meniu

VINURI
BĂUTURI

Norocos e cel care are un
vin bun, o carte bună și
un prieten bun.

MOLIERE

Dincolo de măiestria vinificatorului,
vinul este o stare de spirit, produsul
unei culturi, amprenta unei
personalități, a unui spațiu
geografic și a unei istorii.

Aici, la ATRA, incercăm să
concepem o experiență culinară
totală, intimă și exploratoare a
tuturor simțurilor, cu preparate și
vinuri menite să intensifice plăcerea
de a lua masa alături
de oamenii dragi, în inima munților,
pe malul lacului Paltinu.

VINURI ALBE
M U N T E N I A

CRAMA DAVINO

Davino Domaine Ceptura Blanc

alc.13%

180

Un vin alb sec, de culoare galben verzui, floral, intens, fin,
cu nuanțe de lăstari de coacaze, flori de soc și ușoare note
minerale și gust proaspăt, foarte bine echilibrat, fin dar
amplu, extractiv și persistent, cu final ușor amarui.

CRAMA AURELIA VIȘINESCU

Artisan Tămâioasă Românească

alc.11%

130/35

Vin alb, demidulce intens aromat cu un buchet bogat de
trandafiri, pepene galben și busuioc. Gustul culminează cu
o explozie de arome, predominante fiind cele de grapefruit
roșu și piersică, completate perfect de aciditatea vioaie.

Anima Chardonnay

alc.13.5%

160

Vin intens, cremos, cu arome de fructe tropicale, pere și
pepene galben, bine integrate de note lemnoase și vanilie.
Corpolent și catifelat cu aciditate bine echilibrată.

CRAMA SERVE
Fetească Albă

140

alc.13%

Un vin al carui complexitate este dată de aromele fine
florale de lămâi și prun, evidențiate de note de vanilie.
Însă finețea sa deosebită este dovedită prin gustul roaspăt
de prune de vară, piersici albe și miere.
O L T E N I A

CRAMA AVINCIS

Crâmpoșie Selecționată alc 13%

160

Culoarea sa este galben foarte deschis, cu discrete reflexii
verzi. Acest vin are un buchet proaspat și expresiv de pară
și măr verde, iar gustul sau este plin de viată, cu note
citrice și de măr verde combinate cu o mineralitate
persistentă.

T R A N S I L V A N I A

CRAMA LILIAC

Liliac Fetească Regală

130/30
alc.13%

Un vin tânăr, crocant, plin de prospețime, cu o culoare
verde galbui. Aromele inițiale sunt florale combinate cu
fructe verzi și note ierboase. Gustul este echilibrat,
mineral, având o aciditate caracteristică soiului care se
manifestă prin arome de citrice și note de grapfruit în
post gust.

CRAMA RECAS
Solo Quinta

alc.13,5%

170

Un buchet de arome florale, note fructate şi tonuri
vegetale, înnobilate de accente vanilate. Gustul este
deosebit cu note de caise, piersici, mango şi gutui
învăluite în tente de flori de salcâm şi de soc. Postgustul
dezvăluie accente uşor amărui, de sâmbure de caisă.

CRAMA VILLA VINEA
Diamant

alc.13,5%

160

Vinul este bogat in arome de fructe (pere și mere)
amestecat cu o ușoară aromă de vanilie și fructe
exotice (pepene galben și ananas). Diamant Villa Vinea
surprinde pe cerul gurii cu o mineralitate subtila, arome
de fructe verzi si un finisaj echilibrat, armonios.

M O L D O V A

CRAMA DOMENIUL BOGDAN
Chardonnay Primordial

140

alc 13,8%

Vin de culoare galben intens strălucitor, este parțial
maturat, are arome de vanilie și crème brûlée, completate
de mineralitatea tipică soiului.

CRAMA GITANA

Gitana La Petite Sophie

160
alc. 14%

Un vin de culoare galben pai auriu, cu reflexii verzui, iar
aromele simțite sunt de trandafir, flori de salcâm și nuante
fine de vanilie. Gustul este intens, cu aciditate echilibrată și
arome de ananas, mango, citrice și note subtile de miere.

