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ZAPROJEKTUJ SWOJĄ
WŁASNĄ BUTELKĘ!
Szukaj w katalogu produktów oznaczonych monitem informującym
o możliwości personalizacji alkoholu lub jego opakowania i zamów
dopasowany prezent.

SZCZEGÓŁY POD ADRESEM
infob2b@eurocash.pl

(22) 219 97 87
730 730 868
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ABSYNT FATA VERDE

ABSYNT

• 0,7 litra

TORRES 10YO BRANDY
+ KARTONIK

BRANDY

• 0,7 litra

BLUE D'ARGENT + GIFT BOX

• 0,7 litra

• 0,7 litra

FINSBURY

STOCK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

GIN

BLUE D'ARGENT

BIZNES
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APEROL

• 0,7 litra

• 0,7 litra

CAMPARI

CAROLANS

• 0,7 litra

• 0,7 litra

COINTREAU

GRAPPA BIANCA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

LIKIER

AMARETTO GOCCIA DI BRONZO

6

HAPPY RED LAZZARONI APERITIVO

JEGERMEISTER + PIERSIÓWKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

BIZNES

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

LIMONCELLO GOCCIA D'ORO

• 0,5 litra

• 0,5 litra

SAMBUCA DEL CHIOSTRO

SIERRA CAFE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

STOCK 84 CHERRY BRANDY

LIONELLO APERITIVO

• 0,7 litra

• 0,75 litra

LIKIER

LIKIER CZEKOLADOWY WEDEL

Dostępny również:

STOCK 84 CREMA
• 0,7 litra

LONGUETEAU BLANC

• 0,7 litra

• 0,7 litra
• 40%

RUM

LONGUETEAU AMBRE

Dostępny również:

LONGUETEAU BLANC
• 0,7 litra
• 50%

BIZNES
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TEQUILA

AGAVITA BLANCO

AGAVITA GOLD

• 0,7 litra

• 0,7 litra

EL JIMADOR BLANCO

EL JIMADOR REPOSADO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

SAUZA WHITE TEQUILA

SIERRA REPOSADO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

SIERRA SILVER
• 0,7 litra
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BIZNES

DEWAR`S

• 0,7 litra

• 0,7 litra

EARLY TIMES FIRE EATER

GRANT`S ALE CASK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

GRANT`S SHERRY CASK

GRANT`S

• 0,7 litra

• 0,7 litra

JIM BEAM APPLE

JIM BEAM HONEY

• 0,7 litra

• 0,7 litra

BIZNES

WHISKY

BALLANTINE`S FINEST

9

WHISKY

JIM BEAM RED STAG

JIM BEAM RYE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

JOHNNIE WALKER RED

JOHNNIE WALKER RED
+ 2 SZKLANKI

• 0,7 litra

• 0,7 litra

JOHNNIE WALKER RED + PUSZKA

OLD SMUGGLER

• 0,7 litra

• 0,7 litra

TEACHER`S WHISKY
• 0,7 litra
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BIZNES

ALABASTRO BLANCO

ALBIZZIA CHARDONNAY

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Dostępne również:

ALABASTRO TINTO
• 0,75 litra

• Czerwone

• Wytrawne

ALIANCA BAIRRADA RESERVA TINTO

AMPAKAMA MALBEC
• 0,75 litra

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• Czerwone

• Wytrawne

Dostępne również:

AMPAKAMA NATURAL SWEET VIOGNIER
• 0,75 litra

• Białe

• Słodkie

AMPAKAMA TORRONTES
• Białe

ANIMA DE RAIMAT BLANCO

APOTHIC RED

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• wytrawne

• Wytrawne

WINO

• 0,75 litra

Dostępne również:

ANIMA DE RAIMAT TINTO
• 0,75 litra

• Czerwone

• Wytrawne

BABYLON`S PEAK SHIRAZ CARIGNAN

BACALHOA MOSCATEL DE SETUBAL

• 0,75 litra
• Czerwone
• wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

BIZNES
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BACKWOODS ZINFANDEL RESERVE

BARBERA D`ALBA VAREJ

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

BARON LA ROSE VIEILLES VIGNES

BAREFOOT CLRS MERLOT WB
• 0,75 litra

• Czerwone

• Półwytrawne
• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Dostępne również:

BAREFOOT CLRS PINOT GRIGIO
• 0,75 litra

• Białe

• Wytrawne

WINO

BAREFOOT CLRS WHT ZINFANDEL
• 0,75 litra

• Czerwone

• Wytrawne

BARON ROTHBERG BRUT

BORGO MAGREDO TRAMINER

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Dostępne również:

BARON ROTHBERG DEMI-SEC
• 0,75 litra
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• Białe

• Półwytrawne

CACADU RIDGE CABERNET SAUVIGNON

CALITERRA RESERVA CABERNET SAUV.

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Dostępne również:

Dostępne również:

CACADU RIDGE CHAR. SEMILLON

CALITERRA RESERVA SAUV. BLANC

• 0,75 litra

• 0,75 litra

• Białe

• Wytrawne

BIZNES

• Białe

• Wytrawne

CAMPOBELLO CHIANTI DOCG

CAMPO VIEJO GRAN RESERVA

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

CAMPO VIEJO RED RESERVA

CANEPA CLASSICO CARMENERE

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Dostępne również:

CANEPA CLASSICO SAUVIGNON BLANC
• Białe

• Wytrawne

CANEPA RES. FAMIGLIA CARMENERE

CAPE MENTELLE CABERNET MER. 2006

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

WINO

• 0,75 litra

Dostępne również:

CANEPA RES. FAMIGLIA CHARDONNAY
• 0,75 litra

• Białe

• Wytrawne

CAPE MENTELLE SAUVIGNON BLANC
SEMILLON 2007

CASAL CARCIA VINHO VERDE WHITE

• 0,75 litra
• Białe

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

BIZNES
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CAVA BUJONIS BRUT RESERVA

CHATEAU BEL AIR GASSIES 2013

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Dostępne również:

CAVA BUJONIS BRUT
• 0,75 litra

• Białe

• Wytrawne

CINZANO BIANCO

CHATEAU DAVID 2012
• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 1 litr
• Białe
• Słodkie

Dostępne również:

CINZANO ROSSO

WINO

• 1 litr

• Czerwone

• Słodkie

CINZANO ROSE SPUMANTE

CODORNIU CLASICO SEMI-SEC

• 0,75 litra
• Różowe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

CODORNIU WINTER EDITION BRUT

CONTENDA CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Dostępne również:

CONTENDA CHARDONNAY
• 0,75 litra
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BIZNES

• Białe

• Wytrawne

DARK HORSE CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Różowe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

DARK HORSE CHARDONNAY

DON BALTAZAR MALBEC

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

BACH CAVA SEMI-SECO WHITE

GRAN BACH CAVA

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

GALLO FAMILY VINEYARDS
CHARDONNAY

GALLO FAMILY VINEYARDS
GRENACHE ROSE

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Różowe
• Półwytrawne

WINO

CUVEE BARCELONA ROSADO

BIZNES
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GALLO FAMILY VINEYARDS
SAUVIGNON BLANC

GALLO FAMILY VINEYARDS ZINFANDEL

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Różowe
• Słodkie

GANCIA ASTI

GANCIA BIANCO VERMOUTH

• 0,75 litra
• Białe
• Słodkie

WINO

• 0,75 litra
• Białe
• Słodkie

16

GANCIA BRUT

GANCIA EXTRA DRY VERMOUTH

• 0,75 litra
• Białe
• Słodkie

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

GANCIA MOSCATO ROSE

GANCIA PROSECCO

• 0,75 litra
• Czerwone
• Słodkie

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

BIZNES

GRAN DOLCE

• 1 litr
• Czerwone
• Słodkie

• 0,75 litra
• Białe
• Słodkie

JACOB’S CREEK PINOT NOIR

JACOB’S CREEK RES. CHARDONNAY

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

JACOB`S CREEK RES. SHIRAZ

KRESSMANN MONOPOLE BLANC

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

KRESSMANN MONOPOLE ROUGE

KRESSMANN SELECTION
CHARDONNAY

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

WINO

GANCIA ROSSO VERMOUTH

BIZNES
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KRESSMANN SELECTION MERLOT

LAS MONTANAS
CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

LAS MONTANAS CHARDONNAY

LAURENZ V FOREVER GRUNER VELT.

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

WINO

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne
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MARCHESI SALENTO PRIMITIVO

MARTINI ASTI SPARKLING

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

•
•
•
•

MARTINI ASTI SPARKLING

MARTINI BIANCO

•
•
•
•

• 1 litr
• Białe
• Słodkie

0,75 litra
Białe
Słodkie
Musujące

BIZNES

0,35 litra
Białe
Słodkie
Musujące

MARTINI PROSECCO

MARTINI ROSE SPARKLING

•
•
•
•

•
•
•
•

0,75 litra
Białe
Wytrawne
Musujące

0,75 litra
Różowe
Półwytrawne
Musujące

MIRASSOU SUN SAUVIGNON BLANC

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe

MONTERIO TEMPRANILLO

MONTERIO VIURA

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

OLARIA

OLARIA

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

WINO

MIRASSOU SUN PINOT NOIR

BIZNES

19

OLARIA BIB

OLARIA BIB

• 5 litrów
• Białe
• Wytrawne

• 5 litrów
• Czerwone
• Wytrawne

PALAZZO MIO ROSSO

PANAMERA CHARDONNAY

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

WINO

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne
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PANAMERA CUVEE CALIFORNIA

PATER SANGIOVESE

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

PEONIA

PERSICA MUSCAT

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

BIZNES

PINOT GRIGIO LA DI MOTTE

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

POMINO BIANCO

RAIMAT CLAMOR BLANCO

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

RAIMAT CLAMOR TINTO

RANCHO ZABACO ZINFANDEL

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

ROPITEAU SAUVIGNON BLANC

STEPP RIESLING

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

WINO

PINOT GRIGIO ELENA WALCH

BIZNES
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STOCK PROSECCO TREVIS

LAS MULAS CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

LAS MULAS SAUVIGNON BLANC

TURNING LEAF CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

WINO

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne
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TURNING LEAF CHARDONNAY

TURNING LEAF PINOT NOIR

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Półsłodkie

VALPOLICELLA CLAS. MONTE BALDON

VERMOUTH LIONELLO BIANCO

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

BIZNES

VERMOUTH LIONELLO ROSSO

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra

VILLA CAMELIE EXT. DRY PROSECCO

VINA POMAL CRIANZA

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

VITORINO BIANCO

VITORINO ROSSO

• 0,75 litra
• Białe
• Półwytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Półwytrawne

BIZNES

WINO

VERMOUTH LIONELLO EXTRA DRY
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

BALTIC VODKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

BOLS PLATINUM

CANARIO CACHASA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

PALACE

SASKA CZYSTA

WÓDKA

AMUNDSEN

• 0,5 litra
• 0,5 litra
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SASKA DZIKA RÓŻA

SASKA CZARNY BEZ

• 0,5 litra

• 0,5 litra

BIZNES

SASKA DĘBOWA

SASKA ŚLIWKA WĘGIERKA

• 0,5 litra

• 0,5 litra

STOCK SPARKLING

STOCK PRESTIGE

• 0,5 litra
• 0,7 litra

WÓDKA

STOCK PRESTIGE CITRON

STOCK PRESTIGE CRANBERRY

• 0,7 litra

• 0,7 litra

STOCK PRESTIGE GRAPEFRUIT

WÓDKA ŚWIĄTECZNA BOMBKA

• 0,7 litra

• 0,5 litra

BIZNES

25

WÓDKA
26

WYBOROWA

ŻUBRÓWKA BISON GRASS

• 0,7 litra

• 0,7 litra

BIZNES

E
U
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I
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ARMAGNAC

CHATEAU DU TARIQUET
BLANCHE ARMAGNAC

CHATEAU DU TARIQUET VSOP

CHATEAU DU TARIQUET XO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Polska

Jest to doskonała i zadziwiająca
alternatywa dla bardziej popularnych
czystych alkoholi takich jak wódka, gin
czy biały rum. Owocowy i kwiatowy
Armagnac
przez
trzy
miesiące
po destylacji leżakuje w zbiornikach
ze stali nierdzewnej. Dzięki temu zyskuje
ostre wykończenie. Mimo to w zapachu
wyczuwalne są aromaty pigwy, zielonej
śliwki i migdałów.

• 40%

• Polska

Trunek ten charakteryzuje się pięknym
bursztynowym
kolorem.
Intensywny
zapach śliwek, ciepłego grillowanego
chleba i pierników kojarzy się z relaksem
letniego wieczoru. Bogactwo aromatów
świetnie współgra z gładkim, okrągłym
smakiem.

UNIQUE

• 40%

• Polska

Intensywny aromat gorącego chleba
z nutami kandyzowanych owoców
i tostów. W smaku jest świeży i okrągły.
Wyczuwalne są wariacje wanilii i owoców,
by na końcu dało się odczuć zapach
suszonych
owoców.
Wszystko
to
zamknięte w eleganckiej kwadratowej
butelce.

29

ARMAGNAC
CHATEAU DU TARIQUET
FOLLE BLANCHE 15YO

CHATEAU DU TARIQUET VSOP

CHATEAU DU TARIQUET XO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 47,2%

• Francja

Intensywny aromat gorącego chleba
z nutami kandyzowanych owoców
i tostów. W smaku jest świeży i okrągły.
Wyczuwalne są nuty wanilii i suszonych
owoców.
Wszystko
to
zamknięte
w eleganckiej kwadratowej butelce.
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• 40%

• Francja

Trunek emanuje przyjemnie gryzącymi
nutami przypraw, ciasta i mielonego
imbiru. W smaku wyraźnie wyczuwalne
skórki pomarańczy i owoców. Do tego
dochodzi aromat wanilii i suszonych
śliwek. Finisz jest długi i pełen przyjemnie
drzewiasto-owocowego aromatu.

UNIQUE

• 40%

• Francja

W
zapachu
wyczuwalne
słodkie
przyprawy z nutą kakao, przez które
przebija się aromat moreli i miodu.
W smaku gorzka czekolada topi się
z słodko-gorzkimi przyprawami potpourri.
Wszystko to w akompaniamencie
pikantnego dębu i trufli.

BRANDY HXM N°88 XO + ETUI

METAXA 12* + GIFT BOX

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Polska

Trunek o dobrze wyważonym, słodkim, kwiatowym bukiecie
zapachów. Zapach moreli i wanilli przywodzi na myśl ciepły letni
dzień, a smak cynamonu rozgrzewa podniebienie. Całość zamknięta
w klasycznej butelce stanowi eleganckie, wizualno-smakowe
połączenie.

• 40%

• Polska

STOCK 84 VSOP BRANDY
+ KARTONIK

STOCK 84 XO BRANDY

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 38%

• Polska

To klasyczna brandy o wysublimowanym smaku i recepturze oraz
głębokim bursztynowym kolorze. Wytwarzana od 1884 r. na bazie
śródziemnomorskich win i dojrzewająca w tradycyjnych dębowych
beczkach. Jedna z najczęściej kupowanych brandy w Polsce i na
świecie.

• 40%

BRANDY

METAXA 12* mieści w sobie najszlachetniejsze winne destylaty,
dojrzewające cierpliwie w beczkach z francuskiego dębu Limousin,
i znakomite wina Muscat pochodzące z wyspy Samos na Morzu
Egejskim, gdzie winogrona rosną w tarasowych winnicach wielkości
ogródków.Sekretna kompozycja kwiatów róży majowej i śródziemnomorskich ziół stanowią „kropkę nad i” w połączeniu stworzonym
przez Mistrza Metaxy.

• Polska

Stock 84 XO Brandy leżakuje przez 8 lat w specjalnie dobranych,
opalanych, dębowych beczkach doglądana przez najlepszych
specjalistów słynnej destylarni w Trieście. Ma głęboki, znakomicie
zbalansowany i wyważony smak. Klarowny i szlachetny trunek.

UNIQUE
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BEEFEATER 24 GIN

BOMBAY SAPPHIRE GIN

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Polska

• Polska

Jedna z najbardziej znanych na świecie marek ginu. Wysokiej jakości
trunek wyróżnia pełny, niepowtarzalny smak, na który składa się
bukiet powstający z dziesięciu starannie wyselekcjonowanych
składników dodawanych w unikalnym sposobie dystylacji. W smaku
nie ma wyczuwalnej goryczki.

GIN

To wyjątkowy, świeży i orzeźwiający gin, z subtelną nutą owoców
cytrusowych. Światowy lider w kategorii ginu premium i jedyny gin
nadal destylowany w Londynie. Sekret jego smaku i aromatu tkwi
w odpowiedniej kompozycji 9 ziół, przypraw i roślin macerowanych
przez 24 godziny.

• 40%

ORTODOXY GIN BY DICTADOR

TREAUSURE GIN BY DICTADOR

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Kolumbia

Początkowo produktowany tylko dla własnego użytku dziś jest
trunkiem na skalę międzynarodową. Formuła korzenno jagodowa
zapewnia Ortodoxy Gin unikalny profil smakowy. W aromacie da się
wyczuć korzenną gorycz, słodko-kwaśne owoce oraz intensywne
przyprawy. Trunek jest smakowicie gładki i cierpki.
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• 43%

• Kolumbia

Zamknięty w masywnej butelce gin łączy w sobie słodkość
mandarynki i kwaskowatość cytryny. Obok owocowych akcentów
wyczuwalne mięta i pieprz dodają charakteru. Treasure Gin gładkość
smaku zawdzięcza dębowym beczkom, w których dojrzewa. Jest to
trunek dobry zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych
koneserów.

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

COURVOISIER V.S.

COURVOISIER V.S.O.P.

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

• Francja

Courvoisier VSOP to francuski koniak o pięknej bursztynowej
barwie. Wytwarzany jest z najlepszych crus Grande Champagne
i Petite Champagne. Trunek dojrzewa w beczkach wykonanych
z dębu przez okres 6-10 lat, czemu zawdzięcza swój wyjątkowy
charakter oraz aromat. Degustując trunek wyczuwalne są nuty
wanilii, suszonych owoców dopełnione akcentem letnich kwiatów.

HENNESSY FINE DE COGNAC

HENNESSY FINE DE COGNAC
+ KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Oryginalny koniak stworzony specjalnie z myślą o nowoczesnych
Europejczykach. Zachwyca staranną kompozycją sześćdziesięciu
eaux-de-vie leżakujących w dębowych beczkach. Oferuje
niezrównany smak i aromat cytrusów z korzenną i kwiatową nutą,
zamknięty w niepowtarzalnej karafce.

• 43%

KONIAK

Courvoisier VS to niezwykły trunek, mogący poszczycić się
precyzyjną, dokładną ręczną produkcją, której efektem jest
doskonale zbalansowany koniak. Doskonała kompozycja smaków
i aromatów, sprawia, że jest regularnie nagradzany w konkursach.
Połączenie złożonych nut owoców i świeżego dębowego smaku
czyni koniak wyrazistym i jednym z najbardziej uniwersalnych
alkoholi na rynku.

• 40%

• Kolumbia

Oryginalny koniak zamknięty w niepowtarzalnej karafce
i zapakowany w ozdobny kartonik, doskonale sprawdzi się jako
upominek na specjalne okazje. Eleganckie wydanie Hennessy Fine
de Cognac podkreśla wyjątkowość i klasę tego trunku.

UNIQUE
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HENNESSY VS
Najlepiej sprzedający się koniak na świecie. Energia i nowoczesność w najbardziej klasycznej formie. Hennessy Very Special to trunek stworzony
z ponad 40 destylatów z okresem dojrzewania do 8 lat. Orzeźwiający smak siły i elegancji, a także aromaty drewna, orzecha laskowego i wanilii.
Trunek dostępny jest w specjalnym wydaniu ze szklankami lub oryginalnej butelce. Każdy z tych wariantów będzie idealnym dopełnieniem
wyjątkowych okazji.

HENNESSY VS

HENNESSY VS FLASK

KONIAK

• 0,2 litra
• 40%
• Francja
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• 0,5 litra
• 40%
• Francja

HENNESSY VS

HENNESSY VS + 2 SZKLANKI

• 0,7 litra
• 40%
• Francja

• 0,7 litra
• 40%
• Francja

HENNESSY VS EOY 2015 + GIFT BOX

HENNESSY VS RYAN MC GINNESS

• 0,7 litra
• 40%
• Francja

• 0,7 litra
• 40%
• Francja

UNIQUE

MARTELL COGNAC V.S.
+ KARTONIK

MARTELL COGNAC VS
FRENCH TOUCH

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Szlachetny, wyrafinowany koniak stworzony blisko 300 lat temu
w samym sercu południowo - zachodniej Francji w Cognac.
Zamknięty w stylowym opakowaniu nadaje szyku i elegancji temu
wyjątkowemu trunkowi. Idealny na prezent, niewątpliwie ucieszy nie
tylko oko, ale i podniebienie.

• 40%

• Francja

Niebieska wersja szlachetnego wyrafinowanego koniaku powstała
ze współpracy z French Touch - jedną z największych muzycznych
rewolucji XX wieku. French Touch i Martell dążą do wspólnych celów,
jakimi są jakość, współczesność i emocje. Niebieska oprawa
nawiązuje do magnetyzmu, długich nocy, wibracji wysyłanych przez
French Touch i tego, jak Martell Cognac działa na zmysły.

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Martell VSOP to kompozycja dojrzałych eaux-de-vie pochodzących
z czterech najlepszych obszarów upraw regionu Cognac,
leżakujących w dębowych beczkach od 10 do 12 lat. Wyjątkowy
smak i aromat dębu, miodu, wanilii, zamknięte w eleganckiej butelce
z wizerunkiem Króla Słońce.

• 43%

KONIAK

MARTELL COGNAC VSOP

MARTELL COGNAC VSOP
FRENCH TOUCH
• Francja

Martell VSOP to kompozycja dojrzałych i wyjątkowych smakó
i aromatów dębu, miodu i wanilii. Tym razem w edycji French Touch
promuje zmysłowość, prawdziwe emocje, zabawę i magnetyzm.
Martell Cognac VSOP French Touch nawiązuje do współczesności,
muzycznych wibracji i niezapomnianych przeżyć.

