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Cena regularna: 249 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet biały: Włoskie Love Story

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

Rześkie i świeże Pinot Grigio o jasnosłomkowej
barwie i intensywnym bukiecie świeżych
owoców i białych kwiatów. W Ustach delikatne
i eleganc- kie z dobrze zbalansowanymi nutami
dojrzałych owoców tropikalnych i jabłek.

PINOT GRIGIO BOTTER

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% z odmiany Char-
donnay, leżakowane na osadzie w stalowych
tankach i kontrolowanej temperaturze. Barwa
żywa, intensywna, połyskliwa. W Ustach
typowe dla tej odmiany nuty masła i dojrzałe
owoce południowe. Usta soczyste i dobrze
zbalansowane. Idealnie pasuje do dań rybnych
i owoców morza, świetnie sprawdza się
również jako aperitif.

REDENTORE CHARDONNAY

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

Bardzo przyjemna odsłona szczepu Trebbiano
d’Abruzzo, którego owoce były ręcznie zbierane
i starannie selekcjonowane. Wino dojrzewało
przez 4 miesiące w cementowych tankach.
Barwa żółto--słomkowa, w aromacie najmocniej
wyczuwal- ne intensywne białe kwiaty,
egzotyczne owoce i przyprawy. W smaku
odnajdziemy znakomitą równowagę z dobrze
wyważoną kwasowością, nutami cytrusów i
owoców egzotycznych.

PODERE CASTORANI CADETTO TREBBIANO

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

100% Cortese o jasnej żółto-złotej barwie.
Aromaty bardzo delikatne, cytrusowe,
z miodową końcówką. W Ustach bardzo
przyjemne, świeże, wytrawne i lekko
mineralne. Znakomite do dań na bazie ryżu
i makaronów, ryb oraz lekkich przekąsek.

CORTESE PIEMONTE AMATE

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

100% gron odmiany Trebbiano D’Abruzzo długo
fermentowanych na osadzie. Barwa słomkowa.
Aromat intensywnie owocowy z nutami kwia-
tów pomarańczy, brzoskwini i jagód goi. W
Ustach pełne, zrównoważone, o trwałym
smaku. Świetne do ryb, przystawek i dań
kuchni japońskiej.

FANTINI FARNESE TREBIANO D’ABRUZZO

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

Wino powstało w 100% ze szczepu Vermentino.
Dojrzewało 4 miesiące w stalowych tankach,
a kolejne 2 miesiące w butelce. Barwa
słomkowa. W bukiecie aromaty dzikich kwiatów
i żółtych brzoskwiń. W Ustach delikatne, z nutą
pikanterii i dobrą strukturą. Idealne do białych
mięs, pieczonych ryb
i mięczaków. Znakomite na aperitif.

DOGA D CLAVULE VERMENTINO

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



Cena regularna: 246 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet czerwony: Zakochani w Hiszpanii

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

To młode wino jest kompozycją gron
Monastrell, Tempranillo i Syrah. Intensywnie
purpurowa barwa z fioletowymi refleksami.
Aromat pełen dojrzałych owoców, w smaku
natomiast odnajdziemy dobrą kwasowość,
sporo czerwonych owoców i delikat- nie słodką
taninę. Dobra równowaga i przyjemna
soczystość.

ALCENO JOVEN TINTO

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% ze szczepu
Merlot, fermentowane w beczkach z dębu
amerykań- skiego. Atrakcyjna szata w kolorze
dojrzałej wiśni z purpurowymi refleksami.
W Nosie pełne ekspresji z aromatami wielu
różnych przypraw i dojrzałych, czerwonych
owoców jagodowych. Nuta dębiny nadaje mu
krągłości. W Ustach pełne i rześkie, bardzo
owocowe z posmakiem lukrecji, bardzo
czystymi i dobrze zintegrowanymi taninami.
Dobrze zrównoważone z długim, lekko pieprz-
nym i bogatym finiszem. To dosyć oryginalne
wino świetnie dopełni smaku potraw z królika,
jagnięciny, dorsza i łososia.