CRAMA GRAMMA

140

Aligote alc. 12,5%

Vinul are o culoare verde gălbui, strălucitor, cu o ușoară
perlaţie. Aroma primară este aceea a unui vin proaspăt, ușor
floral cu note de citrice și o mineralitate specifică soiului.

D O B R O G E A

DOMENIUL VLADOI

Anca Maria Sauvignon Blanc

alc.13,8%

130/35

Un vin limpede de culoare galben-verzuie. Parfumul
propune note florale proaspete de soc dar si indicii
vegetale de urzica si ardei gras. In gust ne surprinde cu
savoarea si cu mineralitatea sa ridicata specifica zonei
Siminocului, iar postgust proaspat si persistent.

CRAMA SARICA NICULITEL
Caii de la Letea Aligote

alc. 13%

150

Un vin cu o mireasma discretă de pământ reavăn şi fân
proaspăt cosit. Gust dominant de note de măr verde, cu
note de pelin pe final şi susţinut de o bună aciditate.

VINURI ROSII
M U N T E N I A

CRAMA AURELIA VISINESCU
Anima Merlot

160

alc. 13.5%

Un vin de o uanta de rosu- rubiniu a acestui sortiment
scoate la iveala un buchet puternic fructat, unde se
remarca arome de cirese amare, visine, cirese dulci si
fructe de padure negre, fiind insotite de accente
condimentate.

CRAMA DAVINO

Davino Flamboyant

280

alc. 14%

Vin rosu, sec, limpede-cristalin cu cu nuante de fructe
negre, miez de nuca, piper verde, menta si tabac si gust
complex si expresiv, amplu, puternic dar rotund.

CRAMA FERDI
Blau Burg

150

alc. 4,5%

Un vin mineral din soiul austriac Blaufränkisch, bine
structurat cu arome intense de violete și culoare rubinie.
Cele 6 luni petrecute la baric au rotunjit gustul într-un
mix de ciocolată amaruie și piper negru.

CRAMA LACERTA
Lacerta Cuvee IX

240

alc. 14.4%

Vin cu o culoare rosie intensa, cu aroma de menta,
smochina, cirese si mure. Maturarea la baric timp de un
an adauga nuante de vanilie, cafea si condimente.

165

CRAMA METAMORFOSIS

Cantvs primvs fetească neagră

alc. 14%

Are o culoare atractivă, roşu-închis cu reflexii rubinii.
Aromele intense amintesc de fructe roşii ajunse la
maturitate, gemuri din prune şi cireşe şi se întrepătrund
cu notele minerale şi de condiment dulce. In gust este
amplu, generos, cu taninuri moi, final lung şi placut.

CRAMA SERVE

240

Cuvee Charlotte alc. 14.5%

Un cupaj impunator de Cabernet Sauvignon, Merlot și
Fetească Neagră maturat timp de un an în butoaie de
stejar. Mirosul său este puternic, dominat de prune
uscate, stafide, tutun, scorțișoară și trufe. Gustul este
corpolent, echilibrat, dulceag, cu arome de fructe roșii,
afine și mure.

Terra Romana Fetească Neagră alc. 14.5%

130/30

Gustul aparte este conferit de aroma complexă de fructe
negre: prune coapte, mure și afine. Mirosul este cel care îi
oferă intensitate. Izul puternic condimentat completat de
gutuie, trufe, note de fructe roșii și stafide

O L T E N I A

CRAMA OPRISOR

Oprișor Cabernet Sauvignon

alc. 14,5%

240

Un vin de o culoare intensă, rubiniu-vişinie, cu arome
puternice de coacăze roşii, vişine bine coapte si trufe de
ciocolată neagră.

Oprișor Smerenie

alc. 14%

240

Un vin de o culoare intense, cu arome de visine
supracoapte, cacao, cafea, vanilie si scortisoara si tanini
bine conturati. Gustul lasa loc fructelor negre, prune
afumate, smochine si ciocolata.

Oprișor Ispita

alc. 14,5%

Un vin cu arome de cireșe negre completate perfect de
notele merișoarelor verzi, dar și de urmele vegetale
(ciocolată neagră).

