
Chardonnay, Pinot Noir
2014

Dealu Mare
Brut - 5,17 g/l

12,5% vol.
D.O.C - C.T.

8,11 g/l

Ob inut din struguri nobili de Chardonnay i Pinot Noir în 
propor ii egale. Presarea strugurilor s-a realizat în 3 etape. 
Pentru prima etap  s-a aplicat o presiune delicat  de <1 bar, 
esen ial  pentru a putea ob ine o baz  de vin de cea mai bun  
calitate. Spumantele Prima Stilla au fost create prin metoda 
tradi ional  (sau Champenoise), cu dubl  fermenta ie, mai 
întâi în tanc, apoi în sticl  - unde vinul i-a des vâr it evolu ia 
în spumant. Acest vin a fost învechit în sticl  aproximativ 36 
de luni.

Galben pai, cu arome floral-lemnoase i note de pâine pr jit . 
Gust floral i de citrice proaspete. Chardonnay-ul confer  
aciditate i prospe ime, în timp ce Pinot Noir aduce 
complexitate, profunzime i corpolen . Postgustul este 
complex, iar perlajul fin i consistent dureaz  pân  la 4 ore.

Se savureaz  cel mai bine ca atare. Poate fi asociat cu ceviche 
de pe te, caviar, sushi, scoici, risotto cu ciuperci.

Se recomand  servirea vinului la o temperatur  de 6-8°C.

Recolta 2014
ARGINT - Mundus Vini 

2018



Pinot Noir
2016

Dealu Mare
Sec - 17,50 g/l 

11% vol. 
D.O.C - C.M.D.

6,95 g/l

Ob inut din struguri nobili de Pinot Noir. Presarea strugurilor 
s-a f cut în 3 etape distincte. Pentru prima etap  s-a aplicat o 
presiune delicat  de <1 bar, esen ial  pentru a putea ob ine o 
baz  de vin de cea mai bun  calitate. Spumantele Prima Stilla 
au fost create prin metoda tradi ional  (sau Champenoise), cu 
dubl  fermenta ie, mai întâi în tanc, apoi în sticl  - unde vinul 
i-a des vâr it evolu ia în spumant. Acest vin a fost învechit în 

sticl  aproximativ 36 de luni.

Vin spumant de culoare roz pal cu arome i gust de zmeur  i 
note de petale fine de trandafir. Postgustul este foarte bine 
echilibrat, iar perlajul fin i uniform persist  timp de pân  la 
patru ore. 

Se savureaz  ca atare sau împreun  cu aperitive din somon 
fumée, bresaola, scoici, calamar în crust  sau creve i.

Se recomand  servirea vinului la o temperatur  de 6-8°C.


