 lei
Fineţe, eleganţă şi plăcere aromatică. Un vin de culoare roz-gri, strălucitoare şi limpede. Gustativ este floral şi delicat cu arome de flori albe şi citrice, uşor
acidulat iar pe final se simt note de piersică şi fructe exotice.

VINURI ROSII
0,75l/150ml
***
JUAN GIL LAYA 2018 – 100 lei / 20 lei
Laya este un cupaj de 70% Garnacha Tintorera si 30% Monastrell din plantatii situate la aproximativ 1000 metri deasupra nivelului marii si maturat timp
de 4 luni in butoaie noi de stejar frantuzesc. Garnacha Tintorera este cunoscut pentru culoarea sa profunda si aromele de fructe negre, lemn dulce, espresso
si piper. Un vin dens, savuros si bogat in arome. Țară: Spania,, Tip: Sec, Concentratie alcool: 14.5%

CHATEAU LA VERRIERE ROUGE 2016 – 160 lei / 32 lei
Vin roşu, sec, cu gust şi buchet deosebit de fructe roşii. Este un vin corpolent, destul de taninos şi cu o aciditate placută. Distincţii şi premii: 5 medali de aur.
Regiuni: Bordeaux, Țară: Franța, Concentratie alcool: 14.5%

CHIANTI CLASSICO VILLA CAFAGGIO 2015 – 200 lei
Villa Cafaggio Chianti Classico are o culoare puternica rosu-rubiniu. Cu o aroma intensa si note picante, vinul este concentrat pe palat, cu un final foarte
placut. Toti strugurii sunt culesi manual la inceputul lui octombrie si atent selectati. Vinul este invechit timp de 12 luni in butoaie de stejar slovene. Regiuni:
Chianti, Soi: Sangiovese, Țară: Italia, Tip: Sec, Concentratie alcool: 13.5%

CHATEAUNEUF DU PAPE LA FIOLE – 300 lei
Vin rosu-rubiniu cu irizatii caramizii si gust onctuos initial, care ulterior evidentiaza taninurile puternice ale acestui vin pretios. Aromele de fructe uscate,
lemn, trufe si condimente sunt intr-o armonie perfecta. Pere Anselme a creat aceasta sticla exclusivista si originala (forma sticlei evocand miscarea naturala,
tipica a vitei de vie) in 1952. Combinatia dintre sticla deosebita, cu forma ondulata si cu aspect vintage, calitatea superioara a vinului, reputatia zonei si
tehnica permanent imbunatatita au garantat succesul mondial al acestui vin pretios. Regiuni: Cotes du Rhone, Țară: Franța, Tip: Sec, Concentratie alcool:
14%

THE FEDERALIST ZINFANDEL BOURBON BARREL AGED 2016 – 300 lei
Acest Zinfandel clasic îmbrățișează tradiția unică americană de maturare în butoaie de bourbon arse. Obținut din regiunea Mendocino, Zinfandelul
Federalist Bourbon Barrel Aged îmbină note de zmeură intensă și piper negru cu vanilie, cu miros de cuișoare și caramel bogat. Învechit 6 luni în butoaie
de stejar american și finisat alte 6 în butoaie de bourbon. Regiuni: California, Soi: Primitivo / Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Țară: SUA,
Tip: Sec, Concentratie alcool: 15%

SPUMANTE/CHAMPAGNE
0,75l/150ml
***
CANALETTO PROSECCO – 120 lei /24 lei
Acest spumant are o culoare de un galben pai cu reflexe verzui si cu bule persistente. Cu o aroma pronuntata de mere verzi, lamaie si grapefruit se termina
intr-un ton racoritor si placut.

CHAMPAGNE DEVAUX GRANDE RESERVE 0.2L – 100 lei
Strugurii folositi in crearea acestei sampanii delicate si complexe provin de la mai multe "cru-uri" din regiunile Côte des Bar, Côte des Blancs and Vitry. De
culoare galben auriu, cu note florale si indicii de fructe ca piersica si caisa. O sampanie care se evidentiaza usor datorita complexitatii aromelor sale. Arome
cheie: fructe coapte, piersica alba, pruna galbena.

CHAMPAGNE DEVAUX GRANDE RESERVE 0.75L – 400 lei
Grande Réserve este o șampanie brut, dominantă Pinot Noir și maturată timp de 3 ani. Premii: Medalie de aur - Ghidul Gilbert & Gaillard - FR
(2018),Medalie de aur - Mundus Vini - DE (2018),94/100 - World Wine Championship - SUA (2018), 94/100 - Beverage tasting institute - SUA (2018), 91/100
- James Suckling - SUA (2018), 90 / 100 AND EDITOR’S CHOICE - Wine Enthusiast - SUA (2018, Gerhard Eichelmann - DE (2017). Soi: Chardonnay, Pinot
Noir,Tip: Brut

CHAMPAGNE DEVAUX ROSE BRUT 0.75L – 400 lei
Colectia D este cea mai eleganta si mai rafinata de la Devaux. Una dintre sampaniile semnata "D" este si cea "Rose Brut" , facuta dintr-un cupaj de
50%Pinot Noir si 50%Chardonnay. Arome cheie: caisa, portocala, lemn dulce.

MAGNUM
***
CHATEAU LA VERRIERE BLANC MAGNUM 2015/2017 1.5L – 300 lei
Un Sauvignon Blanc care reuşeşte să te impresioneze de la primul contact prin explozia sa aromatică, prin claritatea expresiei sale şi un bun echilibru. Are
o tipicitate de invidiat, trimiţând către notele de soc, fructul pasiunii, citrice şi flori de salcam. Gustul este plin şi prietenos, cu greutate pe partea finală, dar
cu aciditate foarte bună care îi dă suculenţă şi prospeţime. Țară: Franța, Tip: Sec, Concentratie alcool: 13.5%

CHATEAU LA VERRIERE ROSE MAGNUM 2018 1.5L – 320 lei
Vin de culoare roze trandafirie cu nuanţe de gri, cu note olfactive de fructe exotice. Un roze cu arome plăcute, cu o textură catifelată, glicerică, dar şi cu o
aciditate prezentă, de caise verzi. Echilibrat, cu postgust lung şi parfumat. Regiuni: Bordeaux, Țară: Franța, Tip: Sec, Concentratie alcool: 13%

SYMPHONIE CH SAINTE MARGUERITE ROSE MAGNUM 2018 1.5L – 500 lei
Fineţe, eleganţă şi plăcere aromatică. Un vin de culoare roz-gri, strălucitoare şi limpede. Gustativ este floral şi delicat cu arome de flori albe şi citrice, uşor
acidulat iar pe final se simt note de piersică şi fructe exotice.
Regiuni: Cotes De Provence, Tip: Sec, Țară: Franța, Concentratie alcool: 12.5%

CHAMPAGNE DEVAUX BRUT MAGNUM 1.5L – 750 lei
O sampanie de culoare galben auriu cu irizatii de chihlimbar. Spuma este delicata si persistenta iar notele aromatice predominante sunt cele de coaja de
portocala, unt si condimente. Arome cheie: toast, cafea, vanilie. Regiuni: Champagne, Soi: Chardonnay, Pinot Noir, Țară: Franța, Tip: Brut