ALLOZO MERLOT

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% ze szczepu Syrah
z nasadzeń w regionie La Mancha. Szata barwy
czerwonej wiśni z nutami fuksji. Intensywne
i kompletne aromaty mocno dojrzałych

owoców morwy i żurawiny z nutami
balsamicznymi. W Ustach dobra struktura,
posmak dżemu jagodowego i lukrecji. Pełne
i dobrze zbalansowane z długim finiszem.

ALLOZO SYRAH

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

Młode, niebeczkowane Tinta de Toro,
ukazujące świeżą i soczystą odsłonę tej
odmiany. Piękna, głęboko wiśniowa barwa
z purpurowymi refleksami. Intensywne
aromaty dojrzałych owoców jagodowych z
nutami fiołków. W Ustach dobrze zbudowane,
ze zbalansowaną kwasowością i dosyć
miękkimi jak dla tej odmiany taninami.

COLEGIATA TINTA DE TORO

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

Bardzo przyjemna odsłona Graciano (100%).
To młode wino, leżakowane przez kilka
miesięcy w tankach ze stali nierdzewnej,
a następnie w butelce, odznacza się typową dla
tego szczepu niezwykle intensywną barwą.
W aromacie odnajdziemy przede wszystkim
maliny, jeżyny i dzikie jagody, a w smaku
urzeknie nas dobra struktura, elegancja
i swoista mięsistość. Krągłe, z długim finiszem,
idealnie skomponuje się z wędlinami,
pasztetami i serami.

BUEN BARRIO TINTO GRACIANO

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

Vega del Rio Crianza jest doskonałym winem na
co dzień. Oprócz typowych dla beczkowanych
win aromatów wanilii, lekkości tanin,
zachowuje swoją rześkość i wyraźną
owocowość. Dzięki temu jest dość
uniwersalne. Znakomite do przystawek takich
jak wędliny, warzywa i grzyby z grila, jak
również do mięs smażonych i duszonych. Sery
dojrzewające również są znakomitym
towarzyszem dla tego wina.

VEGA DEL RIO CRIANZA TINTO

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



Cena regularna: 322,99 PLN

Super cena miesiąca: 259 PLN

Pakiet konesera -Tabali

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino wyprodukowane w 100% z odmiany
Cabernet Sauvignon. Po zbiorze, który odbywa
się w połowie maja winogrona przewożone są
winnicy, gdzie owoce są starannie
selekcjonowane. Fermentacja alkoholowa
odbywa się w małych stalowych tankach. Po
tym procesie i po ustabilizowaniu wino
przelewane jest do dębowych beczek, gdzie
podlega starzeniu przez 10 miesięcy. Wino ma
piękny, ciemnoczerwony kolor, jest pełne i
bogate z dużą koncentracją aromatów
czerwonych owoców - porzeczki, truskawek,
śliwek z nutami wanilii. Ma miękkie taniny i
długi finisz.

TABALI RESERVA CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino wyprodukowane ze szczepu Pinot Noir - z
owoców pochodzących z winnic położonych w
dolinie rzeki Limari. W stalowych tankach
najpierw odbywa się tzw. zimna maceracja, po
czym następuje proces fermentacji
alkoholowej. Po niej następuje właściwa
maceracja, która trwa około 5 dni. Tak
przygotowane wino trafia na okres 9 miesięcy
do beczek z francuskiego dębu. Aromaty, które
znajdziemy w tym winie to mieszanka owoców
śliwki, truskawek z lekką nutą wanilii. W Ustach
przyjemne delikatne taniny z dużą ilością
owoców.

TABALI RESERVA PINOT NOIR

TABALI RESERVA SAUVIGNON BLANC

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Kolor wina jest bardzo intensywny -
ciemnoczerwony prawie czarny. W Ustach
eleganckie, złożone z aromatami czarnych
jagód, czekolady z lekką nutą pikantności
(zielony pieprz, typowy dla tej odmiany
winorośli). Miękkie taniny, doskonała proporcja
pomiędzy aromatami dębiny oraz owoców
nadaje mu wytworności, a długi finisz
pozostawia miłe wrażenia na podniebieniu.