UNIQUE
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OTARD COGNAC VS + KARTONIK

OTARD COGNAC VSOP

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

KONIAK

Koniak Otard do dnia dzisiejszego powstaje według niezmiennych
receptur i jako jedyny dojrzewa przez 2 lata w piwnicach królewskiej
rezydencji w zamku Château de Cognac. Złocista barwa, wyjątkowy
kształt butelki oraz elegenckie opakowanie dopełniają wrażenia
królewskiej szlachetności tego trunku.

• Francja

Najpopularniejszy z rodziny koniaków Baron Otard o czteroletnim
okresie starzenia i subtelnej nucie smakowej, w której najintensywniej wyczuwalny jest kwiecisty bukiet, wzbogacony aromatem
wanilii, korzeni i tytoniu. Trunek ten charakteryzuje się piękną,
złocistą barwą.

RÉMY MARTIN
1738 ACCORD ROYAL

RÉMY MARTIN
COEUR DE COGNAC

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Obfite nuty śliwki i marmolady harmonizują z intensywnym smakiem
toffi. Wyczuwalny aromat pieczonych przypraw i ciemnej czekolady
nadaje kremowej konsystencji. Całość zamknięta w eleganckiej
butelce sprawia wrażenie francuskiego szyku.
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• 40%

• 43%

• Kolumbia

Coeur de Cognac skomponowany został z winogron pochodzących
z najlepszych upraw regionu Cognac – Petite Champagne oraz
Grande Champagne. Piękna, nowoczesna butelka kryje w sobie
aromat dojrzałych owoców nadający koniakowi delikatność oraz
łagodność.

UNIQUE

RÉMY MARTIN VSOP
+ 2 SZKLANKI

RÉMY MARTIN VSOP MATURE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

• 40%

• Francja

KONIAK

Koniak Rémy Martin VSOP otrzymywany jest drogą destylacji
białego wina pochodzącego z prowincji Cognac (Grande
Champagne i Petite Champagne). W smaku tego koniaku odnaleźć
można nuty wanilii, miodu, cytrusów oraz słodkich orzechów.
Oryginalne opakowanie i eleganckie podkreślają wyjątkowość tego
trunku.

Wersję Mature tego niezwykłego trunku wprowadzono w 2012 roku.
Od poprzedniej wersji różni się nową procedurą wykańczania,
co umożliwia uzyskanie gładszego smaku, który jest szczególnie
odczuwany przez Europejczyków. Wyraźne nuty moreli i brzoskwini
zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienie.

UNIQUE

37

AMARETTO LAZZARONI 1851
+ METAL BOX

BAILEY’S IRISH CREAM
+ KIELISZEK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 24%

• Włochy

LIKIER

Wykonany z oryginalnej tajnej receptury utworzonej w 1851 roku
przez Palola i Davida Lazzaroni w Saronno we Włoszech. Jest to
klasyczny balans słodyczy i goryczy. Zalane nim desery nabierają
głębi smaku i niepowtarzalnego charakteru.

CHAMBORD LIQUEUR
ROYAL DE FRANCE

DRAMBUIE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 16,5%

• Irlandia

Pojawił się na rynku w 1974 r. jako produkt odzwierciedlający
irlandzkie dziedzictwo i wielowiekową tradycję w produkcji alkoholu
i mleka. To unikalna kombinacja whiskey, irlandzkiej śmietanki,
kakao i wanilii. Bailey’s już od wielu lat jest najczęściej kupowanym
likierem na świecie, a w zestawie z kieliszkiem doskonale sprawdza
się jako prezent.

• Francja

Chambord French Liqueur to wyjątkowy likier o smaku jeżynowym.
Inspiracją do stworzenia tego doskonałego produktu był oryginalny
trunek, który powstał specjalnie dla króla Francji Ludwika XIV.
Do dzisiaj Chambord produkowany jest według tej samej receptury.
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• 17%

• Szkocja

Drambuie to likier, który powstał na bazie szkockich whisky.
W swoim składzie zawiera 15-17 letnią whisky single malt oraz
kompozycję miodu wrzosowego i ziół. Produkowany jest według
niezmiennej od 1745 roku receptury, która jest tajemnicą
producenta. Zachwyca jasnozłotą barwą, która doskonale
komponuje się z aromatem kwiatów, ziół z nutą miodu. Doskonale
sprawdza się w drinkach jak i degustowany na lodzie.
UNIQUE
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ETIUDA KORZENNA

ETIUDA KWIAT CZARNEGO BZU

• 0,5 litra

• 0,5 litra

• 40%

• Polska

Likier korzenny w charakterystycznej kwadratowej butelce.
Specjalnie
przygotowany
macerat
owoców
pomarańczy
i goździków, dopełniony nutką karmelu. Produkt bez sztucznych
barwników i konserwantów.

• 25%

• Polska

Likier zawdzięcza swoją barwę i smak maceratowi ze świeżo
zbieranych kwiatów czarnego bzu. Do produkcji tego likieru używany
jest najwyższej jakości spirytus zbożowy.

LIKIER

ETIUDA MALINOWA

ETIUDA PORZECZKOWA

• 0,5 litra

• 0,5 litra

• 25%

• Polska

• 25%

• Polska

Dostępna również:

ETIUDA WIŚNIOWA
• 0,5 litra

Harmonijne połączenie naturalnych składników: słodkich malin
i wysokiej jakości spirytusu zbożowego. Do przygotowania jednej
butelki Etiudy Malinowej używa się pół kilograma świeżych owoców.

• 25%

• Polska

Naturalny likier porzeczkowy w oryginalnej, kwadratowej butelce
wyprodukowany z najlepszego spirytusu zbożowego, maceratu
z czarnej porzeczki i wzbogacony odrobiną jeżyn i jabłek.

UNIQUE
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LIKIER CZEKOLADOWY WEDEL
+ TUBA

LIKIER CZEKOLADOWY WEDEL
CHILLI

• 0,5 litra

• 0,5 litra

• 18%

• Polska

LIKIER

Niezwykłe połączenie wyjątkowych polskich smaków: aksamitnej
czekolady E. Wedel przygotowanej przez Maestro Czekolady oraz
szlachetnej polskiej wódki Chopin wytwarzanej według tradycyjnych
receptur.

• Polska

Kiedy producent znakomitej czekolady dojdzie do wniosku, żeby
zrobić likier to znaczy, ze coś jest na rzeczy. Trunek niesamowicie
intensywny w smaku i aromacie. Partnerstwo wódki Chopin nie
pozostaje bez znaczenia. To połączenie dobrej jakościowo wódki
z prawdziwą wedlowską czekoladą i nutą papryczki chili stanowi
niesamowite doznanie smakowe.

LIKIER CZEKOLADOWY WEDEL
MALINOWY

LIKIER CZEKOLADOWY WEDEL
WIŚNIOWY

• 0,5 litra

• 0,5 litra

• 18%

• Polska

Polskie aromaty i smaki zamknięte w opływowej butelce stanowią
ucztę dla zmysłów. Wspaniała jakość wódki Chopin w połączeniu
z mistrzowską, wedlowską czekoladą stanowi mieszankę obok
której ciężko jest przejść obojętnie. Jeśli doda się do tego smak
prawdziwych malin to sukces naszym kubkom smakowym jest
gwarantowany.
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• 18%

• 18%

• Polska

Ta wersja likieru Wedel zyska serce osób, które cenią sobie słodką
elegancję oraz smak świeżych wiśni. Aromat czekolady, który
podbija wódka Chopin, został zmiksowany ze starannie dobranymi
owocami. Całość zamknięta w owalnej butelce stanowić może
umilenie niejednego wieczoru.

UNIQUE
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LIMONCINO + METAL BOX

SAMBUCA LAZZARONI
+ METAL BOX

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 32%

• Włochy

Limocino charakteryzuje się smakiem Morza Śródziemnego
i soczystych cytrusów. Kwaskowatość została zbalansowana
subtelną słodyczą. Trunek ten jest idealny jako podstawa do drinków
lub jako połączenie z lampką prosecco.

• 42%

• Francja

Lazzaroni Sambuca to likier, który jest mieszaniną bogatych,
słodkich likierów i gwiazdki anyżu. Trunek jest słodki i mocny, a jego
podstawa składa się z olejków eterycznych, wyodrębnionych przez
destylację z parą wodną z nasion anyżu.

KONIAK

SERCE WEDEL
• 4 x 0,05 litra

• 18%

SHERIDAN’S
• Polska

• 0,7 litra

Jest to połączenie wódki Chopin i marki Wedel. Zestaw 4 likierów
o niepowtarzalnym smaku i starannie dobranych, naturalnych
składnikach zachwyci każde podniebienie. Składniki zostały dobrane
tak, aby wersje czekoladowe emanowały głębokim smakiem,
a wersje wiśniowe przywodziły na myśl świeżo zerwane owoce.

• 15,5%

• Irlandia

To unikalne zestawienie 2 likierów: śmietankowego oraz kawowego,
połączonego z irlandzką whiskey. Ta wyjątkowa kombinacja, a także
najwyższa jakość składników każdego z likierów sprawia, że tak
wielu konsumentów na całym świecie docenia smak Sheridan’s.
Wyróżnia go także oryginalne opakowanie.

UNIQUE
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BACARDI 8 YEARS RUM

BACARDI CARTA BLANCA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Kuba

• Kuba

To wspaniały, pełen smaku i aromatu rum, który swoją niepowtarzalność zawdzięcza leżakowaniu w dębowych beczkach. Carta Blanca
powstaje z najszlachetniejszych destylatów hiszpańskich. Jakość
tego rumu potwierdza wysublimowany smak i bogaty aromat, obok
których nie można przejść obojętnie.

RUM

Top premium, ciemnozłoty, pełny aromatu rum karaibski.
Dojrzewający przez przynajmniej 8 lat w małych beczkach z białego
dębu, co gwarantuje najwyższą łagodność, delikatną słodycz i pełnię
aromatu. Smakuje najlepiej serwowany czysty, bez dodatków lub
ewentualnie z kostką lodu.

• 37,5%

BACARDI CARTA NEGRA

BACARDI CARTA ORO RUM

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Kuba

Ten oryginalny smak najwyższej jakości ciemnego rumu to
prawdziwa uczta dla podniebienia. Swój wysublimowany smak
i niezwykły aromat Bacardi Premium Black zawdzięcza najwyższym
składnikom używanym do jego produkcji oraz wieloletniemu
leżakowaniu w dębowych beczkach. Znakomity jako dodatek
do drinków lub schłodzony, podawany samodzielnie.
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• 37,5%

• Kuba

To niezwykle bogaty smak orzecha włoskiego, wanilii i owoców
tropikalnych. Dzięki wieloletniemu leżakowaniu w beczkach, zyskuje
subtelny posmak dębu. Dopełnieniem tego niezwykle szlachetnego
trunku jest mahoniowy kolor. Wysoką jakość i bogaty smak
zawdzięcza kilkunastoletniemu leżakowaniu.

UNIQUE

BACARDI OAKHEART RUM

DICTADOR RUM 20YO
+ GIFT BOX

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 35%

• Kuba

• 40%

• Kolumbia

Dostępna również:

DICTADOR RUM 12YO + KART.
• 0,7 litra

Bacardi Oakheart Rum wyróżnia ciemny bursztynowy kolor,
a dodatek owoców, wanilii i karmelu tworzy niepowtarzalny
oryginalny smak i aromat o wyraźnej dębowej nucie. Prawdziwie
męski, mocny trunek. Pije się go z colą oraz czysty w kieliszkach
do shotów.

• 40%

• Kolumbia

Wyjątkowość smaku i aromatu Dictador Rum 20 YO zawdzięcza
ziarnom palonej kawy. Miękkości dodaje toffi, miód i karmel.
Wyczuwalne nuty suszonych owoców, tytoniu oraz cytrusów nadają
lekkości. Całość została zamknięta w eleganckiej butelce.

RUM

RUM LONGUETEAU AMBRE VS
+ GIFT BOX

SAILOR JERRY RUM

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 42%

• Francja

Trunek ten dojrzewa w dębowych beczkach po brandy. Wyczuwalne
nuty wanilii, kawy i cynamonu stanowią idealne dopełnienie
chłodnych wieczorów. W smaku da się także wyczuć delikatne
owocowe nuty.

• 43%

• Karaiby

Sailor Jerry to pochodzący z Karaibów, wysokiej jakości rum.
W smaku zachwyca delikatną słodyczą wanilii przełamaną ciepłym
posmakiem cynamonu i gałki muszkatołowej. Wykończenie
jest długie i wytrawne, z lekką i przyjemną nutą toffi. Trunek powstał
z myślą o prawdziwej legendzie jaką był Norman „Sailor Jerry”
Collins.

UNIQUE
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MOËT & CHANDON
Szampany Moët & Chandon to utożsamienie francuskiej sztuki życia, mocy uwodzenia i światowego blasku. Powstają z myślą o osobach,
które chcą żyć spontanicznie, ekscytująco i cieszyć się każdą chwilą. Założycielem Domu Szampańskiego jest Claude Moët, którego celem było
zachwycić arystokrację. Niespełna 5 lat od powstania Domu Szampańskiego Moët & Chandon szampany trafiły na dwór króla Francji, Ludwika XV.
Szampany są odzwierciedleniem bogactwa trzech szczepów szampańskich winogron Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Szampany
to doskonałe połączenie zmysłowego aromatu, koloru i smaku, zachwycają swoją wyjątkowością i idealnie współgrają z nastrojem słonecznego
dnia czy romantycznego wieczoru.

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

SZAMPAN

• 0,2 litra
• 12%

• 0,375 litra
• 12%

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

MOËT & CHANDON GR. VINTAGE 2004

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

Dostępny również:

BRUT IMPERIAL + KARTONIK
• 0,75 litra
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• 12%

MOËT & CHANDON GR. VINTAGE 2006

MOËT & CHANDON GR. VINTAGE 2006
+ KARTONIK

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

UNIQUE
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• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

MOËT & CHANDON
IMPERIAL + GIFT BOX

MOËT & CHANDON IMPERIAL EOY 2015

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

MOËT & CHANDON NECTAR IMPERIAL

MOËT & CHANDON PACK
+ 6 KIELISZKÓW

• 0,75 litra
• 12%

• 6 x 0,75 litra
• 12%

SZAMPAN

MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL

MOËT & CHANDON
IMPERIAL CALLIGRAPHY KIT

Dostępny również:

NECTAR IMPERIAL + KARTONIK
• 0,75 litra

• 12%

MOËT & CHANDON PACK
+ WIADERKO

MOËT & CHANDON ROSE IMPERIAL

• 6 x 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

Dostępny również:

ROSE IMPERIAL + KARTONIK
• 0,75 litra

UNIQUE

• 12%
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MUMM
Historia Domu Szampańskiego G.H Mumm sięga 1827 roku, kiedy trzech braci pochodzących z niemieckiej rodziny winiarskiej Mumm stworzyli
jeden z największych Domów Szampana na świecie. Wyjątkowy proces produkcji oraz stosowanie wyłącznie ręcznie zbieranych gron trzech
szczepów winogron to sztuka, która przełożyła się na powstanie niezwykle świeżego, złocistego szampana, który zachwyca najbardziej
wymagających wielbicieli tego trunku. Połączenie pasji, elegancji z dozą szaleństwa i spontaniczności to symbol najwyższej jakości szampanów.
Doskonała kompozycja smaku, aromatu sprawiają, że jest to szampan, który inspiruje i zachwyca.

MUMM CORDON ROUGE CHAMPAGNE

MUMM CORDON ROSE CHAMPAGNE

SZAMPAN

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

MUMM CORDON ROUGE CHAMPAGNE
+ KARTONIK

MUMM DEMI SEC

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

PERRIER JOUËT GRAND BRUT

RUINART DE RUINART + KARTONIK

• 0,75 litra

• 0,75 litra

• 12%

Doskonałe rocznikowe szampany produkowane
w niewielkich ilościach są idealnym odzwierciedleniem unikalnego stylu Domu Szampańskiego
Perrier Jouët. Perrier-Jouët Grand Brut zachwyca
świeżym, owocowo - kwiatowym aromatem,
przeplatającym się z nutą wanilii i przypraw.
46
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• 12%

“R” de Ruinart jest efektem wyrafinowanej sztuki
harmonijnego komponowania win wytworzonych
z winogron Chardonnay i Pinot Noir. To złocisty,
orzeźwiający
szampan
pełen
subtelnych
aromatów białych owoców.

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

VEUVE CLICQOUT
Veuve Clicqout to połączenie energii, charyzmy, radości, przewrotnej błyskotliwości i lekkości. Założycielką Domu Szampańskiego Veuve Clicqout
jest jedna z najbardziej ambitnych i czarujących businesswoman w historii. Szampany Veuve Clicqout często są porównywane do pięknej kobiety.
Mówi się, że szczepy z których powstają to Pinot Noir jako szkielet, Pinot Meunier jako mięśnie, którym zawdzięcza esencję, a Chardonnay
to perfumy oznaczające świeżość i uwodzicielską delikatność. Veuve Clicqout to idealna kompozycja wielu win bazowych, które w butelkach
osiągają głębię smaku i aromatu. Towarzyszące wielu światowym wydarzeniom szampany, dojrzewają od 3 do 10 lat w kredowych piwnicach
mieszczących się pod miastem Reims.

VEUVE CLICQUOT BRUT

• 0,375 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

VEUVE CLICQUOT BRUT + KARTONIK

VEUVE CLICQUOT BRUT
BOTTLE COOLER

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

VEUVE CLICQUOT BRUT
BOTTLE SERVER

VEUVE CLICQUOT BRUT
METAL FRIDGE

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

UNIQUE

SZAMPAN

VEUVE CLICQUOT BRUT
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SZAMPAN

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

VEUVE CLICQUOT BRUT ROSE

VEUVE CLICQUOT BRUT ROSE
+ KARTONIK

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

VEUVE CLICQUOT DEMI-SEC

VEUVE CLICQUOT DEMI-SEC
+ KARTONIK

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

VEUVE CLICQUOT RICH

VEUVE CLICQUOT ROSE
SCREAM YOUR LOVE

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

VEUVE CLICQUOT VINTAGE ROSE 2002
+ KARTONIK
• 0,75 litra
• 12%
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UNIQUE

TEQUILA

OLMECA ALTOS PLATA BLANCO

OLMECA ALTOS REPOSADO GOLD

SAUZA GOLD TEQUILA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 38%

• Meksyk

Olmeca Altos Plata Blanco produkowana
w 100% z niebieskiej agawy. Jest tequilą,
która przyciąga swoją autentycznością:
niezwykle łagodna, o wyjątkowym charakterze, powstaje w sercu Meksyku, czyli
w regionie Los Altos. Jej wyjątkowo
subtelny smak to efekt tradycyjnych
metod
produkcji
oraz
podwójnej
destylacji.

• 38%

• Meksyk

Olmeca Altos Reposado Gold jest produkowana z niebieskich agaw, a następnie
przechodzi proces podwójnej destylacj
w miedzianych kolumnach destylacyjnych, aby wreszcie powoli dojrzewać
w dębowych beczkach. Wyróżnia ją
wyjątkowo bogaty smak i aromat.

UNIQUE

• 38%

• Meksyk

Tequila podwójnie destylowana z nutą
karmelu, która wyróżnia się mocnym
i jednocześnie orzeźwiających charakterem. Jej nieco ognisty smak wyróżnia ją
na tle innych trunków tego typu. Idealnie
sprawdza się w koktajlach. Leżakuje 1 rok
w dębowych beczkach.
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TEQUILA
SIERRA ANTIGUO

TEQUILA AGAVITA ANEJO

TEQUILA AGAVITA PLATINUM

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Meksyk

Sierra Antiguo jest tequilą premium
dojrzewającą kilka lat w dębowych
beczkach,
dzięki
czemu
zyskuje
wyjątkowo głęboki i szlachetny kolor
bursztynu oraz aksamitny, delikatny smak.
To prawdziwy rarytas dla koneserów
i znawców tego meksykańskiego trunku.
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• 40%

• Meksyk

Tequila Agavita Anejo wypełniona jest
charakterystycznym aromatem z nutą ziół
i roślin, wanilii i karmelu. Do produkcji tego
trunku stosuje się sok z niebieskiej agawy.
Tequila Agavita Anejo stanowi ciekawe
połączenie smaków i zapachów, które
przeplatają się ze sobą tworząc niezwykłe
połączenie.

UNIQUE

• 40%

• Meksyk

Zamknięta w bardzo eleganckiej butelce
Tequila Agavita Platinum emanuje
intensywnym
smakiem
owoców,
zielonych, pikantnych roślin, goździków
i pieprzu. Jest to napój, który rozgrzewa
kubki smakowe.

ABERFELDY 12YO

ABERFELDY 16YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Aberfeldy 16 YO to whisky, która niedawno zadebiutowała jako nowy
single malt słynnej destylarni założonej przez braci Dewar's w 1898
r. Do produkcji tego trunku stosuje się wodę pochodzącą ze źródła
Pitilie Burn. Whisky dojrzewała przez 16 lat w beczkach po sherry
oloroso, czego wynikiem jest idealny balans pomiędzy słodyczą
a pikanterią.

WHISKY

Aberfeldy 12 YO to szkocka whisky single malt, starzona przez 12 lat
w beczkach po bourbonie. Wyróżnia się intensywnym aromatem
pomarańczy i sherry, lekko przełamanym nutą dymu i kadzideł.
Trunek ma konsystencję syropu, zachwyca żywym i intensywnym
smakiem świeżych owoców. Finisz jest lekko pikantny z wyczuwalną
nutą gorzkiej pomarańczy. Whisky pochodzi z destylarni Aberfeldy
mieszczącej się w środkowej części regionu Highlands.

• 40%

ABERLOUR A’BUNADH

ABERLOUR WHISKY 12YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 60,7%

• Szkocja

Aberlour a'bunadh jest szkocką partią single malt, pochodzącą
z regionu Speyside. A’bunadh, z języka celtyckiego “u źródeł”,
to whisky powstająca partiami i dojrzewająca wyłącznie w beczkach
po sherry olorosso. Trunek o naturalnej mocy beczki, bez filtrowania
na zimno gwarantuje niezwykłe bogactwo smaku.

