
 

DIVIN           

 „SPERANTA” 
 

 

PRODUS 

Denumire: „SPERANȚA” 

Appellation: DIVIN 

Categorie: XO 

Vîrsta: 9 ani 

Alcool: 40% VOL 

 

FORMA DE PREZENTARE 

Ambalaj: Sticlă străvezie Speranța 

Dop: Plută naturală  

Forma de prezentare: 0,5l; 0,05l 

Cutie Suvenir: DISPONIBIL 

Număr de sticle în cutie: 6 

 

 

VIN-MATERIE PRIMĂ 

Aligote, Feteasca Albă, Rcațiteli 

                                                        Palmares – 11 medalii 
 

  

DESCRIERE 

Produs din distilate pentru divin maturate minim 9 ani, creat în anul 2003. Divinul posedă un 

buchet bogat, bine format, cu nuanțe ușoare de flori și note de fructe stafidate, armonizează 

perfect cu un gust extractiv și complet. Compoziția este completată de culoarea bogată de 

chihlimbar. Intens și remarcabil, acest divin oferă speranța la o reîntoarcere la aceste sentimente 

de neuitat. 
 

 

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 perfect pentru evenimente festive, unde în 

prim plan apare familia. 

Însăși denumirea și calitățile excepționale creează 

buna dispoziție. Ar putea fi și preferatul familiei, 

unde în urma meselor de duminică, se servește la 

final, atunci cînd e necesar de asigura o trecere lentă 

de la o stare de spirit la alta. 

Se simte comod în bocal pentru „Brandy” sau model 

„Cognac XO”. La discreția somelierului se servește 

în „mariaj” cu lichioruri în formă de cocktail. 
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