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Cena regularna: 248 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN
Pakiet biały: Lekarstwo na upał

Wino to reprezentuje najlepsze cechy
szczepu Weissburgunder. Jest krągłe
i eleganckie, z dobrze wyczuwalną,
przyjemną kwasowością. Jest świeże
i pełne aromatów i smaków owocowych,
z przewagą zielonego jabłka, gruszki
i sporej dawki limonki. Świetne
do szparagów, ryb, białych mięs i prostych
sałatek. Idealne jako orzeźwienie w gorące
dni.

WEINBIET
WEISSBURGUNDER TROCKEN

Producent: Weinbiet; Kraj: Niemcy
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

To aromatyczne i subtelne wino ma
klarowny, żółty kolor, w Nosie aromaty
owoców cytrusowych, z odrobiną białego
pieprzu i nutami kwiatowych aromatów.
W Ustach czujemy „dobrą kwasowość”
dzięki której wino jest orzeźwiające
i świeże.

TABALI
RESERVA VIOGNIER

Producent: Tabali; Kraj: Chile
Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Świeże i orzeźwiające wino skomponowane
z odmian Loureiro (50%), Trajadura (40%)
i Arinto (10%)
o jasno-cytrynowej szacie z zielonkawymi
refleksami. Intensywnie owocowe,
z dominującymi aromatami owoców
tropikalnych, nutą białych kwiatów
i odrobiną cytrusów. W Ustach naturalna
i rześka kwasowość jest doskonale
zrównoważona wyczuwalną, delikatną
słodyczą, tworząc przyjemną i łatwą
do picia kompozycję.

3 AUTORES
VINHO VERDE BRANCO

Producent: Weinbiet; Kraj: Niemcy
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

Eleganckie i czyste Pinot Grigio,
leżakowane na osadzie w stalowych
tankach i kontrolowanej temperaturze.
Owocowe i aromatyczne, z nutami
orzechów i prażonych migdałów. W Ustach
dość rześkie, z doskonale zbalansowaną
mineralnością. Dobrze komponuje się
z wieloma przystawkami,
risotto z warzywami i rybami z grilla.

REDENTORE
PINOT GRIGIO

Producent: De Stefani; Kraj: Włochy
Poj.: 0,75l; Alk.: 12%

Wino o jasnozłotej barwie. W Nosie
owocowe i pikantne z dominującym
aromatem jabłek i delikatną goryczką.
Znakomite i finezyjne, o bogatym finiszu.
Doskonale komponuje się z jasnymi
mięsami, serami i daniami podawanymi
na zimno. Należy serwować je
w temperaturze 8°

HEIDERER
GRUNER VELTLINER

Producent: Heiderer Mayer; Kraj: Austria
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

Lekki i świeży Riesling, pełen aromatów
dojrzałych brzoskwiń, jabłek i gruszek
o soczystym, owocowym posmaku, rześkiej
kwasowości i dobrze zrównoważonym
finiszu.

SCHMITT SOHNE
RIESLING CRISP&FRUITY

Producent: Schmitt Sohne; Kraj: Niemcy
Poj.: 0,75l; Alk.: 8,5%
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Cena regularna: 252,99 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN
Pakiet czerwony: Iberyjski pojedynek

Wytrawny blend szczepów Tempranillo
(95%) oraz Cabernet Sauvignon i Merlot.
Wino leżakuje minimum 6 miesięcy
w beczkach z amerykańskiego
i francuskiego dębu i kolejne 5 miesięcy
w butelce. Posiada interesującą, wyrazistą,
czerwono-wiśniową barwę. Charakteryzuje
je złożony aromat, w którym w trakcie
procesu starzenia idealnie zgrały się
dojrzałe czerwone owoce, kawa i wanilia.
Krągłe oraz długie w posmaku, w którym
odnajdziemy wszystkie obiecane wcześniej
aromaty

PRADOREY ROBLE

Producent: Real Sitio; Kraj: Hiszpania
Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino powstałe na bazie Tempranillo (95%)
z odrobiną Mazuelo, dojrzewało minimum
12 miesięcy w beczkach z amerykańskiego
i francuskiego dębu, a następnie
w butelkach. Barwa wiśniowa z akcentem
fioletowym. Świetna równowaga
aromatyczna pomiędzy żywym, owocowym
charakterem, a dębiną. Wyraziste
na podniebieniu z łagodnymi, ale dobrze
skomponowanymi taninami. Bogaty,
długotrwały smak. Doskonały i przyjemny
finisz.

NAVAJAS CRIANZA

Producent: Bodegas Navajas; Kraj: Hiszpania
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Wino zbudowane na bazie odmiany
Garnacha. Cha rakteryzuje się błyszczącą
rubinową barwą. Aromat dzikich jagód,
lukrecji z mineralnym akcentem. W Ustach
krągłe, gładkie, zrównoważone i po prostu
bardzo przyjemne. Idealne do duszonych
mięs i twardych serów.