• 40%

• Szkocja

Wyróżniającą cechą whisky Aberlour jest proces dojrzewania
w dwóch rodzajach beczek: po bourbonie i po sherry Oloroso. Kiedy
dojrzewający trunek osiągnie już pożądany wiek, whisky z obu
rodzaju beczek mieszane są ze sobą tak, by różne smaki i faktury
mogły się ze sobą subtelnie połączyć.

UNIQUE
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

ABERLOUR WHISKY 16YO

ABERLOUR WHISKY 18YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Doskonale zharmonizowana 18-letnia whisky o pięknej barwie
dojrzałej pomarańczy i korzennych aromatach. Delikatny charakter
tego trunku to także zasługa miękkiej źródlanej wody płynącej z Ben
Rinnes przez lokalne torfowiska Lour Valley. Woda ta jest używana
na wszystkich etapach produkcji.

WHISKY

Jednorodna 16-letnia whisky o bogatym i wytrawnym aromacie.
Koneserzy cenią w niej kwiatowe akcenty smakowe przeplatające
się z nutami słodkich rodzynek i aromatycznych przypraw
korzennych. Whisky dojrzewająca w dwóch rodzajach beczek:
po bourbonie i po sherry Oloroso.

• 43%

ARDBEG 10YO

ARDBEG 10YO ESCAPE PACK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 46%

• Szkocja

• Szkocja

Ardbeg 10YO Escape Pack to whisky o charakterystycznym,
wyrazistym zapachu zadymionych owoców, torfu i ciemnej
czekolady. Whisky ma bardzo wyrazisty smak z bogatymi nutami
limonki, pieprzu oraz anyżu.

Najbardziej klasyczny wyraz charakteru Ardbega, niezwykle złożony,
pełen zdecydowania, równowagi i głębi. Leżakowana w dębowych
beczkach po Bourbonie napełnianych whisky najwyżej dwukrotnie,
by oddawały jej pełnię aromatów.

52

• 46%

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

ARDBEG CORRYVREKAN
+ KARTONIK

ARDBEG DARK COVE
LIMITED EDITION

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 57,1%

• Szkocja

Ekscytujący, intensywny i mocny, Ardbeg Corryvreckan
to „uosobienie nieokiełznanego ducha Islay’”. Wirujące aromaty
i moc głębokiego, torfowego i pikantnego smaku czają się pod
powierzchnią tej doskonale zrównoważonej whisky. Torfowy dym
i aromaty nasmołowanych lin łączą się z gorzką czekoladą, czarnymi
porzeczkami i powiewem wiśni

• 46,5%

• Szkocja

Jest to limitowana edycja szkockiej whisky wydana z okazji dnia
Ardbeg w ramach corocznego Festiwalu Islay. Dojrzewa w beczkach
po sherry, dzięki czemu zyskuje pikantny charakter. Całość została
zamknięta w ciemniej, smukłej butelce nadającej elegancji temu
szlachetnemu trunkowi.

WHISKY

ARDMORE LEGACY

AULTMORE 12YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Ardmore Legacy to delikatnie torfowa szkocka whisky Single Malt,
pochodząca z rejonu Highland. Powstała w wyniku doskonałego
połączenia Ardmore Traditional Cask oraz jej nietorfowej wersji
Ardlair, której udział wynosi 20%. W smaku lekka i gładka z nutą
kremu waniliowego, przełamanego aromatem miodu, przypraw
i cytrusów, a dopełnieniem jej nieprzeciętnego smaku jest
charakterystyczny aromat delikatnego dymu.

• 46%

• Szkocja

Aultmore 12 YO to szlachetna szkocka whisky pochodząca
z tajemniczej miejscowości The Foggie Moss położonej w regionie
Speyside. To właśnie z tamtejszych źródeł czerpana jest naturalnie
filtrowana woda wykorzystywana przy produkcji tego niezwykłego
trunku. Whisky zachwyca idealnie współgrającymi ze sobą
aromatami ziół - tymianku i trybuli doskonale współgrającymi
z nutami owocowymi.
UNIQUE
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WHISKY

BAKER’S WHISKY

BALLANTINE’S 12YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 53,5%

• USA

Baker’s to whiskey typu bourbon, wchodząca w skład kolekcji
„Small Batch”. Baker’s zawiera 53,5% alkoholu, a wyjątkow
charakter jest zasługą dojrzewania przez okres 7 lat w nowych
dębowych beczkach. Trunek zachwyca się aromatem prażonych
migdałów dopełnionym nutami wędzonego mięsa, skórki cytrynowej
oraz wanilii. Baker’s wyróżnia oryginalne opakowanie oraz ciepła
bursztynowa barwa.

• Szkocja

To wyjątkowa kompozycja wielu najlepszych szkockich whisky,
z których każda leżakowała minimum 12 lat w dębowych beczkach.
W ten sposób powstała niezwykle łagodna oraz subtelna w smaku
i zapachu whisky doceniana przez koneserów na całym świecie.

BALLANTINE’S 12YO
+ KARTONIK

BALLANTINE’S 12YO
+PUSZKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• 40%

• Szkocja

Łagodny i subtelny smak tej dojrzewającej 12 lat szkockiej whisky
został dodatkowo zamknięty w eleganckiej puszce. Całość
prezentuje się stylowo i stanowi niepowtarzalne połączenie.
Zachwyca nie tylko smakiem ale i wyglądem.

To wyjątkowa kompozycja wielu najlepszych szkockich whisky,
z których każda leżakowała minimum 12 lat w dębowych beczkach.
Tym razem ta łagodna i subtelna w smaku i zapachu whisky została
zamknięta w niezwykle eleganckim i stylowym pudełku. Stanowi tym
samym znakomity pomysł na prezent.
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• 40%

UNIQUE

BALLANTINE’S FINEST 17YO

BALLANTINE’S FINEST 21YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Niezwykle staranne połączenie whisky słodowych i zbożowych
z wszystkich rejonów Szkocji. Bursztynowo–złota barwa, słodki
aromat dębu i soczysty bukiet czynią ją jedną z najwyżej cenionych
klasycznych gatunków whisky na świecie. Mówi się o niej, że łączy
wszystkie smaki Szkocji.

• 40%

• Szkocja

Ballantine’s 21yo szczyci się doskonałymi referencjami. Tajemnicą
jej zachwycającej złożoności jest skrząca się czerwienią i złotem
barwa, kwiatowy zapach i smak aromatycznych przypraw. Znawcy
trunków uważają ją za wyrafinowaną szkocką whisky – idealną do
delektowania się.

WHISKY

BASIL HAYDEN’S

BOOKER’S

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• USA

Basil Hayden's to nietuzinkowy bourbon destylowany w gorzelni
Jim Beam. Nazwany został na cześć doskonałego gorzelnika
Basila Hayden’s, który złamał zasadę produkcji Bourbonów i oprócz
kukurydzy dosypał do zacieru sporą ilość żyta. Whiskey zachwyca
wyjątkowym aromatem przypraw, herbaty i mięty pieprzowej,
w smaku mocna i ostra, z wyczuwalną nutą miodu.

• 63,7%

• Szkocja

Booker's to niefiltrowany amerykański Bourbon należący do kolecji
„Small Batch”, stworzonej przez wnuka Jim Beama - Bookera Noe,
który stworzył whiskey jako prezent świąteczny dla swoich
przyjaciół. W smaku tego wyjątkowego trunku wyczuwalne są nuty
kukurydzy, miodu, wanilii i ziołowych przypraw. Finisz jest długi,
owocowo-orzechowy z wyczuwalną nutą tytoniu i węgla drzewnego.

UNIQUE
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WHISKY

BULLEIT BOURBON

BULLEIT BOURBON RYE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 45%

• USA

Produkowany jest według starych rodzinnych receptur sprzed 150
lat. W 1987 roku Thomas E. Bulleit spełnił swoje marzenie
i założył firmę Bulleit Distilling, ożywiając rodzinną tradycję.
Firma produkuje bourbon whiskey w Lawrenceburgu, w stanie
Kentucky. Do produkcji używają specjalnych szczepów drożdży.
Zacier tego bourbonu zawiera 68% kukurydzy, 28% żyta i 4%
słodowanego jęczmienia.

• Szkocja

Jest to żytnia whiskey marki Bulleit, która wydana została
w 2011 roku. Przez ekspertów uważana jest za jedną z najlepszych
whiskey w swojej kategorii. Produkowana jest w Lawrenceburgu,
w stanie Kentucky. Jej twórcą jest Thomas E Bulleit, który w 1987
ożywił markę po kilkudziesięciu latach nieobecności. Receptura
tej whiskey zawiera 95% destylatów żytnich oraz 5% destylatów ze
słodowanego jęczmienia.

CAOL IIA 17YO + KARTONIK

CAOL ILA MALT DISTILLERS
+ KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 55,9%

• Szkocja

• 43%

• Szkocja

Caol Ila Malt Distillers jest jedną z lżejszych whisky o jasnym kolorze
i pikantnym dodatku. Tym razem wersja w kartonie podkreśla
wyjątkowość tego trunku. Tak zapakowana whisky jest idealnym
pomysłem na prezent. Stanowi także interesującą ozdobę
domowego barku.

Caol Ila jako perfekcyjne wprowadzenie w świat smaku klasycznych
torfowych whisky tym razem prezentuje się w wersji zamkniętej
w kartonowym pudełku. Ukryta w ten sposób stanowi świetny
pomysł na prezent dla fana klasycznych, kultowych smaków.
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• 40%

UNIQUE

CAOL ILA MALT WHISKY

CARDHU

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Szkocja

Jednorodna whisky Caol Ila pochodzi z najbardziej oddalonej
i niedostępnej destylarni Malt Whisky, położonej na wyspie słynącej
z produkcji tradycyjnego szkockiego alkoholu. Eksperci polecają
Caol Ila jako perfekcyjne wprowadzenie w świat smaku klasycznych
torfowych whisky.

• 40%

• Szkocja

12-letnia Cardhu czyli „czarna skała” należy do czołowej dziesiątki
whisky malt na świecie. Receptura whisky Cardhu została
opracowana przez Helen i Elizabeth Cumming, które nadały jej
niezwykle bogatą, gładką osobowość o szlachetnym smaku i barwie
starego złota.

WHISKY

CARDHU + 2 SZKLANKI

CHIVAS REGAL 18YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Szkocja

Whisky ta należy do czołowej dziesiątki whisky malt na świecie. Tym
razem wzbogacona zestawem dwóch szklanek, które swoim
opływowym kształtem odzwierciedlają wzór butelki. Całość stanowi
zestaw idealny na długie chłodne wieczory.

• 40%

• Szkocja

Chivas Regal 18yo to znakomicie skomponowana mieszanka ponad
20 najlepszych szkockich whisky słodowych, którą P. Pacult – krytyk
i znawca whisky określił mianem „siły i elegancji zrównoważonych
w pełnej harmonii szkockiej whisky, która nie mogłaby być lepsza”.

UNIQUE
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CHIVAS REGAL SCOTCH

CHIVAS REGAL SCOTCH
+ PUSZKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Ta wspaniała szkocka whisky o aksamitnym smaku i aromacie
tym razem w edycji w puszce. Całość stanowi idealne połączenie
i
jest
znakomitym
kompanem
długich
wieczorów.
Dodatkowo podarowana komuś w prezencie sprawi niewątpliwie
wizualno-smakową ucztę.

WHISKY

Chivas Regal 12YO to wiodąca marka wśród szkockich whisky typu
blended na świecie. W jej skład wchodzi wiele najlepszych rodzajów
whisky, z których najmłodsza ma 12 lat, a najstarsza ponad 20.
Chivas Regal to łagodna, ale też bardzo bogata i aromatyczna
whisky.

• 40%

CHIVAS REGAL SCOTCH EXTRA

CLYNELISH 14YO + TUBA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

To 14-letnia whisky słodowa z wyżyn północnej Szkocji (region
Coastal Highland). Charakteryzuje się miodowo-złotym kolorem
i intensywnym aromatem dymu z lekką nutą ziół. Smak Clynelish jest
lekko słodkawy o dymnej wytrawnej końcówce z posmakiem
świeżych owoców. Destylarnia, z której pochodzi Clynelish powstała
w 1819 roku.Oryginalne opakowanie dodaje elegancji i podkreśla
charakter tego trunku.

Jest to whisky stworzona z myślą o najbardziej wymagających
smakoszach tego rodzaju alkoholu. Jest przygotowywana na bazie
szeregu unikalnych gatunków whisky, dzięki czemu uzyskano
niebanalny lekko karmelowy, słodki smak z wyczuwalną nutą
cynamonu i migdałów. Trunek ten to prawdziwy rarytas wśród
whisky.
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• 40%

UNIQUE

CONNEMARA

CRAIGELLACHIE 13YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Irlandia

Connemara to irlandzka whiskey o przyjemnym słodkim aromacie
z nutą dymu. Wśród innych irlandzkich whiskey wyróżnia ją nie trzy
a dwukrotny proces destylacji. Zyskuje dzięki temu swój
indywidualny charakter. Connemara jest doskonale wyważona,
początkowo wyczuwalne miodowe akcenty, przechodzą w kierunku
torfowo-dymnym.

• 46%

• Szkocja

DEWAR’S 12YO

FOUR ROSES SINGLE BARREL

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Mieszanka najlepszych rodzajów whisky dojrzewających przez co
najmniej 12 lat, pozbawiona dymnego aromatu i niezwykle łagodna.
Jest to najczęściej nagradzana whisky typu „blend” na świecie.

• 50%

WHISKY

Craigellachie to 13 letnia szkocka whisky Single Malt pochodząca
z destylarni mieszczącej się w samym sercu regionu Speyside.
Jest to wyjątkowa propozycja Destylarni Craigellachie, z tego
względu, że większość produkcji tej gorzelni wykorzystywana jest na
potrzeby blendu Dewar’s. Ten wyjątkowy jasnozłoty trunek
charakteryzuje się delikatnym, słodkim smakiem z odrobiną
dymnych aromatów.

• USA

Pochodzący tylko z 1 beczki burbon klasy premium. Każda butelka
jest oznaczona ręcznie wypisaną etykietą. Złożony, pełny aromat
z zaskakująco długim finiszem o niezwykłej łagodności.
Wyczuwalne nuty dojrzałych śliwek i wiśni oraz aromaty syropu
klonowego i kakao.

UNIQUE

59

FOUR ROSES SMALL BATCH

GLEN ELGIN

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• USA

• Szkocja

Glen Elgin to 12-letnia whisky, która zaskakuje i ujmuje aromatem
migdałów, marcepanu i soku z pomarańczy. Jest wytwarzana
w tradycyjnej, niewielkiej destylarni założonej w Speyside pod koniec
XIX wieku, leżącej nad pięknym brzegiem rzeki Spey.

WHISKY

Dobrze wyważony wariant Four Roses będący połączeniem
czterech oryginalnych i limitowanych bourbonów. Edycja Small
Batch odkrywa łagodną symfonię bogatych, pikantnych aromatów
przeplecionych słodkimi i owocowymi nutami – także słodkiego
dębu i karmelu. Gładki, miękki i przyjemnie długi finisz.

• 43%

GLEN GRANT 10YO

GLEN GRANT MAJOR RESERVE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Glen Grant Major's Reserve to łagodna, szkocka whisky pochodząca
z regionu Speyside. Doskonale pasuje jako podstawa do drinków lub
jako aperitif. Whisky jest lekko wytrawna z delikatną nutą jęczmienia
i owocowo - słodkim aromatem. Kremowo-śmietankowy finisz jest
doskonałym zwieńczeniem tego trunku. Można śmiało powiedzieć,
że Glen Grant Major's Reserve to dobry stosunek jakości do ceny.

Glen Grant 10 YO jest to starzona odmiana delikatnej, eleganckiej
pochodzącej z regionu Speyside szkockiej whisky Single Malt.
Delikatna, łagodna whisky wyprodukowana z naturalnych
składników, zaskakuje orzeźwiającym smakiem. Swoją niezwykle
głęboką, złotą barwę i zdecydowany charakter zawdzięcza 10
letniemu okresowi dojrzewania w dębowej beczce.

60

• 40%

UNIQUE

GLENFIDDICH 12YO + TUBA

GLENFIDDICH 15YO + TUBA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Oryginalna odmiana jednorodnej szkockiej whisky słodowej.
Przez co najmniej 12 lat dojrzewa w beczkach z amerykańskiego
i hiszpańskiego dębu i charakteryzuje się świeżym, słodkawym
aromatem oraz łagodnym smakiem z delikatną nutą soczystej
gruszki. Trunek zdobi elegancka puszka.

• 40%

• Szkocja

Swój smak zawdzięcza procesowi dojrzewania w trzech rodzajach
beczek: po bourbonie, po sherry w beczkach wykonanych z dębu
amerykańskiego. Mieszana jest w ręcznie wykonanej kadzi typu
Solera. Charakteryzuje się pełnym owocowym aromatem
z intrygującą nutą miodu i wanilii. Gustowne opakowanie czyni
trunek doskonałą propozycją na prezent.

WHISKY

GLENFIDDICH 18YO + TUBA

GLENKINCHIE + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Wytwarzana w niewielkich, indywidualnie numerowanych partiach,
bo każda partia to jedyne w swoim rodzaju arcydzieło. Leżakowanie
w beczkach po hiszpańskiej sherry Oloroso nadaje tej whisky
akcenty owocowej słodyczy. Charakteryzuje się głębią aromatów
pieczonych jabłek, korzeni i intensywnej dębiny.

• 40%

• Szkocja

Szkocka whisky Glenkinchie pochodzi z jednej z ostatnich
istniejących destylarni na Nizinie Środkowoszkockiej. Ta 10-letnia
whisky jest produkowana w jednych z największych kotłów
w Szkocji, co pozwala jej uzyskać lekki, świeży aromat i niezrównany
słodkawy smak.

UNIQUE
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GLENLIVET 15YO

GLENLIVET 18YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

18-letnia szkocka whisky The Glenlivet stanowi perfekcyjne
uosobienie dojrzałości i elegancji. Ujmuje bogatym smakiem,
aromatem i głęboką bursztynową barwą. Whisky ta jest jednym
z najbardziej utytułowanych reprezentantów rodziny single malt
w najstarszej działającej legalnie destylarni Glenlivet.

WHISKY

Ta 15-letnia whisky zachwyca wyjątkową interakcją owoców
i przypraw dającą intensywnie słodkawy aromat z nutą cytrusową.
Wszystko to prowadzi do długiego, kremowego finiszu
zrównoważonego pociągającą wyrazistością uzyskaną podczas
procesu dojrzewania w beczkach z francuskiego dębu z regionu
Dordogne.

• 40%

GLENLIVET FOUNDERS RESERVE

GLENLIVET MINIATURKI

• 0,7 litra

• 3 x 0,2 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Ta druga co do popularności single malt whisky tym razem
w limitowanej edycji z trzema miniaturkami. Każdy wariant
nawiązuje do tradycji Glenlivet. Podarowany w prezencie zestaw
przyniesie dużo radości obdarowanej osobie, która w zaciszu
domowym będzie mogła delektować się tym wyjątkowym trunkiem.

The Glenlivet Founder’s Reserve to wyjątkowa szkocka whisky
Single Malt. Jest uhonorowaniem prawie 200-letniego
doświadczenia, pasji i nietuzinkowego stylu destylarni założonej
przez Geogre’a Smitha. Zamknięty w oryginalnym, nowoczesnym
błękitnym opakowaniu trunek zachwyca doskonale wyważonymi
nutami pomarańczy i gruszek, z lekko wyczuwalną słodyczą
karmelizowanych jabłek.
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• 40-43%

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

GLENMORANGIE 10YO

GLENMORANGIE 18YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Podstawowa odmiana w gamie Glenmorangie to The Original,
ceniona na całym świecie z uwagi na swoją złożoność i kunsztowną
finezję. Koneserzy cenią w niej charakterystyczną kwiecistą słodycz
łączącą się z wybornymi nutami owocowymi i delikatnymi smakami
korzennymi. Produkowana od 1843 r.

• 43%

• Szkocja

Szlachetna odmiana Glenmorangie powoli dojrzewająca przez 15 lat
w beczkach po najlepszym bourbonie, a następnie przez 3 lata
w beczkach po sherry. W tej odmianie owocowa złożoność przeplata
się z wytrawną nutą orzechową Oloroso. To whisky o bogatym
bukiecie i pełnym, zaokrąglonym smaku.

WHISKY

GLENMORANGIE MIRRORS
+ 2 SZKLANKI

GLENMORANGIE PIONIEER PACK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Glenmorangie Mirrors to doskonale zbalansowana szkocka whisky
o wyjątkowym smaku i aromacie. Dojrzewała przez okres 10 lat
w beczkach po bourbonie i jest przykładem osiągnięcia idealnego
balansu między kwiecistą słodyczą a nutami korzennymi
i owocowymi. W smaku wyczuwalne są aromaty wanilii, kremu,
dębiny, cynamonu i delikatne akcenty marakui z domieszką mlecznej
czekolady.

• 40%

• Szkocja

Glenmorangie Pionieer Pack to zestaw trzech whisky
o pojemnościach 0,7l oraz 2x0,05l. Whisky Glenmorangie to trunek
o delikatnym, lekko słodkim posmaku, który to zawdzięcza
leżakowaniu w beczkach po bourbonie. W składzie tej whisky można
wyróżnić ponad 140 różnych aromatów, z czego najbardziej
dominujące są nuty dzikiej mięty oraz wanilii.

UNIQUE
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

GLENMORANGIE QUINTA RUBAN

GLENMORANGIE TALL STILL

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 46%

• Szkocja

GLENMORANGIE THE LASANTA

GLENMORANGIE
THE NECTAR D’OR

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• 46%

• Szkocja

Bogata i jedwabna whisky, dojrzewająca w beczkach po bourbonie,
a także po najlepszych winach z regionu Sauternes. Daje przeżycie
całego spektrum zmysłowych przyjemności.W smaku jest pełna
i wybitnie soczysta.

