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Wino o żółto - złotej barwie z delikatnymi 

zielonymi refleksami. W nosie intensywnie 

owocowe. Ze swoim delikatnym, świeży  

smakiem i aromatycznym bukietem, idealnie 

komponuje się z sałatka i, ale też doskonale 

sprawdza się pite iędzy posiłka i. Podawać  

z rybami (wprost idealne do gotowanego 
szczupaka w korzennym sosie), iały  ięse , 
lekkimi przystawkami i sałata i. To wino 

idealnie ędzie rów ież pite samodzielnie - dla 

orzeźwie ia na tarasie lub po wysiłku 

sportowym. Należy je serwować  

w temperaturze 9°C 

Sauvignon Blanc Reserva to wino powstałe ze 

zbieranych wczesnym rankiem, staranie  

selekcjonowanych owoców. Charakteryzuje się  

jas osło kową arwą i intensywnymi 

aromatami ananasa, brzoskwini i owoców 

cytrusowych. W ustach jest świeże, o dobrej 

strukturze i mineralnym charakterze, finisz jest 

zaskakują o delikatny i owocowy. Doskonale 

komponuje się z rybami, owocami morza  

i sałata i. Serwować s hłodzo e  

w temperaturze 10-12°C. 

100% Albarino z hiszpańskiego Rias Baixas. 

Błysz zą a, sło kowożółta barwa z zielonymi 

refleksami. Aromat iały h kwiatów, ananasa, 

gruszki z odro i ą cytrusów. W smaku świeże,  
z do rą kwasowoś ią i nutami cytrusów, 

zielonego ja łka i wiosennych kwiatów. 

Znakomite do przystawek, sushi, owoców 

morza, ryb i drobiu. 

Wino w pięk y  sło kowy  kolorze,  

o intensywnym i złożo y  kwiatowym 

aromacie ze świeży i nutami owocowymi 

brzoskwini i melona. Wino- grona odmiany 

Viosinho, Rabigato, Fernao Pires i Moscatel 

tło zo e są w prasie pneumatycznej. 

Fermentacja odbywa się w stalowych tankach, 

w kontrolowanej temperaturze. Wino 

pozostaje w tankach aż do butelkowania. Peł e 

smaku i owo owoś i. Ożyw za kwasowość 

zapewnia długą i odświeżają ą koń ówkę. 

Cena regularna:    247,99 PLN 

Super ce a iesiąca:   PLN 

Znakomite, delikatne wino zbudowane z gron 

Fernão Pires (60%), Arinto (30%) i Moscatel 

(10%). Świeże aromaty owoców tropikalnych  

i cytrusów z akcentami marakui. W ustach 

rześkie, krągłe, lekko mineralne i bardzo 

przyjemne. Idealne do przystawek, 

grillowanych ryb, skorupiaków i iały h ięs. 

Rześkie i świeże Pinot Grigio o jas osło kowej 
barwie i intensywnym bukiecie świeży h 

owoców i iały h kwiatów. W ustach delikatne 

i eleganckie, z dobrze zbalansowanymi nutami 

dojrzały h owoców tropikalnych i ja łek. 

Apelacja: Wagram; Kraj: Austria; Region: 

Wagram; Producent: Heiderer Mayer; Poj.: 

0,75l; Alk.: 12% 

HEIDERER GRUNER VELTLINER 
STRAWANZER 

Apelacja: DO Rias Baixas; Kraj: Hiszpania; 

Region: Rias Baixas; Producent: Paco & Lola; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

PACO & LOLA VINA VEDRA 
ALBARINO 

Apelacja: Vinho Regional Lisboa; Kraj: 

Portugalia; Region: Lisboa; Producent: Vidigal; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

PORTA 6 BLANCO 

CASAS PATRONALES RESERVA 
SAUVIGNON BLANC 

Apelacja: DOC DOURO; Kraj: Portugalia; Region: 

Douro; Producent: Royal Oporto; Poj.: 0,75l; 

Alk.: 14% 

EVEL DOURO WHITE 

Apelacja: IGT Veneto; Kraj: Wło hy;Region: 

Veneto; Producent: Botter; Poj.: 0,75l; Alk.: 
12% 

PINOT GRIGIO BOTTER 

Apelacja: DO Valle del Maule; Kraj: Chile; 

Region: Maule Valley; Producent: Casas 

Patronales; Poj.: 0,75l; Alk.: % 

Niech żyje świeżość 



To Montepulciano z Abruzji charakteryzuje się 

głę oką, ru i ową szatą z fioletowymi 

refleksami. W bukiecie pokazuje głów ie 

owocowe aromaty, a usta są wytrawne i peł e. 

Bardzo przyjemne, krągłe i uniwersalne  

w połą ze ia h kulinarnych wino. 

Wino to jest zbudowane na bazie szczepu 

Sangiovese (70%) uzupeł io ego Merlotem 

(30%). Barwa mocno rubinowa. Aromat 

intensywny z przewagą nut owocowych: wiś i  
i śliwek z odro i ą wanilii. W ustach iękkie, 
łagod e, harmonijne. Świet e do tłustszy h 

wędli , salami, serów czy dań na bazie 

czerwonego ięsa. 

