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AMBIANŢĂ
strada Episcopiei nr. 2-4, București

Intim, cu o capacitate de 20-25 de locuri
la masă, în interior și 10-20 pe terasă, La Vinuri
beneficiază de un decor modern, ospitalier,
în care se remarcă o serie de accente specifice
culturii locale: țesături oltenești realizate la
războaie tradiționale, vase de lut și o colecție
de pictură, ce aduce împreună nume precum
Arthur Verona, Constantin Piliuță, Sorin
Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Ștefan Pelmuș și
Teri Iacsa. Împreună, aceste elemente creează
un spațiu cochet, ideal pentru un momentele
de après concert la Ateneu.

Imaginați-vă un local cochet, de inspirație
românească, în care aveți ocazia să admirați o
colecție de artă demnă de o galerie, să ascultați
repetițiile artiștilor din cadrul Ateneului Român,
degustând specialități locale, împerecheate impecabil
cu vinuri din toate regiunile țării. Acesta este La
Vinuri, gastro wine barul situat în cea mai elegantă
zonă a Bucureștiului, pe strada Episcopiei. Vă invităm
să vă bucurați de o experiență 100% românească, de
calitate, care reprezintă întotdeauna, cu mândrie,
valorile culturale clasice: dragostea de frumos,
aprecierea pentru artizanat și meșteșug, exuberanța
și voioșia stilului de viață românesc.
La Vinuri vă propune un meniu generos de vinuri
autohtone, realizate după metode consacrate, de
către producători locali din cele mai mari zone
viticole ale țării. Selecția noastră atentă include
crame de renume, precum Metamorfosis, Davino,
Prince Știrbey, dar și nume mai puțin cunoscute,
dar cu un mare potențial, precum Carastelec, Ferdi
sau Petro Vaselo.
Toate acestea sunt puse în evidență de către
meniul gastronomic ce include preparate românești
bazate pe ingrediente proaspete și gătite după
metode moderne, simplificate.
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M����� Gas�r�n��i�
S��m� �� ���e�� 12 ���

Dr�� �� ���� 35 ���

S��m� �� i��� 15 ���

S�lat� �i�b������ 20 ���

B��e�� �� �r��z� 15 ���

S�lat� �� c�rt�� 10 ���

M���� �� �e�ust���
”L� V�����” 75 ���
7 ���p�ra�� ���ec�i�na��
�� că��� ��e��� nos���

S�lat� �� v��z� 10 ���

Plat�� �� �r���e����
- ��n��� � ��rso�n� 25 ���
- ��n��� d�u� ��rso��� 45 ���
Plat�� �� ��������
- ��n��� � ��rso�n� 25 ���
- ��n��� d�u� ��rso��� 45 ���

S�lat� �� �����r�� 25 ���
S�lat� �� b��u� 18 ���
S��m��u�� c��ug��eş�� 15 ���
G�la� 20 ���
P��p� �� ��� ��r��es� 15 ���

De���
Bis��i�� �� m�m��ig� �� �r��z�
G��bo�� 26 ���
�� �m�nt�n� 10 ���
Fas��� bă�ut� �� ��l�ea�� ��
�e�p� 15 ���

GASTRONOMIE
ROMÂNEASCĂ

T�� �� ���� 20 ���

Preparatele culinare La Vinuri
pornesc de la rețete tradiționale,
realizate combinând tehnici moderne
și produse de calitate. Fiecare ingredient
care intră în bucătăria noastră este ales
cu grijă, de la producători și artizani
români testați de către echipa noastră
de specialiști. Astfel, pentru un gust
natural, curat și plin de savoare, folosim
întotdeauna fructe și legume specifice
fiecărui sezon, asigurându-ne că aromele
lor înnobilează fiecare fel de mâncare.
Dintre elementele vedetă ale
meniului La Vinuri fac parte:
sărmăluțele călugărești, salata de
boeuf, drobul și plăcinta cu brânză
dulce. În plus, oaspeții noștri găsesc
întotdeauna preparate noi, care să îi
răsfețe și să îi poarte în timp.
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MENIUL DE

VINURI

Meniul de vinuri al localului include 50 de
etichete atent selecționate de la producători din
Moldova, Banat, Dobrogea, Muntenia. În plus,
venim în întâmpinarea oaspeților noștri cu o
serie de băuturi cu sifon, făcute în casă, precum
șprițurile de Dealu Mare și de Oltenia și răcoritoarele realizate din siropuri artizanale, după
metode clasice, românești. Amatorii de distilate,
se pot bucura de țuicile Zetea și Ilie Galben,
recunoscute pentru calitatea procesului de
fabricație și pentru aromele puternice, de
fructe, iar pasionații de bere pot testa Zăganu,
băutura artizanală produsă în România.
Pentru ca oaspeții să poată descoperi cât
mai multe produse, localul nostru organizează
degustări de vinuri în acord cu specialități
gastronomice.
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PLANUL

La Vinuri

DE SALĂ

strada Episcopiei nr. 2-4
(lângă Ateneul Român),
Bucureşti

0758.234.252

Cu o capacitate de 20-25 de locuri la
masă, în interior și 10-20 pe terasa exterioară,
La Vinuri este localul ideal pentru evenimentele
de tip cocktail, degustări de vinuri, lansări de
produse, conferințele de presă și întâlnirile
cu partenerii de afaceri, pe care doriți să le
organizați într-un spațiu modern, cald, plin
de farmec.

Capacitate:

rezervari@lavinuri.ro
www.lavinuri.ro
/LaVinuri

Capacitate:

20-25 de locuri 10-20 de locuri
la masă, în interior

la masă, în exterior

Le Bistrot Français
str. N. Golescu nr. 18, București

0756.018.393

rezervari@lebistrotfrancais.ro
www.lebistrotfrancais.ro
/LeBistrotFrancaisBucharest

SushiRoom
Strada Episcopiei nr. 3, Bucureşti

0758.059.605

comenzi@sushiroom.ro
sushiroom.ro
/SushiRoomBucuresti

BAR