Whisky Glenmorangie The Lasanta jest elegancka i pełna aromatów
– wierna swojej galickiej nazwie oznaczającej „ciepło i namiętność”.
Jej bogactwo i głębia smaku są efektem dodatkowego dojrzewania
w beczkach po wyśmienitej hiszpańskiej sherry Oloroso.
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• Szkocja

To niezwykle eleganckie wydanie Glenmorangie zachwyca smakiem
i aromatem. Zamknięta w stylowej butelce oraz oprawiona
w eleganckie złote pudełko stanowi idealne połączenie. Smak
i aromat pozostają w zgodzie, będąc w stanie zaspokoić nawet
najbardziej wymagające podniebienie.

WHISKY

Ta wyjątkowa whisky dojrzewa przez dziesięć lat w beczkach po
bourbonie, a następnie w beczkach po najlepszym porto Ruby.
W efekcie powstaje alkohol okazale kolorowy i upojnie gładki,
a dodatkowe dojrzewanie daje wykwintnie długi finisz. Jest to
mocna whisky, zawiera 46% alkoholu.

• 40%

UNIQUE

GRANT’S SELECT RESERVE

GRANT’S 12YO + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Podstawą tego trunku jest mieszanka starannie dobranych whisky
grain oraz single malt. Jego barwa, smak oraz aromat stanowią
idealnie harmonijne połączenie. Wyczuwalne dymno torfowe nuty
przeplatają się z wanilią, kwiatami, pieczonymi jabłkami,
brzoskwiniami, gotowaną gruszką i gorzką czekoladą.

• 40%

• Szkocja

Mistrzowska kompozycja najlepszych, dojrzewających przez
minimum 12 lat whisky zbożowych i single malt. W wyniku
dodatkowego, kilkumiesięcznego leżakowania w beczkach po
bourbonie uzyskuje unikalną głębię smaku.

WHISKY

GRANT’S 18YO

JACK DANIEL’S

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Grant’s 18YO to doskonale skomponowana whisky typu blended.
Specjalnie dobrane whisky zbożowe i single malt, które dojrzewały
w dębowych beczkach co najmniej 18 lat, ostatecznego smaku
nabierały w beczkach po porto. Kosztując ten wybitny trunek można
zachwycić się bogatymi aromatami miodu, przypraw, orzechów,
z delikatnym owocowym akcentem. Smak zaskakuje nutami miodu,
porto, keksu.

• 40%

• USA

Whiskey Jack Daniel’s jest wytwarzana z najlepszych zbóż
i źródlanej wody. Swój łagodny charakter zyskuje dzięki procesowi
charcoal mellowing, czyli filtrowaniu przez 3-metrową warstwę
węgla drzewnego z klonów cukrowych. Dojrzewa w nowych
dębowych beczkach.

UNIQUE
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WHISKY

JACK DANIEL’S FAMILY BOX

JACK DANIEL’S

• 3 x 0,7 litra

• 1,75 litra

• 40%

• USA

Dojrzewający w dębowych beczkach Jack Daniel’s jest wytwarzany
z najlepszych zbóż i źródlanej wody. W wydaniu w drewnianej
skrzynce zawierają się trzy rodzaje tego niezwykłego trunku: Jack
Daniel's Gentleman Jack, Jack Daniel's NO. 7 i Jack Daniel's Single
Barrel. Każda butelka odsłania niezwykły wachlarz smaków
i aromatów. Zestaw ten jest idealnym pomysłem na prezent zarówno
ze względu na walory smakowe jak i walory estetyczne.

• USA

Whiskey Jack Daniel’s jest wytwarzana z najlepszych zbóż
i źródlanej wody. Dojrzewa w nowych dębowych beczkach. Duża
butelka o pojemności 1,75l pozwala celebrować wyjątkowe okazje.
Doskonale sprawdzi się podczas spotkań z przyjaciółmi, w gronie
rodziny czy wspólnych świąt.

JACK DANIEL’S
GENTLEMAN JACK + KARTONIK

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• USA

• 45%

• USA

Każda butelka Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey kryje
w sobie destylat pochodzący wyłącznie z jednej beczki, osobiście
wyselekcjonowanej przez Master Distillera i jest ręcznie oznaczona
numerem beczki oraz datą butelkowania.

Gentleman Jack to jedyna na świecie whiskey poddawana
procesowi charcoal mellowing dwukrotnie – przed napełnieniem
beczki oraz po jej opróżnieniu. W rezultacie whiskey tę cechuje
wyjątkowa gładkość palety aromatyczno-smakowej i jest
łagodniejsza od Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.
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• 40%

UNIQUE

JAMESON SELECT RESERVE

JAMESON

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Irlandia

To bogate połączenie smaków owocuje aksamitnym aromatem.
Wyjątkowa, owocowa słodycz ze zbóż stanowi stałą nutę, podczas
gdy fale wanilii, palonego drewna i przypraw rozwijają się dzięki
zawartości whiskey typu pot still i leżakowaniu w wypalonych
beczkach.

• 40%

• Irlandia

Irlandzka Whiskey typu blended, która powstaje w Irlandii według
niezmienionej od blisko 230 lat receptury. Delikatny smak
zawdzięcza tradycyjnej irlandzkiej sztuce tworzenia whisky metodą
potrójnej destylacji i dojrzewaniu przez 5-7 lat w beczkach po
burbonie i sherry.

WHISKY

JAMESON + PUSZKA

JIM BEAM BOURBON

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Irlandia

Irlandzka Whiskey typu blended, która powstaje w Irlandii swój
delikatny smak zawdzięcza tradycyjnej irlandzkiej sztuce tworzenia
whisky. W tym wydaniu zamknięta dodatkowo w stylowej puszce
nadaje się idealnie na prezent.

• 40%

• USA

Najpopularniejsza i najlepiej sprzedająca się marka bourbona na
świecie. Amerykański bourbon powstaje z mieszanki zbóż
o zawartości kukurydzy na poziomie co najmniej 51%, a następnie
leżakuje przez co najmniej 4 lata w nowych opalanych ogniem
beczkach z białego dębu.

UNIQUE
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WHISKY

JIM BEAM WHITE + 2 SZKLANKI

JIM BEAM DEVILS CUT

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• USA

Jim Beam white to klasyczny, amerykański bourbon, którego
wyróżnia ciekawy bukiet aromatów i smaków. Aromatyczne nuty
wanilii przeplatają się z odrobiną karmelu, tłumiąc posmak dębiny.
Trunek przez okres czterech lat dojrzewał w dębowych beczkach,
czemu zawdzięcza swój wyjątkowy charakter. Trunek doskonale
sprawdza się jako baza do drinków, a dołączone do zestawu szklanki
będą trafionym prezentem dla każdego konesera.

• USA

Gorzelnicy z Jim Beam opracowali proces, który odzyskuje bogatą
whisky uwięzioną wewnątrz drewna beczek po ich opróżnieniu, czyli
utraconą tzw. „diabelską część”. Następnie ten destylat łączą
z mocnym 6-letnim burbonem. I tak właśnie powstaje premium
bourbon o głębokim kolorze, zapachu i charakterze.

JIM BEAM DEVILS CUT
+ KARTONIK + SZKLANKA

JIM BEAM DOUBLE OAK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 45%

• USA

• 43%

• USA

Jim Beam Double Oak to bourbon o wyważonej głębi, z nutami
wanilii, wiórkami drewna, karmelem i toffi. To wszystko zyskuje
dzięki
leżakowaniu
w
nowych,
wypalonych
beczkach
z amerykańskiego dębu. Następnie zostaje on przelany do innych
beczek gdzie uzyskuje głębię smaku.

Wydanie klasycznej whisky Jeam Beam wraz ze sztylowymi
szklankami stanowi idealne połączenie. Zestaw ten można
wykorzystać przy długich, wieczornych rozmowach z bliską osobą,
jak i jako pomysł dla prezent dla konesera dobrej whisky.
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• 45%

UNIQUE

JIM BEAM SIGNATURE CRAFT

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• USA

Ten bursztynowy trunek o słodkim, waniliowo-deserowych zapachu
został wykonany z najwyższej jakości składników. Głęboki aromat
doskonale współgra ze zbilansowanym kremowym i lekko oleistym
smakiem.

• 40%

• Szkocja

Prekursorkę Johnnie Walker BLACK LABEL zwaną „Old Highland
Whisky” wprowadzono na rynek w 1867 roku. Jest kompozycją 40
whisky, z których każda dojrzewa co najmniej 12 lat i które dobiera
się z ponad 700 różnych beczek. Johnnie Walker Black Label
to standard, według którego ocenia się wszystkie inne whisky.

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL
+ KULA LODOWA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

W wersji z dwiema szklankami Johnie Walker Black zyskuje jeszcze
większy wymiar eleganckiego luksusu. Jako trunek, według którego
ocenia się wszystkie inne whisky stanowi niepowtarzalny pomysł na
prezent.

• 40%

WHISKY

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL
+ 2 SZKLANKI

• Szkocja

Johnnie Walker BLACK to standard, według którego ocenia się
wszystkie inne whisky. W zestawie z kulą lodową stanowi niezwykle
oryginalne i ekskluzywne połączenie. Obdarowana nim osoba na
pewno doceni elegancję i staranność, z jaką jest wykonany zarówno
trunek jak i oprawa wokół niego.

UNIQUE

69

JOHNNIE WALKER
BLENDERS BATCH

JOHNNIE WALKER
BLENDERS BATCH + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

WHISKY

Trunek ten początkowo dojrzewa w beczkach po bourbonie by
nastęnie odpoczywać w beczkach po życie. Wyczuwalne ziarno i dąb
przeplatają się ze słodkim posmakiem świeżych owoców i przypraw.

• Szkocja

Wyczuwalne ziarno i dąb tego trunku przeplatają się ze słodkim
posmakiem świeżych owoców i przypraw. W wersji w kartonie
stanowi idealny pomysł na prezent. Niewątpliwie sprawi wiele
radości z delektowania się smakiem zarówno zaawansowanym jak
i mniej zaawansowanym koneserom.

JOHNNIE WALKER
COLLECTION PACK

JOHNNIE WALKER
DOUBLE BLACK

• 4 x 0,2 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• 40%

• Szkocja

Johnnie Walker Double Black jest intensywną, dymną i bogatą
whisky mieszaną. Jej unikalny, mocno dymny charakter został
uzyskany dzięki zmieszaniu najbardziej wyrazistych Maltów. Whisky
dwukrotnie nagrodzona złotą nagrodą w prestiżowym konkursie
International Spirits Challenge.

Specjalne
wydanie
whisky
Johnnie
Walker
zamknięte
w ekskluzywnym opakowaniu doskonale sprawdzi się jako prezent
dla koneserów szkockiej whisky. Zestaw składa się z czterech
pozycji pochodzących z portfolio marki, dzięki czemu obdarowana
nim osoba będzie mogła zasmakować różnych blendów.
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• 40%

UNIQUE

JOHNNIE WALKER
DOUBLE BLACK + 2 SZKLANKI

JOHNNIE WALKER
GOLD RESERVE + 2 SZKLANKI

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

O smaku zdecydowanie intensywniejszym niż wersja black.
Niemniej jednak nadal wszystko pozostaje mistrzowsko
zbalansowane. Do tego, w zestawie w dwiema szklankami, może
stanowić uzupełnienie domowej kolekcji, lub być wspaniałym
prezentem dla bliskiej osoby.

• 46%

• Szkocja

Jest to zdecydowane mistrzostwo wśród whisky typu blended.
15 rodzajów whisky stanowią doskonałą, harmonijną kompozycję.
W zestawie z dwiema szklankami sygnalizują, że tak wspaniały
napój należy pić w doborowym towarzystwie.

JOHNNIE WALKER
GREEN LABEL + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

W skład tej mieszanej whisky wchodzi Single Malt Clynelish,
produkowana z wody ze źródeł przepływających przez wzgórza
Kildonan Hills, w których w 1868 roku odkryto pokłady złota. Skład
tej whisky dobiera master blender i tworzy wyjątkową kompozycję
bogatego smaku i łagodnego aromatu.

• 50%

WHISKY

JOHNNIE WALKER
GOLD RESERVE

• USA

Johnnie Walker Green Label to doskonała whisky typu blended, do
skomponowania której wykorzystano wyłącznie 16 whisky Single
Malt, bez dodatku whisky zbożowej. Najmłodsza z nich musiała
dojrzewać przynajmniej 15 lat w dębowych beczkach. Bogata
kompozycja składa się m.in. z takich whisky jak: Talisker, Caol Ila,
Cragganmore i Linkwood. Wyjątkowy charakter tego trunku
podkreśla lekko dymny a zarazem bardzo świeży i intensywny smak.
UNIQUE
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JOHNNIE WALKER PLATINUM

KILBEGGAN 8YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

KNOB CREEK RYE

KNOB CREEK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 50%

• USA

• 50%

• USA

Knob Creek to whiskey typu bourbon pochodząca z destylarni
Jim Beam mieszczącej się w Clermont w stanie Kentucky.
Whiskey jest butelkowana w mocy 50% alkoholu i pochodzi z kolekcji
„small batch”, której autorem jest Booker Noe. Trunek tworzony jest
z 9-letnich destylatów. Swój pełny i bogaty aromat zawdzięcza
dojrzewaniu w wypalonych beczkach.

To jedna z najbardziej cenionych na świecie whisky, wyprodukowana
na bazie specjalnie wyselekcjonowanych ziaren żyta. Swój smak,
poza jakością produktów, zawdzięcza także wieloletniemu
leżakowaniu w mocno wypalanych dębowych beczkach, które
sprawiają, że trunek ten charakteryzuje się łagodnością, lekką
pikanterią i bogatym aromatem. Knob Creek Rye Whisky wytwarzana jest w małych seriach.
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• Irlandia

Kilbeggan 8 YO to irlandzka whiskey typu single grain. Produkowana
jest z najlepszej jakości francuskiej kukurydzy. Trunek dojrzewał
przez okres 8 lat w beczce po bourbonie, czemu zawdzięcza swój
wyjątkowy charakter, lekki oraz przyjemny aromat. W smaku
whiskey jest słodka, gładka z nutą wanilii, migdałów i klonu,
z domieszką owoców tropikalnych. Wykończenie jest długie, słodkie,
z odrobiną korzennego aromatu dębu.

WHISKY

Johnnie Walker PLATINUM LABEL jest kontynuacją wyjątkowej
tradycji rodziny Walkerów. Należy do kolekcji „prywatnych whisky”
przeznaczonych do degustacji podczas ekskluzywnych spotkań.
Whisky ta leżakuje w dębowych beczkach przez minimum 18 lat
i w ten sposób osiąga pełną dojrzałość.

• 43%

UNIQUE

LAGAVULIN 16YO

LAGAVULIN DISTILLERS
+ KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Szkocja

Lagavulin to najbogatsza i najbardziej aromatyczna odmiana Single
Malt Whisky z legendarnej wyspy Islay, a także jedna z najczęściej
wybieranych Single Malt na świecie. Tego alkoholu nie może
zabraknąć w kolekcji żadnego konesera lub miłośnika szkockich
whisky.

• 43%

• Szkocja

LAPHROAIG WHISKEY SELECT

LAPHROAIG WHISKY 10YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Laphroaig Select to szkocka whisky Single Malt pochodząca
z regionu Islay. Swoją nazwę zawdzięcza specjalnym amerykańskim
i europejskim beczkom, w których trunek dojrzewał. Whisky
zachwyca piękną naturalną złotą barwą , głębokim i bogatym
smakiem z charakterystyczną nutą dymu torfowego, ziemi,
wędzonej śliwki, jagody oraz żurawiny.

• 40%

WHISKY

Ta szkocka whisky single malt o dymnym, torfowym aromacie
pochodzi z wyspy Islay. Wyczuwalne są także nuty słodyczy
landrynek oraz kandyzowanych owoców. Trunek został zamknięty
w eleganckiej butelce i w specjalnym kartoniku. Tym samym
jest niewątpliwie dobrym pomysłem na prezent dla osoby, która
doceni smak dobrej whisky przy wyważonym i eleganckim pudełku,
w które jest zapakowana.

• Szkocja

Oryginalną whisky Laphroaig produkuje się w niezmienny sposób
od 75 lat. W trakcie powstawania Laphroaig słód jęczmienny jest
suszony nad ogniskiem, w którym palony jest torf zbierany tylko na
wyspie Islay. To właśnie jemu Laphroaig zawdzięcza swój
charakterystyczny, niepowtarzalnie bogaty smak. Laphroaig 10-letni
posiada wyraźny dymny smak, połączony z nutą wodorostów
i zaskakującą słodyczą.
UNIQUE
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WHISKY

LONGMORN + KARTONIK

MAKER’S MARK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Longmorn to 16-letnia szkocka whisky single malt, pochodząca
z regionu Speyside. Destylarnia, z której pochodzi ten wyjątkowy
trunek została uruchomiona przez Johna Duffa. Whisky zachwyca
aromatem cytrusów i bogatym bukietem korzennych, kwiatowych
i miodowych nut. Whisky nie jest poddawana filtracji na zimno.
Wyjątkowy charakter trunku podkreśla eleganckie opakowanie.
Na rynku jest dostępna od 2007 roku.

MONKEY SHOULDER

OBAN 14YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• USA

Bourbon z segmentu Premium. Żyto zastąpiono pszenicą ozimą,
przez co smak trunku jest delikatniejszy i mniej cierpki. Make’rs Mark
to znana i ceniona na całym świecie amerykańska whiskey
produkowana niezmiennie od 1958 roku według tej samej receptury.

• Szkocja

• 43%

• Szkocja

Wyjątkowy, bogaty aromat 14-letniej whisky Oban to zasługa
specjalnego procesu wytwarzania w małych kotłach, a następnie
schładzania w kadziach na wolnym powietrzu. Oban to jedyna
szkocka whisky Single Malt, która łączy bogate, złożone aromaty
z wyżyn z torfowym, morskim charakterem bukietu whisky z wysp.

Monkey Shoulder – to bardzo ciekawe połączenie trzech whisky
single malt z regionu Speyside – Glenfiddich, Balvenie i Kininvie,
leżakujących w beczkach po burbonie. Whisky ta wyróżnia się
bogatym, lecz zrównoważonym smakiem. Nazwa trunku wywodzi
się z czasów, gdy praca fizyczna w destylarniach powodowała
u robotników zwichnięcia barków.
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• 45%

UNIQUE

OBAN DISTILLERS + KARTONIK

ROYAL LOCHNAGAR

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Szkocja

Delikatna słodycz, głębia aromatu oraz zaskakujący finisz tym razem
zostały zamknięte w stylowym kartoniku. Whisky ta, charakteryzuje
się silnym zapachem torfu i doskonale nadaje się na prezent dla
prawdziwego koneserea.

• 40%

• Szkocja

Była ulubioną whisky Królowej Wiktorii i Księcia Alberta. Wyróżnia ją
nasycona barwa bursztynu oraz rozłożysty aromat toffi, soczystych
owoców, sherry, porto i rodzynek. Wyśmienity, 12-letni alkohol dla
prawdziwych koneserów szkockiej whisky.

WHISKY

SCAPA SKIREN

SINGLETON OF DUFFTOWN 12YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Scapa Skiren to niezwykła szkocka whisky Single Malt pochodząca
z położonej na Orkadach destylarni Scapa. Trunek wyróżnia bogaty
owocowo-miodowy smak, delikatna kremowa słodycz z nutą
tropikalnych cytrusów i niepowtarzalnych wrzosów, znamiennych
dla whisky Scapa. Wspomniana destylarnia, została założona
w 1885 r. przez dwóch gorzelników pochodzących z Glasgow i jako
jedyna przetrwała na Orkney Islands.

• 40%

• Szkocja

Wyjątkowo łagodny i zbalansowany smak uzyskuje dzięki
leżakowaniu w beczkach z europejskiego i amerykańskiego dębu.
Delektując się szklaneczką tego trunku można wyczuć wyraźnie
owocowe bogactwo z dominującą nutą czarnej porzeczki oraz
prażonych orzeszków.

UNIQUE
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SINGLETON OF DUFFTOWN 12YO
+ 2 SZKLANKI

SINGLETON OF DUFFTOWN 12YO
+ PUSZKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• 40%

• Szkocja

Wyjątkowy proces produkcji wyróżnia Whisky Singleton.
Krystalicznie czysta woda połączona z najlepszym słodem
jęczmiennym i drożdżami gwarantują niezapomnianie wrażenia
smakowe. Ta edycja z solidną, elegancką puszką dodaje szyku
całemu trunkowi. Dojrzewająca 12 lat whisky jest odważnym, ale
niewątpliwie wspaniałym pomysłem na udany prezent.

WHISKY

Wyjątkowo łagodny i zbalansowany smak uzyskuje dzięki
leżakowaniu w beczkach z europejskiego i amerykańskiego dębu.
Tym razem w zestawie w dwiema szklankami stanowi doskonałe
dopełnienie niejednego wieczoru. Delektując się trunkiem można
wyczuć wyraźnie owocowe bogactwo smaków z dominującą nutą
czarnej porzeczki oraz prażonych orzeszków.

SINGLETON OF DUFFTOWN 15YO

SINGLETON OF DUFFTOWN 18YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

18-letnie wydanie whisky Singleton Of Dufftown – bardzo
aromatyczne i stworzone z myślą o koneserach gatunku. Zachwyca
miękkimi owocowymi aromatami, wyczuwalną słodyczą wanilii,
dojrzałych jabłek, toffi oraz kakao. Wielka radość dla wyrafinowanego podniebienia.

Znakomita 15-letnia szkocka whisky będąca połączeniem
destylatów dojrzewających w dwóch rodzajach beczek
z europejskiego i amerykańskiego dębu. Stworzona z myśl
o konsumentach szczególnie ceniących sobie głębię trunku
i zdecydowanie bardziej wytrawny smak.
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• 40%

UNIQUE

STRATHISLA 12YO

TALISKER + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

• Szkocja

Charakterystyczna, rozpoznawalna oraz posiadająca niespotykaną
moc 45,8% alkoholu Talisker jest jedną z najczęściej nagradzanych
szkockich whisky Single Malt na świecie. Talisker z dumą wspiera
regaty Talisker Whisky Atlantic Challenge z Teneryfy na Barbados.