CRAMA ȘTIRBEY

Prince Știrbey Negru De Drăgășani alc.13,5%

310

180

Un vin ce se prezintă cu arome dense elegant și catifelat ,
niciodată obositor. Structura de taninuri intensifică, dar
niciodată nu acoperă acest caracter deosebit al soiului de
Negru de Drăgășani.

CRAMA VINARTE

Prince Mircea Merlot

alc. 13,4%

150/40

Un vin de culoare rosu rubiniu intens cu un buchet
complex, unde se remarcă fructe negre de pădure, prune
şi vişine, completate cu influenţe vanilate şi impresii de
pielărie si un gust cu arome intense de prună afumată,
vişine şi ciocolată neagră, învăluite în accente de lemn
dulce şi piper.
M O L D O V A

CRAMA GITANA
Gitana Saperavi

alc. 14,5%

150/ 35

Un vin cu gust intens , arome de fructe negre, prune
uscate și ciocolată, în gust simțim arome intense de fructe
negre supracoapte și condimente precum piper roșu și
negru.

CRAMA GRAMMA
Fetească Neagră

alc. 13%

140

Un vin proaspăt cu aromă de fructe roșii în special cireșe
negre și prune uscate și nuanțe condimentate de piper
roșu. Gustul este unul echilibrat, taninos, bărbătesc ce se
completează foarte bine cu un postgust de intensitate
medie.
T R A N S I L V A N I A

CRAMA RECAȘ
Cuvee Uberland

alc. 14,5%

180

Un vin de culoare roșu rubiniu închis cu intense reflexe
violacee, limpiditate bună. Arome de fructe supracoapte
(vișine, coacăze și prune) care se deschid după aerare, pe
un fundal de vanilie și condimente dulci cu tușe fine de
ceară, tămâie și fum, cu final de piper. Aciditatea e
ridicată, alcoolul mediu bine integrat. Notele afumate
și taninii catifelați.

VINURI ROSE
M U N T E N I A

CRAMA FERDI
Roze Cosmina

alc. 13,2%

135/40

Rosé Cosmina de la Crama Ferdi este un cupaj din trei
soiuri deosebite: Pinot Noir, Shiraz și Blaufränkisch. Acest
vin rose de culoarea somonului are arome îmbătătoare de
căpșuni proaspete. Secretul acestui rosé sec stă în
combinația îndrăzneață a acestor soiuri, unde Shiraz-ul
oferă corp vinului, Pinot Noir-ul este responsabil cu
aciditatea ridicată și Blaufränkisch condimentează cu
succes blend-ul.

CRAMA SERVE

Terra Romana Roze

alc. 12,8%

135/35

Un vin cu un buchet complex, floral-fructat, unde se
remarcă parfum fin de petale de trandafir, caprifoi, măr şi
fragi avand un gust proaspăt şi echilibrat, dominat de un
amestec aromatic fructat-floral elegant.

M O L D O V A

CRAMA CRICOVA
Cricova Rose

alc. 12,5%

120/30

Un rose de culoare roz somon cu un buchet delicat, unde
se disting note fine de coacăze şi flori de câmp si un gust
armonios şi proaspăt, dominat de arome bogate de fructe
negre şi fructe roşii.

CRAMA GRAMMA
Cuvee Visan Roze

alc.11%

135

Un vin răcoritor având o culoare deosebită de rosé și
aroma de zmeură și capșună. Gustativ predomină
senzațiile dulci, dar apoi evoluează spre o aciditate verde
de cârcei de viță de vie cu postgust proaspăt răcoritor.
D O B R O G E A

CRAMA VLADOI

Fetească Neagră Roze

alc. 13%

Este un vin gastronomic din punct de vedere al
intensitatii și complexității aromatice. Este bine
structurat, având o aciditate menita să echilibreze
corpolenta acestuia.

140

T R A N S I L V A N I A

CRAMA RECAȘ

Solo Quinta Roze

alc. 13,5%

165

Un vin de culoare roz cu reflexe metalice si limpiditate
bună. Aspecte fructate (fragi, grapefruit roșu), florale
(orhidee, trandafir) pe un fond mineral evident. Aciditatea
foarte bună susține un vin complex, cu aspecte mature,
prezențe lejere de taninuri, fructuozitate și intensitate
gustativă, ușoare aspecte citrice (grapefruit, portocale
roșii) și de rodie. Postgustul este lung și plăcut. Un
echilibru foarte bun între arome, alcool și aciditate.