Do produkcji tego wina użyto wyłą z ie rę z ie 

zbieranych gron odmiany Aglianico. 40% wina 

dojrzewała w beczkach powtórnego uży ia 

przez 10 iesię y. Barwa łysz zą a, czerwona 

z fioletowymi refleksami. Aromat intensywny  

z wyczuwalnymi akcentami kwaś y h wiś i,  
z odro i ą wanilii i innych przypraw. W ustach 

dobra struktura, krągła tanina i balsamiczny, 

długi finisz. Bardzo uniwersalne w połą ze ia h 

kulinarnych; znakomite do wszelkich ięs  

i dojrzewają y h serów. 

Znakomite 100% Negroamaro del Salento  

z winnic umiejscowionych w prowincji Taranto. 

Zbiory yły prowadzone rę z ie z bardzo 

stara ą selek ją. Dojrzewanie przez pół roku 

w dę owy h 500-litrowych beczkach. Bardzo 

przyjemne wino o ład ej, intensywnie 

czerwonej barwie i typowym aromacie peł y  

owoców z przewagą zereś i. W ustach peł e, 
harmonijne z delikatnie zaz a zo ą pika terią. 

Bardzo uniwersalne, pasuje do wielu ięs y h 

dań. 

Cena regularna:    244,49 PLN 

Super ce a iesiąca:   PLN 

100% Primitivo zebranego rę z ie w winnicach 

niedaleko iejs owoś i Carosino w prowincji 

Taranto, miejscu o bardzo wysokiej śred iej 
temperaturze oraz ałej iloś i deszczu. 

Tradycyjna winifikacja, podczas której moszcz 

pozostaje w kontakcie ze skórkami przez 8 do 

12 dni. Dojrzewanie astępuje w dę owy h 

beczkach i trwa 6 iesię y. Barwa jest 

rubinowa z fioletowymi refleksami. Intensywny 

aromat owocowy z przewagą śliwek i wiś i.  
W ustach jest peł e, iękkie, ład ie 

zrów oważo e i łatwe do picia. Świet e do 

czerwonych ięs, dziczyzny i dojrzały h serów. 

Wino skomponowane w 100% z odmiany 

Dolcetto, o intensywnie rubinowym kolorze  

z fioletowymi refleksami. Bukiet pełe  

owocowych aromatów, bogaty i peł y. Usta 

wytrawne, ale gładkie i aksamitne,  

z odpowied ią kwasowoś ią i długi , 
eleganckim finiszem. 

Apelacja: DOC Montepulciano D’A ruzzo;Kraj: 

Wło hy; Region: Veneto; Producent: Botter; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

MONTEPULCIANO D`ABRUZZO 
CALEO 

Apelacja: DOC AGLIANICO DEL VULTURE; Kraj: 

Wło hy; Region: Campania; Producent: 

Farnese; Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

PIPOLI AGLIANICO DEL VULTURE 

Apelacja: IGP; Kraj: Wło hy; Region: Puglia; 

Producent: Tenuta Valleselle Tinazzi; Poj.: 

0,75l; Alk.: 13,5% 

MASSERIE CIVITELLA PRIMITIVO 
DEL SALENTO 

 

ORTONESE PUGLIA SANGIOVESE 
MERLOT FARNESE 

Apelacja: IGP; Kraj: Wło hy; Region: Puglia; 

Producent: Tenuta Valleselle Tinazzi; Poj.: 

0,75l; Alk.: 14% 

MASSERIE CIVITELLA 
NEGROAMARO DEL SALENTO 

Apelacja: DOC Dolcetto d’Al a; Kraj: Wło hy; 

Region: Piemont; Producent: Volpi Piemont; 
Poj.: 0,75l; Alk.: 12% 

DOLCETTO D’ALBA VOLPI 

Apelacja: IGT; Kraj: Wło hy; Region: Puglia; 

Producent: Farnese; Poj.: 0,75l; Alk.: 12% 

Włoska sielanka 



Arogancka Ża a w modnej wersji eko! 

Organiczny Ribet White to 100% najlepszych 

owoców odmiany Chardonnay. 20% wina 

fermentuje w beczkach z dę u 

a erykańskiego, reszta w stalowych kadziach. 

Następ ie dojrzewają oddzielnie na osadzie 

przez 3 iesią e, po czym są mieszane.  
To Chardonnay o jas ozłotej szacie, ze 

sło kowy i refleksami. W nosie eleganckie 

aromaty ananasa, orzechów laskowych i pigwy, 

z delikatnymi nutami wanilii i tostów. Usta 

bogate, nieco mineralne, wyczuwalne owoce 

tropikalne i lekko aśla y posmak. Wino 

organiczne. 

To jasne i połyskliwe Sauvignon Blanc (100%)  

W nosie eksploduje iesza ką owocowych 

aromatów: rzoskwiń, ananasów, liczi, 

grejpfruta, agrestu i świeży h ziół z lekką utą 

wanilii i dymu. Usta owocowe, z dobrze 

z ala sowa ą kwasowoś ią. Polecane do 

skorupiaków, owoców morza, sałat  
i szparagów. 

Głę oko purpurowa szata z granatowymi 

refleksami. W nosie lekko pikantne  

i balsamiczne nuty ewoluują po 

napowietrzeniu w aromaty czarnej porzeczki, 

drewna z humidora i fiołków. Finisz długi, 
tostowy z posmakiem dę u i wanilii. Usta 

aksamitne, z iękki i taninami. Dosko ałe do 

grillowanych ięs, dziczyzny, wołowego 

gulaszu oraz aromatycznych twardych serów. 

Ribet Pink to 100% szczepu Syrah o lekko 

wiś iowy  odcieniu różu i połyskliwej szacie. 

