
 

    RACHIU  

         

„BĂLTI – 7 ANI” 

DE CIDRU DE MERE MĂTURAT 

 

 

PRODUS 

Denumire: „BĂLȚI – 7 ANI” 

Appellation: RACHIU DE CIDRU DE MĂR MĂTURAT 

Categorie: XO 

Vîrsta: 7 ani 

Alcool: 40% VOL 

 

 

FORMA DE PREZENTARE 

Ambalaj: Sticlă străvezie JOY 

Dop: Plută naturală  

Forma de prezentare: 0,7l; 0,05l 

Cutie Suvenir: DISPONIBIL  

                        Cutie din lemn 

Număr de sticle în cutie: 6, 12 

 

 

VIN-MATERIE PRIMĂ 

Mere de soiuri tradiționale moldovenești 

                                                       

                                                                          
                                    Palmares – 6 medalii 

DESCRIERE 

Produs din distilate de cidru de mere 

maturate minim 7 ani, marca a fost 

creată în anul 2013. Un Rachiu de 

cidru de mere, unic în felul său. 

Unicitatea lui constă în măiestria și creativitatea vinificatorilor, iar gustul incomparabil transmite 

multiple arome cunoscute din copilărie. Are o culoare chihlimbarie, aromă fină cu nuanțe de 

maturare și desert din mere, un gust extractiv cu amprentă prelungă și plăcută. Este perfect 

pentru a crea o atmosferă de bucurie și binevoință. 
 

 

 

S.A. „BARZA ALBĂ” 

Republica Moldova, mun. Balți, MD-3101, str. Victoriei, 49, IDNO: 1003602014168, 

TVA 1200512, tel/fax +373 231 30285, e-mail: ba@mtc.md , web: barzaalba.md   
IBAN: MD04VI022240100000163, în BC „VICTORIABANK” S.A. fil. 1 Bălți, VICBMD2X740 

 

SERVIRE ȘI ASOCIERI GASTRONOMICE 

Rachiu din cidru de mere XO este obținut în urma 

distilării cidrului și înobilat prin învechire timp de 7 ani 

în butoi. 

Digestivul perfect al casei, se prezintă excelent în urma 

unor mese bogate în carne, afumaturi sau pește gras. În 

cazuri aparte poate fi servit și cu gheață în cantități nu 

prea mari, în bocale „tumbler” ca aperitiv. 
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