
VINTRUVIAN ESTATES

Dealu Mare Dobrogea

Vinuri memorabile



Dobrogea



Crama Via Viticola se a�ă în cea mai veche podgorie a Dobrogei, 
lângă dealurile Saricii și ale Niculiţelului.
Chiar dacă, în esenţă, modul de selecţie al strugurilor, introducerea 
lor în cramă și metodele tradiţionale au fost păstrate, noile 
tehnologii de vini�caţie sunt mânuite cu măiestrie de oenologi 
noștri pentru a accentua amprenta speci�că zonei Sarica Niculiţel.
Unul dintre soiurile emblematice ale podgoriei este Aligote-ul, soi 
pe care-l creștem cu pasiune și îndemânare.





TIPUL SOLULUI
Soluri cenușii, rendzinice și litosoluri 
pe calcare scheletice. Viţa de vie este 
așezată pe schelete calcaroase și pe 
substraturi bazaltice.

ALTITUDINE
Nu depășește 50m.

PRECIPITAȚII
Medii anuale: 350-450 l/mm/an.

SUPRAFAȚA DE VIE ÎN 
EXPLOATARE
400 ha și achiziţii de pe înca 400 ha

SOIURI ÎN PLANTAȚIE
Aligoté, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Riesling de Rin, Fetească Albă, Pinot 
Gris, Muscat Otonel, Fetească Regală, 
Fetească Neagră, Petit Verdot, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, 
Merlot, Syrah, Babească.

VÂRSTA
Medie a viţei de vie: 10 ani.

PRODUCTIVITATEA
De la 2 până la 10 tone/ha (producţie 
normată)

FORMA DE CONDUCERE
Guyot (sistem de taiere mixt) pe 
semitulpină.

Dobrogea



Sauvignon Blanc Acacia
Chardonnay Barrique
Aligoté Reserva

Această colecţia de vinuri, 
obţinute din strugurii celor mai 
bune plantaţii, vini�cate și 
maturate cu răbdare în butoaie de 
lemn din ceea mai bună calitate, 
reprezintă vârful de gama pentru 
brandul Caii de la Letea. Sunt 
acum 3 vinuri albe, în ediţii 
limitate, cu un foarte bun potenţial 
de învechire.

Caii de la Letea Princeps



Aligoté
Sauvignon Blanc Fumé
Rosé
Cabernet Sauvignon
Fetească Neagră
Cabernet Sauvignon & Fetească Neagră
Quintessence Reserva

Noua înfăţișare a vinurilor din Ediţia 
Limitată. Sunt aceleași vinuri deja 
consacrate care spun povestea 
terroir-ului din Dobrogea. Struguri au 
fost atent selecţionaţi și vini�caţi pentru 
a produce vinuri care se pot asocia cu 
diverse feluri de mâncare, oferind o 
experienţa gastronomică superioară.

Caii de la Letea Volumul II



Fetească Neagră Reserva
DOC - CT Sarica Niculițel

Fetească Neagră culeasă 
târziu, care, după cele 12 
luni de maturare la baric de 
primă folosinţă, de origine 
franceză și mai bine de 12 
luni învechire la sticlă a 
devenit ceea ce noi 
considerăm că este 
revelaţia ce dezvăluie 
farmecul celui mai vechi soi 
românesc, Épiphanie.

Petit Verdot
DOC - CMD Sarica Niculițel

Pergament este un vin care 
are în componenţa 100% 
Petit Verdot, maturat 1 an 
de zile în baric de prima 
folosinţă de orgine 
franceză. Este un vin rar și 
cu o personalitate 
deosebită, apreciat pentru 
caracterul său distinct, cu 
aciditate ridicată, taninuri 
ferme și arome orientate 
către condimente și fructe. 