W Nosie intensywne aromaty wiś i, zereś i, 
toffi i czerwonych kwiatów ewoluują w iękkie 

nuty kandyzowanych owoców. Usta bogate  

i dobrze zbalansowane o owocowym 

charakterze, z długi , rześki  finiszem. 

Najlepsze w temperaturze 12 stopni z lekkimi 

daniami, grillowanym ięse , sałata i, 
drobiem, rybami, pastą alla Carbonara  

i iękki i serami. Idealne wino na lato. 

Cena regularna:    328,50 PLN 

Super ce a iesiąca:   PLN 

Głę oka, purpurowa barwa, z rubinowymi 

refleksami. W nosie intensywny aromat czarnej 

porzeczki i innych ciemnych owoców z nutami 

kawy, pieprzu i wanilii. Usta peł e i iękkie. 

Wyczuwalne nuty tostów i wanilii w finiszu. 

Polecane do szlachetnych czerwonych ięs, 
dziczyzny i aromatycznych serów. Odpowiednio 

przechowywane ma pote jał sięgają y 8 lat. 

Wino o głę okiej, purpurowej barwie  

z intensywnymi owocowymi aromatami.  

Na podniebieniu jedwabiste o dobrze 

zrów oważo y h i słodkawy h taninach. 20% 

wina leżakuje 4 iesią e w beczkach z dę u 

francuskiego. W nosie kwintesencja zapachu 

czarnej porzeczki z nutkami jagód, pieprzu  

i tytoniu. Znakomicie pasuje do duszonej 

wołowi y, gulaszu, twardych serów oraz do 

wszelkiego rodzaju makaronów  

w aromatycznych, pomidorowych sosach. 

Ciekawą propozy ją jest kompozycja z deserami 

z gorzkiej czekolady. 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

ARROGANT FROG CHARDONNAY 
ORGANIC WILD LILY PAD 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

ARROGANT FROG SHIRAZ CROAK 
ROTIE 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

CHATEAU ARROGANT FROG 
LIMOUX ROUGE 

 

ARROGANT FROG SAUVIGNON 
BLANC RIBET 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

ARROGANT FROG RIBET ROUGE 
RURAL ORGANIC 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

ELEGANT FROG CABERNET 
SAUVIGNON 

Apelacja: Vin de Pays d’O ; Kraj: Francja; 

Region: Langwedocja; Producent: Paul Mas; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 12% 

Żabi urok Langwedocji  



Apelacja: DOCG Chianti Classico; Kraj: Wło hy; Regio : 
Toskania; Producent: Barone Ricasoli; Poj.: 0,75l; Alk.: % 

Podstawą tego wina jest o zywiś ie Sangiovese (80%) 

uzupeł io e Merlot (15%) oraz Cabernet Sauvignon (5%). 

Kompozycja dojrzewała przez 16 iesię y w beczkach o róż ej 
poje oś i, a astęp ie 3-6 iesię y w butelce. Intensywnie 

rubinowy czerwony kolor. W nosie delikatne i eleganckie  
z pikantnymi nutami dzikich jagód, wiś i i akcentem wanilii.  

Na podniebieniu słodkie i harmonijne taniny w dosko ałej 
równowadze z kwasowoś ią. Długi finisz z przyjemnymi tonami 

a yżku. 

Cena regularna 99 PLN 

Apelacja: DOC Trydent/Górna Adyga; Kraj: Wło hy; 

Region: Suditrol-Alto Adige; Producent: Erste + Neue; Poj.: 0,75l; 

Alk.: 13% 

Wyjątkowe Chardonnay z Górnej Adygi. Długa i powolna 

fermentacja oraz sied io iesię z e dojrzewanie w duży h 

beczkach pozwoliło uzyskać u ikal ą jakość. Aromat pełe  nut 

owoców egzotycznych, wanilii i przypraw. W smaku peł e, 
oleiste i intensywne, o długi  potencjale leżakowa ia. Świet e 

do ryb, owoców morza, drobiu i dań kuchni azjatyckiej. 

Cena regularna 109 PLN 

Apelacja: DOC Trydent/Górna Adyga; Kraj: Wło hy; 

Region: Suditrol-Alto Adige; Producent: Erste + Neue; Poj.: 0,75l; 

Alk.: 13% 

Urzekają e aromatem wino skomponowane w 100% ze szczepu 

Sauvignon Blanc. Dojrzewało przez 7 iesię y w duży h 

beczkach, tak by za hować typowy dla tej odmiany owocowy 

charakter przy jednoczesnym wzbogaceniu struktury. Barwa 
sło kowa. Wielowarstwowy bukiet, w którym odnajdujemy 

bogactwo nut owoców egzotycznych i świeżo skoszonej trawy. 

W ustach pięk ie zachowana kwasowość i świeżość, z długi , 
harmonijnym finiszem. Znakomite do ryb, owoców morza, 

szparagów, a także sałatek – idealne połą ze ie to sałata  

z fe kułe  i kozim serem 

Cena regularna 109 PLN 

Rabat 

30% 
Rabat 

30% 
Rabat 

30% 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  
 

BROLIO CHIANTI 
CLASSICO RICASOLI 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

 

PUNTAY CHARDONNAY 
E&N 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 
 

PUNTAY SAUVIGNON 
E&N 



Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; 

Producent: Pascual Toso; Poj.: 0,75l; Alk.: 14% 

Wino skomponowane w 100% ze szczepu Syrah. Winogrona 

zbierane są rę z ie, kiedy grona osiąg ą maksimum dojrzałoś i  
i ają ajwiększy pote jał. Alta Reserva dojrzewa w beczkach 

pierwszego uży ia z a erykańskiego dę u przez 12 iesię y, 
astęp ie 6 iesię y w butelce. Wino o głę oki  czerwonym 

kolorze z fioletowymi refleksami. Charakterystyczne dla szczepu 

Syrah pieprzne aromaty łą zą się z nutami wanilii i kokosa.  