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% z gron odmiany
Sauvignon Blanc z winnic ulokowanych w Limari
Valley na północy Chile. (gleby bogate w
aktywne wapno) To Sauvignon Blanc jest
zupełnie inne niż z pozostałych rejonów Chile.
Winogrona zbierane są ręcznie w drugim
tygodniu marca, a fermentacja i dojrzewanie
przebiegają w tankach ze stali nierdzewnej.
Wino o słomkowo - żółtej barwie
z zielonkawymi refleksami, bardzo jasne
i połyskliwe. Intensywny Nos, cytrusowy
i elegancki z nutami papai. W Ustach pełne i
świeże z dobrą kwasowością, która nadaje
winu rześkości i lekkości. Długi i owocowy
finisz.

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino wyprodukowane w 100% ze szczepu
Chardonnay. Owoce pochodzą z plantacji
położonych w dolinie Limari na północy Chile.
Owoce zbierane są ręcznie pod koniec marca.
Zbiór odbywa się do 15 kilogramowych
skrzynek co zapobiega zgniataniu owoców przy
zbiorze i zapewnia winogronom, a w efekcie
winu, znakomitą jakość. W Nosie świeże,
intensywne z miłymi mineralnymi akcentami.
Odrobina cytrusów i świeżego ananasa. Dobrze
zbudowane z przyjemną kwasowością daje
wrażenie świeżości. Długi, przyjemny finisz.

TABALI RESERVA CHARDONNAY

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino ma ciemny, czerwony kolor. W Nosie
aromaty śliwek, dojrzałych wiśni są leciutko
złamane muśnięciem zielonego pieprzu z nutką
wanilii w tle. Wszystko to daje wino niezwykle
eleganckie - w pełni oddające niepowtarzalny
charakter win z Doliny Limari.

TABALI RESERVA SYRAHTABALI RESERVA CARMENERE

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



PASCUAL TOSO ALTA          
CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Argentyna    Producent: Pascual Toso
Rodzaj: Wino     Poj.: 0,75l    Alk.: 14%

Wino skomponowane w 100% z owoców odmiany Cabernet Sau-
vignon zbieranych ręcznie, po osiągnięciu maksimum dojrzałości.
Dojrzewa 12 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu, następnie
leżakuje 6 miesięcy w butelce. Eleganckie i złożone wino,
o harmonijnym bukiecie pełnym czarnych owoców, wanilii
i czekolady. W Ustach wyczuwalne miękkie taniny i posmak
dębu. Długi, bogaty finisz.

Cena regularna 169PLN 

Super cena miesiąca 118,30 PLN 

Rabat

30%
Rabat

30%

PRADOREY 
RESERVA

Kraj: Hiszpania    Producent: Real Sitio    Rodzaj: Wino
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
francuskie- go, 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.

Cena regularna 179PLN 

Super cena miesiąca 125,30 PLN 

Selekcja win z 30% rabatem!

BAROLO 
MASSOLINO

Kraj: Włochy     Producent: Massolino    Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 14%

Barolo jest skomponowane z ręcznie zbieranych gron szczepu Ne-
bbiolo i jako wino najwyższej jakości stanowi chlubę regionu
Serra- lunga d`Alba. Poddawane długiej maceracji, a następnie
leżakowane w dębowych beczkach przez co najmniej 30 miesięcy
i kolejne kilka miesięcy w butelce. Ponieważ winogrona pochodzą
z różnych winnic Serralunga wino wyróżnia się całą gamą
aromatów - od pikantnych przypraw po słodkie, roślinne
i owocowe nuty. W Ustach jest bardzo cieliste i dobrze
zbudowane, ma wspaniały potencjał dojrzewania i idealnie
reprezentuje swoisty charakter regionu. Należy serwować
w temperaturze 18-20°C uprzednio dekantując.

Rabat

30%

Cena regularna 225PLN 

Super cena miesiąca 157,50 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



Kraj: Francja     Producent: Cheval Quancard
Rodzaj: Wino     Poj.: 0,75l    Alk.: 13%

Kompozycja odmian Cabernet Sauvignon (80%)
i Merlot, starzona 6 miesięcy w dębowych
beczkach. Wino o olśniewającej, głęboko
rubinowej szacie, z nutami pigwy, dojrzałych
wiśni i odrobiną tostowanego pieczywa w Nosie.
W Ustach jedwabiste, dobrze zbudowane
i eleganckie. Ciepły i aromatyczny finisz,
pozostawia przyjemny posmak dębiny.