DON AURELIO
GARNACHA LA INTUICION

Producent: Navarro Lopez; Kraj: Hiszpania
Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Wino odznacza się subtelną, ale wyrazistą
mocą, którą zawdzięcza optymalnej
dojrzałości owoców odmian Touriga
Franca, Tinta Barroca, Tina Roriz. Wysoka
jakość charakterystyczna dla win klasy
single estate. Fermentacja i maceracja
przebiegają w stalowych tankach,
w kontrolowanej temperaturze. Przez
12 miesięcy wino leżakuje w dużych
kadziach z francuskiego dębu. Czerwone
wino w czystym i głębokim kolorze pestek
granatu, o śliwkowych i wiśniowych
aromatach, z nutami wanilii. Soczysta
owocowość na finiszu pozwala w pełni
docenić strukturę i elegancję tego wina

QUINTA DOS ACIPRESTES TINTO

Producent: Real Companhia Velha; Kraj: 
Portugalia Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Porta 6 to kompozycja lokalnych odmian:
Tinta Roriz (50%), Castelao (40%) i Touriga
Nacional. Smaczne i proste wino, pełne
aromatów owoców – czerwonych,
jagodowych i leśnych, z delikatną
orzechową nutą w tle. W Ustach krągłe,
z miękkimi taninami i soczystym,
owocowym finiszem. Doskonale pasuje
do wielu potraw, do tapas, mięs, past,
potraw z grilla i zwyczajnie do picia solo.

PORTA 6 TINTO

Producent: Vidigal; Kraj: Portugalia
Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Reserva Dos Amigos jest kompozycją Tinta
Roriz (70%), Castelao (20%) i Tinta Miuda
leżakowaną przez 6 miesięcy w beczkach
trzeciego użycia z dębów: francuskiego
i amerykańskiego. Wino o rubinowej
barwie, z delikatnymi, ceglastymi
refleksami. W Nosie wyczuwalne aromaty
dojrzałych owoców i leśnych jagód. Usta
ułożone, z łagodnymi taninami, dobrą
strukturą i miękkim finiszem.

RESERVA DOS AMIGOS TINTO

Producent: Vidigal; Kraj: Portugalia
Poj.: 0,75l; Alk.: 13%
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Cena regularna: 334,50 PLN

Super cena miesiąca: 275 PLN
Pakiet Konesera - Finezja smaku

Winogrona w 70% zebrane zostały w winnicach
Groote Zalze i Kleine Zalze, terenach
charakteryzujących się świetną retencją wody
w glebie. 30% winogron zebrano ze starych
nasadzeń położonych na stokach północnych
Durbanville oraz z nasadzeń wystawionych
na zachód, w Helderberg. Wino ma głęboki
czerwony kolor z klasycznym, wielowarstwowym
Nosem charakterystycznym dla Cabernet,
w którym dominuje czekolada i silne aromaty
dojrzałych owoców jeżyny. W Ustach lukrecja
i czarna porzeczka. Wino świetne do spożycia już
teraz, ale może również leżakować ok. 5-7 lat
w butelce.

KLEINE ZALZE VINEYARD SELECTION
CABERNET SAUVIGNON

Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Winogrona pochodzą w 70% z dwóch winnic
Groote Zalze oraz Kleine Zalze. Pozostałe 30% to
owo ce ze starych krzewów rosnących
w zwróconych na północ winnicach Durbanville
oraz zwróconych na południowy zachód terenach
Helderberg. Wino w głębokim czerwonym
kolorze, ze specyficznymi dla Cabernet Sauvignon
złożonymi aromatami, m.in. czekolady i dojrzałej
jeżyny. W Ustach mocna koncentracja lukrecji
i czarnej porzeczki. Wino świetne do picia już
teraz, ale może leżakować w butelce ok. 5-7 lat.

KLEINE ZALZE
CELLAR CABERNET SAUVIGNON

Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Winogrona zebrane zostały z działek w winnicy
Stellenbosch oraz Durbanville na wybrzeżu
Oceanu Atlantyckiego. Wino w głębokim,
czerwonym kolorze, o intensywnych owocowych
aromatach morwy i czarnej śliwki. Wino
pochodzące z obu winnic fermentowało osobno
w stalowych tankach, a następnie zanimzostało
zmieszane, osobno dojrzewało w beczkach
z francuskiego dębu przez 14 miesięcy. Subtelne
i stylowe, o łagodnych taninach. Delikatne nuty
przypraw pochodzą od winogron z chłodniejszych
okolic

KLEINE ZALZE
CELLAR PINOTAGE

Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Winogrona zostały starannie wybrane z winnic
w okolicach Stellenbosch False Bay i zmieszane
z winogronami z Robertson Karoo Scali.
Winogrona ze Stellenbosch pochodzą ze starych
winorośli, co przyczyniło się do złożoności tego
wina. Połowę owoców z Robertson zebrano nieco
przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, aby
uzyskać cytrusowe i nieco krzemienne aromaty.
Po zakończeniu fermentacji alkoholowej
leżakowało 8 miesięcy na osadzie. Jest to wino
o średnim ciele i intensywnych aromatach gruszki
oraz owoców cytrusowych jak limonka oraz nuty
skórki pomarańczowej. Wino stworzone w tym
stylu zapewnia świeży, okrągły i rześki finisz.