W ustach gładkie, słodkie taniny świet ie ko po ują się  

z ostrym i zdecydowanym charakterem Syraha. Wszystko to 

daje nam wino złożo e i eleganckie, o bardzo długi  finiszu. 

Cena regularna 169 PLN 

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; 

Producent: Pascual Toso; Poj.: 0,75l; Alk.: 14% 

Limitowana edycja legendarnego już Malbeca Toso. Wino  

o głę okiej, rubinowej i połyskliwej szacie. W nosie peł e 

aromatów czarnych owoców, jagód, jeży , śliwek i papryki,  

z nutami pieprzu i przypraw korzennych. Usta doskonale 

zbalansowane o znakomitej strukturze, iękki h taninach  
i soczystym, owocowym finiszu. 

Cena regularna 71 PLN 

Apelacja: Barossa Valley; Kraj: Australia; Region: Barossa Valley; 

Producent: Chateau Tanunda; Poj.: 0,75l; Alk.: 15% 

To klasyczna dla francuskiego Bordeaux kompozycja szczepów 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot. Dojrzewało ok. 16 

iesię y w beczkach z dę u francuskiego. Aromat czarnej 

porzeczki, fiołków, drzewa cedrowego, oliwek, pieprzu  

i odrobiny tytoniu. W smaku jest harmonijne i eleganckie, 
owocowe z wyraź y i akcentami porzeczki, liś i tytoniu  

i czarnego pieprzu i ład ie podkreślo ą dę i ą. Finisz jest 

finezyjny i wyjątkowo długi. 

Cena regularna 122 PLN 

Rabat 

30% 
Rabat 

30% 
Rabat 

30% 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  
. 

PASCUAL TOSO 
ALTA RESERVE SYRAH 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  
 

PASCUAL TOSO 
MALBEC LIMITED 

EDITION 

Super ce a iesiąca ,  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  
 

TANUNDA 
THE THREE GRACES RED 

BLEND 



BARBEITO MADEIRA 
5 YO ISLAND RICH 

RESERVA 

Kraj: Portugalia; Region: Madeira; Producent: 

Barbeito Madeira; Poj.: 0,75l; Alk.: 19% 

Słodka madera o pięk ej złotej szacie, skom- 

ponowana z odmiany Tinta Negra, leżakowa a 

w beczkach z dę u francuskiego przez 5 lat. 

Wyczuwalne aromaty suszonych owoców, 

orzechów i igdałów. W smaku przyjemnie 
zbalansowana kwasowość, nuty owoców 

cytrusowych i iękki, świeży finisz. Dosko ały 

digestif i świet y towarzysz deserów, 

puddingów, serów i karmelizownych owoców. 

Super ce a iesiąca 54 PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

Cena regularna 69,99 PLN 

BARBEITO MADEIRA 
5 YO RAINWATER 

MEDIUM DRY 

Kraj: Portugalia; Region: Madeira; Producent: 

Barbeito Madeira; Poj.: 0,75l; Alk.: 19% 

Półwytraw a madera o jas ozłotej szacie, 

skomponowana z odmiany Tinta Negra, 

leżakowa a w beczkach z dę u francuskiego 

przez 5 lat. Wyczuwalne aromaty cytrusów  

i suszonych owoców z delikatnymi kwiatowymi 
nutami w tle. Gładka i krągła w smaku,  

o przyjemnym, śred io intensywnym finiszu. 

Dosko ała na aperitif oraz do serów i innych 

tapas. 

Super ce a iesiąca 54 PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

Cena regularna 69,99 PLN 

BARBEITO MADEIRA 
5 YO VERAMAR 

MED SWEET 

Kraj: Portugalia; Region: Madeira; Producent: 

Barbeito Madeira; Poj.: 0,75l; Alk.: 19% 

Półsłodka madera o bursztynowej szacie, skom- 

ponowana z odmiany Tinta Negra i leżakowa a 

przez 5 lat w beczkach z dę u francuskiego. 

Wyczuwalne kwiatowe aromaty, z utą 

dojrzały h cytrusów i skórki po arań zy. 
Idealnie zbalansowana słody z z do rą 

kwasowoś ią. Eleganckie wino, z przyjemnym 

posmakiem. Świet e jako digestif lub kompan 

suszonych owoców, deserów, serów  

i wędzo ej szynki. 

Super ce a iesiąca 54 PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

Cena regularna 69,99 PLN 

BARBEITO MADEIRA 
5 YO ISLAND DRY 

RESERVA 

Kraj: Portugalia; Region: Madeira; Producent: 

Barbeito Madeira; Poj.: 0,75l; Alk.: 19% 

Wytrawna madera skomponowana z odmiany 

Tinta Negra, leżakowa a w beczkach z dę u 

francuskiego przez 5 lat. Jasnobursztynowa 

szata i przyjemne aromaty suszonych owoców  

i herbatników aśla y h. W ustach czysta  
i świeża, z długi , aromatycznym finiszem. 

