AMPRENTA TRANSILVANIEI
Suntem o familie tânară de antreprenori din
județul Bistrița-Năsăud, satul Jelna, fascinată de vin și de cultura vinului. Nu facem
altceva decât să continuam și să ocrotim o
poveste, o zonă și un spirit viti-vinicol care
a zăcut adormit timp de mai multe secole
aici în Jelna. Dealurile unde ne-am plantat
vița-de-vie conform hărților vechi de câteva
secole ale acestei zone viti-vinicole, au fost
cultivate cu viță-de-vie, fără a fi specificate
soiurile. Până şi pe harta iosefină realizată
de Imperiul Austro-Ugar în 1766, prima cartare a Transilvaniei, apar întinse plantaţii de
viţă de vie pe dealurile din Jelna. Păstorim
cu drag 26 de hectare de vita-de-vie, varsta
medie fiind de 10 ani, iar soiurile pe care le
avem sunt: Sauvignon Blanc, Feteasca Alba,
Feteasca regala, Muscat Ottonel, Pinot Noir.
Suntem o cramă mică artizanală, de familie,
producem undeva la 80.000 sticle anual și
plănuim ca odată cu maturizarea viței-de-vie
să ajungem la o producție de 120.000 sticle
pe an.

Pensiunea noastră se află pitoresc amplasată în piemontul
munților Călimani, mărginită de
propria noastră pădure, livadă
de meri și bineînțeles de cele 26
de hectare de viță de vie. Arhitectura sa este în armonie cu
peisajul înconjurător, dispunând
de ferestre generoase, care vă
oferă peisaje încântătoare indiferent de vreme. La aproape 600
metri altitudine aerul este deosebit de proaspăt și curat. Suntem pasionați de gastronomia
locală și vom încerca de fiecare
dată să vă oferim preparate din
produse sezoniere, din proximitatea așezământului nostru.

Așezate în Jelna, în apropierea pensiunii veți găsi, crama și via noastră, un lac
de agrement și altul de pescuit. Biserica reformată din Jelna ce adăpostește
faimoasa frescă a lui Giotto ”La Navicella„ , o brutărie artizanală, un mic artizan de brânzeturi, un olar, o măcelărie locală, fosta cabană a lui Ceaușescu de
la Dealu negru, precum și Via Transilvanica.

TRANSYLVANIA ”THE NEW TUSCANY„

”Transylvania’s growing reputation as the new Tuscany / financial times 2019„

A young family of wine entrepreneurs from Jelna, a village in the
Northern Transylvanian county of
Bistrita-Nasaud – fascinated by
winemaking, terroir and the culture that comes with it – dreams
to reawaken and protect the sustainable wine heritage and spirit
that have laid dormant in the region’s rolling hills. Jelna brings an
environmental and cultural brew
to wine-making.
TRANSYLVANIA THE NEW TUSCANY Our
pension is picturesquely located in the
foothills of the Călimani mountains, bordered by our own forest, apple orchard
and of course the 26 hectares of vines.
Its architecture is in harmony with the
surrounding landscape, with generous windows that offer you enchanting
landscapes regardless of the weather.
At almost 600 meters altitude the air
is particularly fresh and clean. We are
passionate about our local cuisine and
we will always try to offer you seasonal
products in the vicinity of our establishment.

This region of Northern Romania, said Italian count Giulio da
Sacco, was the new Tuscany,
and the Financial Times recently picked on this comparison, with the reporter noting
that "I could imagine myself in
'Chiantishire'." For in both Tuscany and Transylvania, wine
has been made for centuries
amongst rolling hills with vernacular villages, churches
and chateaus where the vineyard's colours and wildfl ower
meadows blend organically
into historic ochre-tiled houses. Yes, Transylvania could be
Tuscany in all but the name,
but in Transylvania you will fi
nd winemakers who combine
the use of high tech, weeds and
animals to minimise the need
for fossil fuels and chemicals.
This is where Jelna wines
come in: grown with timeless
techniques with respect for
the land and passion for longlost ways of tilling the land and
making wine.

PACHETE OENO-TURISTICE
Disclaimer: Din motive de sustenabilitate am ales să nu dotăm camerele noastre cu aer condiționat. Am izolat pensiunea noastră cu cele mai bune materiale disponibile, pentru a păstra o temperatură ideală în camere. Tot în această perspectivă am plantat 62 de hectare de pădure în imediata vecinătate a acesteia. Curenții
de aer, altitudinea, izolarea, precum și perdeaua forestieră trebuie să asigure o temperatură ideală șederii și odihnei.
For reasons of sustainability, we have chosen not to equip our rooms with air conditioning. We insulated our guestrooms with the best materials available, to
keep an ideal temperature in the rooms. Also in this perspective, we planted 62 hectares of forest in its immediate vicinity. Air currents, altitude, insulation, as
well as the forest curtain must ensure an ideal temperature for sitting and resting.

PACHETUL AMPRENTA TRANSILVANIEI: Acesta este pachetul nostru de bază, care cuprinde cazarea și
cel puțin una dintre mesele oeno-gastronomice.
Cazare: 330 lei per cameră cu mic dejun inclus
Cină: 155 lei/persoană, conține un platou cu charcuterie locală, un fel principal(costițe de porc locale
cu cartofi locali///burger din carne de vită locală cu cartofi tot din zona noastră///piept de pui cu sos
de brânzeturi locale cu cartofi locali) și o tartă de mere după o rețetă habsburgă, drept desert. Alături de preparate veți degusta 3 sortimente de vin din gama Amprenta Transilvaniei. Dacă se dorește 5
vinuri din gama Amprenta, împreună cu preparatele, prețul este de 170 lei/persoană.