KLEINE ZALZE VINEYARD SELECTION
CHARDONNAY
Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Winogrona zebrano z działek w winnicach Kleine
Zalze oraz Groote Zalze. Dzięki chłodnym
południowym powiewom morskiego wiatru
owoce dojrzewały w optymalnych warunkach.
Ręczne zbiory odbywały się wczesnym rankiem
dla zachowania jak najlepszej jakości owoców,
które następnie były ręcznie sortowane
i odszypułkowane. Fermentacja malolaktyczna
zachodziła w beczkach z dębu francuskiego
czwartego użycia, następnie wino dojrzewało
przez 14 miesięcy. Eleganckie wino o średnim
ciele, aromatach przypraw, dojrzałej śliwki
i czerwonych owoców. W Ustach przyjemna
kwasowość i aksamitny finisz. Duży potencjał
dojrzewania w butelce.

KLEINE ZALZE
CELLAR MERLOT
Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%

Wino skomponowane z gron pochodzących
z troskliwie wybieranych parceli regionów
Stellenbosch, Durbanville oraz WalkerBay, tak by
jak najpełniej odzwierciedlało charakter
Sauvignon Blanc z RPA. Zbiory odbyły się
w optymalnym momencie dojrzałości gron
i zostały dokonane wczesnym rankiem, tak by
zachować je w jak najlepszej kondycji.
Po fermentacji dojrzewały przez 4 miesiące
na osadzie. Powstałe wino w cudowny sposób
ukazuje typowe cechy Sauvignon Blanc.
Intensywny bukiet pełen nut marakui, melona,
pokrzywy i świeżych, zielonych szparagów.
W Ustach jest pełne i mineralne z długim finiszem

KLEINE ZALZE
CELLAR SAUVIGNON BLAN
Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.:%



Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region: Mendoza;  
Producent: Pascual Toso; Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Znakomita kompozycja Malbec (70%) i Cabernet Sauvignon
(30%). Do produkcji tego wina wybierane są najlepsze, ręcznie
zbierane i selekcjonowane grona o najwyższej koncentracji.
Magdalena leżakuje 18 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego pierwszego użycia, następnie przez minimum 12
miesięcy dojrzewa w butelce. Ostatecznie do kupażu wybierane
jest tylko 28 najlepszych beczek. To wspaniałe wino jest
harmonijną kombinacja barwy, aromatów, smaku i posmaku
połączoną z francuskim dębem. Charakteryzuje się
intensywnymi nutami fiołków i śliwek. Dojrzały i soczysty owoc
maliny w Ustach. Dużo wanilii, szczypta pieprzu, nuta
czekolady. Wyjątkowo krągłe i gładkie ze słodkimi taninami.
Eleganckie i złożone.

Super cena miesiąca 307,30 PLN 

MAGDALENA  TOSO

Rabat  
30%

Cena regularna 439,00 PLN

Apelacja: DO Ribera del Duero; Kraj: Hiszpania;
Region: Ribera Del Duero; Producent: Real Sitio; Poj.: 0,75l;
Alk.: 14%

Doskonały blend Tinto Fino (95%) z Cabernet Sauvignion
i Merlot. Wino dojrzewa przez okres 18 miesięcy w beczkach
z dębu francuskiego, kolejno 6 miesięcy w dużych zbiornikach
również z dębu francuskiego, a następnie leżakuje 20 miesięcy
w butelkach. Rubinowa barwa z fioletową otoczką. Dobrze
zbudowane z przeważającym aromatem dojrzałych owoców.
W kontakcie z powietrzem odsłania aromat minerałów
z subtelną nutką kawy. W Ustach eleganckie, z miękkimi
taninami i złożoną strukturą, o długim jedwabistym
wykończeniu.

Super cena miesiąca 101,5 PLN 

PRADOREY  RESERVA

Rabat  
30%

Cena regularna 145,00 PLN

Apelacja:; Kraj: Włochy; Producent: Barone Ricasoli;  Poj.: 0,75l; 
Alk.:%

Intensywnie rubinowe wino skomponowane w 90% Sangiovese
i 10% Abrusco. Dojrzewało przez 18 miesięcy w dużych
dębowych beczkach, a następnie przez 3 miesiące w butelce.
Świeży aromat dojrzałych czerwonych owoców z wyraźnymi
akcentami korzennych przypraw. Pełny charakter, żywy smak
z dojrzałymi i mineralnymi ciepłymi nutami. Smaczne i bardzo
przyjemne.

