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Riesling - vin alb sec, de colecție, din recolta anului 1979. 

Pregătit din struguri Riesling. Are o culoare galben-pai 

deschis. Gust complet, armonios, cu aciditate ușoară. Are o 

aromă de flori de câmp. Conține nu mai puțin de 10% alcool. 

 

 

 

 

Cabernet - vin roșu sec de colecție, recolta anului 1987; 

este fabricat din struguri  Cabernet Sauvignon. Are o 

culoare roșie-rubinie intensă, cu aromă de coacăze negre, 

prune uscate și stejar vechi. Gustul este complet, 

astringent. Are proprietăți medicale. Conține nu mai puțin 

de 10% alcool. 

 

 

Comratscoe - vin roșu sec de colecție, recolta anului 1987; culoare roșie-rubinie intensă. 

Este un amestec de 3 tipuri de struguri: 60% -Cabernet Sauvignon, 20% -Pino Franck, 20% 

- Merlot. Datorită amestecului deosebit, acest vin are ceva specific, și anume: înainte de a 

gusta vinul, este simțită aroma de  Merlot, la prima înghițitură- gustul lui Pinot Franc și 

numai după aceea este descoperită prezența vinului rege- Cabernet Sauvignon. Conține nu 

mai puțin de 10 %  alcool. 

 

 

Romaneshty – vin sec de colecție, anul de recoltă 1993. Este 

fabricat din 3 tipuri de struguri: Cabernet Sauvignon, Merlot și 

Malbec. Culoare rubinie cu nuanță ușoară a cojii de ceapă. Gust fin 

cu o astringență ușoară. Are o aromă delicată, cu nuanțe de 

migdale și violete. Conține nu mai puțin de 10% alcool. 
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Muscat – vin de colecție alb de desert, recolta anului 1978, 

este fabricat din 2 tipuri de struguri: Muscat alb și Ottonel 

Muscat. Se deosebește prin bogăția nuanțelor sale, o 

culoare galbenă de chihlimbar cu o aromă intensă de muscat și 

trandafir de ceai. Are un gust complet, armonios și uleios.  

Conține 16% alcool și 16% zahăr. 

 

 

 

Auriu - vin de colecție alb de desert, recolta anului1978, 

preparat din struguri Tramminer Rose. Are o culoare galbenă 

deschisă, cu aromă completă de citrice, miere și trandafir de 

ceai. Gustul este complet, armonios, uleios. Contine 16% alcool 

si 16% zahar. 

 

 

 

 

 

 

Gratieshty – vin de colectie alb de desert, anul recoltării - 1978,  

este pregatit din struguri Rcatzitelly. Are un buchet puternic, cu aromă 

de miere si flori de câmp. Are un gust complet, armonios și uleios. 

Contine 16% alcool si 16% zahar. 
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Ciumay - exemplul perfect al vinului roșu de desert, recolta anului 

1993. Fabricat din struguri de Cabernet Sauvignon și Gamay Freo. 

Are culoare rubinie închisă. Gust complet, armonios și catifelat, cu 

nuanțe de coacăză neagră. Conține 16% alcool și 16% zahăr.  

 

 

 

Portwein – vin tare de colecție, recolta anului 1978, este 

fabricat din struguri de Cabernet Sauvignon și Rara Neagră. Are o 

culoare rosie închisă de rodie. Gust complet, armonios. Sunt 

combinate foarte bine aroma fructelor uscate și miere. Conține 

18% alcool și 10% zahăr. 

 

 

 

 

 

Marsala - vin tare de colecție, recolta anului 1978. Este preparat din 

struguri Rcatzitelly prin caramelizare. Are o culoare aurie. Gust 

complet, armonios cu aroma de rom și caramel. Conține 19% alcool și 

7% zahăr.  



Lichidatorul „Alsvit-Vin” SRL, în procedura falimentului, comercializează prin negocieri 

directe vinuri de colectie gajate în favoarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: 

Informații suplimentare la tel: 069175664 

 

 

 

 

Heres – vin tare de colectie; recolta anului 1979, fabricat din struguri europeni selectați. 

Acest vin are o culoare aurie și un gust complet, catifelat, armonios, cu o aromă specifică de 

ciuperci. Buchetul este caracteristic pentru Heres. Conține 20 % alcool și 3% zahăr. 