Super cena  miesiąca 65,10 PLN

Cena  regularna 93PLN

Rabat

30%

MAURICE  SCHUELLER  
GEWURZTRAMINER  

VIELLES VIGNES

Kraj: Francja     Producent: Maurice Schueller
Rodzaj: Wino     Poj.: 0,75l    Alk.: 13%

Super cena  miesiąca 62,30 PLN

Rabat

30%

Cena  regularna 89PLN

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

Quinta de Cidrô w tym wydaniu to wino
doskonale zrównoważone o wspaniałej
strukturze i pełnym ciele, kuszące aromatami
czarnych owoców przełamanych wanilią,
tytoniem i czekoladą, ponadto oferujące wielki
potencjał dojrzewania w butelce.

Super cena  miesiąca 62,30 PLN

Rabat

30%

BORGO SCOPETO  
BORGONERO

Kraj: Włochy     Producent: Caparzo    Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 13%

Kompozycja Sangiovese (60%), Cabernet
Sauvignon (20%) i Syrah (20%). Dojrzewanie 18-
24 miesięcy w dębowych beczkach o różnej
pojemności. Bukiet pełny, intensywny, z nutami
skóry i tytoniu. Usta o wyjątkowo bogatej
strukturze, harmonijne i zaskakująco miękkie.
Wybitne wino – znakomity Supertoskan.

Super cena  miesiąca 58,10 PLN

Rabat

30%

Selekcja win z 30% rabatem

QUINTA DE CIDRO 
TOURIGA NATIONAL 

FORTIN PLAISANCE 
SAINT EMILION RED

Wino szczepu Gewurztraminer z alzackich winnic
rosnących na gliniasto-piaszczystych glebach,
czemu zawdzięcza piękne aromaty róż i owoców
liczi. To wyśmienite, aromatyczne wino
o owocowym, roślinnym i pełnym przypraw
bukiecie będzie idealne jako aperitif, ale także
jako towarzysz zarówno ostrych i egzotycznych
dań jak i serów czy deserów. Posiada wspaniały
potencjał przechowywania (10-12 lat). Podawać
mocno schłodzone, w temperaturze 8-9°C.Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.

Cena  regularna 89PLN Cena  regularna 83PLN



ALTAIR 2008

Kraj: Chile    Producent: Vina Altair     Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 14,5%

Altair 2008 jest blendem ręcznie zbieranych gron odmian
Cabernet Sauvignon (82%), Syrah (13%), Carmenere (3%)
i Petit Verdot (2%). Po procesie winifikacji, dojrzewa przez
10 miesięcy w dębowych beczkach – w 50%
z amerykańskiego dębu i 50% z francuskiego. Jest to
zdecydowanie jedna z gwiazd rocznika 2008 w Chile –
o urzekającym bukiecie orientalnych przypraw, nut
balsamicznych, fiołków i jeżyn - typowych dla terroir
Chachapoal Valley. W ustach eleganckie nuty dębu
przeplatają się z leśnymi owocami i gorzką czekoladą.
Finezji dodają miękkie i gładkie taniny. Doskonale
zbalansowana kwasowość zapewnia bogatą strukturę.
To stylowe wino ma wspaniały potencjał starzenia, może
być przechowywane i rozwijać się przez co najmniej 15 lat.
Zadowoli zarówno amatorów jak i prawdziwych znawców
win.

Cena  regularna 415PLN

1+1
Kup jedno, a drugie  

otrzymasz za 1zł

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



BLANTON’S SPECIAL RESERVE
Podstawowa linia bourbonu Blanton’s idealna dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją

przygodę z Single Barrel Bourbon. Trunek o barwie jasnego bursztynu i bogatym aromacie

z przewagą nut kwiatowych z odrobiną wanilii, moreli i przypraw. W smaku akcenty palonego cukru,

cynamonu, wanilii, orzechów i owoców cytrusowych ze słodkim, rodzynkowym finiszem. Leżakuje

średnio 6 lat. Sugerowany sposób podawania: na lodzie lub w drinkach z likierami na bazie owoców.