Super cena miesiąca 101,50 PLN 

BROLIO BETTINO  CHIANTI 
CLASSICO RICASOLI

Rabat  
30%

Cena regularna 145,00 PLN
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Apelacja:; Kraj: Niemcy; Region: Pfalz; Producent: Weinbiet;  
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

Nazwa tego wyjątkowego wina pochodzi od jednego
z założycieli winiarni Weinbiet, który już w początkach XX
wieku dostrzegał wagę skupienia się na jakości produkowanych
win. Dziś jego imieniem nazwana jest najwyższa linia win tej
winnicy, które produkowane są z gron zbieranych z najlepszych
działek. To znakomite wino, w którego aromacie odnajdujemy
już nie tylko owocowe nuty brzoskwini, ale wzbogacone są
intrygującymi, typowymi dla najlepszych Rieslingów akcentami
naftowymi. W smaku jest pełne, bardzo bogate i oleiste
z bardzo długim finiszem.

Super cena miesiąca 58,80 PLN 

WEINBIET PHILIP  BASSLER 
RIESLING

Rabat  
30%

Cena regularna 84,00 PLN

Apelacja: AOC Loupiac; Kraj: Francja; Region: Bordeaux; 
Producent:  Cheval Quancard; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Chateau La Grave jest kompozycją odmian Semillon (85%)
i Sauvignon Blanc (15%) z apelacji Loupiac. To znakomite,
słodkie wino o aksamit- nej, lekko oleistej strukturze, jest
pełne aromatów kandyzowanych owoców, pigwy, miodu
i korzennych przypraw. Znakomicie komponuje się z foie gras
i serami.

Super cena miesiąca 43,40 PLN 

CHATEAU LA GRAVE  
LOUPIAC

Rabat  
30%

Cena regularna 62,00 PLN

Apelacja: Cahors; Kraj: Francja; Region: Cahors; Producent: 
Baldes;  Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Jest to wino skomponowane wyłącznie z odmiany Malbec.
Produ- kowane jest jako typ wina soczyście owocowego – bez
dotknięcia dębiny. Aromat czerwonych jagód i śliwek. Bogate
i pełne w smaku z akcentem jeżyn i miękką taniną. Znakomite
do steków, grillowanych mięs i serów.

Super cena miesiąca 39,20 PLN 

JEAN-LUC BALDES  
MALBEC DU CLOS

Rabat  
30%

Cena regularna 56,00 PLN
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Apelacja: DOC Grillo; Kraj: Włochy; Region: Sycylia; Producent:
Tasca; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Wyjątkowe, stuprocentowe Grillo o intensywnym aromacie
i bogatym ciele. Owoce zbierane były w różnej fazie
dojrzałości: jedne troszkę wcześniej by zachować jak najwięcej
świeżości i mineralności, inne później tak by nadały winu
struktury i głębi. Wino dojrzewało 4 miesiące na osadzie
w kadziach stalowych. Znajdujemy tu aromaty skórki cytryny,
brzoskwini i ziół. W smaku jest świeże, niemal chrupiące,
z piękną kwasowością i akcentem soli w finiszu. Pięknie oddaje
najlepsze cechy odmiany. 90pkt Parker.

Super cena miesiąca 62,3 PLN 

TASCA GRILLO

Rabat  
30%

Cena regularna 89,00 PLN

Apelacja: DOC Sicilia; Kraj: Włochy; Region: Sycylia; Producent:
Tasca; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Perricone to bardzo stara sycylijska odmiana po raz pierwszy
opisana w 1735 roku, charakteryzująca się intensywnym
aromatem i sporą ilością tanin. W winnicy Regaleali winorośle
tej odmiany zostały nasadzone w latach 50-tych XX wieku.
Wino dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego (drugiego
i trzeciego użycia) przez 12 miesięcy. Intensywna,
ciemnoczerwona barwa. Aromat dojrzałych ciemnych owoców,
ziemi, nuty mleczne i balsamiczne. W ustach pełne, intensywne
i głębokie z miękką taniną i sporą owocowością. Idealne do
steków, jagnięciny i cięższych potraw. 91 pkt Parker, 93 pkt
James Suckling.

Super cena miesiąca 62,30 PLN 

TASCA PERRICONE

Rabat  
30%

Cena regularna 89,00 PLN

Apelacja:; Kraj: Hiszpania; Region: Bierzo Espana;  Producent: 
Merayo Bierzo; Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino stworzone w 100% z gron Mencia, pochodzących z 80
letnich krzewów. Dojrzewało przez 6 miesięcy na osadzie
w beczkach z dębu amerykańskiego i francuskiego.
Zabutelkowane bez klarowania. Barwa wiśniowa z fioletowymi
refleksami. Aromat intensywny, świeży i elegancki z nutami
jagód, truskawek, malin, a także kwiatowymi – głównie
fiołków. W tle odrobina wanilii, tytoniu i minerałów. W smaku
eleganckie i gładkie. Pierwsze wrażenia to świeżość i dużo
jagód. Krągłe, miękkie taniny. Pięknie zrównoważona
kwasowość. Znakomita kompozycja, w której soczystość
i cechy charakterystyczne dla szczepu pięknie harmonizują
z aromatami dębiny, nadając winu złożoności. Znakomite
oceny: 90 punktów, 90 punktów Decanter.

