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Așa încep poveștile în care credem noi.  Iar dacă 
nu ai mai auzit niciodată o astfel de poveste, 
este chiar demonstraţia acestui fapt. Așadar, 
nu ne interesează să spunem ce s-a mai spus. 
Nu ne interesează să arătăm ce s-a mai arătat 
sau să facem ce s-a mai făcut. Ne interesează să 
fim noi. Așa cum suntem noi și nu a mai fost 
nimeni până acum. Ne interesează să ne 
creștem propria poveste și să ne creăm 
propriile vinuri, făcând loc în Dobrogea 
bătrână pentru ceva mai multă energie 
contemporană.

Va fi odată ca niciodată



Potenţialul terroir-ului este dat de vecinătatea noastră cu Dunărea, care aduce vânt atât 
cât trebuie, climă uscată, un sol numai bun pentru strugurii noștri și un peisaj în care să 
îţi pierzi gândurile.

La câţiva metri de Dunăre



AER este o serie de evenimente făcute pentru a oferi aer proaspăt.

Aer proaspăt pentru urechi.
Aer proaspăt pentru ochi.
Aer proaspăt pentru minte.
Și aer proaspăt pentru suflet.

AER



Suntem o echipă tânără de oameni cărora le place vinul și au decis să îl ducă mai departe, 
lăsând puţin din acesta în istoria vinului din Dobrogea.

Creatorii



Creaţia



La Plage, vinul care îţi aduce pe papile un gust proaspăt, iar în suflet o zi caldă, pe nisip, cu 
sunet de valuri în urechi și briză sărată pe piele. Te desprinzi de tot, te desprinzi chiar și de 
tine, și privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, perspectiva unui tu mai relaxat.

Soiuri:

Alb: Muscat Ottonel 60%, Chardonnay 33%, Sauvignon Blanc 7%
Roze: Syrah 60%, Pinot Noir 40%
Roșu: Syrah 44%, Fetească Neagră 35%, Pinot Noir 21%

La Plage



Colecţie de vinuri tinere, care poartă pe sticlă semnătura și identitatea Cramei Rasova. 
Poartă denumirea cramei (RASOVA) și în același timp a locului unde se întind viile 
noastre, dar și simbolul, SOARELE, un puternic element în procesul de creaţie al vinului. 

Soiuri:

Alb: Chardonnay 100% / Pinot Gris 100% / Sauvignon Blanc 100% 
Roze: Pinot Noir 67%, Syrah 29%, Fetească Neagră 4%
Roșu: Cabernet Sauvignon 100%

Rasova Soare



Numele brandului face referire la faptul că produsul este obţinut prin metode 
artizanale.
Este un vin spumant nefiltrat UNIC în România, obţinut pe cale artizanală prin 
neprelucrare făcută cu grijă și necizelare făcută cu intenţie, din Columna, un soi născut la 
staţiunea de cercetări din Murfatlar, și Chardonnay, cel mai cunoscut soi de strugure alb. 
Conţinutul de sulfiţi al acestuia este neglijabil, iar drojdia naturală pe care o conţine 
produsul prezintă anumite beneficii pentru digestie. Vorbim de un vin brut, ce poate fi 
consumat și limpede, dacă nu este agitat înainte de servire, dar care recomandăm a fi 
gustat tulbure, ca un nefiltrat adevărat. Acest tip de produs este cunoscut în Italia sub 
denumirea de COL FONDO, denumirea făcând referire la drojdia ce se depune pe fundul 
sticlei.

Craft

Soiuri:

Alb: Columna 60%, Chardonnay 40%



Un NUD nu prea mai are nevoie de cuvinte pentru a se descrie. Iar asta pentru că el deja 
se spune pe sine, așa cum este, fără nimic peste.
Așa că ţie nu îţi rămâne decât să îl privești. Să îl admiri. Să îl guști. Și să rămâi cu 
momentul.

Nud

Soiuri:

Alb: Chardonnay 33%, Tămâioasă Românească 29%
Muscat Ottonel 24%, Sauvignon Blanc 14%
Roze: Fetească Neagră 70%, Pinot Noir 30%



Imperfect este numele sub care au fost lansate două dintre cele mai bune vinuri de la 
Rasova – o Fetească Neagră și o Fetească Albă, soiuri românești, ale căror mici 
imperfecţiuni nu fac decât să pună în lumină calităţile pe care acestea le prezintă și să îţi 
arate cât de aproape de perfecţiune ești. Așadar vorbim despre cea mai importantă 
operă a Cramei Rasova de până acum, purtând o etichetă cu poezia „Lecţia despre cub” 
din volumul „Opere imperfecte” scris de Nichita Stănescu, în care poetul își exprimă 
viziunea despre artă și despre cum defectele acesteia sunt cele care în cele din urmă îi 
dau personalitate, făcând-o desăvârșită.

Soiuri:

Alb: Fetească Albă 100%
Roșu: Fetească Neagră 100%

Imperfect



Tortuga, un vin al cărui nume face referire la ţestoasa de uscat, un animal reprezentativ 
al pământului dobrogean. Legenda spune că dacă întâlnești o astfel de ţestoasă, e semn 
de belșug. Poate acest lucru explică gustul bogat și intens al acestui vin, gust ce 
recomandăm a fi servit alături de o sesiune de gânduri libere.

Soiuri:

Alb: Chardonnay 45%, Sauvignon Blanc 45%, Pinot Gris 10%
Roșu: Syrah 49%, Cabernet Sauvignon 26%, Fetească Neagră 25%

Tortuga



30 min. min. 4, max. 20* 60 ron/pers

45 min. min. 4, max. 20* 120 ron/pers

Experienţa

Turul introductiv:

Începe cu un traseu turistic al cramei, urmărind întreg procesul de creaţie a vinului.
Și se sfârșește cu degustarea a trei vinuri tinere asociate cu brânzeturi românești, fructe 
proaspete și fructe uscate.

Turul amănunţit:
 
Specificul terroir-ului Rasova și semnătura oenologilor noștri pot fi descoperite la 
capătul traseului vinificaţiei, prin degustarea a șase vinuri din gamele Rasova și Tortuga, 
tinere și baricate, asociate cu o selecţie de carne și brânzeturi autohtone, proaspete și 
maturate.



Turul desăvârșit:
 
O experienţă oenologică și gastronomică unică, personalizată, ce asociază vinuri 
proaspete și de colecţie cu un meniu gourmet creat din produse autohtone.

min. 20, max. 90 preţ la cerere
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București

Constanța

Cernavodă

Dealul Vifor, Parcela 345, Cernavodă, Jud. Constanţa
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