Rabat

25%

Cena regularna 195 PLN 

Super cena  miesiąca 146,25 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



NIKKA BLENDED 
WHISKY

Kraj: Japonia    Producent: Nikka    Rodzaj: Whisky
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Nikka Whisky Blended to delikatna whisky w typowym, japońskim
stylu. Gładka i intensywnie owocowa, uniwersalna
i bardzo przystępna. Dostępna wyłącznie w Europie!

Rabat

25%

Cena regularna 175PLN 

Super cena miesiąca 131,25 PLN

NIKKA  COFFEY
GRAIN

Kraj: Japonia    Producent: Nikka    Rodzaj: Whisky
Poj.: 0,7l    Alk.: 45%

Nikka Coffey Grain to znakomite whisky, wyprodukowane
z kukurydzy przy użyciu aparatu Coffey’a. Nieco egzotyczny, lekko
owocowy i absolutnie unikalny trunek, dla koneserów
szukających niekonwencjonalnych smaków.

Rabat

20%

Cena regularna 299PLN

Super cena miesiąca 239,20 PLN

SUPER NIKKA
WHISKY RARE OLD

Kraj: Japonia    Producent: Nikka    Rodzaj: Whisky
Poj.: 0,7l    Alk.: 43%

Whisky typu blended. Od czasu kiedy została wypuszczona na
rynek w 1962 roku stanowi z jeden z hitów sprzedażowych Nikki.
Nos pełny i elegancki, z nutami cytrusów. Odrobina aromatów
przypraw, owoców, skóry, słodu i lukrecji. Usta bogate i świeże o
lekko słodkim charakterze (miód i owoce egzotyczne). Finisz
długi, lekko dymny, z nutami imbiru, orzechów włoskich
i migdałów.

Rabat

25%

Cena regularna 239PLN

Super cena miesiąca 179,25 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



Kraj: Irlandia    Producent: The Irishman    Rodzaj: Whiskey
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

W Nosie pikantna i korzenna, z nutą czarnego pieprzu, cynamonu
i brzoskwiń, a także delikatnymi akcentami wanilii i zielonego
jabłka. W Ustach przyprawy, słód, ciemna czekolada, dębina,
smaki charakterystyczne dla beczki po bourbonie, krem
karmelowy. Finisz długi, z wyraźnie wyczuwalnymi nutami dębiny
i toffi.

Rabat

25%

Cena regularna 179PLN 

Super cena miesiąca 134,25 PLN

Kraj: Szkocja    Producent: GlenDronach     Rodzaj: Single Malt
Poj.: 0,7l    Alk.: 43%

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.

Rabat

25%

Cena regularna 235PLN 

Super cena miesiąca 176,25 PLN

Kraj: Szkocja    Producent: Loch Lomond    Rodzaj: Single Malt
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Jest gładka, słodka ale też złożona co odróżnia ją od typowych
whisky single grain. To właśnie użycie słodowanego jęczmienia
i dojrzewanie w najlepszych beczkach z amerykańskiego dębu
dodało jej charakteru i zapewniło doskonałą harmonię smaku
i aromatu. W Nosie aromaty świeżo ściętego jęczmienia, słodu,
biszkoptów, ciastek maślanych pieczonych jabłek z delikatnym
muśnięciem skórki cytryny. W Ustach początek słodki i świeży,
sok ananasowy, słodka wanilia, dębina. Finisz pikantny, korzenny.
Sprzedawana w charakterystycznej, eleganckiej czarnej butelce i
tubie.

Rabat

30%

Cena regularna 139PLN 

Super cena miesiąca 97,30 PLN

LOCH LOMOND 
SINGLE GRAIN

THE IRISHMAN
FOUNDERS RESERVE

GLENDRONACH 12YO

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



LHERAUD V.S 
COGNAC

Kraj: Francja    Producent: Guy Lheraud Cognac    Rodzaj: Cognac
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

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.

Rabat

25%

Cena regularna 179PLN 

Super cena miesiąca 134,25 PLN

LHERAUD V.S.O.P 
COGNAC

Kraj: Francja    Producent: Guy Lheraud Cognac    Rodzaj: Cognac
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

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.