WHISKY

Strathisla to 12-letnia szkocka whisky pochodząca z regionu
Highlands. Tylko część trunku butelkowana jest jako whisky single
malt, znaczna większość przeznaczana jest do produkcji
wyjątkowych blendów jak np. Chivas Regal czy Royal Salute.
Strathisla to bez wątpienia whisky z charakterem. W smaku
słodko-wytrawna z nutami sherry i długim posmakiem wanilii
z domieszką czekoladowej słodyczy.

• 45,8%

TALISKER DISTILLERS
+ KARTONIK

TALISKER HIGH SEAS LIMITED

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 46%

• Szkocja

Jest to limitowana edycja whisky Talisker zamknięta w pięknym,
niebieskim kartoniku. Trunek jest dymny i słonawy, przywodzący
na myśl morze. Tak też zostało odzwierciedlone na opakowaniu.
W smaku czuć podkreśloną słodycz owoców oraz ciemną
czekoladę. Wszystko zamknięte w stylowej butelce oraz kartoniku
stanowi zestaw idealny.

• 45,8%

• Szkocja

Talisker przeplata silne aromaty torfu i soli morskiej ze słodkimi
nutami wędzonego słodu i mocnym pieprznym finiszem. Talisker
Single Malt produkowana jest już od 1830 roku i uchodzi za klasykę
whisky.

UNIQUE
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TALISKER SKYE + 2 SZKLANKI

THE DIMPLE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 45,8%

• Szkocja

• Szkocja

Kompozycja stworzona około 1890 roku ze starannie dobranych
whisky słodowych i zbożowych, z których najmłodsza dojrzewała
minimum 15 lat. Jej wyjątkowa paleta kojarzy się z aromatem mokki,
mango i orzechów. Nazwa nawiązuje do „dołeczków” (ang. dimples)
w butelce, która opleciona jest delikatną złota siatką.

WHISKY

Jest to szkocka whisky Single Malt, która dojrzewa w dębowych
beczkach po sherry. W smaku słodko ostra z wyczuwalnymi nutami
karmelu i przypraw. Aromat przywodzi na myśl sól morską, mango
i pomarańcze.

• 40%

TULLAMORE DEW

TULLAMORE DEW + 2 SZKLANKI

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Irlandia

Swoją delikatność osiąga dzięki unikalnym metodom produkcji.
Jest trzykrotnie destylowana oraz poddawana starannemu
procesowi słodowania z wykorzystaniem najwyższej jakości
jęczmienia. Charakteryzuje się bogatą nutą aromatów cytrusowych
i trawiastych, połączonych z przyjemną słodyczą wanilii.
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• 40%

• Irlandia

Ta edycja z dwiema szklankami w zestawie stanowi wspaniały
sposób na prezent. Dzięki dwóm szklankom w zestawie można
delektować się smakiem Tullamore z drugą osobą. Swoją
delikatność trunek ten osiąga dzięki unikalnym metodom produkcji.
Charakteryzuje się bogatą nutą aromatów cytrusowych
i trawiastych, połączonych z przyjemną słodyczą wanilii.

UNIQUE

TULLAMORE DEW 12YO

WILD TURKEY 101

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Starannie dobrana kompozycja tradycyjnej irlandzkiej whiskey.
W wyniku 12-letniego leżakowania w beczkach po bourbonie i sherry
oloroso zyskuje głębię smaku i pełną dojrzałość. Koneserzy
doceniają jej smak jako odpowiednio pikantny, a jednocześnie
łagodny z lekkimi nutami cytryny i wanilii.

• 50,5%

• USA

WILD TURKEY 81

WILD TURKEY AMERICAN HONEY

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40,5%

• USA

Wild Turkey 81 to wyjątkowy bourbon o bursztynowej barwie,
stworzony z myślą o osobach poszukujących zrównoważonych,
ale charakternych smaków. Powstaje w destylarni, założonej w 1869
roku przez rodzinę Ripy, na wzgórzach zwanych Wild Turkey Hill
w Lawrenceburgu. W smaku, delikatny, z wyczuwalnymi nutami
miodu, karmelu, jabłka i opalanego drewna dębowego.

• 35%

WHISKY

Wild Turkey 101 to mocniejszy wariant Wild Turkey. To whisky
z charakterem, idealna dla osób spragnionych mocnych wrażeń.
Produkowany jest z perfekcyjnie wybranych 6, 7 i 8-letnich
destylatów. Proces starzenia odbywa się w specjalnych, mocno
opalanych beczkach z białego dębu. Dzięki zwiększonej mocy
alkoholu 50,5% (101 proof, według miar obowiązujących w USA),
Wild Turkey 101 uzyskuje zdecydowany i silny charakter

• USA

Jest to amerykański bourbon o charakterystycznym miodowym
posmaku. Lekka słodycz łagodzi alkoholowy aromat. Średniej
długości finisz został wzbogacony o skórki pomarańczy. Całość
została zamknięta w wysokiej, smukłej butelce.

UNIQUE
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WHISKY
WILD TURKEY RARE BREED

WINDSOR PREMIER

WOODFORD RESERVE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 56,4%

• USA

Wild Turkey Rare Breed to wysokiej jakości
amerykańska whiskey będąca dziełem
Jimmy’ego Russella. Do produkcji tego
trunku użyto 6,8 i 12-letnich destylatów.
Bourbon zachwyca bogatym bukietem
smaków i aromatów. W smaku
wyczuwalne są nuty pomarańczy z miętą
dopełnione
delikatnym
aromatem
słodkiego tytoniu.
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• 40%

• Szkocja

Windsor 12YO to szkocka whisky typu
blended. Jest to niezwykle elegancji
trunek, który zachwyca bogatą kompozycją smaków i aromatów. Doskonałe
połączenie lekko pikantnych akcentów ze
smakiem soczystych owoców, nadają
wyjątkowy charakter whisky. W smaku
wyczuwalne są akcenty karmelu, krówek,
słodu
jęczmiennego,
dębu,
miodu
i wrzosu. W zapachu wyczuwalne nuty
cynamonu i puddingu przeplatają się
z odrobiną miodu i imbiru.
UNIQUE

• 43,2%

• USA

Woodford Reserve to wysoko ceniony
i wielokrotnie nagradzany bourbon
produkowany w niewielkich partiach
w historycznej destylarni Woodford
Reserve Distillery położonej w samym
sercu Kentucky. Charakteryzuje się
wyjątkowo bogatym charakterem –
pełnym smaku i głębi. Rarytas wśród
bourbonów.

AMARONE DELLA VALP
MONTE BALDON

BARBARESCO VAREJ

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Pełny, owocowy, ciepły, miękki i przyjemny smak prosto z włoskich
upraw. Mimo swojej lekkości i wyważenia aromatu nadal dobrze
współgra z czerwonym mięsem. Chociaż jest to wino wytrawne to
nie dominuje tuj cierpki posmak, a delikatne nuty przeplatane
orzeźwiającym smakiem owoców.

Przepełnione aromatem ciemnych owoców i przypraw z wyczuwalnymi nutami kwiatowymi. Dodatkowo zapach wiśni podbija moc
trunku. Barbaresco Varej ochodzi z Włoch, gdzie klimat i rozpalone
słońce podbijają wyrazisty smak wina.

WINO

BRICCO DEI GUAZZI
LA PRESIDENTA

CANEPA FINISIMO
CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

To czerwone wino pochodzenia włoskiego powstało na bazie
Barbera (70%) i Merlot (30%). Mocny smak i aromat potrafi
zaskoczyć i przypaść do gustu odbiorcom różnych narodowości.

Wino charakteryzuje się wyczuwalnym aromatem śliwki, czarnej
porzeczki i czekolady. Owoce dojrzewające w pełnym słońcu
stanowią dopełnienie smaku trunku. Canepa Finisimo doskonale
nadaje się jako dodatek do czerwonego mięsa.

UNIQUE
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CAPE MENTELLE CABERNET
SAUVIGNON 2003

CHABLIS BOUCHARD

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Wino ze szczepu ręcznie zbieranych winogron Chardonnay.
W smaku wyczuwalne są aksamitne, delikatne nuty dojrzałych
owoców. Delikatny kwaskowato-słodkawy posmak nadaje Chablis
Grand eleganckiego charakteru.

WINO

Wino to charakteryzuje się głębokim kolorem, umiarkowaną
kwaskowatością. W smaku wyczuwalne są aromaty czarnej
porzeczki, liści pomidora, ciemnych przypraw i drewna cedrowego.
Wyważone w smaku dobrze współgra z mięsem, szczególnie
stekiem i wołowiną.

CHATEAU LA COMMANDERIE
2011

CHEVAL DES ANDES 2003

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Idealne warunki glebowe pozwalają na wydobycie bukietu smaku
i zapachu tego trunku. Wyważony aromat, elegancki smak i kolor
stanowi doskonałe połączenie z czerwonym mięsem i serami.

82

To wino jest laureatem wielu nagród: w 2011 roku otrzymało srebrny
medal w Międzynarodowym Konkursie Wine & Spirit, a także srebro
na Decanter World Wine Awards. Głębi smaku nadają śliwki
i czereśnie. Wyczuwalna pikanteria oraz piękny kolor przywodzą na
myśl rozpaloną słońcem w Argentynę, z której pochodzi Chevas des
Andes.

UNIQUE

CLOUDY BAY CHARDONNAY
2012

CLOUDY BAY SAUVIGNON
BLANC

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Wino emanuje jasnym zapachem z aromatami owoców
pestkowych, białej czekolady i odrobiny dymu. Melisa i zielone śliwki
w połączeniu z mięsem dają długi finisz. Chardonnay 2012 jest
idealnym partnerem dla kraba, ravioli i gnocchi lub grillowanej białej
ryby.

Wino to należy do kultowych nowozelandzkich win. Świeża woń
owoców i cytrusowy aromat stanowią unikatowe połączenie.
Starannie wyselekcjonowane winogrona zostały zebrane z różnorodnych gleb, dzięki czemu trunek zyskuje głębię smaku. Lekki smak,
przyjemny aromat oraz delikatna kwaskowatość podbijają smaki
orientalnych dań.

WINO

DON MELCHOR CABERNET
SAUVIGNON

ESCAPADES PINOTAGE

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Bardzo eleganckie wino o wywarzonym smaku i aromacie. Głęboki
czerwony kolor zawdzięcza czarnej porzeczce, jeżynom i borówkom
oraz delikatnemu akompaniamentowi ciemnej czekolady. Najlepiej
sprawdzi się w towarzystwie czerwonych mięs, dziczyzny oraz
deserów.

Lokalne wino południowoafrykańskie pochodzące z winnicy Fairview
w Paarl i Agter-Paarl. Dojrzewa przez 10 miesięcy i charakteryzuje
się kwaskowatym smakiem i zapachem. Stanowi idealne połączenie
z mięsem, np stekiem.

UNIQUE
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MARIE STUART RESERVA BRUT
+ GIFT BOX

MARQUES DE CASA CONCHA
CABERNET SAUVIGNON

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Półsuchy klimat, w którym dojrzewają owoce tego chilijskiego wina
powoduje, że smak jest bardziej intensywny i aromatyczny.
Wino leżakuje przez 18 miesięcy w dębowych beczkach.
Aksamitność smaku zawdzięcza długo dojrzewającym owocom.
Stanowi niepowtarzalny dodatek do wołowiny, makaronów oraz
meksykańskiej kuchni.

WINO

Marie Stuart to niezwykły szampan o bogatym owocowym smaku,
który przepełniają nuty muskatowych winogron i marakui, z lekkim
mineralnym wykończeniem. Dzięki idealnej kompozycji trzech
szczepów 45% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 25% Chardonnay
powstaje doskonały, szlachetny trunek polecany na wyjątkowe
okazje. Idealnie komponuje się z deserami i owocami, a także jako
aperitif.

MARQUES DE CASA CONCHA
CARMENE

MARQUES DE CASA CONCHA
CHARDONNAY

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Eleganckie wino o głębokim intensywnym smaku i długim finiszu.
Głęboki ciemny rubinowy kolor zawdzięcza nutom czekolady,
pieprzu, ciemnych owoców i wanilii. W smaku elegancki i wyważony.
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Jest to wytrawne białe wino o niezwykle subtelnym smaku
i aromacie. Słomkową barwę zawdzięcza dojrzałym owocom.
Bogate w nuty ananasów, brzoskwiń i bananów. Leżakuje 6 miesięcy
w beczkach z francuskiego dębu, dzięki czemu nabiera eleganckiego
charakteru. Doskonale sprawdzi się jako dodatek do ryb, sałatek czy
serów.

UNIQUE

MARQUES DE CASA CONCHA
MERLOT

MARTINI ASTI SPARKLING

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 6 litrów
• Białe
• Wytrawne

Wino wyprodukowane z winogron ze szczepu merlot leżakuje przez
18 miesięcy w dębowych beczkach. Ciemną bordową barwę
zawdzięcza śliwkom, porzeczkom i jagodom. Najlepiej smakuje
podane w temperaturze 18 stopni, a swój urok odsłoni w towarzystwie mięs, grillowanych warzyw oraz serów.

Wyrafinowane połączenie słodyczy i świeżości zamknięte w smukłej
butelce. W smaku jest delikatne i musujące. Wyczuwalny aromat
ananasa i brzoskwiń nadaje delikatnego finiszu. Martini Asti
Sparkling to kwintesencja włoskiej elegancji.

WINO

PRINZ VON HESSEN H RIESLING

PROSECCO EXTRA DRY V8+

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Wino to łączy ze sobą niemiecką tradycję oraz wyrazistość.
Wyczuwalny smak jabłek i cytrusów sprawia, że jest to napój idealny
do wszystkich rodzajów potraw.

Wino musujące idealnie nadaje się do toastów. Nazwa extra dry nie
oznacza, że jest to bardzo wytrawne wino - wręcz przeciwnie,
wyczuwalny smak słodyczy uwydatnia delikatność tego trunku.

UNIQUE
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SANCERRE BLANC

TERRAZAS RESERVA
CHARDONNAY 2013

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Wino to, o jasnożółtym zabarwieniu z widocznymi refleksami, jest
bogate w owocowe aromaty brzoskiwni i moreli. Świeży zapach
podkreśla wyczuwalna nuta jaśminu. W smaku zrównoważone,
lekko kwaskowate z akcentem naturalnej słodyczy.

WINO

Klasyczne wino francuskie prosto z okolic Sancerre o delikatnym
aromacie cytrusów i kwiatów. Winogrona najpierw dojrzewają
na pełnym słońcu, by potem zostać powoli prasowane w celu
uwydatnienia aromatu. Rekomendowane wino jako aperitif lub
dodatek do owoców morza.

TERRAZAS RESERVA
MALBEC 2011

TERRUNYO CARMENERE

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Idealne warunki glebowe pozwalają na wydobycie bukietu smaku
i zapachu tego trunku. Wyważony aromat, elegancki smak i kolor
stanowi doskonałe połączenie z czerwonym mięsem i serami.
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Jest to eleganckie wino stworzone pod rynek amerykański. Zyskało
jednak fanów na całym świecie i dziś cieszy się sporą popularnością
nie tylko za oceanem. W smaku da się wyczuć dojrzałe owoce
w akompaniamencie tytoniu i pieprzu. Wyjątkowy kolor zawdzięcza
beczkom z francuskiego dębu, w których leżakuje.

UNIQUE

TERRUNYO SAUVIGNON BLANC

TORRES CELESTE

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Wino wyważone smakiem i aromatem, zamknięte w eleganckiej
butelce. W smaku i aromacie wyczuwalne są lekko kwaskowate
agrestowe nuty. Idealne jako dopełnienie smaku owoców morza
i sałatek.

Wino to ma wspaniałą rubinową barwę, da się w nim wyczuć
aromaty przypraw i jagód. Trunek pochodzi z Hiszpanii i to właśnie
z hiszpańską kuchnią komponuje się najlepiej. Jest to jednak wino
uniwersalne z pełnym wachlarzem owocowych smaków i aromatów.

WINO

TORRES GRANS CORONAS

TORRES MAS LA PLANA

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

Wino o intensywnym smaku i zapachu. Charakteryzuje się
aromatem jeżyn, śliwek, czarnej porzeczki i kawy. Sprawdzi się jako
dopełnienie smaku potraw mięsnych. Smakuje najlepiej podawane
w temperaturze 18-19 stopni. Torres Grans Coronas poszczycić się
może piękną barwą głębokiego mahoniu i wiśni.

Wino to swój niezwykły smak i aromat zawdzięcza leżakowaniu
w beczkach z francuskiego dębu. Wyczuwalny jest akcent ciemnych
owoców, dymu oraz przypraw. Torres Mas La Plana jest dość gęste
i gładkie w smaku. Sprawdzi się jako dopełnienie smaku potraw
mięsnych, szczególnie dziczyzny.

UNIQUE
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VINA POMAL RESERVA

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

WINO

VALPOLICELLA RIPASSO
ROCCA SVEVA

Wytrawne czerwone wino zachwyca smakiem. Skomponowane
z dojrzałych owoców stanowi bogate źródło intensywnego smaku
i aromatu. Wino to zostało bardzo wysoko ocenione przez krytyków
(drugie miejsce na International Wine & Spirit Competition w 2011
roku).
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Rubinowy kolor sygnalizuje mocny smak tego trunku. Zapach jest
kompozycją kwiatów, czerwonych owoców i kawy. Wino charakteryzuje się lekką kwaskowatością, odpowiadającą hiszpańskim
regionom, z których pochodzi.

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

ABSOLUT BLUE

BOLS GENEVER 1820

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Absolut Blue to wódka pochodząca ze Szwecji, miejscowości Ahus.
Wódka jest poddawana procesowi destylacji, stworzonego przez
Larsa Olssnow Smith’a. Absolut destylowany jest kilkaset razy
w celu uzyskania najwyższej jakości. Niebanalny smak, doskonała
jakość oraz wyjątkowy aromat to elementy, z którymi kojarzy się
wódka Absolut.

• 42 %

CHOPIN BLACK + KARTONIK

CHOPIN BLACK

• 0,5 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Zamknięta w smukłej butelce i eleganckim kartonie stanowi źródło
łagodnego, harmonijnego smaku. Chopin Black jest wytwarzana ze
specjalnie dobranej odmiany ziemniaków. Dzięki czterokrotnej
destylacji zyskuje łagodny, szlachetny charakter. Chopin Black
zapakowany w kartonik jest dobrym pomysłem na prezent.

WÓDKA

Bols Genever został odtworzony według oryginalnej receptury
Lucasa Bols z 1820, na potrzeby współczesnych koktajli. Gładki,
subtelny, słodowy smak trunku pochodzi z 50% wina słodowego,
które powstaje z długo fermentowanego żyta, kukurydzy i pszenicy,
a następnie potrójnie destylowanego w miedzianych kadziach.
To właśnie wino słodowe jest sercem każdego dobrego Genevera,
który następnie jest aromatyzowany destylatami roślinnymi.

• 40 %

Każda butelka Chopina to połączenie ziemniaków, drożdży i wody
ze studni artezyjskiej. Tak zestawione ze sobą składniki są
czterokrotnie destylowane oraz pięciokrotnie filtrowane dla
uzyskania optymalnej klarowności i smaku. Chopin Potato
charakteryzuje urzekający aromat przeplatany nutami wanilii
i zielonego jabłka. Smak jest pełny, kremowy z uspokajającym
posmakiem ziemi, z długim wyrazistym finiszem.
UNIQUE
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

CHOPIN RYE + KARTONIK

CHOPIN RYE + KARTONIK

• 0,5 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Chopinowi Rye towarzyszy niezwykle jedwabista konsystencja,
pełny, wibrujący smak oraz bogaty, zrównoważony finisz z żywą nutą
pikanterii. Dodatkowo wódka zachwyca wyraźnym i zarazem
subtelnym aromatem ciasta żytniego. Wódka nie zawiera żadnych
dodatków, a jej sekret opiera się tylko na specjalnie wyselekcjonowanych składnikach.

WÓDKA

Precyzyjnie dobrane składniki gwarantują niezapomniane doznanie
smakowe. Chopin Rye to połączenie starannie dobranego żyta oraz
kryształowo czystej wody. Edycja opakowana w eleganckim
kartoniku nadaje szyku i elegancji temu trunkowi. Jest to na pewno
bardzo dobry pomysł na prezent, z którego ucieszy się niejeden
smakosz.

• 40 %

CHOPIN RYE + MINIATURKI

CHOPIN RYE + MINIATURKI

• 0,7 litra + 2 x 0,05 litra

• 0,7 litra + 2 x 0,05 litra

• 40 %

Wódki w trzech smakach: Rye, Potato i Wheat. Chopin Rye
o szlachetnym smaku produkowany jest z żyta i krystalicznie czystej
wody. Chopin Potato wyróżnia się lekkim jabłkowym posmakiem,
natomiast Chopin Wheat jest wyprdukowany z polskiej pszenicy
i jest najbardziej tradycyjnym smakiem w całym zestawie.
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• 40 %

Wódka Chopin Rye w zestawie z wyśmienitymi likierami Wedel.
Chopin Rye o szlachetnym smaku produkowana jest z żyta
i krystalicznie czystej wody. Jest to klasa w czystej postaci. Likiery
Wedel powstały z połączenia wódki Chopin oraz mistrzowskiej
czekolady Wedel. Stanowią one osłodę w tymzestawie. Całość może
być idealnym podarunkiem dla osoby, która ceni sobie smak
klasycznej wódki jak i deserową słodkość likieru.
UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

CHOPIN RYE + KIELISZEK

CHOPIN RYE + TUBA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

• 40 %

Dostępny również:

CHOPION RYE + KIEL.
• 0,5 litra

• 40%

Edycja z kieliszkami stanowi wspaniały sposób na prezent. Dzięki
temu zestawowi można delektować się smakiem wódki Chopin Rye
w gronie najbliższych. Jest to trunek łączący starannie dobrane żyta
z kryształowo czystą wodą. Precyzyjnie dobrane składniki
gwarantują niezapomniane doznanie smakowe.