Dosko ała na aperitif oraz do przekąsek: 

solonych orzeszków, serów, oliwek i innych 

tapas. 

Super ce a iesiąca 54 PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

Cena regularna 69,99 PLN 



Kraj: Japonia; Region: ; Producent: Nikka; Poj.: 0,7l; Alk.: 43% 

Whisky mieszana stworzona na ześć Rity Taketsuru. Jedna  

z klasycznych marek Nikki w Japonii, od czasu jej wprowadzenia 

na rynek w 1962 roku stanowi hit sprzedażowy. W nosie 

elegancka z nutami szałwii, śliwki mirabelki, kwiatów, skóry, 

dę i y i przypraw. W ustach iękka i zrów oważo a, miód 

lawendowy, wanilia, mleko igdałowe, popiół, słodowa y 

ję z ień z akcentem soli, pianek marshmallow i fiołków. Finisz 

łagod y i iękki z lekko dy ą utą, akcentem świeżo ś iętej 
trawy i a yżku. 

Cena regularna 239 PLN  

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

NIKKA SUPER 

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

46% 

12-letnia whisky single malt, która swą azwę wzięła od ajwiększej 
wyspy z ajdują ej się na jeziorze Loch Lomond. Inchmurrin nazywana 

jest trawiastą wyspą i taka jest też ta whisky peł a delikatnych, 

orzeźwiją y h rośli y h i trawiastych nut. Zawdzię za to po zęś i 
destylacji w specjalnych alembikach tzw. inchmurrin stills, których górna 

zęść przypomina kolu ę rektyfika yj ą. Whisky została 

skomponowana z destylatów dojrzewają y h w trzech typach beczek - 

po bourbonie, ponownego apeł ie ia (refill) i ponownie wypalonych 

(recharred). Nie yła filtrowana na zimno. Aromat świeży, owocowy  

z nutami landrynek, słodkiego toffi i akcentami świeżo ś iętego siana.  

W smaku po arań ze, brzoskwinie i morele, które prze hodzą  

w kremowe krówki i wa ilię. Śred io długi, pieprzny finisz. 

Cena regularna 285 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

INCHMURRIN 12 YO 
SINGLE MALT 



Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch Lomond; Poj.: 

0,7l; Alk.: 40% 

Loch Lomond Original to whisky single malt bez określe ia 

wieku z połud ia Highland, która po połą ze iu destylatów 

trafiła jeszcze na pewien czas do wybranych, najlepszej jakoś i 
beczek w celu uzyskania harmonii i równowagi. Jest elegancka  

i gładka. Aromat skóry, wrzosu, słodu i dę i y. W smaku słodka, 
kremowa z akcentem orzechów i cytrusów. Finisz łagod y, 
cytrusowo - słodowy. 

Cena regularna 159,99 PLN 

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch Lomond; Poj.: 

0,7l; Alk.: 46% 

12-letnia torfowa whisky single malt z destylarni Loch Lomond. 

Jest ko pozy ją whisky destylowanych w tradycyjnych 

alembikach i unikalnych o prostej szyi, których górna zęść 

przypomina kolu ę rektyfika yj ą. Dojrzewanie od ywało się 

w kombinacji beczek z a erykańskiego dę u: refill bourbon  
i ponownie wypalanych. W zapachu wyraź e aromaty tlą ego 

się dymu torfowego, syropu waniliowego i tłu zo ego pieprzu. 

W ustach słodka, medyczno-torfowa, z nutami wędzo ego 

boczku, ziaren palonej kawy, goździków i a yżu. Rozgrzewają e 

nuty przypraw dobrze ko po ują się z akcentami tofii, 

zielonych ja łek i gruszek. W długi  finiszu tłusty torfowy dym i 

cytrusowe nuty chmielu i agrestu. Nazwa Inchmoan pochodzi 

od wyspy z ajdują ej się na jeziorze Loch Lomond. 

Cena regularna 255 PLN 

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch Lomond; Poj.: 

0,7l; Alk.: 40% 

To unikalna, dobrze zrów oważo a szkocka whisky blended 

klasy premium zawierają a zarówno destylaty słodowe jaki  

i z ożowe, dojrzewana w samym sercu Szkocji, nad brzegiem 

jeziora Loch Lomond. Pierwsze wraże ia zapachowe to słód 

ję z ie y, prze hodzą y kolejno w subtelne i słodkie nuty 
owocowe. W smaku odnajdujemy po arań zową ar oladę, 
jeszcze gorą y, świeżo pieczony chleb do tego świeże  

i kandyzowane owoce oraz delikatny posmak imbiru. Finisz 

delikatnie słodki, pełe  gotowanych owoców z odro i ą 

przypraw i kwiatów. 

Cena regularna 89,99 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

LOCH LOMOND 
RESERVE BLEND 

Super ce a iesiąca ,  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

LOCH LOMOND 
ORIGINAL 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

INCHMOAN 12 YO 
SINGLE MALT 



Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch Lomond;  Poj.: 

0,7l; Alk.: 40% 

Highland Baron - to uniwersalna i bardzo przystęp a whisky 

blended z destylarni Loch Lomond skomponowana z destylatów 

słodowy h i z ożowy h dojrzewanych w beczkach  

z a erykańskiego dę u.  Delikatna i zaskakują o gładka, z lekką 

słody zą karmelu i owoców. 