Pachetele sunt valabile
pentru grupuri de la 6
persoane în sus.

Pensiunea noastră de 4 margarete dispune de: 7 camere
cu pat King și o cameră twin.

PACHETUL DEALU NEGRU: Acesta este pachetul nostru premium, care cuprinde cazarea și cel puțin
una dintre mesele oeno-gastronomice.
Cazare: 330 lei per cameră cu mic dejun inclus
Cină: 175 lei/persoană, conține un platou cu charcuterie locală, un fel principal(costițe de porc locale
cu cartofi locali///burger din carne de vită locală cu cartofi tot din zona noastră///piept de pui cu sos
de brânzeturi locale și cartofi locali///piept de rață cu cartofi dulci și reducție de pinot noir) și o tartă
de mere după o rețetă habsburgă, drept desert. Alături de preparate veți degusta 3 sortimente de vin
din gama Dealu negru. Dacă se dorește 5 vinuri din gama Dealu negru, împreună cu preparatele, prețul
este de 200 lei/persoană.

PACHETUL NAVICELLA: Acesta este pachetul nostru iconic, care cuprinde
cazarea și cel puțin una dintre mesele oeno-gastronomice.
Cazare: 330 lei pe cameră cu mic dejun inclus
Cină: 290 lei/persoană, conține un platou cu charcuterie locală, o supă
cremă de legume locale, un fel principal, fie: mușchi de vită cu sos de trufe
și cartofi, toate cele 3 fiind locale, sau pulpă de rață specialitatea bucătarului și un desert, tartă de mere după o rețetă habsburgă. Alăturate preparatelor culinare, veți degusta vinurile noastre Iconice: Navicella alb, Navicella orange și Navicella roșu.
* Pachet disponibil de la minim 6 persoane.

OENOTURISM OFFER

AMPRENTA TRANSILVANIEI PACKAGE: This is our basic package, which includes accommodation and at least one of the
oeno-gastronomic meals.
Accommodation: 330 lei per room with breakfast included

Lunch or dinner: 155 lei / person, contains a plate with local charcuterie, a main course (local pork ribs with local potatoes /// local
beef burger with potatoes also from our area /// chicken breast with local cheese sauce with local potatoes) and an apple pie according to a Habsburg recipe, as a dessert. Along with the dishes, you will taste 3 varieties of wine from the Amprenta Transilvaniei
range. If you want 5 wines from the Amprenta range, together with the dishes, the price is 170 lei / person.

DEALU NEGRU PACKAGE: This is our premium package, which includes accommodation and at least one of the oeno-gastronomic meals.
Accommodation: 330 lei per room with breakfast included

Lunch or dinner: 175 lei / person, contains a plate with local charcuterie, a main course (local pork ribs with local potatoes /// local
beef burger with potatoes also from our area /// chicken breast with local cheese sauce and local potatoes /// duck breast with sweet
potatoes and pinot noir reduction) and an apple tart according to a Habsburg recipe, as a dessert. Along with the dishes, you will
taste 3 varieties of wine from the Dealu negru range. If you want 5 wines from the Dealu negru range, together with the dishes, the
price is 200 lei / person.

NAVICELLA PACKAGE: This is our iconic package, which includes accommodation and at least one of the oeno-gastronomic
meals.
Accommodation: 330 lei per room with breakfast included

Lunch or dinner: 290 lei / person, contains a plate with local charcuterie, a local vegetable cream soup, a main course (beef with
truffle and potato sauce, all 3 being local or duck leg the chef ’s speciality) and a dessert (apple tart according to a Habsburg recipe).
Along with the dishes, you will taste our Iconic wines: Navicella white, Navicella orange and Navicella red.
*Packages available from at least 6 people.

Tasting menus cu gustare rece
Jelna Amprenta range: Degustare de 3/5 vinuri gama Amprenta Transilvaniei, alături de un platou rece ce consistă
din brânzeturi locale, legume locale(în sezon) și mezeluri artizanale locale. preț persoană 68/78 lei.

Dealu negru range: Degustare de 3/5 vinuri gama Dealu negru, alături de un platou rece ce consistă din brânzeturi locale, legume locale(în sezon) și mezeluri artizanale locale. preț persoană 78/88 lei.

Navicella range: Degustare de 2 vinuri gama Navicella/plus 3 vinuri din portofoliul cramei, alături de un platou rece ce consistă din brânzeturi locale, legume locale(în sezon) și mezeluri artizanale locale. preț persoană 129/169 lei.
*Minim 6 persoane.

Tasting menus with local appetizer

Jelna Amprenta range: Tasting of 3/5 wines from the Amprenta Transilvaniei range, along with a cold plateau consisting of local cheeses, local vegetables (in season) and local artisanal cold cuts. price per person 68/78 lei.

Dealu negru range: Tasting of 3/5 wines Dealu negru range, along with a cold plateau consisting of local cheeses, local
vegetables (in season) and local artisanal cold cuts. price per person 78/88 lei.

Navicella range: Tasting of 2 wines Navicella range / plus 3 wines from the winery’s portfolio, along with a cold plateau
consisting of local cheeses, local vegetables (in season) and local artisanal cold cuts. price per person 129/169 lei.
* Minimum 6 persons.

PS: AVEM ȘI UN CIUBĂR PENTRU 6 PERSOANE
PS: WE HAVE A HOT TUB THAT CAN ACCOMODATE 6 PERSONS

date contact/contact details:
email:contact@jelnatransilvania.ro
telefon:0740986056
fb:crama jelna
insta:crama jelna
site web: jelnatransilvania.ro
găsește-ne/directions:
waze: crama Jelna
maps: crama Jelna
adresa: strada principala 17, sat Jelna, comuna Budacu
de jos, Județul Bistrița-Năsăud

