
DIVIN           

    PREZIDENT 

 

PRODUS 

Denumire: „PREZIDENT” 

Appellation: DIVIN 

Categorie: XXO 

Vîrsta: 50 ani 

Alcool: 43% VOL 

 

FORMA DE PREZENTARE 

Ambalaj: Sticlă cristal Jens 

Dop: Plută naturală  

Forma de prezentare: 0,7l 

Cutie Suvenir: DISPONIBIL 

Număr de sticle în cutie: 4 

 

 

VIN-MATERIE PRIMĂ 

Aligote, Feteasca Albă, Rcațiteli 

                                                        Palmares – 5 medalii & Grand Prix 

 

DESCRIERE 

Produs din distilate pentru divin 

maturate minim 50 ani, creat în anul 

2005. Timpul trece, se maturează și 

devin mai intense distilatele. În sfârșit, munca nobilă ce a durat 50 ani s-a încheiat. Nuanțele 

buchetului, incântând, se prefirează de la aroma fină și tandră de flori de primăvară prin 

mireasma condimentată de ierburi de vară spre mirosul de pădure de stejar tomnatică, finisând cu 

un acord puternic a gustului plin și o amprentă deosebit de prelungită. Divinul ”Prezident” este 

un rege adevărat, încununat cu o coroană din 50 de stele. 
 

 

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 

DIVIN cu o compoziție de unicat, creat din distilat 

de vin învechit, cu o vârstă superbă de 50 de ani. 

Armonia absolută conturată într-un echilibru inedit 

ce îmbină buchetul compus de o finețe rară cu 

gustul impresionant prin amprenta timpului lăsată în 

adîncul sentimentelor trezite. 

Se privește bine, servit în bocal model „Cognac 

XO”. 
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