Super cena miesiąca 50,40 PLN 

LAS TRES FILAS  MENCIA 
MERAYO

Rabat  
30%

Cena regularna 72,00 PLN

P R E M I E R Y  C Z E R W C A



PROSECCO  DI VICI
+  RED  SPRITZ 

APERITIVO

78 PLN  104 PLN
Do kieliszka wsyp lód, wlej 3 części 

Prosecco, 2 części Red Spritz,  
uzupełnij wodą gazowaną 

i udekoruj plasterkiem 
pomarańczy.
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RINQUINQUIN
Kraj: Francja; Producent: Distilleries et Domaines
Prove; Poj.: 0,75l; Alk.: 15%

Lekki i łagodny aperitif oparty na bardzo
starej, rodzinnej recepturze. Jego nazwa ma
oddawać ducha Prowansji: Rinquinquin
oznacza w lokalnej mowie „orzeźwienie”. Jego
charakter i smak ma być słoneczny i czysty jak
piękny, letni dzień w Prowansji. Jest pyszną
kompozycją soczystych brzoskwiń, ich liści,
białego wina i cukru trzcinowego. Doskonale
pasuje do foie gras i deserów.

Pij na kostce lodu lub zmieszany z tonikiem.  
Wypróbuj też proste receptury koktajlowe.

Super cena miesiąca 67 PLN

Cena regularna 85,00 PLN

KENTUCKY PEACH  JULEP

• 40 ml bourbon – idealny będzie Buffalo Trace
• 25ml Rinquinquin
• kilka liści świeżej mięty

Wymieszaj wszystkie składniki w niskiej szklance
i uzupełnij  kruszonym lodem.

RIFLEMAN’S COBBLER

• 25ml Rinquinquin
• 50ml białego wina np. Villa Dria 

Colombard/Sauvignon
• 20ml świeżego soku z cytryny
• 10ml syropu cukrowego

Wszystkie składniki wlej do kieliszka do wina
i zamieszaj. Możesz udekorować suszonym
jabłkiem i pomarańczą oraz gałązką mięty.

Kraj: Francja; Producent: Distilleries et Domaines Prove;
Poj.: 0,1l; Alk.: 40%

Jeden z najstarszych i najbardziej tradycyjnych pro-
duktów destylarni, skomponowany na bazie
tymianku, z odrobiną werbeny, dzięgla, szałwii,
karmelu, cukru i alkoholu. Ciepły i aromatyczny
likier o zapachu kwiatów tymianku z lekko
korzenną nutą. W smaku wyczuwalna odrobina
cytryny, która nadaje mu lekko orzeźwiającego
charakteru i soczystego finiszu. Elegancki i bardzo
klasyczny digestif, który serwujemy zawsze
schłodzony. Świetnie sprawdza się również
pomiędzy kolejnymi daniami (świetnie oczyszcza i
odświeża kubki smakowe), jako dodatek do kawy
lub potraw, a także do flambirowania kurczaka
albo krewetek.

Cena regularna 35,00 PLN

FARIGOULE

Kraj: Portugalia; Producent: Vidigal; Poj.: 0,75l;  Alk.: 9,5%

Idealne na lato, tzw. zielone wino jest kupażem
trzech typowych dla regionu odmian 50%
Loureiro, 40% Trajadura i 10% Arinto. Bardzo jasna
barwa z zielonkawymi refleksami. Aromat bardzo
owocowy, pełen owoców tropikalnych i kwiatów.
W smaku przyjemnie świeże, z leciutko zaznaczoną
słodyczą. Świetne na aperitif, do owoców morza,
sushi, sałatek i innych delikatnych dań.

Cena regularna 35,00 PLN

PORTA 6 VINHO VERDE

Zestaw - Super cena miesiąca 49 PLN /  Zamiast 70 PLN

ZESTAW  IDEALNY NA  LETNIĄ KOLACJĘ

Krewetki, oliwa z oliwek, szklanka Farigoule.
Usmaż krewetki na oliwie na mocnym ogniu. Zalej je Farigoule  i podpal. Jak płomień 
zgaśnie są gotowe do jedzenia.Podawaj z Porta 6 Vinho Verde.

MiniDegustator | Oferta obowiązuje od 1 do 30 czerwca 2017r. lub do wyczerpania zapasów.