Chopin Rye to połączenie starannie dobranego żyta oraz
kryształowo czystej wody. Precyzyjnie dobrane składniki gwarantują
niezapomniane doznanie smakowe.Tym razem edycja w eleganckiej
tubie stanowi propozycję na udany prezent. Taki zestaw cieszy oko
i podniebienie.

WÓDKA

CHOPIN WHEAT + TUBA

CHOPIN SERCE

• 0,7 litra

• 3 x 0,05 litra

• 40 %

Chopin Wheat jest produkowany ze 100% naturalnej, polskiej
pszenicy ozimej wyhodowanej na żyznych glebach w Polsce. Każda
butelka Chopina to połączenie pszenicy, drożdży oraz wody ze studni
głębinowych.. Chopin Wheat zachwyca swym delikatnym aromatem
ciasta chlebowego. Oryginalne opakowanie podkreśla wyjątkowy
charakter tego trunku.

• 40 %

Zestaw trzech miniaturek marki Chopin zamknięte w pudełku
w kształcie serca stanowią doskonałą propozycję na prezent. Wódki
w trzech smakach: Rye, Potato i Wheat. Chopin Rye o szlachetnym
smaku produkowany jest z żyta i krystalicznie czystej wody. Chopin
Potato wyróżnia się lekkim jabłkowym posmakiem, natomiast
Chopin Wheat jest wyprdukowany z polskiej pszenicy i jest
najbardziej tradycyjnym smakiem w całym zestawie.
UNIQUE
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

CHOPIN SINGLE BARLEY

CHOPIN SINGLE CORN

• 0,35 litra

• 0,35 litra

• 40 %

Chopin Single Corn to wysokiej klasy wódka kukurydziana, będąca
uzupełnieniem kolekcji jednoskładnikowych wódek Chopin.
Delikatnie słodka, kremowa z nutą przypraw. Wódka poddawana jest
jednokrotnej destylacji, dzięki czemu zyskuje swój wyjątkowy
charakter. Butelkowana o mocy 40%.

WÓDKA

Chopin Single Barley to wódka jęczmienna wchodząca w skład
kolekcji jednoskładnikowych wódek Chopin. Podobnie jak pozostałe
wódki z tej kolekcji poddawana test tylko jednokrotnej destylacji.
Charakteryzują je również proste pękate butelki oraz pojemność 350 mililitrów.

• 40 %

CHOPIN SINGLE OAT

CHOPIN SINGLE POTATO

• 0,35 litra

• 0,35 litra

• 40 %

Chopin Single Oat to jednoskładnikowa wódka pochodząca
z portofolio znanej i cenionej marki Chopin. Wódka wytwarzana jest
z najwyższej jakości owsa, a następnie poddawana jednokrotnej
destylacji. W smaku wyróżnia się delikatną goryczą i wykończeniem
z nutą razowego chleba. To wódka z charakterem, zawiera
od 35-52% skrobi.
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• 40 %

Chopin Single Potato to jednoskładnikowa wódka wytwarzana
ze specjalnie wyselekcjonowanych, najwyższej jakości ziemniaków.
W smaku delikatnie słodka, zdecydowana z wyczuwalną nutą
pieczonych ziemniaków. Poddawana jest jednokrotnemu procesowi
destylacji, co nadaje jej wyjątkowy charakter.

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

CHOPIN SINGLE RYE

CHOPIN SINGLE WHEAT

• 0,35 litra

• 0,35 litra

• 40 %

Chopin Single Rye to wódka klasy premium, która jest uzupełnieniem
kolekcji jednoskładnikowych wódek marki Chopin. Trunek
poddawany jest jednokrotnej destylacji. W smaku delikatna nuta
chleba przeplata się z odrobiną goryczki. Równie zdecydowany
i wyrazisty jest aromat wódki.

• 40 %

Chopin Single Wheat to jednoskładnikowa wódka klasy premium,
produkowana z najwyższej jakości pszenicy. Zachwyca wyjątkowym
smakiem, gdzie aromat miodu, uzupełnia się z nutami karmelu.
Finisz jest długi i sprawia, że nie sposób zapomnieć smaku tego
trunku.

WÓDKA

FINLANDIA

FINLANDIA COCONUT

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

• 37,5 %

Dostępna również:

FINLANDIA
• 1,75 litra

• 40%

Finlandia to importowana wódka klasy premium. Produkowana jest
z najwyższej jakości, wyłącznie naturalnych składników. Wyjątkowy
smak i aromat to zasługa naturalnie czystej wody lodowcowej
oraz sześciorzędowego jęczmienia. Woda używana do produkcji
tego trunku jest naturalnie filtrowana przez morenę polodowcową.
Finlandia poddawana jest dwustopniowemu procesowi destylacji,
który odbywa się w zaawansowanej technologicznie gorzelni.

Smak wódki i nuty kokosowe to ciekawe i nowatorskie połączenie.
Trunek ten cieszy się lekkością smaku. Delikatna słodycz nadaje
świeżości. Finlandia Coconut świetnie sprawdza się nie tylko
podawana solo ale także jako dodatek do drinków.

UNIQUE
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FINLANDIA PLATINUM

FINLANDIA BLACKURANT

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Powszechnie znana marka Finladia dostępna w smaku
Blackcurrant zachwyca lekkością i aromatem. Główny składnik,
jakim jest sześciorzędowy jęczmień, ma zdecydowanie dominujący
wpływ na smak tego trunku. Całość zamknięta w solidnej szklanej
butelce jest wspaniałym pomysłem na umilenie niejednego
wieczoru.

WÓDKA

Finlandia Platinum to limitowana edycja znanej i cenionej na całym
świecie wódki. To co ją wyróżnia na tle pozostałych trunków to
dodatkowy proces filtracji. Następuje on przez warstwę świeżych,
brzozowych wiórów, dzięki czemu Finlandia Platinum zyskuje
wyjątkowy smak i aromat. Wódka przechodzi powolny proces
chłodzenia w warunkach arktycznych.

• 37,5%

FINLANDIA CRANBERRY

FINLANDIA GRAPEFRUIT

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 37,5%

Finlandia o smaku żurawiowym stanowi ciekawe wyróżnienie wśród
wódek smakowych. Połączenie krystalicznie czystej wody
ze smakiem żurawiny daje ciekawe połączenie smakowe. Trunkiem
ten jest uniwersalny, ponieważ smakuje tak samo dobrze o każdej
porze roku.

94

• 37,5%

Smak cytrusa łagodzi smak alkoholu. Dzięki temu Finlandia
Grapefruit zyskuje niepowtarzalną lekkość i kwaskowatość.
Smakuje bardzo dobrze zarówno solo jak i jako dodatek do drinków
i koktajli. Jest to wódka wykonana z najwyższej jakości składników.

UNIQUE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

FINLANDIA LIME

FINLANDIA MANGO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 37,5%

Dobrze znana importowana wódka w połączeniu z egzotycznym
mango
gwarantuje
niezapomniane
doznanie
smakowe.
Lekka słodycz, jaką nadaje mango, łagodzi ostry smak wódki.
Jest to trunek o lekkim smaku i aromacie. Wspaniale nadaje się
jako kompan do zarówno zimowych jak i letnich wieczorów.

WÓDKA

Finlandia Lime to propozycja z portfolio znanej na całym świecie
marki, której historia powstania sięga 1970 roku. Trunek może
poszczycić się doskonałą jakością, która jest efektem wykorzystania
najlepszego
gatunku
sześciorzędowego
jęczmienia
oraz
krystalicznie czystej wody, naturalnie filtrowanej przez morenę
polodowcową. Trunek wyróżnia się orzeźwiającym aromatem
z limonek.

• 37,5%

FINLANDIA REDBERRY

GOLDEN ROSE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 37,5%

Już sam kolor trunku sygnalizuje bogaty smak. Smak owoców
pomieszany z najwyższej jakości wódką Finlandia stanowi
niezapomniane przeżycie smakowe. Finlandia Redberry smakuje
bardzo dobrze podawana solo jak i jako główny składnik drinków.

• 35%

Jest to wódka gatunkowa o złotym zabarwieniu zamknięta
w opływowej butelce. Została stworzona ze starannie dobranych
składników. Aromat trąca kwiatami, ziołami i owocami.
Do podkreślenia charakteru tego trunku użyto kwiatu dzikiej róży,
który umieszczono w środku butelki. Golden Rose cieszy zarówno
oko jak i podniebienie.

UNIQUE
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

KETEL ONE VODKA

KRZESKA ZIOŁOWA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Ketel One to pochodząca z Holandii wódka wytwarzana w Destylarni
Nolet w mieście Schiedam. Do produkcji trunku stosowana jest
najlepszej jakości europejska pszenica. Unikalny proces
wytwarzania oraz destylacja odbywająca się w miedzianych
alembikach sprawiają, że jest to trunek wysokiej klasy. Wódka zanim
trafi do sprzedaży poddawana jest ocenie standardu jakości oraz
smaku.

Krzeska Ziołowa to znakomita wódka, stworzona z ponad 20
gatunków ziół. Jest dziełem Waldemara Durakiewicza, twórcy wódki
Chopin. Najwyższej jakości trunek klasy premium, zachwyca nie
tylko wyjątkowym smakiem, ale również piękną butelką w kształcie
kamfory. W smaku odnajdziemy ciekawe nuty suszonych ziół,
tytoniu, śliwek oraz lodów waniliowych.

ORKISZ

OSTOYA

• 0,7 litra

• 1,75 litra

• 40 %

Wódki Orkisz to polska wódka tworzona z wysokiej jakości
wysokowartościowej i cenionej pszenicy orkisz. Cechuje się
niepowtarzalnym smakiem. Produkowana jest w małych ilościach
i poddawana powolnemu procesowi destylacji. To wódka uznana
i ceniona na całym świecie
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• 40 %

• 40 %

Ostoya to wysokiej klasy wódka charakteryzująca się łagodnym
smakiem i aksamitną słodyczą. Wytwarzana jest ze spirytusu
pszenicznego, do produkcji którego stosuje się pszenice
pochodzącą z górskich terenów w Bieszczadach. Ostoya
o pojemności 1,75l to doskonały towarzysz podczas wyjątkowych
okazji.

UNIQUE

OSTOYA

OSTOYA + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Trunek wyróżnia się oryginalną szklanką satynową butelką
z widokiem gór. Wódka jest destylowana w dwóch gorzelniach
rolniczych.

• 40 %

Ostoya to wysokiej klasy wódka charakteryzująca się łagodnym
smakiem i aksamitną słodyczą. Wydanie w kartonowym pudełku
podkreśla elegancję, którą szczyci się ten trunek. Dzięki temu
stanowi idealny pomysł na prezent lub jako ciekawe dopełnienie
domowego barku.

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40 %

Smirnoff Black to wódka klasy premium, która poddawana jest
czterokrotnej destylacji i jednokrotnej filtracji. Proces destylacji
odbywa się w sposób tradycyjny w miedzianych kociołkach, a do
produkcji trunku wykorzystywane są zboża najwyższej klasy.
Filtracja trunku odbywa się przy użyciu węgla drzewnego z brzozy
syberyjskiej. Unikalny sposób wytwarzania sprawia, że Smirnoff
Black to wódka o wyjątkowym smaku i charakterze.

WÓDKA

SMIRNOFF BLACK

SOPLICA STAROPOLSKA
DERENIOWA
• 37,5 %

Sporządzona wedle staropolskich przepisów została zamknięta
w eleganckiej butelce. Staropolska Dereniowa stanowi wspaniałą
harmonię smaków i zapachów.

UNIQUE

97

SOPLICA STAROPOLSKA
GŁOGOWA

SOPLICA STAROPOLSKA
JEŻYNOWA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 37,5 %

WÓDKA

Wódka ta nawiązuje w każdym calu do staropolskich tradycji.
Wykonana z niezwykłą starannością z wyselekcjonowanych
składników stanowi bogactwo smakowe i zapachowe. Wspaniale
nadaje się jako dodatek do długich letnich wieczorów.

Zamknięta w eleganckiej butelce nawiązuje do tradycji jaką
cieszy się wódka Soplica. Sporządzona została wedle
staropolskiego przepisu, łącząc w sobie harmonię smaków
i zapachów. Staropolska jeżynowa stanowi wspaniałe źródło doznań
smakowych i zapachowych.

SOPLICA STAROPOLSKA
ORYGINALNA

ŻUBRÓWKA CZARNA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 38%

Kolorowa wódka zamknięta w ręcznie malowanej karafce. Została
sporządzona z należytą starannością. Wyselekcjonowane składniki
zachwycają smakiem i aromatem. Wyczuwalne goździki i miód
nawiązują do staropolskich tradycji.

98

• 37,5%

• 40%

Żubrówka Czarna to wysokiej klasy nowa odsłona dobrze znanej
wódki. Powstaje z najwyższej jakości polskiej pszenicy oraz wody
pochodzącej ze źródeł Puszczy Białowiejskiej. Wódka filtrowana jest
przy użyciu węgla drzewnego. Wyjątkowy trunek zamknięty jest
w oryginalnej butelce z czarnego, przezroczystego szkła
z widocznym złotym symbolem żubra, oryginalnym grawerem oraz
smukłą szyjką, która służy wygodnemu nalewaniu.
UNIQUE

M
U
I
M
PRE

BRANDY

METAXA 5*
• 3 litry

• 38%

• Grecja

METAXA 5* to najwyborniejsze destylaty
winne leżakujące do 5 lat w piwnicach
Domu METAXA. Całość dopełniona jest
esencjami ze śródziemnomorskich ziół
i płatków róży. METAXA 5* wyróżnia się
kolorem ciemnego miodu, kwiatowym,
owocowym aromatem oraz łagodnym
posmakiem dębowego drewna.

METAXA GRANDE FINE

METAXA PRIVATE RESERVE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Grecja

Metaxa Grande Fine to kompozycja
starannie dobranych i znakomicie
zbalansowanych destylatów winnych
leżakujących średnio przez 15 lat,
zamknięta
w
oryginalnej
butelce,
stylistyką nawiązującej do antycznych
wzorów z wyspy Rodos.

PREMIUM

• 40%

• Grecja

METAXA Private Reserve stanowi ucztę
dla zmysłów. Costas Raptis wybiera
dosłownie kilka win Muscat z wysp Morza
Egejskiego,po czym łączy je z wybitnymi
destylatami winnymi, które dojrzewały
w piwnicach METAXY nawet do
trzydziestu lat.Przejrzysta, elegancka
karafka dodatkowo podkreśla pełnię
dojrzałość tego trunku.
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GIN

HENDRICKS GIN

TANQUERAY NO. TEN

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 41,4%

• Szkocja

Słynny szkocki gin przez koneserów uważany za jeden
z najlepszych na świecie – wykwintny i produkowany
na niewielką skalę. W jego aromacie odnajdziemy intrygujące
nuty ogórka oraz róży, a takiego zapachu i smaku nie ma
żaden inny gin. Jego opakowania
przypominają apteczne butelki.
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• 47%

• Anglia

Tanqueray No. Ten to czysta kwintesencja tradycji wyrobu
i destylacji ginu, kultywowanej od 1830 roku, a zapoczątkowanej przez Charlesa Tanqueraya. W unikatowym procesie
destylacji biorą udział świeże owoce oraz specjalnie dobrane
zioła. Ten trunek jako pierwszy alkohol „czysty” zagościł
w Galerii Alkoholowych Sław w San Francisco.

PREMIUM

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

HENNESSY EXCLUSIVE
COLLECTION VII

HENNESSY XO + PIERSIÓWKA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Hennessy Exclusive Collection VII to specjalna edycja Hennessy XO.
Ekskluzywną butelkę zaprojektował Tom Dixon, wykorzystując
magiczne właściwości kryształu, diamentów i kamieni szlachetnych.
Trunek został skomponowany z około 100 destylatów i zachwyca
piękną, intensywną bursztynową barwą z delikatnymi przebłyskami
mahoniu.

• 40%

• Francja

Harmonia i elegancja w mistrzowskiej formie, zamknięta
w eleganckiej karafce kryje w sobie bogactwo aromatów, wśród
których główną rolę gra dąb i czarny pieprz. Dołączona do zestawu
piersiówka jest odzwierciedleniem silnego i zdecydowanego
charakteru tego trunku.

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

XO to kompozycja 100 destylatów o wieku dojrzewania do 30 lat
sprawia, że jest to trunek o niezwykłym bukiecie smaków i aromatów. Trunek obok którego nie da się przejść obojętnie, doskonale
sprawdzi się jako prezent. Eleganckie opakowanie podkreśla
charyzmę tego trunku.

• 40%

KONIAK

HENNESSY XO + KARTONIK

HENNESSY XO EOY
GIFT BOX 2014
• Francja

Hennessy XO to wysokiej jakości trunek, który zachwyca
bogactwem smaków i aromatów. Koniak zawdzięcza swój
wyjątkowy charakter kompozycji destylatów dojrzewających
przez okres 30 lat. Ozdobne opakowanie dodaje klasy i podkreśla
wyróżniający się charakter trunku.

PREMIUM
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KONIAK
RUM
104

MARTELL CHANTELOUP
PERSPECTIVE

MARTELL XO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Polska

Koniak, który uosabia duszę, pasję i dziedzictwo marki - esencja
Domu Koniaku Martell idealnie odzwierciedlająca jego styl
i elegancję. Specjalnie zaprojektowana butelka i jej ornamenty
przywodzą na myśl bramę do Chanteloup, siedziby Domu Koniaku.
Chanteloup Perspective to ekskluzywny trunek łączący rzadkie
aromaty i bogactwo zmysłowych doznań. Unikalna butelka zawiera
mieszankę eaux-de-vie, które leżakowały w beczkach aż 50 lat.

• 40%

• Polska

Martell XO jest mieszanką eaux-de-vie, które dojrzewały między 40
a 45 lat. Kompozycja stworzona z owoców rodzinnych winnic
Martell – mocna, a przy tym zachwycająca aromatami ukwieconej
łąki. Tajemnica koniaku Martell polega na poddawaniu go powolnemu procesowi dojrzewania w dębowych beczkach.

RÉMY MARTIN XO EXCELLENCE

BACARDI SUPERIOR 1909

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Kolumbia

Rémy Martin XO (Extra Old) to utożsamienie luksusu, wysokiej klasy
i szlachetnego charakteru. Koniak zachwyca wyjątkowym
aromatem kandyzowanych owoców, delikanie przeplatających się
z nutą orzechów włoskich i aromatycznego cynamonu oraz jaśminu
i narcyza. Tworzą go destylaty pochodzące z regionu Grande
Champagne mające od 10 do 37 lat.

• 44,5%

• Portoryko

Inspirowany rumem, jaki istniał w 1909 r. Limitowana edycja tego
rumu ma upamiętnić spopularyzowanie koktajlu Bacardi Daiquiri
poza granicami Kuby. Mistrz rumowy Jose Sanchez Gavito
zapewnia, że każda butelka posiada ten sam unikalny smak i aromat,
wyjątkowy dla rumu z roku 1862.

PREMIUM

HAVANA CLUB 3YO

HAVANA CLUB
SELECCION DE MAESTROS

• 3 litry

• 0,7 litra

• 40%

• Kuba

Havana Club Anejo 3 Anos to najbardziej prestiżowy spośród
wszystkich białych rumów. Specjalnie przygotowana mieszanka
dojrzewa w dębowych beczkach nie krócej niż 3 lata, gdzie nabiera
delikatnie słomkowego koloru, zachowując jednocześnie jasność
i pełną klarowność.

• 45%

• Kuba

Wyjątkowy rum, który powstał jako efekt współpracy sześciu
Maestros Roneros z Havana Club. Jest unikatowym połączeniem
najlepszych starzonych rumów, które są kupażowane i ponownie
poddawane procesowi starzenia w beczkach z białego dębu.
Rum o mocy 45% butelkowany bezpośrednio z beczek.

RUM

ZACAPA CENTENARIO 23YO

ZACAPA CENTENARIO XO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Gwatemala

Rum Zacapa Centenario 23yo wytwarza się z miodu z trzciny
cukrowej, a nie z melasy. Powstaje pod okiem ekspertów, w trzech
różnych rodzajach dębowych beczek. Rum Zacapa za swój
znakomity smak został wyróżniony tytułem najlepszego rumu
w historii, dołączając tym samym do Galerii Słynnych Rumów.

• 40%

• Gwatemala

Rum Zacapa Centenario 23YO wytwarza się z miodu z trzciny
cukrowej, a nie z melasy. Powstaje pod okiem ekspertów, w trzech
różnych rodzajach dębowych beczek. Rum Zacapa za swój
znakomity smak został wyróżniony tytułem najlepszego rumu
w historii, dołączając tym samym do Galerii Słynnych Rumów.

PREMIUM
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

DOM PÉRIGNON
Szampany Dom Pérignon to symbol twórczego umysłu, wizjonerstwa i bezkompromisowości. Wina tworzone są z winogron najlepszych roczników,
a w domu szampańskim od dziesięcioleci stosowana jest praktyka, że wino które w ocenie szefa piwnic Domu Szampańskiego Richarda Geoffroy
nie ma potencjału, nie zostanie wykorzystane. Szampany Dom Perignon to idealny balans między świeżością, a dojrzałością, charakteryzują się
niezwykłą lekkością i jedwabistą strukturą. Proces ich tworzenia jest sztuką, która sprawia, że każdy trunek jest unikalny, a w ocenie wielbicieli,
ma moc i charyzmę.ę

DOM PÉRIGNON
BLANC 2006 + KARTONIK

DOM PÉRIGNON BLANC 2006

SZAMPAN

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

DOM PÉRIGNON BLANC 2006 EOY 2015

DOM PÉRIGNON
BLANC LUMINOUS LABEL 2004

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

KRUG GRANDE CUVEE

KRUG ROSE + KARTONIK

• 0,75 litra

• 0,75 litra

• 12%

Krug Grande Cuvée to niezwykły, wytrawny
szampan, stanowiący ikonę i wyraz ekspresji
i stylu Domu Szampańskiego Krug. To kompozycja
ponad 120 win z trzech odmian winogron: Pinot
Noir, Pinot Meunier i Chardonnay, pochodzących z
25 winnic i z 6-10 zbiorów z różnych roczników.
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• 12%

Swoista prowokacja, ze wszystkich szampanów
Krug to ten najbardziej zmysłowy i pełen emocji.
Ekstrawagancki, intensywny w wyrazie, a zarazem
elegancki. Krug Rosé leżakuje w piwnicach przez
minimum pięć lat. To kompozycja od 4 do 6
różnych roczników oraz trzech odmian winogron.
PREMIUM

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

MOËT & CHANDON
Szampany Moët & Chandon to utożsamienie francuskiej sztuki życia, mocy uwodzenia i światowego blasku. Powstają z myślą o osobach,
które chcą żyć spontanicznie, ekscytująco i cieszyć się każdą chwilą. Założycielem Domu Szampańskiego jest Claude Moët, którego celem było
zachwycić arystokrację. Niespełna 5 lat od powstania Domu Szampańskiego Moët & Chandon szampany trafiły na dwór króla Francji, Ludwika XV.
Szampany są odzwierciedleniem bogactwa trzech szczepów szampańskich winogron Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Szampany
to doskonałe połączenie zmysłowego aromatu, koloru i smaku, zachwycają swoją wyjątkowością i idealnie współgrają z nastrojem słonecznego
dnia czy romantycznego wieczoru.