Rabat

25%

Cena regularna 289PLN 

Super cena miesiąca 216,75 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



ROYAL OPORTO COLHEITA  

1977 PORTO

Rabat

30%

Cena regularna 270PLN 

Super cena miesiąca 189,00 PLN

ROYAL OPORTO COLHEITA         

2002 PORTO

Rabat

30%

Cena regularna 116PLN                 

Super cena miesiąca 81,20 PLN

Wzmocnij się w ferie - wina wzmacniane idealne na rozgrzewkę!

ROYAL OPORTO RESERVA  

RUBY PORTO

Kraj: Portugalia    Producent: Real Companhia Velha     Rodzaj: Porto
Poj.: 0,75l    Alk.: 20%

Kompozycja gron typowych dla regionu, zbieranych wyłącznie w po-

siadłości Real Companhia Velha. Wino o eleganckim, owocowym

charakterze, z nutą przypraw korzennych i miękkimi, aksamitnymi

taninami. Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców jagodowych. Długi

finisz i przyjemny posmak.

Rabat

30%

Cena regularna 62PLN 

Super cena miesiąca 43,40 PLN

Kraj: Portugalia    Producent: Real Companhia Velha     Rodzaj: Porto
Poj.: 0,75l    Alk.: 20%

Colheita to znakomitej jakości porto z konkretnego zbioru i rocznika

dojrzewane przez minimum 7 w dębowych beczkach, chociaż

w Real Companhia Velha zwykle trwa to 8 lat. Produkowane tylko

w najlepszych latach, ze starannie wyselekcjonowanych win. Eleganckie i

aksamitne trunki pełne dystyngowanych aromatów suszonych owoców,

orzechów i wanilii. Dostępne wiele, różnych roczników

Kraj: Portugalia    Producent: Real Companhia Velha     Rodzaj: Porto
Poj.: 0,75l    Alk.: 20%

Colheita to znakomitej jakości porto z konkretnego zbioru i rocznika

dojrzewane przez minimum 7 w dębowych beczkach, chociaż

w Real Companhia Velha zwykle trwa to 8 lat. Produkowane tylko w

najlepszych latach, ze starannie wyselekcjonowanych win. Eleganckie i

aksamitne trunki pełne dystyngowanych aromatów suszonych owoców,

orzechów i wanilii. Dostępne wiele, różnych roczników

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



MARSALA SUPERIORE  

DOLCE

Kraj: Włochy     Producent: Baglio    Rodzaj: Marsala
Poj.: 0,75l    Alk.: 18%

Słodkie wino wyprodukowane w zachodniej części Sycylii, w prowincji

Trapani ze szczepów Inzolia, Cataratto i Grillo. Winogrona do produkcji

tego wina były ręcznie zbierane, delikatnie zgniatane i długo fermen-

towane w kontrolowanej temperaturze, a powstałe wino następnie przez

ponad 5 lat dojrzewało w 100 i 150- litrowych beczkach z dębu

słoweńskiego. Wino to było ulubionym trunkiem Garibaldiego – do tej

pory znane jako„Garibaldi Dolce”. Aromaty suszonych owoców, pie-

czonych migdałów i rodzynek. W smaku pełne i łagodne z bardzo

przyjemnym, słodkim finiszem.

Rabat

30%

Cena regularna 54,5PLN 

Super cena miesiąca 38,15 PLN

CHATEAU DE PENA MUSCAT  

DE RIVESALTE 2015

Kraj: Francja    Producent: Cases De Pene    Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 15,5%

Wino produkowane w wytwórni Chateau de Pena na południu Francji.

„Vins Doux Naturels” (naturalne wina słodkie) to specjalność Roussil-

lon. Winogrona odmiany Muscat są zbierane ręcznie wyłącznie rano, w

celu zachowania maksymalnei aromatyczności. Oddzielanie skórek

odbywa się w czasie zbiorów. Piękny złocisty kolor. Intensywny aromat

przywołujący na myśl dojrzałe owoce z nutą wiciokrzewu, gruszki, moreli

i owoców egzotycznych. Lekki posmak cytryny i mięty nadaje mu

świeżości. Bardzo atrakcyjne, kuszące i eleganckie wino. Najle- piej

podawać jako aperitif z tapas, orzeszkami i foie gras. Doskonałe z serem

Roquefort, daniami słodko-kwaśnymi oraz potrawami kuchni

Rabat

30%

Cena regularna 69,99PLN 

Super cena miesiąca 48,99 PLN

Wzmocnij się w ferie - wina wzmacniane idealne na rozgrzewkę!