Cena regularna 69,00 PLN 

Super ce a iesiąca PLN 

HIGHLAND BARON 

Cena regularna 65,00 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

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

40% 

Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey to starannie 

destylowany i dojrzewany przez okres 8-9 lat jest bogaty, 

złożo y i gładki w smaku. Jest bourbonem typu small batch, 

skomponowanym z ok. 30-40 starannie wyselekcjonowanych 

beczek, a astęp ie rę z ie butelkowany. W tej intensywnie 

bursztynowej whiskey, wyczuwamy aromaty wanilii, ięty  

i melasy. W ustach przyjemna słody z z akcentami rązowego 
cukru, przypraw i wyczuwalnymi nutami dę i y, toffi, ciemnych 

owoców i a yżu. Finisz jest długi, gładki z wyraź ie wy zuwal ą 

głę ią.  

Cena regularna 159,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

BUFFALO TRACE 

Cena regularna 146,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Kraj: Szkocja; Region: Speyside; Producent: BenRiach; Poj.: 0,7;  

Zaw. Alk. 40% 

Heart of Speyside, czyli serce Speyside - regionu, gdzie powstaje 

ten bardzo przystęp y Single Malt, który przez ok.  

6 lat dojrzewał w beczkach po bourbonie i virgin oak. 

Bursztynowo-złota barwa oraz świeże aromaty wrzosu, owoców 

oraz słodki h nut miodu i orzechów z odcieniem dę u w tle.  

W ustach tworzy świeżą i żywą ko i a ję: akcenty owoców, 

miodu i wrzosu z do ieszką przypraw wspaniale łą zą się  

z łagod oś ią dę i y.  

Cena regularna 185,00PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

BENRIACH HEART  
OF SPEYSIDE 

30% 



Kraj: Irlandia; Region: ; Producent: The Irishman; Poj.: 0,7l; Alk.: 

43% 

12-letni potrójnie destylowany single malt, który dojrzewał  
w świeży h beczkach po Bourbonie (1st-fill) Pierwsza edycja tej 

whiskey powstała we wrześ iu 2013 roku. Od tego czasu co 

roku wybierane są tylko najlepsze beczki, których zawartość 

trafia do maksymalnie 6000 butelek rocznie. Whiskey nie jest 
filtrowana na zimno. W nosie bardzo bogata, słodkie nuty 

wanilii, przypraw, cynamonu, nalewki z goździków 

zrów oważo e aromatami ja łek, gruszek, zwęglo ego drewna 

i świeżo ś iętego siana. W ustach oleista i bogata, peł a 

słody zy wanilii, delikatnie wzmocnionej przez akcenty czarnego 

pieprzu, prze hodzą a astęp ie w smaki soczystych owoców, 

nuty trawiaste i z ożowe. Finisz z długo utrzy ują y  się 

soczystym smakiem ję z ie ia, dę i y, ś ieta kowy h krówek 

i ciemnej czekolady. 

Cena regularna 325 PLN 

Kraj: Irlandia; Region: ; Producent: The Irishman; Poj.: 0,7l; Alk.: 

40% 

Jest jednym z ciekawszych dostęp y h na rynku potrójnie 

destylowanych irlandzkich single maltów. Został 
skomponowany z destylatów, które dojrzewały w beczkach po 

bourbonie i beczkach po sherry Oloroso. Każdy rozlew 

limitowany jest do maksymalnie 6000 butelek. Każda butelka 
zawiera numer rozlewu (tzw. batch number) To lekka i gładka 

whiskey. W nosie aromaty dojrzały h owoców, soczyste 

brzoskwinie, suszone morele i owoce tropikalne, z nutami 

kwiatu po arań zy i waniliowych krówek. W ustach waniliowa 

słody z, imbir, cynamon, morele, herbatniki i dę i a. Finisz 

dosyć długi, lekko słodowy ze słodki i akcentami dę i y. 

Cena regularna 199 PLN 

Kraj: Irlandia; Region: ; Producent: The Irishman; Poj.: 0,7l; Alk.: 

40% 

Writers Tears to delikatna, unikalna kompozycja whiskey single 

malt i tradycyjnej Irlandzkiej Pot Still Whiskey produkowanej ze 

słodowa ego i iesłodowa ego ję z ie ia. Trzykrotnie 

destylowana w alembikach, dojrzewała w beczkach po 

bourbonie. W nosie łagod a i słodka, peł a aromatów ja łek, 
miodu i wanilii. W ustach miód, wanilia, słód w połą ze iu  

z nutami toffi, imbiru, dę i y i delikatnych przypraw. Finisz jest 

ałkie  długi, iękki i słodkawy. Cudownie łatwa do picia - 

świet a dla wszystkich, którzy dopiero za zy ają swoją 

przygodę z whisky. 

Cena regularna 199 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

WRITERS TEARS 
COPPER POT 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

THE IRISHMAN 12YO 
SINGLE MALT 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

THE IRISHMAN 
SINGLE MALT 



Kraj: Dominikana; Region: ; Producent: Ron Barcelo; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 37,5% 

Wyjątkowa kompozycja rumów najlepszej jakoś i, cierpliwie 

leżakowa a w dę owy h beczkach aby uzyskać głę ię smaku  

i pięk ą, złoto- urszty ową arwę. Wyczuwalne aromaty 

wanilii i toffi z odro i ą dę i y. W Ustach pikantny atak 

ustępuje po chwili nieco łagod iejszy  nutom wiś i, karmelu, 
palonego drewna i iałego pieprzu. Następ ie pojawia się 

ciekawy i zaskakują y mineralny posmak. Finisz ponownie dosyć 

ostry, ze słodki  toffi i iały  pieprzem pozostają y  w tle. 