Klasyczny Springbank który leżakuje w kombinacji beczek po
bourbonie i sherry. To pełen wachlarz aromatów -
rozpoczynając od mansdarynek, skórek cytrynowych, które
przechodzą w delikatne nuty zielonych jabłek, gruszek, słodu
kończąc na suszonych owocach. Wyczuwalny torf, dym
i dębina. W Ustach oleisty, długo rozpływa się po podniebieniu
pozostawiając nuty torfu i przypraw, z przewagą pieprzu i gałki
muszkatołowej. Finisz długi, torfowy, pozostawia słonawy
posmak charakterystyczny dla destylarni Springbank.

Super cena miesiąca 199 PLN 

SPRINGBANK  10 YO

Cena regularna 287,00 PLN 

Ta Single Malt Whisky, jak większość trunków od tego
producenta, powstaje w stylu zwanym „Richly Sherried Style”.
Leżakowana przez minimum 12 lat w beczkach po sherry
Oloroso i Pedro Ximenez. Nie jest filtrowana na zimno ani
barwiona karmelem dzięki czemu ma naturalny smak i kolor.
Butelkowana z mocą 43% alkoholu. W Nosie znajdujemy
aromaty wanilii z nutami imbiru. Odrobinę cynamonu i gruszki.
W Ustach rozwijają się słodkie aromaty dębiny i sherry oraz
rodzynek i suszonych owoców. Bogata i gładka whisky,
kremowa z lekko pikantnym, długim i wytrawnym finiszem.

Super cena miesiąca 175 PLN

GLENDRONACH 12YO 

Cena regularna 235,00 PLN

Heart of Speyside, czyli serce Speyside - regionu, gdzie
produkuje się ten niepowtarzalny trunek - to Single Malt, który
przez ok. 6-8 lat dojrzewał w beczkach po bourbonie.
Bursztynowo-złota barwa oraz świeże aromaty wrzosu,
owoców oraz słodkich nut miodu i orzechów z odcieniem dębu
w tle. W Ustach tworzy świeżą i żywą kombinację: akcenty
owoców, miodu i wrzosu z domieszką przypraw wspaniale
łączą się z łagodnością dębiny.

Super cena miesiąca 129,50 PLN 

BENRIACH  HEART OF 
SPEYSIDE

Rabat  
30%

Cena regularna 185,00 PLN

Kraj: Szkocja; Region: Highland; 
Producent: GlenDronach;  Poj.: 0,7l; Alk.: 43%

Kraj: Szkocja; Region: Campbeltown;   
Producent: Springbank; Poj.: 0,7l; Alk.: 46%

Kraj: Szkocja; Region: Speyside; 
Producent: BenRiach;  Poj.: 0,70l; Alk.: 40%

MiniDegustator | Oferta obowiązuje od 1 do 30 czerwca 2017r. lub do wyczerpania zapasów.



Irlandzka blended whiskey skomponowana z 25% z destylatów
słodowych (reszta to destylaty zbożowe). Dojrzewała w
beczkach po bourbonie (zbożowa) i po sherry ( jęczmienna)
Aromat słodowy z dobrze wyczuwalnym świeżo mielonym
pieprzem i cytryną. W Ustach słodka, cytrusowa z odrobiną
gałki muszkatołowej.

Super cena miesiąca 87,50 PLN 

WEST CORK  BLENDED 
BOURBON CASK

Rabat  
30%

Cena regularna 125,00 PLN  

To unikalna szkocka whisky zawierająca zarówno destylaty
słodowe jaki i zbożowe, dojrzewana w samym sercu Szkocji,
nad brzegiem jeziora Loch Lomond. Pierwsze wrażenia
zapachowe to słód jęcz- mienny, przechodzący kolejno w
subtelne i słodkie nuty owocowe. W smaku odnajdujemy
pomarańczową marmoladę, jeszcze gorący, świeżo pieczony
chleb do tego świeże i kandyzowane owoce oraz delikatny
posmak imbiru. Finisz delikatnie słodki, pełen gotowanych
owoców z odrobiną przypraw i kwiatów.

Super cena miesiąca 62,99 PLN 

LOCH LOMOND  RESERVE 
BLEND

Rabat  
30%

Cena regularna 89,99 PLN  

To znakomity przykład premium blended whisky ze Szkocji.
Produ- kowana od niemal 160 lat. Ceniona, uniwersalna i
wyjątkowo gładka w smaku, reprezentuje znakomitą jakość w
stosunku do ceny. To mieszanka najlepszych whisky
zbożowych i słodowych wyprodu- kowanych w destylarni Loch
Lomond. Miękka i delikatna, idealna do picia na lodzie lub w
ulubionych drinkach.

Super cena miesiąca 59 PLN 

HIGH COMMISSIONER  
WHISKY

Cena regularna 79,00 PLN 

Kraj: Irlandia; Producent: West Cork Ireland;  Poj.: 
0,7l; Alk.: 40%

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch 
Lomond;  Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch 
Lomond;  Poj.: 0,7l; Alk.: 40%
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Wyśmienity koniak pochodzący z winnic Małej Szampanii,
leżakowany w beczkach z dębiny przez 30 lat (stąd w nazwie
X.O, czyli extra old). Bursztynowa barwa i elegancki, przyjemny
bukiet, w którym wyraźnie zaznaczają się nuty suszonych
owoców z wanilią i pomarańczami w tle. W Ustach jest
finezyjny i bogaty z lekkim akcentem orzechów i suszonych
moreli oraz dotknięciem wanilii.