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL
+ KARTONIK

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL
• 1,5 litra
• 12%

• 1,5 litra
• 12%

MOËT & CHANDON GOLDEN GLOW

• 3 litry
• 12%

• 1,5 litra
• 12%

MOËT & CHANDON NIR DRY

MOËT & CHANDON ROSE IMPERIAL

• 1,5 litra
• 12%

• 1,5 litra
• 12%

PREMIUM

SZAMPAN

MOËT & CHANDON
BRUT IMPERIAL JEROBAM
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

MUMM CORDON ROUGE
CHAMPAGNE

PERRIER JOUËT 6K

• 1,5 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

SZAMPAN

To doskonałej jakości świeży, bogaty i kompleksowy szampan,
o wyraźnie wyczuwalnym aromacie cytryny, grejpfruta, białej
brzoskwini i moreli, o długim, utrzymującym się finiszu z nutami
wanilii, miodu i karmelu. Świetnie komponuje się z daniami
z owoców morza, grillowaną rybą i pieczonym mięsem. Podawać
schłodzony.

To idealne wprowadzenie do niepowtarzalnego stylu Domu
Szampańskiego Perrier-Jouët. Symbolem Perrier-Jouët jest dewiza,
że jakość należy przedkładać nad ilość, dlatego też szampany marki
były i są produkowane w niewielkich ilościach. Wyjątkowa szklanka
butelka została zaprojektowana przez mistrza form szklanych Émile
Gallé.

RUINART BLANC DE BLANC
+ KARTONIK

RUINART ROSE + KARTONIK

• 0,75 litra
• 12%

• 0,75 litra
• 12%

Ruinart Blanc de Blancs to szampan skomponowany wyłącznie
z
wyselekcjonowanych
winogron
szczepu
Chardonnay.
Charakteryzuje się świetlistym, jasnozłotym kolorem. Ruinart Blanc
de Blanc łączy finezyjne nuty świeżych owoców, głównie cytrusów
z aromatami kwiatów. Jest niezastąpiony jako aperitif w letnie
popołudnia. Idealnie komponuje się z owocami morza, takimi jak
ostrygi czy krewetki, grillowaną solą czy sashimi.
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Ruinart Rosé prezentuje wysublimowany złoto-różowy kolor.
Aromat wina jest łagodny, subtelny i świeży, zdominowany przez
nuty wiśni i świeżo zebranych jagód. Szampan zmysłowo owocowy,
wspaniale odświeżający, złożony i wyjątkowo dobrze zbalansowany.
Niezastąpiony jako wieczorny aperitif. Jego owocowe nuty
doskonale pasują do wielu potraw, na przykład andaluzyjskiego
gazpacho czy sashimi ze świeżego tuńczyka.
PREMIUM

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

VEUVE CLICQUOT BRUT
+ KARTONIK

VEUVE CLICQUOT BRUT

• 1,5 litra
• 12%

• 3 litry
• 12%

Mówi się, że szczepy z których powstają to Pinot Noir jako szkielet,
Pinot Meunier jako mięśnie, którym zawdzięcza esencję, a Chardonnay to perfumy oznaczające świeżość i uwodzicielską delikatność.
Veuve Clicqout to idealna kompozycja wielu win bazowych, które
w butelkach osiągają głębię smaku i aromatu. Towarzyszące wielu
światowym wydarzeniom szampany, dojrzewają od 3 do 10 lat
w kredowych piwnicach mieszczących się pod miastem Reims.

VEUVE CLICQUOT
LA GRANDE DAME 2004 + KART.

SZAMPAN

Veuve Clicqout to połączenie energii, charyzmy, radości, przewrotnej
błyskotliwości i lekkości. Założycielką Domu Szampańskiego Veuve
Clicqout jest jedna z najbardziej ambitnych i czarujących
businesswoman w historii. Szampany Veuve Clicqout często są
porównywane do pięknej kobiety.

HERRADURA ANEJO

• 0,75 litra
• 12%

• 0,7 litra

• Meksyk

Herradura to najwyższej jakości oryginalna meksykańska tequila
tworzona w 100% z agawy i charakteryzująca się wyjątkowo
łagodnym smakiem. Od 1870 roku produkowana jest w malowniczej
Hacienda San Jose de Refugio, jednej z najstarszych destylarni
w samym centrum regionu Jalisco słynącego z produkcji tequili.

PREMIUM

TEQUILA

Łagodność i subtelność szampan ten zawdzięcza wysokiej
zawartości Chardonnay i Pinot Noir i Pinot Meniuer. Jest to
wytrawny trunek o gładkim i subtelnym smaku. Szampan ten to coś
więcej niż trunek: to pasja, historia i tradycja. Zamknięty
w eleganckim czarnym pudełku stanowi pomysł na udany prezent.

• 40%
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HERRADURA BLANCO

HERRADURA REPOSADO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Meksyk

TEQUILA

140 letnia tradycja produkcji najwyższej jakości tequili to właśnie
szlachetny smak Herradura Blanco. Wytwarzana na bazie
najwyższej jakości składników, dojrzewająca 45 dni oryginalna
meksykańska tequila, to produkt dla którego można stracić głowę.
Delikatności temu mocnemu trunkowi nadaje agawa i delikatny
posmak ziół i cytrusów. Idealna do picia samodzielnie.

• Meksyk

Herradura Reposado Tequila to bardzo popularny trunek nie tylko
w Meksyku, ale także w 50 innych krajach świata. Ta tequila leżakuje
przez 11 miesięcy w dębowych beczkach sprowadzanych specjalnie
z USA. Produkowana jest w 100% z błękitnej agawy już od ponad
24 lat.

SIERRA TEQUILA
MILENARIO ANEJO

SIERRA TEQUILA
MILENARIO BLANCO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 41,5%

• Meksyk

Sierra Milenario Anejo dojrzewa aż 4 lata w unikalnych warunkach
starej hacjendy Sierra Unidas, co gwarantuje wydobycie jej
najszlachetniejszych nut smakowych i niepowtarzalnego aromatu.
To tequila wyróżniona licznymi nagrodami m.in. złotym medalem
w konkursie „Tequila Challenge” w 2008 roku.
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• 40%

• 41,5%

• Meksyk

Doskonałość smaku Milenario Blanco zawdzięcza doświadczeniu
mistrzów destylarni Sierra Unidas w Guadalacharze, którzy do
produkcji używają wyłącznie ręcznie selekcjonowanych agaw
Milennial-Premium oraz stosują wyjątkowo delikatną jednostopniową destylację w miedzianych alembikach.

PREMIUM

BALLANTINE`S FINEST 30YO

BALLANTINE`S FINEST

• 0,7 litra

• 4,5 litra

• 40%

• Szkocja

Ta 30-letnia whisky zalicza się do najwybitniejszych gatunków
whisky mieszanej w klasie Super Premium. Starannie wyselekcjonowane destylaty słodowe i zbożowe leżakują co najmniej 30 lat.
Barwa głębokiego, starego złota w połączeniu z delikatnym, słodkim
aromatem nadają tej whisky luksusowy charakter.

• 40%

• Szkocja

Whisky typu blended o pojemności 4,5l to doskonała pozycja na
wyjątkowe okazje. Trunek o złożonym, eleganckim i wyrafinowanym
smaku doskonale trafia we współczesne gusta dzięki nutom
czekolady, jabłek, wanilii. Jej barwa i smak są wynikiem połączenia
różnych gatunków whisky słodowych i zbożowych.

WHISKY

CHIVAS REGAL 25YO

CHIVAS REGAL SCOTCH WHISKY

• 0,7 litra

• 4,5 litra

• 40%

• Szkocja

Chivas Regal 25yo to niezwykle rzadka i oryginalna mieszanka
najlepszych szkockich whisky, dostępna wyłącznie w edycji
limitowanej. Wszystkie butelki tej 25-letniej whysky są indywidualnie
ponumerowane.

• 40%

• Szkocja

Chivas Regal 12yo to wiodąca marka wśród szkockich whisky typu
blended na świecie. W jej skład wchodzi wiele najlepszych rodzajów
whisky, z których najmłodsza ma 12 lat, a najstarsza ponad 20.
Chivas Regal to łagodna, ale też bardzo bogata i aromatyczna
whisky.

PREMIUM
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WHISKY

GLENFIDDICH HAVANA 21YO

GLENLIVET WHISKY 21YO

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Glenfiddich Havana to 21-letnia szkocka whisky Single Malt
produkowana wyłącznie z jęczmienia. Zachwyca intensywnym
waniliowym aromatem, przeplatających się z nutami czekolady
i skórek pomarańczy. Trunek dojrzewa tradycyjnie w dębowych
beczkach wcześniej używanych do leżakowania bourbona
lub sherry, a na końcowe cztery miesiące przelewany jest do beczek
po rumie produkowanym na Kubie.

• Szkocja

21-letnia whisky typu single malt o niezwykle bogatym
i zrównoważonym smaku długo dojrzewająca w dębowych
beczkach po sherry. Trunek doceniany przez znawców i wielokrotnie
nagradzany najbardziej prestiżowymi nagrodami na międzynarodowych konkursach whisky.

GLENLIVET WHISKY 25YO

GLENLIVET SINGLE CASK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 43%

• Szkocja

Wyjątkowy 25-letni wariant dojrzewający w indywidualnie
selekcjonowanych beczkach po sherry. Whisky o intensywnym,
jedwabistym i eleganckim smaku, która jest uznawana za
prekursorkę smaku single malt regionu Speyside. Ceniona przez
koneserów szkockich whisky na całym świecie.
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• 43%

• 60%

• Szkocja

The Glenlivet Single Cask to whisky, która charakteryzuje się
bogatym aromatem gruszek, ciasta, czekolady, toffi i imbiru. Trunek
ten swój długi finisz zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po sherry.
W smaku można wyczuć słodkie nuty wanilii, suszonych owoców,
miodu i toffi.
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GLENMORANGIE 10YO

GLENMORANGIE SIGNET
+ KARTONIK

• 1,5 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Podstawowa odmiana w gamie Glenmorangie to The Original,
ceniona na całym świecie z uwagi na swoją złożoność i kunsztowną
finezję. Koneserzy cenią w niej charakterystyczną kwiecistą słodycz
łączącą się z wybornymi nutami owocowymi i delikatnymi smakami
korzennymi. Produkowana od 1843 r.

• 46%

• Szkocja

Whisky Glenmorangie Signet powstaje na bazie wyjątkowych
składników, m.in. rzadko występującego prażonego jęczmienia
czekoladowego z Cadboll, który nadaje jej kremowy charakter
i ciemną bursztynową barwę. Kryje w sobie smak tortu czekoladowego, miętowej herbaty, mokki oraz pieczonych brzoskwiń.

WHISKY

GRANT`S 25YO

GRANT`S

• 0,7 litra

• 3 litry

• 40%

• Szkocja

Grant’s 25 YO to ekskluzywne wydanie rodzinnej destylarni William
Grant & Sons. Ta wyjątkowa whisky jest propozycją która dopełnia
kolekcję utytułowanych szkockich blendów. Niezrównany smak
zawdzięcza kompozycji 25 wyjątkowych whisky jęczmiennych
i zbożowych, leżakujących przez minimum 25 lat.

• 40%

• Szkocja

Grant’s Whisky to jedna z najbardziej popularnych na świecie
szkockich whisky typu blended, której smak znany jest i ceniony
w ponad 180 krajach. Skomponowana została z precyzyjnie
dobranych 25 whisky słodowych i zbożowych. Większa pojemność
jest doskonałą propozycją na spotkania w gronie najbliższych.
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JACK DANIEL’S

JACK DANIEL’S
SINATRA EDITION

• 3 litry

• 1 litr

• 40%

• USA

JOHNNIE WALKER BLUE
+ KARTONIK

JAMESON
• 4,5 litra

• 40%

• Irlandia

• 0,7 litra

Irlandzka Whiskey typu blended, która powstaje w Irlandii według
niezmienionej od blisko 230 lat receptury. Delikatny smak
zawdzięcza tradycyjnej irlandzkiej sztuce tworzenia whisky metodą
potrójnej destylacji i dojrzewaniu przez 5-7 lat w beczkach po
bourbonie i sherry.
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• USA

Litrowa butelka pozwala na dłuższe delektowanie się trunkiem.
Dzięki dojrzewaniu w specjalnych beczkach “Sinatra Barrels” whisky
zyskała bogatą postać. Wyczuwalne zadymienie oraz gładki finisz
stanowią idealne połączenie oraz oddają postać samego Franka
Sinatry.

WHISKY

Niezwykły charakter trunku jest wynikiem połączenia najwyższej
jakości zbóż zbóż i źródlanej wody. Dzięki procesowi charcoal
mellowing, czyli filtrowaniu przez 3-metrową warstwę węgla
drzewnego z klonów cukrowych trunek jest delikatny i łagodny.
Jack Daniel’s o pojemności 3l to doskonały towarzysz wszelkich
spotkań.

• 45%

• 41,5%

• Meksyk

To ucieleśnienie doskonałej kompozycji, to jedna z najrzadszych
i najbardziej ekskluzywnych whisky. Każda butelka jest
indywidualnie numerowana i zawiera wyjątkową mieszankę jednych
z najrzaszych na świecie whisky single malt oraz najwyższej jakości
whisky zbożowych. Zapakowana w ozdobny kartonik będzie
doskonałym prezentem.

PREMIUM

PITTYVAICH 25YO + KATRONIK

ROYAL SALUTE

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Szkocja

Jest to szkocka whisky destylowana ze słodu jęczmiennego.Przez
miodowy aromat da się wyczuć olej migdałowy i nuty owocowe.
W smaku słodko słony o wyrafinowanym charakterze.

• 40%

• Szkocja

Ta luksusowa whisky została wprowadzona na rynek w 1953 r.
z okazji koronacji Jej Królewskiej Mości Elżbiety II jako hołd dla
nowej królowej. Najmłodsze destylaty dojrzewają w beczkach przez
21 lat, a po przemieszaniu przelewane są do unikatowych
porcelanowych butelek.

WHISKY

ROYAL SALUTE
DIAMOND TRIBUTE

TALISKER 25YO

• 0,7 litra

• 4,5 litra

• 40%

• Szkocja

Royal Salute powstała w 1953 roku z okazji 60. rocznicy koronacji
królowej Elżbiety II. Do produkcji o trunku wykorzystane zostały
destylaty pochodzące ze specjalnego magazynu w gorzelni
Strathisla. Najmłodsze destylaty dojrzewały minimum 21 lat, a ich
wiek odnosi się do liczby salw armatnich oddawanych podczas
koronacji panujących.

• 57,2%

• Szkocja

Talisker 25YO to doskonale dopracowana, dojrzała szkocka
whisky. W zapachu wyczuwalne są aromaty wodorostów, morskiej
solanki z powiewem torfowego dymu. Smak jest ostry, pieprzny
i torfowy z wyczuwalnymi aromatami lukrecji, cytryny i soli.
Finisz jest średniej długości, na początku gorzki, następnie słony
z wyczuwalnym posmakiem dębu.
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BAROLO BORGOGNO 2004

CANARD DUCHENE CHARLES
+ GIFT BOX

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Jest to wyrafinowane i eleganckie wino. Pięknym zlotym kolorem,
aromatem owoców i minerałów zachwyci każde podniebienie.
Doskonale sprawuje się jako dodatek do przekąsek lub jako aperitif.

WINO

Delikatne wino z długim finiszem o ciemnej, rubinowej barwie.
Wyczuwalny smak wiśni doskonale komponuje się z mięsem
i serami. Zapach i aromat są zblalansowane,a posmak pikantnych
tanin i owoców tworzy prawdziwie mistrzowską harmonię.

CASTELGIOCONDO BRUNELLO

CHABLIS GRAND CRU
BOUCHARD

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,75 litra
• Białe
• Wytrawne

Jest to eleganckie, dobrze zrównoważone wino o wspaniałej
konsystencji. Wyczuwalne ciemne wiśnie, imbir i zioła nadają głębi
smaku. CastelGiocond Brunello emanuje wyrazistym aromatem
i zapachem dojrzałych owoców. Długo utrzymujący się finisz
charakteryzuje się posmakiem śliwek i wiśni.
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Wino ze szczepu ręcznie zbieranych winogron Chardonnay.
W smaku wyczuwalne są aksamitne, delikatne nuty dojrzałych
owoców. Delikatny kwaskowato-słodkawy posmak nadaje Chablis
Grand eleganckiego charakteru.

PREMIUM

ABSOLUT ELYX

• 0,75 litra
• Czerwone
• Wytrawne

• 0,7 litra

Wino Luce charakteryzuje się głęboką rubinową barwą. Smak jest
i kwiatów. Wyczuwalne słodkie fiołki nadają unikalnego charakteru.
Lekka kwasowość przeplata się z delikatną słodyczą. Wyczuwalny
jest także aromat czekolady. Całość zamknięta w eleganckiej
butelce cieszy zarówno oko jak i podniebienie.

• 42,3&

WINO

LUCE

Absolut ELYX , produkowana jest w limitowanych ilościach gdzie
każda butelka jest efektem ręcznej pracy. Surowcem jest pszenica
ozima pochodząca z jednego pola okalającego zamek Råbelöf
w południowej Szwecji. ABbsolut ELYX produkowany jest przez
gorzelników – rzemieślników według tradycyjnych receptur, co daje
finalnemu produktowi wyjątkowo jedwabistą teksturę.

BELUGA ALLURE IN LEATHER

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

Jest to rosyjka wódka znana na całym świecie. Beluga Allure
leżakuje przez dwa miesiące. Zapewnia jej to delikatny i elegancki
smak i aromat. Butelka jest oprawiona w prawdziwą skórę i wraz
z miękkim złoceniem nadaje całości ekskluzywny wygląd. Każdy
szczegół zarówno smakowy jak i wizualny jest dopracowany do
perfekcji.

• 40%

WÓDKA

BELUGA ALLURE + 3 KIELISZKI

Limitowana edycja znanej rosyjskiej wódki. Wyróżnia się ona
skórzaną oprawą, w której zamknięta została butelka. Niezwykle
stylowe połączenie wizualno-smakowe stanowi niezapomniane
doznania.
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117

BELUGA CELEBRATION

BELUGA GOLD LINE LEATHER

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

Ekskluzywna wódka Beluga jest jedną z najbardziej znanych wódek
rosyjskich. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza długiemu okresowi
dojrzewania, dzięki któremu naturalne składniki zyskują na aromacie
i smaku. Skomplikowany i staranny proces produkcji także
sprawiają, że wódka Beluga jest tak wyjątkowym trunkiem.

WÓDKA

Wódka ta powstała z okazji 115 rocznicy gorzelni. Wódka Beluga jest
jedną z najlepszych wódek rosyjskich. Charakteryzuje się delikatnym
smakiem i smukłym wyglądem butelki. Beluga Celebration jest
idealnym pomysłem na prezent dla prawdziwych koneserów.

BELUGA NOBLE + SZKLANKA

BELUGA
TRANSATLANTI RACING

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

Beluga Noble znajduje się w czołówce ekskluzywnych wódek.
Starannie dobrane składniki harmonizują ze sobą, tworząc
doskonałej jakości alkohol. Cechą charakterystyczną są także
unikatowe butelki, w których jest zamknięty ten szlachetny trunek.
Edycja ze szklankami w zestawie podnosi unikatowość tego trunku.
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• 40%

• 40%

Wódka Transatlantic Racing to mistrzowski kunszt w smaku
i wyglądzie. Wspaniale zaprojektowana butelka zawiera najwyższej
jakości wódkę, która swój smak zawdzięcza starannie dobranym,
naturalnym składnikom. Skomplikowany proces produkcji sprawia,
że Beluga zyskuje niepowtarzalny aromat. Sama butelka wykona
została z francuskiego szkła, dzięki czemu trunek zyskuje luksusowy
wygląd.
PREMIUM
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BELVEDERE

BELVEDERE + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

Belvedere Pure to uosobienie luksusu i najwyższej klasy. Łączy
w sobie oryginalny styl oraz jakość i autentyczność. To zupełnie
naturalna wódka, do produkcji której nie stosuje się żadnych
sztucznych dodatków.

• 40%

Belvedere produkowana z najwyższej jakości spirytusu ze starannie
wyselekcjonowanego polskiego Żyta Dańkowskiego. Powstała
w wyniku czterokrotnego procesu destylacji, jest doskonałym
pomysłem na prezent. Ozdobny kartonik dodaje klasy i czyni trunek
wyróżniającą się pozycją.

WÓDKA

BELVEDERE

BELVEDERE + KARTONIK

• 1,75 litra

• 1,75 litra

• 40%

Belvedere charakteryzuje się gładkim, delikatnym i subtelnym
smakiem.Produkowana jest z zachowaniem tworzonej od 600 lat
polskiej tradycji wytwarzania wódki. Większa butelka podkreśla
wielką i wyjątkową osobowość tego trunku.