Destylat znakomitej jakoś i odzwier iedlają y najlepsze tradycje 

Dominikany. Najlepiej smakuje degustowany samodzielnie,  

a koktajlom nadaje wyjątkowej klasy i wyrafinowania. 

Cena regularna 93 PLN 

Kraj: Dominikana; Region: ; Producent: Ron Barcelo; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 37,5% 

Świeży i krystalicznie czysty rum, leżakowa y krótko w beczkach 

z a erykańskiego dę u dla wzbogacenia aromatów, astęp ie 

filtrowany przez filtry węglowe aby za hować przejrzystą arwę. 

Podczas degustacji wyczuwalne aromaty zielonych bananów  

i iałego pieprzu. W Ustach iękki i gładki na po zątku, 
przechodzi w wytrawny, dobrze zbudowany trunek z nutami 

słody zy banana, lekkim posmakiem cynamonu i różowego 

pieprzu. Finisz długi i zbalansowany, wytrawny. Ron Barcelo 

Blanco to idealny skład ik wyś ie ity h koktajli np. Mojito, 

Daiquiri czy Pina Colada. 

Cena regularna 79 PLN 

Kraj: Dominikana; Region: ; Producent: Ron Barcelo; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 37,5% 

Rezultat najlepszej selekcji karaibskiej trzciny cukrowej. 

Najświet iejsze zasoby rumu wybrane z tego co 

najszlachetniejsze. Trunek koloru miedzi, o pięk y  połysku, 
pełe  bujnych aromatów asła, toffi, kwiatów i suszonych 

owoców. W Ustach świeży i aromatyczny, ze słodki i nutami 
karmelu, suszonych ja łek, gruszek i korzennych przypraw. 

Finisz długi, owocowy, lekko aśla y, dotk ięty odro i ą liś i 
tytoniu i pieprzu. Znakomity i doskonale zrów oważo y rum,  

o delikatnej teksturze i eleganckim, bogatym smaku. Idealnie 

smakuje sam, ewentualnie na lodzie. 

Cena regularna 165 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

RON BARCELO 
ANEJO 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

RON BARCELO 
BLANCO 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

RON BARCELO 
IMPERIAL 



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

Znakomita, polska wódka. Trzykrotnie destylowana kompozycja 

wysokiej jakoś i spirytusu z ożowego i krystalicznie czystej 

wody. Wódka bardzo hęt ie kupowana na bankiety i wesela.  

Wódka Starosta do zekała się rozszerzenia linii o wersje 

smakowe. Na ten moment dostęp e są one tylko w mniejszych 

poje oś ia h, ale docelowo powsta ą też wersje 

standardowe. Wiś iówka, Cytrynówka i Pigwówka to ulubione 

smaki polskiego konsumenta. Przyjemne, so zyś ie owocowe 

aromaty, ład ie zrów oważo e smaki i delikatny finisz to ich 

cechy charakterystyczne 

Super ce a iesiąca 32,00 PLN 

Cena regularna 38,00 PLN 

Kraj: Dominikana; Region: ; Producent: Ron Barcelo; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 17% 

Egzotyczny i pyszny likier kremowy zrobiony na bazie rumu 

Barceló Anejo. Przepięk y aromat łą zą y urzekają e nuty 

kokosa i ananasa z igdała i, mlekiem, wa ilią i akcentem 

rumu. W Ustach delikatny, ale bardzo bogaty, długo 

utrzy ują y się smak. Dobra gęstość świad zą a o jakoś i  
i elegancji. 

Cena regularna 97 PLN 

Kraj: Polska; Region: ; 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 o darzyła 

nas przyroda. Selekcjonowane z oże w połą ze iu  

z krystalicznie zystą wodą jak i starannie przeprowadzony ały 

proces produkcji, a w sz zegól oś i destylacji w nowoczesnym  

i sterylnym zakładzie. Produkt ponadczasowy, ale na każdą 

hwilę i okazję. 

Cena regularna 79 PLN 

Oszczędzasz ,  PLN 

STAROSTA 
WÓDKA 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

RON BARCELO 
CREAM 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  

PAWLINA 
VODKA 



Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac; 

Producent: Voyer Francois Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40% 

Koniak po hodzą y w 100% z Grande Champagne, 1er Cru 

region Cognac. To blend od 14-to do 20-to letnich eau-de-vie, 

destylowanych na osadach. Dojrzewa w śred io wypalanych 

beczkach z dę u Limousin przez 3 lata, astęp ie leżakuje  

w starych beczkach w ciemnej piwnicy. Bursztynowa barwa  
z refleksami starego złota. Nos bardzo złożo y, zaskakuje iloś ią 

aromatów kwiatowych: róży, jaś i u, różowy h goździków  

i owocowych: rzoskwiń i śliwek. Dzięki dojrzewaniu pojawiają 

się przyjemne nuty wanilii i ta delikatna słody z i lekkość, która 

cechuje stare koniaki. W ustach klasyczna elegancja, subtelny  

i delikatny smak. Ten koniak polecany jest do picia samodzielnie 

lub z odro i ą wody. 