SPUMANTE
Cricova Clasic Rose

130

alc. 12,5%

Un spumant cu note proaspete de cireşe, căpşună şi
citrice, completate cu accente de flori de câmp si arome
bogate de fructe roşii, în special coacăze, completate cu
nuanţe vegetale.

Panciu Cuvee Prestige

alc. 13%

150

Culoarea galben pai este înnobilată de efervescenţa
perfectă şi de aromele de cozonac care evoluează treptat
în arome de fructe uscate şi miere. Gustul complex de
smochine, caise uscate, nuci prăjite şi uşoare note de
citrice e prelungit de un postgust persistent şi plăcut

Prosecco Cardinal

130

alc. 11.5%

Amestecul aromelor de fructe și flori perfect echilibrate,
aciditatea și zahărul încântă papilele gustative, lăsând la
final acel gust special de Prosecco. Buchet aromat și
fructat, cu gust pregnant de pară și fructe albe, bine
coapte. Gust savuros, cu note discrete şi persistență mai
degrabă amăruie.

Gancia Prosecco ( 200ml )

35

alc. 11,5%

Un vin cu note predominant florale, cu accente citrice şi
influenţe minerale foarte prezente, cu arome delicate şi
elegante de portocală şi lămâie, completate de o
mineralitate evidentă

VINURI DESERT
D O B R O G E A

CRAMA DOMENIUL VLADOI
Merlot 2016

alc. 12,5%

135/35

Domeniul Vladoi Anca Maria Merlot are taninuri fine,
catifelate si corpolente in acelasi timp.
T R A N S I L V A N I A

CRAMA RECAS

Conacul Ambrozi

alc. 13,5%

150

Un vin auriu cu debut floral de salcam, urmat de arome de
fructe supracoapte de pere, gutui si pepene galben, miere,
scortisoara si vanilie, cu aciditate foarte buna, corp
rotund, echilibrat, catifelat si consistent.
M U N T E N I A

CRAMA TOHANI
Flori De Gheata

alc. 10%

145/30

Un vin de culoarea galben aurie și stralucitoare cu
densitate de vin dulce, structurat. Buchetul este proaspat
si delicat, cu senzatii ce amintesc de fructe cu pulpa
alba, coapte și zemoase. Piersici și caise, struguri bine
parguiti si aliuri de ananas, migdale și vanilie. Gustul este
caracteristic unui vin produs din struguri recoltati tarziu,
iar senzatiile dominante sunt de dulceata de portocale,
caise, fructe exotice confiate, ananas și litchi.

Pretul este la sticla. Vinurile oferite la pahar sunt
pentru 150ml, respectiv 75ml pentru vinurile de desert

BAUTURI ALCOOLICE
30
30
17
32
28
19
18
17
17
18
24
27
33
33
32
25
17
33
20
20

Johnnie Walker Black Label
Cardhu 12
Jameson
Chivas Regal 12
Maker’s Mark
Disaronno Amaretto
Jagermeister
Bailey’s
Visinata Saber
Fernet Branca
Martini

Țuică Zetea
Miorița 30
Hennessey VSOP
Grey Goose
Grand Marnier
Absolut
Balvenie 12
Campari
Limoncello

BERE
Ursus

330ml

Heineken

330ml

Stella N/A

330ml

Olovina WannaBeer True (5.8% ABV)

330ml

Olovina WannaBeer The One (7.2% ABV) 330ml

12
14
15
18
18

BĂUTURI RĂCORITOARE &
COCKTAILURI
ă / minerală
ă / minerală

Aqua Carpatica plat

330 ml

Aqua Carpatica plat

750 ml

Coca Cola / Coca Cola Zero

250 ml

ă

Limonad

Fresh Portocale
Campari Orange
Aperol Spritz
Gin Tonic
Hugo
Mojito

12
17
13
20
21
24
28
28
27
28

BĂUTURI CALDE
Ristretto
Espresso
Lungo Forte
Cappuccino
Latte Macchiato
Ice Macchiato

ț

Selec ie de ceaiuri

12
13
15
17
17
17
15
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ă
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