Super cena miesiąca 830 PLN 

LHERAUD X.O 
EUGENIE 30 YO

Cena regularna 1 150,00 PLN  

Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey to flagowy
trunek destylarni, który powstał w hołdzie dla zamieszkujących
tutaj przed wiekami stad potężnych bizonów oraz niezłomnego
ducha i wielkiej odwagi pionierów kolonizujących tereny
obecnego stanu Kentucky. Starannie destylowany i dojrzewany
przez okres 8-9 lat jest bogaty, złożony i gładki w smaku. Jest
bourbonem typu small batch, kompozycją 30-40 najlepszych,
starannie wyselekcjonowanych beczek, a następnie ręcznie
butelkowany. W tej intensywnie bursztynowej whiskey,
wyczuwamy aromaty wanilii, mięty i melasy. W Ustach
przyjemna słodycz z akcentami brązowego cukru i przypraw
i wyczuwalnymi nutami dębiny, toffi, ciemnych owoców
i anyżu. Finisz jest długi, gładki z wyraźnie wyczuwalną głębią.

Super cena miesiąca 109 PLN 

BUFFALO TRACE

Cena regularna 146,00 PLN

Wyjątkowy Single Cask wydestylowany w listopadzie 2011 roku
i zabutelkowany w lutym 2017roku specjalnie na II edycję
festiwalu Whisky&Friends. Whisky ta dojrzewała w beczce po
bourbonie, po czym na 6 miesięcy trafiła do świeżej beczki po
sherry Pedro Ximenez. Aromat słodkiego torfu z bogactwem
nut wywodzących się ze słodkiego sherry: suszonych owoców,
orzechów, fig. W smaku rodzynki i śliwki, marcepan i cytrusy, a
wszystko to otulone słodyczą torfu. Finisz jest długi, owocowy,
słodki i dymny.

Super cena miesiąca 399 PLN

KILCHOMAN SINGLE CASK 
694/11  PEDRO XIMENEZ

Cena regularna 533,00 PLN

Kraj: USA; Region: Kentucky; Producent: Sazerac;  
Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Kraj: Szkocja; Region: Islay; Producent: Kilchoman;  
Poj.: 0,7l; Alk.: 46%

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac;  
Producent: Guy Lheraud Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 43%
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Wyborny koniak wyprodukowany z białych winogron,
rosnących w winnicach Małej Szampanii niedaleko miasta
Cognac. Dojrzewa przez 10 lat w dębowych beczkach.
Charakteryzuje się złoto- żółtą barwą oraz eleganckimi i lekkimi
aromatami suszonych owoców. W Ustach jest dobrze
zrównoważony i świeży z posmakiem słodkich przypraw.

Super cena miesiąca 285 PLN 

Cena regularna 396,00 PLN

Koniak V.S.O.P (czyli very special old pale) jest leżakowany
w beczkach przez 5 lat. Charakteryzuje się złoto-żółtą barwą
oraz żywymi aromatami z subtelnym akcentem wanilii oraz
owoców cytrusowych. W Ustach jest dobrze wyważony
z dominującą nutą suszonych grejpfrutów oraz muśnięciem
wanilii i cytrusów.

Super cena miesiąca 210 PLN 

Cena regularna 289,00 PLN

Koniak pochodzący z winnic Małej Szampanii, o głębokim
złotożółtym kolorze. Nazwa V.S (z ang. very special) oznacza, że
jest to koniak starzony minimum 2 lata. Lheraud V.S. dojrzewał
w beczkach przez 3 lata. Zarówno w Nosie jak i w Ustach
dominują przyjemne aromaty grejpfruta z subtelną nutką
wanilii oraz dotknięciem śmietanki.

Super cena miesiąca 129 PLN 

Cena regularna 179,00 PLN

LHERAUD V.S.O.P COGNACLHERAUD CUVEE 10 LHERAUD V.S COGNAC

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac;  
Producent: Guy Lheraud Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 42%

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac;  
Producent: Guy Lheraud Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac;  
Producent: Guy Lheraud Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40%
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Pommeau de Normandie jest kompozycją złożoną w trzech
częściach ze świeżego moszczu jabłkowego i jednej części
Calvadosu. Przepisy apelacyjne wymagają minimum 14
miesięcy leżakowania w dębowych beczkach po wymieszaniu
składników. Jednakże Pommeau Louis de pozostaje w dębinie
od 3 do 4 lat aby uzyskać lepszy balans i równowagę przy
swojej zawartości alkoholu. Duże znaczenie ma także dobór
użytych do produkcji najlepszych jabłek aby uzyskać idealny,
niezbyt słodki, a jednocześnie niezbyt ciężki smak.