MOSCATEL DO DOURO

Kraj: Portugalia    Producent: Real Companhia Velha     Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 17%

Wzmacniane wino, wytwarzane w dolinie rzeki Douro z gron szczepu

Moscatel Galego. Fortyfikacja trunku nastepuje poprzez przerwanie

fermentacji za pomocą dodatku brandy. Następnie Moscatel dojrzewa 18

miesięcy w dębowych kadziach. W rezultacie powstaje znakomite,

słodkie wino, pełne kuszących aromatów miodu, skórki pomarańczy i

konfitur owocowych.

Rabat

30%

Cena regularna 51PLN 

Super cena miesiąca 35,70 PLN

tajskiej i indyjskiej.Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



Walentynki – wyjątkowe produkty właśnie dla Niej

RONER HOLLER  
SAMBO

Kraj: Włochy     Producent: Roner
Rodzaj: Likier    Poj.: 0,7l     Alk.: 17%

Cena regularna 107PLN 

Super cena miesiąca
80,25 PLN

LIMONCELLO  
LIQUORE ZANIN

Kraj: Włochy     Producent: Zanin   Rodzaj:
Likier    Poj.: 0,7l     Alk.: 30%

Cena regularna 75PLN 

Super cena miesiąca
56,25 PLN

DOUCE

Kraj: Francja Producent: Distilleries et  
Domaines Prove    Rodzaj: Likier

Cena regularna 155PLN 

Super cena miesiąca
116,25 PLN

RON BARCELO  
CREAM

Kraj: Dominikana Producent: Ron  
Barcello     Rodzaj: Cream    Poj.: 0,7l

Poj.: 0,5l    Alk.: 40% Alk.: 17%

Cena regularna 97PLN 

Super cena miesiąca
72,75 PLN

POMMEAU  
LOUIS  

LAURISTON

Kraj: Francja Producent: Louis De  
Lauriston    Rodzaj: Calvados

Poj.: 0,7l    Alk.: 17%

Rabat

25%
Rabat

25%
Rabat

25%
Rabat

25%
Rabat

25%

Cena regularna 99PLN 

Super cena miesiąca
74,25 PLN

Słodki i kwiatowy likier z czarnego bzu,
o bardzo przyjemnym smaku i aromacie.
Znakomicie smakuje schłodzony lub
w koktajlu z Prosecco

Włoski likier produkowany na bazie soku
oraz skórek sycylijskich cytryn. Owoce
zebrane w najlepszej fazie dojrzałości
zapewniają mu międzynarodową sławę.
Słodki, a zarazem kwaskowy, delikatny
i elegancki z długim, odświeżającym
finiszem.

Kompozycja koniaku z gruszkową eau--de-
vie z najlepszych owoców odmiany
Williams. Ten znakomity, jedwabiście
gładki trunek jest bogaty i pełen
aromatów wanilii, gruszek, dębiny,
przypraw korzennych i karmelu. Podany
na lodzie świetnie pasuje do
czekoladowych deserów i sorbetów
owocowych. Podany wraz z kawą może
także kończyć posiłek.

Egzotyczny i pyszny likier kremowy
zrobiony na bazie rumu Barceló Anejo.
Przepiękny aromat łączący urzekające
nuty kokosa i ananasa z migdałami,
mlekiem, wanilią i akcentem rumu. W
Ustach delikatny, ale bardzo bogaty, długo
utrzymujący się smak. Dobra gęstość
świadcząca o jakości i elegancji.

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

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



GRANDE ABSENTE

Kraj: Francja    Producent: Distilleries et Domaines Prove
Rodzaj: Bitter    Poj.: 0,7l    Alk.:  69%

Grande Absente to kompozycja alkoholu, cukru, wyciągu
z piołunu, anyżu, melisy, mięty i naturalnych barwników. Trunek
charakteryzuje się bardzo intensywnymi aromatami mentolu,
kamfory, świeżego anyżu i przypraw korzennych. Grande Absente
zawiera dużo piołunu, który nadaje mu charakterystycznej
goryczy. Również zawartość alkoholu jest dość wysoka (69%),
a zawartość tujonu w Zielonej Wróżce – najwyższa dopuszczalna
prawnie. To produkt autentyczny, prowokacyjny i wyjątkowy.
Typowy bitter o wysokim alkoholu i wyczuwalnej goryczy.