Épiphanie Pergament





Domeniile Prince Matei înseamnă un terroir unic ce se întinde pe 8o 
de hectare în jurul celor două dealuri, Tegăneanu și Zorilor, pe care 
crește o viţă de vie batrână de peste 40 de ani. E un terroir care cere 
respect, măiestrie și migală pentru a se exprima prin vinuri mari, cu 
potenţial de învechire foarte bun, lucru dovedit de �ecare ediţie a 
vinului Prince Matei din 1998 încoace.
Apoi, înseamnă mâna pricepută a omului care îngrijește și conservă 
viţa de vie și care știe să aleagă și să valori�ce �ecare ciorchine. Am 
înţeles însă că pentru a scoate ce este mai bun din terroir-ul nostru, 
tradiţia trebuie să meargă mână în mână cu tehnologia. În ultimii doi 
ani, de când am achiziţionat crama, am investit pentru a aduce 
echipamente de ultimă generaţie care permit o mai mare precizie în 
procesul nostru de vini�caţie. Din acest echilibru �n între om, natură 
și tehnolgie se nasc și cresc vinurile de pe Domeniile Prince Matei.



Am început un lung proces de 
restaurare și conservare a viei 
vechi. Când moștenești un 
pământ binecuvântat, când ai în 
spate o istorie de peste două 
decenii de excelenţă, ai 
responsabilitatea de a-l ocroti 
pentru generaţiile următoare.
La Domeniile Prince Matei scriem 
istoria mai departe, cu respect 
pentru terroir și privirea spre 
viitor.



TIPUL SOLULUI
Sol argilos de tip brun roșcat, cu urme 
de carbonat de calciu. Texturi lutoase 
și luto-argiloase.

ALTITUDINE
De la 70 la 202m.

PRECIPITAȚII
Medii anuale: 600- l/mm/an.

SUPRAFAȚA DE VIE ÎN 
EXPLOATARE
80 ha

SOIURI ÎN PLANTAȚIE
Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetască 
Neagră, Fetească Albă, Fetească 
Regală. În 2021 au fost plantat soiuri 
noi, printre care Tămâioasă 
Românească, Cabernet Franc și Petit 
Verdot.

VÂRSTA
Peste 30 de ani.

PRODUCTIVITATEA
Între 4 și 8 tone/ha (producţie normată)

FORMA DE CONDUCERE
Guyot (sistem de taiere mixt) pe 
semitulpină.

Dealu Mare



Prince Matei

Prince Matei, un vin de terroir prin excelenţă, își are 
rădăcinile pe terasele și platourile austere a două 
dealuri: Tegăneanu și Zorilor. Viile vechi de peste 40 
de ani, argila, pietrișul și calcarul creează 
personalitatea complexă, intensitatea și �neţea 
acestui vin. Istoria lui de peste 20 de ani ne permite 
să apreciem cu încredere evoluţia sa în timp. Chiar 
dacă vinul se exprimă puternic după o simplă aerare 
în pahar, recomandăm o decantare de 20-30 de 
minute pentru o experienţă superioară.

⟶ Prince Matei 2013 a fost premiat cu 90 pt Decanter în 2020
⟶ Prince Matei 2016 a caștigat o medalie de aur la IWC Bucharest în 2021
⟶ Prince Matei 2017 a primit 94 ptDecanter în 2020



Petit Matei

Petit Matei, la fel ca și bine-cunoscutul Prince Matei, 
este produsul terroir-ului excepţional din dealurile 
Zorilor și Tegăneanu. Seducător încă din primii ani, 
este un vin suplu și rotund, cu fructe proaspete, 
intense și suculente. Senzaţional chiar și din primele 
clipe după deschidere, puteţi să-l aeraţi într-un 
decantor timp de 20-30 minute pentru a vă bucura 
de o experienţă superioară.



Domeniile Prince Matei

Alb – Fetească Regală și Fetească neagră 
vinificată în alb
Rosé – Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Fetească Neagră și Pinot Noir
Roșu – Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Fetească Neagră

Vinurile Domeniile Prince Matei reprezintă 
noua generaţie de vinuri din Dealu Mare, 
moderne și elegante, ce pot � apreciate 
singure sau în asociere culinare. Fetească 
Neagră se regăsește în �ecare asamblaj, 
chiar și vini�cată în alb!



www.viaviticola.ro

www.domeniileprincematei.ro


