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1. NEW! "MATINAL"
-De luni pînă vineri.
-In una din limbile de comunicare: romană, rusă, engleză, franceză.
-La orele 9.00, doar excursia (fără degustare),
-La preţ special - de doar 155 lei pentru o persoană.
2.''Orasul Subteran''
Durata excursiei 1 h 20 min.
Preţul – 310 lei ( 460 lei – cu suvenir)
3."Business" :
Durata excursiei 1 h 50 min.
Preţul – 410 lei ( 560 lei - cu suvenir )
Degustarea a 3 vinuri din seria "Oraşul subteran" şi a unui vin Spumant.
La gustare se propun nuci,pesmeti, apa 0.5 l.
4."National":
Durata excursiei 1 h 50 min.
Pretul - 425 lei (575 lei - cu suvenir)
Degustarea a 3 vinuri din seria "Oraşul subteran" şi a unui vin Spumant.
La gustare se propun 3 tipuri de învirtită, apa 0.5 l
5."Chef Sommelier" :
Durata excursiei 2 h 10 min.
Preţul – 545 lei ( 695 lei - cu suvenir )
Degustarea a 7 tipuri de vin.
Cu gustare:
-Platou cu pateuri: pateu de fasole alba si rosie, pateu din piept de pui cu ciuperci, pateu
de ficat
-Apa minerală

-Paine
6."Aventura Vinului" :
Durata excursiei 2 h 30 min.
Preţul – 695 lei ( 845 lei cu suvenir)
Degustarea a 6 tipuri de vin .
Cu gustare:
- Gustare moldovenească, fasoliţă
- Platou cu carne
- Mamaliga cu tocană de găină, smintină, brînză
- Invirtită (cu bostan, varză)
- Paine
- Apa
7."Legenda Vinului":
Durata excursiei 2 h 50 min.
Pretul– 995 lei (1145 lei cu suvenir )
Degustarea a 7 tipuri de vin .
Cu gustare:
-Gustare moldovenească
-Platou cu carne
-Pateu din carne de pasare
- Invirtită (cu cartofi )
- Invirtită (cu varză )
-Platou cu vinete, peşte, ardei
-Escalop din carne de porc cu ciuperci
-Cartofi copti
-Desert A la Bounty
-Paine
- Apa
8."V.I.P" :
Durata excursiei 3 h 20 min.
Preţul– 1395 lei ( 1545 lei cu suvenir)
Degustarea a 9 tipuri de vin
Cu gustare:
-Gustare moldoveneasca
-Icra de vinata sau ghiveci
-Platou cu carne (bujenina, roast beef)
-Terina de pui
-Invirtita cu brinza
-Invirtita cu varza
-Somon la gratar
-File mignon cu sos bordo

-Prune inabusite in vin si mere coapte
-Desert Panna Cotta
-Paine
- Apa
9. NEW“ PREMIUM GOLD”
Prețul – 2200 lei
- Excursia individuală petrecută exclusiv cu trenuleţul VIP care include vizitarea tuturor
secţiilor funcţionale din Crame inclusiv şi a Cinematografului Subteran recent inaugurat.
 Degustare a celor mai selecte 9 vinuri produse de Combinatul de Vinuri Cricova şi
posibilitatea de a alege prioritar sala de degustare .
Prînz cu bucate alese precum:
∙ Salata „Capreze”
∙ Platou cu carne
∙ Icra din vinete coapte
∙ Platou cu caşcaval şi struguri
∙ Pate din ficat de pasăre
∙ Salata din ruccola cu parmezan
∙ Biban copt cu spanac şi brînză buco
∙ Fileu de raţă cu mere coapte
∙ Pară în vin cu umplutură de griliaj
∙ Pîine de casă, desert, apa
În pretul pachetelor este inclus:
 Excursia orașului subteran “Cricova” (cu vizitarea părții industriale, secției de
maturizare a vinurilor de marca, sectiei de producere a spumantului clasic,
Colecției Naționale de Vinuri, Sălilor de Degustare,
NEW !!! - Excursia și vizionarea filmului corporativ Cricova în incinta primului
cinematograf construit în piatră.).
 Excursia restaurantului “Orașul Subteran”
 Degustarea vinurilor, cu gustare în una din sălile restaurantului (în funcție de
pachetul ales).
 Suvenire la dorința clienților (include spumant clasic si vin rosu, în cutie)
NOTĂ !!!
 Incepind cu orele 16.00 si în zilele de week-end se adaugă 100 lei/ pers. la preţul
pachetului, exceptie: Pachetul PREMIUM GOLD!
 Excursiile se petrec în limbile romană, rusă, engleză, franceză.
 La dorinţa clienţilor, suplimentar, pot fi comandate bucate din meniul restaurantului.