Rabat

25%

Cena regularna 179PLN 

Super cena miesiąca 134,25 PLN

WILLIAMS KARTON
+ 2 SZKLANKI

Kraj: Włochy     Producent: Roner    Rodzaj: Destylat owocowy    Poj.: 0,2l     Alk.: 40%

Destylat z gruszek uzyskuje się ze starannie wyselekcjonowanych i zbieranych
prosto z drzewa gruszek Williams. Poddawany podwójnej destylacji tradycyjną
metodą w destylatorach bain-marie. Dzięki tej procedurze zachowuje się
naturalny owocowy aromat, zapewniając powstanie wysokiej klasy brandy. Eau-
de-vie o zawartości alkoholu 70% jest przechowywana w kadziach z nierdzewnej
stali, gdzie uzyskuje nie zmieniony, naturalny zapach świeżych gruszek. Po 12-to
miesięcznym procesie dojrzewania, podczas którego destylat osiąga optymalną
jakość i nabiera słodkości, roztwór o wysokiej zawartości alkoholu poddawany jest
filtracji i ostatecznie butelkowaniu. Zarówno w smaku jak i w zapachu
charakteryzuje się wspaniałymi, ekskluzywnymi aromatami dojrzałych gruszek
Williams.

Rabat

25%

Cena regularna 119PLN 

Super cena miesiąca 89,25 PLN

Walentynki – wyjątkowe produkty właśnie dla Niego

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.



RON BARCELO GRAN  
PLATINUM

Kraj: Dominikana    Producent: Ron Barcello     Rodzaj: Rum
Poj.: 0,7l     Alk.: 37,5%

Wyjątkowa kompozycja najlepszych rumów z Dominikany,
cierpliwie starzona w dębowych beczkach, a następnie dokładnie
filtrowana aby uzyskać krystaliczną przejrzystość trunku. Rum o
bardzo ciekawych aromatach zielonych jabłek i eukaliptusa,
świeży, a jednocześnie bardzo złożony. W finiszu posmak
różowego pieprzu i eukaliptusa wzmocniony nutami owoców
cytrusowych. Znakomicie smakuje sam i niezwykle wzbogaca
smak koktajli. Serwowany w najlepszych barach świata.

Rabat

25%

Cena regularna 115PLN 

Super cena miesiąca 86,25 PLN

CALVADOS FINE LOUIS  
LAURISTON

Kraj: Francja     Producent: Louis De Lauriston    Rodzaj: Calvados
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Młody, niezwykle aromatyczny Calvados, leżakowany przez 2 lata
w dębowych beczkach. Pełen owocowych aromatów,
o intensywnym posmaku jabłek i gruszek. Może być
serwowany„on the rocks”, lub jako dodatek do koktajli. Świetnie
sprawdza się również w kuchni.

Rabat

25%

Cena regularna 129PLN 

Super cena miesiąca 96,75 PLN

CAVALLINA BIANCA 
18  BLEND

Kraj: Włochy     Producent: Zanin    Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l     Alk.: 41,5%

Bazą tego trunku jest jego młodsza siostra, Cavallina Bianca Blend
4. Cavallina Bianca Blend 18 starzona jest przez minimum
18 miesięcy w niewielkich, dębowych beczkach. Nadają one
grappie ciemniejszy odcień i aromatyczne nuty dębowe. Ma kolor
ciemnego bursztynu i delikatny aromat czerwonych owoców. W
smaku jest łagodna i ak- samitna. Serwować bez dodatków, na
lodzie lub pod lodem. Dodana w niewielkiej ilości wspaniale
dopełnia smak kawy.

Rabat

25%

Cena regularna 119PLN 

Super cena miesiąca 89,25 PLN

Walentynki - dla niego

Oferta obowiązuje od  1  do  28  lutego 2017 r. lub do  wyczerpania zapasów.