Cena regularna 335 PLN 

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac; 

Producent: Voyer Francois Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40% 

Jak wszystkie koniaki tego producenta, ten rów ież pochodzi  

w 100% z Grande Champagne. To kompozycja minimum 2,5 let- 

nich eau de vie, destylowanych na osadach. Pięk a, złota 

barwa. W bukiecie aromaty wanilii, limonki i iały h kwiatów. 

W ustach iękki atak, peł e iało i długi owocowy posmak. 
Oprócz picia w tradycyjny sposób, producent poleca ten trunek 

do mieszania w koktajlach. Propozycja Francois Voyer: koniak, 

lód i tonik lub koniak, lód i soki owocowe. 

Cena regularna 165 PLN 

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac; 

Producent: Voyer Francois Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40% 

Ten wspa iały, zrów oważo y koniak z apelacji Grande 

Champagne jest ko pozy ją destylowanych na osadach 7 - 14-

to letnich eau de vie. Dojrzewa w śred io wypalanych beczkach 

z dę u Limousin przez 3 lata, astęp ie leżakuje w starych 

beczkach w ciemnej piw- nicy. Szata barwy starego złota,  
z rązowy i refleksami. Nos pełe  kwiatowych aromatów - 

suszonych kwiatów lipy, z utą moreli. Usta długie, eleganckie  

i subtelne. Wspa iały do picia w tradycyjny sposób lub „o  the 

rocks”. 

Cena regularna 258 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN 

FRANCOIS VOYER 
NAPOLEON COGNAC 

Super ce a iesiąca  PLN  
 

Oszczędzasz ,  PLN  

FRANCOIS VOYER 
V.S 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN 

FRANCOIS VOYER 
V.S.O.P 



Super ce a iesiąca ,  PLN 
 

OUZO TIRNAVOU 

Kraj: Grecja; Producent: Ouzo Katsaros; Alk.: 40% 

Ouzo to grecki trunek narodowy (Unia Europejska przyz ała 

Grecji w 2006 roku wyłą z ość na jego produk ję). Ouzo 

Tirnavaou już od ponad 150 lat powstaje w ten sam sposób:  

w procesie destylacji alembikowej, z bardzo wysokiej jakoś i 
alkoholu gronowego z dodatkiem odpowiedniej iloś i najlepszej 

klasy a yżu i ziół. Spożywa y jest zazwyczaj sam, roz ień zo y 

wodą lub w drinkach. Jest bezbarwny, o niezwykle 

intensywnym, korzennym smaku. 

Kraj: Francja; Region: Prowansja; Producent: Distilleries et 

Domaines Prove; Poj.: 0,75l; Alk.: 18% 

Absenteroux jest wzmacnianym winem, aromatyzowanym 

zioła i i przyprawami. Absenteroux powstaje z połą ze ia 

mieszanki iały h, prowansalskich win ze szczepów Ugni Blanc, 

Grenache Blanc, Vermentino i Clairette, cukru, destylatów  

z ziołowy h nalewów (takich jak kolendra, a yż, melisa i ięta), 
ekstraktu z goryczki, esencji z piołu u i naturalnego aromatu 

wermutu ędą ego połą ze ie  po arań zy oraz ziołowy h  

i korzennych przypraw. Absenteroux zawiera do 10mg 

tujonu/litr. Suche rośli y i przyprawy są po zątkowo 

macerowane w alkoholu astęp ie odcedzane 

i aromatyzowane. Poprzez połą ze ie iały h win, naparu, 

destylatów i esencji uzskujemy finalny produkt o po udzają y h 

z ysły właś iwoś ia h. 

Cena regularna 107 PLN 

Kraj: Francja; Region: Prowansja; Producent: Distilleries et 

Domaines Prove; Poj.: 0,7l; Alk.: 45% 

Pastisem nazywamy alkohole aromatyzowane a yże   

i lukre ją. Pastis Henri Bardouin to kompozycja 65 ziół  
i przypraw, dobranych w taki sposób, aby nigdy nie z ę zyć 

swoim smakiem. Pozostałe skład iki to alkohol, cukier i woda. 

Zioła i przyprawy są ś iśle selekcjonowane ze względu na swoje 
właś iwoś i aromatyczne. HB jest zbalansowany w taki sposób, 

że y nie zakłó ać doz ań smakowych podczas jedzenia, dzięki 
czemu jest jedynym na rynku pastisem, który oże yć 

serwowany w trakcie posiłku. Jest rów ież jedynym pastisem 

nagrodzonym złoty  medalem na Targach Rolniczych w Paryżu. 

Pastis pije się z wodą, przyj ują  propor ję 6 zęś i zimnej 

wody na 1 zęść HB. 

Cena regularna 139 PLN 

Cena regularna 33 PLN 

Poj. 
0,2l 

Super ce a iesiąca ,  PLN  

 

Cena regularna 62 PLN 

Poj. 
0,5l 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Cena regularna 79 PLN 

Poj. 
0,7l 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

 Oszczędzasz ,  PLN  
 

ABSENTEROUX 

Super ce a iesiąca  PLN 
 

Oszczędzasz ,  PLN  
 

PASTIS HB HENRI 
BARDOUIN 



Twój profesjonalny Doradca  

Tel. +48 535 074 717 

Tel. +48 535 970 770 

Minidegustator 

Katalog maj 2018 

Oferta o owiązuje od  do  aja 8r. lu  do wy zerpa ia asorty e tu. 