Super cena miesiąca 71 PLN 

POMMEAU  LOUIS 
LAURISTON

Cena regularna 99,00 PLN

Esplendido to Brandy de Jerez Solera, o średnim okresie
leżakowania 9 miesięcy. Złoto-bursztynowy kolor i łagodny
smak to największe zalety tego znakomitego trunku, pełnego
aromatów Sherry Oloroso i dębowej beczki. Znakomicie miesza
się w różnorodnych drinkach i komponuje z sokami.

Super cena miesiąca 59 PLN 

ESPLENDIDO  SOLERA 
BRANDY

Cena regularna 79,00 PLN

Słodki likier produkowany na bazie soku oraz skórek
sycylijskich cytryn.

Super cena miesiąca 49 PLN 

LIMONCELLO  LIQUORE 
GOLMAR

Cena regularna 68,00 PLN

Apelacja: AOC Pommeau de Normandie; Kraj: 
Francja;  Producent: Louis De Lauriston; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 17%

Apelacja: DO Jerez; Kraj: Hiszpania; Region: Jerez;  
Producent: Garvey; Poj.: 0,7l; Alk.: 36%

Kraj: Włochy; Producent: Zanin;  Poj.: 0,7l; Alk.: 30%
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Kraj: Kanada; Producent: Globefill;  Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Crystal Head to naprawdę wyjątkowa wódka. Dokładna receptura jest tajemnicą firmy, ale
wiadome jest, że bazą do jej produkcji jest kukurydza. Każda kropla Crystal Head filtrowana jest
siedmiokrotnie za pomocą diamentów z Herkimer - bezbarwnych, idealnie czystych, górskich
kryształów. Cały proces produkcji jest certyfikowany jako koszerny. Inspiracją do stworzenia
kształtu butelki były tajemnicze kryształowe czaszki, których pochodzenie i dokładny wiek nie
zostały jak dotąd ustalone. Na świecie jest teraz 8 takich czaszek, a jedna z nich znajduje się
w kolekcji The British Museum. Każda została wyrzeźbiona z pojedynczego kawałka czystego
kryształu bez żadnych dostrzegalnych śladów narzędzi.

Super cena miesiąca 179 PLN 

CRYSTAL HEAD VODKA

Cena regularna 265,00 PLN

Kraj: Hiszpania; Producent: Basque;  Poj.: 0,7l; Alk.: 41,5%

Wódka Basmoon jest alkoholem klasy Premium. Produkowana jest w sposób rzemieślniczy,
tradycyjnymi metodami i pięciokrotnie destylowana. Tworzona na bazie baskijskiego ziemniaka
jest ceniona na całym świecie za swoją wysoką jakość. Ziemniaki do jej produkcji są ręcznie
wyciskane w celu uzyskania maksymalnych walorów smakowych i aromatycznych. W efekcie
delikatna słodycz na podniebieniu równoważy naturalny smak i wyrazistość trunku. Receptura
do produkcji Basmoon została przekazana rodzinie przez włoskiego partyzanta podczas
wojennej zawieruchy i od tamtej pory jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Super cena miesiąca 149 PLN 

BASMOON VODKA

Cena regularna 199,00 PLN
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Kraj: Polska; Producent: Polanin;  Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Wódka PAWLINA to efekt pracy pokoleń. Tajemnej receptury
przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wielkiego kunsztu
wykorzystania wszystkiego co naturalne, tego czym obdarzyła
nas przyroda. Selekcjonowane zboże w połączeniu
z krystalicznie czystą wodą jak i starannie przeprowadzony cały
proces produkcji, a w szczególności destylacji w nowoczesnym
i sterylnym zakładzie. Produkt ponadczasowy, ale na każdą
chwilę i okazję.

Super cena miesiąca 55 PLN 

PAWLINA  VODKA

Cena regularna 79,00 PLN

Kraj: Polska; Producent: Polanin;  Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Wódka DWÓR POLSKI to nawiązanie do najlepszych tradycji
polskiego gorzelnictwa oraz swoiste świadectwo naszego
dziedzictwa narodowego i tożsamości. Wódka typowo polska,
produkowana ze starannie dobranych zbóż i krystalicznie
czystej wody. Jako produkt klasy Premium - idealna do picia jak
i na prezenty, szczególnie dla obcokrajowców.

Super cena miesiąca 55 PLN 

DWÓR POLSKI

Cena regularna 79,00 PLN

Kraj: Polska; Producent: Polanin;  Poj.: 0,5l; Alk.: 40%

Znakomita, polska wódka. Trzykrotnie destylowana kompozycja
wysokiej jakości spirytusu zbożowego
i krystalicznie czystej wody. Wódka bardzo chętnie kupowana
na bankiety i wesela.

Super cena miesiąca 24,5 PLN 

STAROSTA  WÓDKA

Cena regularna 27,50 PLN
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