• 40%

Wódka w tym wydaniu powstała na potrzeby najbardziej
wymagających koneserów. Łączy w sobie najwyższą jakość oraz
autentyczność, a większa butelka i ozdobny kartonik czyni trunek
wyróżniającą się pozycją.
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BELVEDERE

BELVEDERE PURE ILLUMINATOR

• 3 litry

• 1,75 litra

• 40%

Wódka Belvedere należy do kategorii trunków klasy premium. Swój
niezwykły charakter zawdzięcza wyjątkowemu procesowi produkcji,
podczas którego wykorzystywane jest najlepszej jakości Żyto
Dańkowskie. Wódka w smaku jest łagodna z wyczuwalną nutą
wanilii. Belvedere Pure Illuminator to specjalna edycja stworzona
z myślą o 24 serii kultowego filmu o Jamesie Bondzie.

WÓDKA

Kompozycja najwyższej jakości spirytusu i starannie wyselekcjonowanego polskiego żyta sprawia, że poddany czterokrotnej destylacji
trunek zachwyca gładkim, aksamitnym posmakiem. W 3-litrowym
wydaniu doskonale sprawdzi się jako nieodłączny element spotkań
towarzyskich.

• 40%

BELVEDERE SILVER SABRE

BELVEDERE UNFILTERED

• 1,75 litra

• 0,7 litra

• 40%

Silver Sabre to kolejna wyjątkowo i ochoczo poszukiwana
edycja znakomitej wódki Belveder. Za każdym razem butelka robi
duże wrażenie nie tylko ze względów na swój rozmiar, aczkolwiek
1,75l wygląda godziwie. Zdecydowanie ogromnym atutem
przeważającym decyzję o zakupie owej butelki jest jej efekt
podświetlenia, który nadaje całości fantastycznej formy.
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• 40%

Sekretem smaku wódki Belvedere Unfiltered jest żyto odmiany
Diamentowe Dańkowskie, uprawiane wyłącznie w wybranych
regionach na Mazowszu. Dzięki wyjątkowej jakości użytych
składników z procesu produkcji wyeliminowano etap filtracji,
co pozwoliło wydobyć unikatowy, głęboki i niezwykle złożony smak.
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CHOPIN BLENDED

CÎROC

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

To wódka przygotowywana zgodnie z tradycyjną, polską recepturą.
Trunek jest produkowany na bazie pszenicy, która wzrasta na
najżyźniejszych glebach Podlasia. Wódkę wyróżnia bardzo
charakterystyczny smak, który początkowo ma w sobie słodkie nuty
ciasta, pod koniec zaś zmienia się w karmelowo-miodowy posmak.

WÓDKA

Wódka Cîroc jest destylowana pięć razy. Ostatnia z nich odbywa się
w pięknej destylarni należącej do rodziny właścicieli marki, w samym
centrum regionu Cognac. Unikatowa fermentacja na zimno Snap
Frost nadaje wódce Cîroc wyjątkowej świeżości oraz cytrusowego
smaku. Wytłoczony wizerunek kogucika oraz winogron symbolizuje
dziedzictwo francuskiego regionu słynącego z tradycyjnego
winiarstwa.

CÎROC
• 1,75 litra

• 40%

CÎROC + KARTONIK
• 40%

• 0,7 litra

• 40%

Dostępne również:

CÎROC
• 3 litry

• 40%

Wysoka jakość wódki Ciroc niesie ze sobą niepowtarzalny smak
i aromat wyselekcjonowanych składników. Trunek zamknięty
w smukłej, wysokiej butelce stanowi nie tylko wspaniałe doznanie
smakowe ale także cieszy oko swoją elegancją. Duża pojemność
butelki zapewnia udane delektowanie się Ciroc Vodka przez niejeden
wieczór.

Nazwa Cîroc pochodzi od dwóch francuskich słów: „cime” oznaczającego wierzchołek oraz „roche” oznaczającego skałę. Wódka
w eleganckim opakowaniu celuje w bycie najbardziej wyróżniającą
się luksusową wódką, doskonałą do wytwornych celebracji
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GREY GOOSE

GREY GOOSE

• 0,7 litra

• 1,5 litra

• 40%

Jest to francuska wódka pochodząca z rejonów Cognac. Zamknięta
w eleganckiej butelce odsłania emanuje delikatnym smakiem
i aromatem. Duża 1,5 litrowa pojemność butelki jest idealna
do spożycia w większym gronie osób.

WÓDKA

Grey Goose to luksusowa wódka o głębokim, subtelnym smaku
i delikatnym aromacie. Pochodzi z samego serca Francji–okolic
miasta Cognac, a do produkcji wykorzystuje się wyłącznie najlepszą
francuską pszenicę z regionu La Beauce oraz artezyjską wodę
mineralną.

GREY GOOSE

ŻUBRÓWKA BISSON GRASS
W KARAFCE

• 3 litry

• 0,7 litra

• 40%

Ta francuska wódka pochodząca z Cognac w wersji 3 litrowej
odsłania pełną gamę delikatnych smaków i aromatów. Mimo dużej
pojemności butelka przejmuje delikatność trunku. Alkohol ten
doskonale nadaje się do umilenia niejednego wieczoru.
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• 40%

• 40%

Znana na polskim rynku wódka Żubrówka cieszy się dużą
popularnością. Edycja Żubrówki w karafce nadaje elegancji temu
trunkowi. Podarowana drugiej osobie przyniesie nie tylko radość
z delektowania się, ale także obroni się szykownym wyglądem.

PREMIUM
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BRANDY

METAXA AEN
• 0,7 litra

• 40%

• Grecja

Trunek ten doskonale oddaje temperament i żywiołowość kraju, z którego się
wywodzi. Słodkim smakiem i aromatem
przywodzi na myśl piaszczyste plaże,
szum wody i rozgrzane słońce.
Wyczuwalne słodkie owoce, cytrusy,
prażone migdały i toffi stanowią idealne
połączenie.
Metaxa
AEN
stanowi
niepowtarzalne
przeżycie
zarówno
smakowe jak i zapachowe.

EXCLUSIVE
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HENNESSY 250

HENNESSY PARADIS + KARTONIK

• 1 litr

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Hennessy 250 to specjalnie wydanie stworzone w celu
uczczenia 250-lecia domu Hennessy. Do produkcji koniaku
użyto najlepszych eau-de-vie w wieku 15-35 lat, które
następnie dojrzewały w 250 beczkach z dębu Limousin
w magazynie nad brzegiem rzeki Charente. Trunek urzeka
bukietem ziół, gorzkiej pomarańczy, gałki muszkatołowej,
lukrecji, suszonych liści mięty pieprzowej i szafranu.
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• 40%

• Francja

Ekskluzywne wydanie koniaku Hennessy stworzone z ponad
100 rzadkich destylatów dojrzewających nawet do 130 lat.
Niezwykła kompozycja i unikatowe połączenie subtelnych
nut korzennych i roślinnych, kandyzowanych owoców oraz
zapachów passiflory, miodu i suszonych kwiatów.

EXCLUSIVE
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KONIAK

HENNESSY PARADIS IMPERIAL + KARTONIK

HENNESSY RICHARD

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Stworzony na zamówienie Marii Fiodorownej, która
zapragnęła
podarować
swemu
synowi,
carowi
Aleksandrowi I wyjątkowy koniak, będący finezyjną
mieszanką dziewiętnastowiecznych eaux-de-vie. Swój smak
zawdzięcza aromatom jaśminu i pomarańczy, lekko
przydymionym akcentom oraz nutom kwiatowym.

• 40%

• Francja

Oto kwintesencja marki Hennessy. Unikatowa kompozycja
100 niezwykle cennych destylatów, wśród których znajdują
się także te najrzadsze, bo pochodzące nawet z 1800 roku.
Efekt? Szlachetna głębia smaku, w której udało się połączyć
wieki tradycji i wieczną młodość

EXCLUSIVE
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KONIAK

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

HENNESSY XO

MARTELL COGNAC COHIBA

• 3 litry

• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Harmonia i elegancja w mistrzowskiej formie. 100 destylatów
o wieku dojrzewania do 30 lat. Oznaczenie wieku kryje się
w nazwie pod symbolem X.O, czyli extra old. Bogactwo
aromatów, wśród których główną rolę gra dąb i czarny pieprz.
Smak z silnym i zdecydowanym akcentem.
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• 47%

• Francja

Koniak Cohiba to unikalna kompozycja 40- i 50-letnich
eaux-de-vie wyprodukowanych z wyselekcjonowanych
winogron pochodzących z regionu Grande Champagne.
Stworzony został z myślą o miłośnikach kubańskich cygar
Cohiba (przez lata zarezerwowanych wyłącznie dla Fidela
Castro i jego najważniejszych gości). Rocznie produkuje się
zaledwie 5 000 litrów tego trunku.

EXCLUSIVE

KONIAK

RÉMY MARTIN LOUIS XIII
• 0,7 litra

• 40%

• Francja

Rémy
Martin
Louis
XIII
Grande
Champagne jest niekwestionowanym
królem koniaków. W ekskluzywnej butelce
z wyjątkowego kryształu Baccarat,
zdobionej
24-karatowym
złotem
umieszczono kompozycję destylatów
w całości pochodzących z Grande
Champagne. Wiek najstarszych z nich
przekracza 100 lat.

EXCLUSIVE
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RUM

RUM HAVANA UNION
+ KARTONIK
• 0,7 litra

• 40%

• Kuba

Połączenie
wspaniałych
składników
gwarantuje sukces temu trunkowi.
Starannie dobrane starzone rumy
dopełniają się nawzajem. Wyczuwalne
aromaty wanilii, czekolady i suszonych
owoców nadają unikatowej słodyczy.
Edycja zapakowana w pudełko idealnie
nadaje się jako wyjątkowy prezent dla
smakosza dobrego rumu.
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MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

SZAMPAN

DOM PÉRIGNON BLANC 2004

DOM PÉRIGNON OENOTHEQUE 1996
+ KARTONIK

• 1,5 litra

• 0,75 litra

• 12,5%

Dom Pérignon Blanc 2004 to trunek należący do portfolio
jednego z najbardziej ekskluzywnych domów szampańskich.
Trunek intryguje bogactwem smaków i aromatów. Dojrzałość
trunku przejawia się w każdym łyku wina. Pierwsze wrażenia
smakowe to gładkość i niezwykła precyzja.

• 12,5%

Dom Pérignon Oenotheque zachwyca bogatym bukietem
smaków i aromatów, gdzie delikatne nuty praliny z akcentem
cytryn przenikają się z odrobiną suszonych fig. Zamknięte
w eleganckiej butelce wino to połączenie klasy i stylu domu
szampańskiego Dom Perignon. Dom Perignon Oenotheque
1996 to najlepszy wybór do celebrowania ważnych wydarzeń.

EXCLUSIVE

131

SZAMPAN

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

DOM PÉRIGNON P2 1998 + KARTONIK

DOM PÉRIGNON ROSE

• 0,75 litra

• 0,75 litra

• 12,5%

Po długich szesnastu latach tworzenia ta niezwykła
ekspresja rocznika 1998 - Dom Pérignon Second Plénitude P2 osiągnęła pełną dojrzałość, intensywność i energię. Pełen
skrajności sezon wydał niewiele winogron, spieczonych
w słońcu spektakularnie gorącego sierpnia, z deszczową
pierwszą połową września. To, wraz z decyzją o przesunięciu
zbiorów na słoneczny koniec września przyniosło doskonale
dojrzałe i zdrowe winogrona i zdefiniowało wyjątkowy
rocznik. Wino ma intensywny, pełny i promienny bukiet
z nutami wiciokrzewu, pomarańczowych owoców, prażonych
migdałów i akcentami jodu.
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• 12,5%

Dom Pérignon Rosé dojrzewał w piwnicach Épernay,
uzyskując pełnię bogactwa i głębi. W tym roku winorośl
doświadczała stałego wzrostu, z dużymi, dorodnymi gronami,
zaś bezdeszczowy upał ostatnich tygodni sezonu
ukształtował dojrzały charakter. Trunek wyróżnia głęboki
kolor z refleksami bursztynu i miedzi. Jego wyrazisty bukiet
z intensywnymi aromatami świeżych czerwonych owoców,
zwłaszcza czerwonej porzeczki i poziomki, uzupełniają ciepłe
nuty siana, czerwonych pomarańczy i kakao.

EXCLUSIVE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

SZAMPAN

DOM PÉRIGNON ROSE + KARTONIK

KRUG CLOS DU MESNIL 2000 + KARTONIK

• 0,75 litra

• 0,75 litra

• 12,5%

Pierwsze wrażenie smakowe to gładkość i niezwykła precyzja
kompozycji. Intensywna i zmysłowa harmonia wina jest
przedłużona niespodziewaną nutą zielonych cytrusów.
Wino ma mocny charakter i silną prezencję, jest dobrze
zbudowane, skupione i intrygujące. Ozdobny kartonik
podkreśla wyjątkowość tego trunku i czyni go doskonałą
propozycją na prezent dla wyjątkowej osoby.

• 12,5%

Krug Clos du Mesnil to wyjątkowa propozycja Domu
Szampańskiego Krug. Stanowi wyjątek od zasady
assemblage Krug, czyli techniki mieszania winogron i win.
Powstaje bowiem z jednej odmiany winogron Chardonnay,
pochodzących z tylko jednego rocznika i jednej wyjątkowej
winnicy – Clos du Mesnil. Bukiet zapachowy Clos du Mesnil
składa się z bogatych i dojrzałych aromatów kandyzowanych
cytrusów, miodu oraz czekoladki nugatowej. Niezwykle
świeży i perlisty.

EXCLUSIVE 1200 zł +
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SZAMPAN

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

KRUG VINTAGE 2000 + KARTONIK

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

• 0,75 litra

• 15 litrów

• 12,5%

Unikalna ekspresja Domu Szampańskiego Krug. Każdy
kolejny Krug Vintage posiada swój niepowtarzalny charakter,
pozwalający odkrywać wyjątkowość danego zbioru. Każdy
kolejny rocznik opowiada nową historię. Wino łączy w sobie
niezwykłe bogactwo aromatów. Ozdobne opakowanie dodaje
klasy i elegancji.
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• 12,5%

Szampan jednocześnie odświeżający i elegancki, smakuje
wspaniale jako świeży i lekki aperitif, jak również doskonale
łączy się z lekką kuchnią: ostrygami, przegrzebkami, sushi,
białymi rybami, z białym mięsem i białymi owocami.
Dostępny w pojemności 15 litrów jest nieodzownym
elementem wystawnych przyjęć.

EXCLUSIVE

TEQUILA

PATRON REPOSADO TEQUILA

PATRON SILVER TEQULIA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 40%

• Meksyk

Patron Reposado to złożony i gładki smak wysokiej jakości
tequili. Starzenie w dębowych beczkach przez okres od
dwóch do sześciu miesięcy nadało jej niepowtarzalnego
smaku i aromatu. Łączy w sobie świeże nuty drewna
dębowego i subtelność owoców cytrusowych. Zdecydowany
faworyt dla osób szukających wyjątkowych doznań
smakowych i elegancji w jednej butelce. Jak każda karafka
z destylarni Patron tak i ta została wykonana ręcznie
co pozytywnie wpływa na całokształt produktu.

• 40%

• Meksyk

Patron Silver to jedna z perełek wśród produktów blanco na
polskim rynku. Znakomity, lekki i orzeźwiający smak cytrusów
został zamknięty w pięknej ręcznie robionej karafce. Zarówno
butelka jak i sam wysokiej jakości trunek zdobywa coraz
większe grono fanów. Jeżeli impreza ma się odbyć
w klimatach meksykańskich na pewno nie może na niej
zabraknąć tequili Patron.

EXCLUSIVE
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WHISKY

BRORA 37YO + KARTONIK

CAOL ILA 30YO + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 50,4%

• Szkocja

Jest to limitowana edycja szkockiej whisky o bardzo
delikatnym wykończeniu. Lekko dymny zapach przeplata się
z aromatem ziół. Wyczuwalny jest także kokos oraz subtelne
akcenty miodu i cytryny. Początkowo gładki smak powoli
przechodzi w dość ciężką pikanterię. W długim finiszu wyczuwalne są smaki kawy, ciemnej czekolady i lukrecji.Całość
zamknięta w smukłej, stylowej butelce.
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• 55,1%

• Szkocja

Caol Ila jako perfekcyjne wprowadzenie w świat smaku
klasycznych torfowych whisky tym razem prezentuje się
w wersji zamkniętej w kartonowym pudełku. Nazwa trunku
odnosi się do pasa wody między wyspami Islay i Jura. Whisky
dojrzewała w beczkach po sherry i burbonie. Zachwyca
silnym, bogatym smakiem z nutą jodyny, wanilii, anyżu.
Whisky to świetny pomysł na prezent dla fana klasycznych,
kultowych smaków.

EXCLUSIVE

WHISKY

CLYNELISH SELECT RESERVE + KARTONIK

DAILUAINE 34YO + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 54,9%

• Szkocja

Clynelish Select Reserve to wyjątkowa edycja szkockiej
whisky pochodząca z destylarni Clynelish. Trunek wyróżnia
złożona i bogata kompozycja smaków i aromatów. Delikatnie
nuty słono-kremowe przenikają się z aromatem toffi
i czekolady. Eleganckie opakowanie podkreśla klasę i prestiż
tego trunku.

• 50,9%

• Szkocja

Dailuaine 34 YO to szkocka whisky Single Malt. Pochodzi
z destylarni w Speyside. Ma niezwykle intensywny, pikantny
zapach. Wyczuwalne aromaty cytrusów, toffi i przypraw od
razu zapadają w pamięć. Smak jest lekko gorzkawy, również
intensywny i złożony. Wyczuć można czekoladę, otuloną
imbirem. Finisz jest pierny, przyjemnie rozgrzewający.

EXCLUSIVE 1200 zł +
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WHISKY

DALWHINNIE 25YO + KARTONIK

GLENFIDDICH 26YO + TUBA

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 52,1%

• Szkocja

Na świecie istnieje tylko 5916 indywidualnie numerowanych
butelek tego trunku. Whisky to jest kremowe i bardzo
aromatyczne.Smakuje wybornie zarówno solo jak i z wodą.
Głęboki smak stanowi doskonałe połączenie z zapachem
siana i wrzosowiska. Mimo swojego wieku wyraźnie
wyczuwalne są nuty świeżych owoców takich jak zielone
jabłko, agrest, banany i cytrusy.
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• 43%

• Szkocja

Glenfiddich 26YO to whisky, która kryje w sobie innowacyjność, tradycję oraz wysoką jakość. Powolne dojrzewanie
w dębowej beczce po burbonie przez 26 lat pozwoliło
wydobyć wysublimowany, najgłębszy smak. Aromat tego
trunku jest miękki i delikatny, charakteryzuje się nutą kwiatów,
zielonego groszku. Wśród smaków odnajdziemy idealną
równowagę pomiędzy suchą taniną a miękkim brązowym
cukrem z waniliową słodyczą. Głęboki aromat dębu z nutą
lukrecji podkreśla niezwykły smak tego trunku w pełnej
okazałości.

EXCLUSIVE

WHISKY

GLENFIDDICH 40YO

THE CALLY 40YO + KARTONIK

• 0,7 litra

• 0,7 litra

• 45,8%

• Szkocja

Trunek ten o wspaniałej mahoniowej barwie niesie ze sobą
bogaty zapach przepełniony nutami suszonych owoców,
gorzkiej czekolady, palonej kawy i dojrzałych wiśni. W smaku
jest jedwabiście gładki, co potęguje jego luksus. Wyczuwalne
daktyle, rodzynki i suszone jabłka dodają głębi. Finisz jest
niezwykle długi, a delektowanie się tym trunkiem jest
niezwykle przyjemne dla zmysłów.

• 53,3%

• Szkocja

The Cally pochodzi z nieczynnej już destylarni Caledonian
w Edynburgu. Trunek był destylowany w 1974 roku
i dojrzewał w beczkach z amerykańskiego dębu. Każdy
egzemplarz whisky jest wyjątkowy, a na całym świecie
znajduje się zalewie 5060 butelek tego niezwykłego trunku.
Whisky wyróżnia się słodkim, świeżym aromatem brzoskwiń,
dojrzałego melona z odrobiną skórki pomarańczy.
Dopełnieniem jest słodycz wanilii oraz nuta dębu. W smaku
świeża, lekko słodka i oleista z wyczuwalnym posmakiem
czekolady i wanilii. Wyczuwalną pikanterię przełamuje lekko
gorzki posmak.

EXCLUSIVE
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WHISKY

PORT ELLEN 32YO + KARTONIK
• 0,7 litra

• 56,5%

• Szkocja

Port Ellen 32 Year Old to limitowana edycja
szkockiej whisky o bardzo intensywnym
i złożonym aromacie. Jest piętnastą
whisky z serii limitowanych rocznych
wydań i jedną z 2964 egzemplarzy tej
whisky na świecie. Ten wyjątkowy, rzadki
i poszukiwany trunek zachwyca bukietem
aromatów i smaków. W smaku delikatnie
słodkawy z akcentem popiołu drzewnego,
karmelizowanej pomarańczy, pieczonej
tarty dżemowej i toffi. W zapachu
wyczuwalne nuty owoców, czerwonych
jabłek i świeżych gruszek w winie,
przeplatające się z nutą toffi. Whisky
dojrzewała w beczkach z europejskiego
dębu.
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WHISKY

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL
BECZKA
• 264 x 0,7 litra

• 45%

• USA

Jako wyjątkowa i jedyna tego typu
whiskey na świecie Jack Daniel’s Barrel
zachwyca swoją unikatowością. Trunek
ten pochodzi z wyselekcjonowanej beczki
(Signle Barrel), a każda butelka jest
specjalnie znakowana numerem oraz datą
rozlania. Trunek ten, jak na Jacka Daniels’a
przystało, przepełniony jest bogactwem
smaku i aromatu.

EXCLUSIVE
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WÓDKA

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

BELVEDERE
• 6 litrów

• 40%

• Polska

Belvedere Pure to uosobienie luksusu
i najwyższej klasy. Specjalne wydanie
o pojemności 6l sprawia, że jest to trunek
doskonale uzupełniający ważne wydarzenia i uroczystości. Najwyższą jakość, styl
oraz autentyczność podkreśla gładki,
delikatny i subtelny smak trunku.
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