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Roemenië nieuw? Het is een land met een lange historie. De legende gaat dat de wijngod
Bacchus zijn jeugd hier heeft doorgebracht. De wijnindustrie kreeg in de 18e eeuw een impuls
door de Duitsers die emigreerde van Bavaria naar dit gedeelte van Roemenië. Ze namen nieuwe
technologie en werklust mee dat vandaag de dag nog steeds aan de basis staat van het succes
van Cramele Recas. De wijngaarden, 600 hectaren groot, zijn aan het begin van de 21e eeuw
herplant met de beste kwaliteit wijnstokken. De vinificatie ruimtes zijn modern en efficiënt en het
team van wijnmakers staat onder de leiding van Hartley Smithers (Australië) en Nora Iriate
(Spanje). Hierdoor worden de wijnen van Cramele Recas wereldwijd geroemd om zijn
uitstekende prijs kwaliteit verhouding!

1

Calusari Sauvignon Blanc (€ 36,00 per doos)

Over de wijn
Lichte stijl, smaak van rijpe peren. Frisse zuren

Korte omschrijving
Rijpe Sauvignon Blanc met voldoende frisheid

2

Calusari Chardonnay (€ 36,00 per doos)

Over de wijn
Smaak van rijp en zoet exotisch fruit, sappig mondgevoel met hoge
doordrinkbaarheid

Korte omschrijving
Rijpe Chardonnay met exotisch fruit
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3

Calusari Cabernet Sauvignon (€ 36,00 per doos)

Over de wijn
Deze Cabernet Sauvignon zal u versteld doen staan over de kwaliteit van
Roemeense wijnen. De wijn zit boordevol rijp, zwoel rood fruit zoals cassis en
bramen. De smaak is vol en sappig met milde tannines en een middellange
afdronk.

Korte omschrijving
Sappige Cabernet Sauvignon, met tonen van cassis en bramen met milde tannines
en een middellange afdronk.

4

Calusari Merlot (€ 36,00 per doos)

Over de wijn
Licht en sappig, doordrinkbaar met een smaak van rood fruit en kruiden.
Uitstekende prijs/kwalieit!

Korte omschrijving
Makkelijke allemansvriend, goede prijs/kwaliteit

5

La Putere Feteasca Neagra (€ 45,00 per doos)

Over de wijn
Dieprode kleur met geuren van zwarte bessen, pruimen en specerijen. Krachtige
smaak van specerijen mooi verpakt in rijp fruit

Korte omschrijving
Krachtig en anders, veel kruiden verpakt in rijp fruit

