RECUNOAȘTERI INTERNAȚIONALE

MILEZIM 2017

- ARGINT- Sakura Japan Women`s Wine Awards,
2020

MILEZIM 2013

- DIAMANT - Femmes et Vins du Monde, Monaco,
2019, 97 puncte
- AUR - China Wine Awards, Hong Kong, 2018
- ARGINT - Sakura Japan Women`s Wine Awards,
2019

MILEZIM 2011

- AUR - China Wine Awards, Hong Kong, 2017
- ARGINT - Concours Mondial de Bruxelles, Spania,
2017
- ARGINT - Decanter World Wine Awards - UK, 2017

MILEZIM 2009

- 90 puncte Parker, Wine Advocate nr. 219/iunie
2015
- AUR - China Wine Awards, Hong Kong, 2013
- AUR - Challenge International du Vin, Franţa, 2015
- AUR - Vinalies Internationales, Paris, 2014
- ARGINT - Sakura Japan Women`s Wine Awards,
2016
- ARGINT - Los Angeles International Wine
Competition, 2015
- ARGINT - Selections Mondiales des Vins, Canada,
2015
- ARGINT - Los Angeles International Wine
Competition, 2014
- ARGINT - Femmes et Vins du Monde, Monaco,
2014
- ARGINT - Los Angeles International Wine
Competition, 2013
- BRONZ - International Wine Challenge, Marea
Britanie, 2015

MILEZIM 2008

- 90 puncte Parker, Wine Advocate nr.205/febr. 2013
- ARGINT- China Wine Awards, Hong Kong, 2012
- ARGINT - Femmes et Vins du Monde, Monaco,
2013
- BRONZ - Decanter World Wine Awards, Marea
Britani, 2013
- BRONZ - Los Angeles International Wine &Spirits
Competition, 2012
- MENTIUNE DecanterWorldWineAwards,MareaBritanie, 2012
- MENTIUNE - International Wine Challenge, Marea
Britanie, 2012

Colecția Principesa Margareta
ROȘU
Tipul vinului: Roșu,sec
Varietate: Marselan
Anul de recoltă: 2018
Alcool: 14% vol.
Note de degustare: Primul vin românesc realizat 100% din soiul Marselan, plantat
în premieră în viile de la Segarcea în 2005. Pentru acest vin, producţia a fost
limitată la 5 tone de struguri per hectar, pentru a asigura un extract deosebit. Arome
de gem de capsune, zmeura, afine, tabac, condimente, cacao, ciocolata cu lapte,
rom si cocos. Gustul este complex, dezvaluindu-se treptat, de la explozia de fructe
la nuantele secundare de condimente, finalizat cu un postgust prelung si elegant, de
lemn-dulce şi ciocolată cu lapte. Are o putere mare de învechire.
Temperatura recomandată de servire: 16ºC-18ºC. Este necesară deschiderea
sticlei cu o jumătate de oră înainte de servire şi ca vinul să fie decantat. Eventualele
depuneri certifică numărul minim de intervenţii care se fac asupra vinului.
Informații suplimentare despre colecţia de vinuri Principesa Margareta:
Din primele zile ale lui 1990, când Alteţa Sa Regală Margareta a României se
întorcea între românii proaspăt ieşiţi din trista eră comunistă, şi până astăzi,
Principesa Moştenitoare a devenit un simbol pentru toate valorile uitate sau ignorate
în jumătatea de veac anterioară - onestitate, respect faţă de tradiţie, pasiune pentru
excelenţă, modestie, voluntariat, umanism şi caritate. Prin acţiunile de zi cu zi, în toţi
aceşti ani, Alteţa Sa Regală a reprezentat pionieratul în formarea unei elite
responsabile, care să pună bazele renaşterii morale a României.
În septembrie 2010, Domeniul Coroanei Segarcea redevenea oficial furnizor al
Casei Regale a României, recăpătându-şi astfel locul ce i-a fost destinat încă de la
a infiintare, de catre Majestatea Sa Regele Carol I. La solicitarea Alteţei Sale
Regale, Principesa Margareta, am creat două vinuri speciale, în ediţii limitate. Am
încercat să cuprindem în ele atât recunoştinţa faţă de istoria care ne-a legat destinul
de Casa Regală a României, cât şi promisiunea că nu ne vom îndepărta niciodată
de la standardele de excelenţă care au consacrat până astăzi numele podgoriei
Segarcea.Lecţia de istorie pe care podgoria din Segarcea o arată lumii în fiecare zi
este ca o lucrare cu adevărat bine făcută nu cade sub vremi, şi nici sub oameni.
Chiar şi în cele mai negre timpuri ale etatizării şi colectivizării comuniste, numele
Segarcea a rămas un reper de calitate, aşa cum şi l-a dorit întemeietorul său,
Majestatea Sa,Regele Carol I. În semn de recunoaştere, compania de astăzi
rămâne dedicată valorilor născute o dată cu Legea pentru Domeniul Coroanei, din
10 (22) iunie 1884: excelenţă, tradiţie, dragoste şi respect faţă de pământ.

