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Cena regularna: 247,49 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet biały: białe orzeźwienie

Producent: Heiderer Mayer; Kraj: Austria;
Poj.: 0,75l; Alk.: 14% smak: wytrawne

Wino o żółto - złotej barwie z delikatnymi
zielonymi refleksami. W Nosie intensywnie
owocowe. Ze swoim delikatnym, świeżym
smakiem i aromatycznym bukietem, idealnie
komponuje się z sałatkami, ale też doskonale
sprawdza się pite między posiłkami. Podawać
z rybami (wprost idealne do gotowanego
szczupaka w korzennym sosie), jagnięciną,
lekkimi przystawkami i sałatami. To wino idealnie
będzie również pite samodzielnie - dla
orzeźwienia na tarasie lub po wysiłku sportowym.
Należy je serwować w temperaturze 9°C

HEIDERER GRUNER VELTLINER STRAWANZER 

Producent: Weinbiet; Kraj: Niemcy
Poj.: 1 l; Alk.11,5:% , smak: półwytrawne

Kerner to krzyżówka Trollingera (czerwonej
odmiany) z Rieslingiem. Nazwana została na cześć
znanego poety – Justinusa Kernera. Łagodne,
półwytrawne wino o przyjemnym aromacie
białych kwiatów i moreli. Owocowe i przyjemne,
z soczystym, krągłym finiszem.

WEINBIET KERNER HALBTROCKEN 1,0L

Producent: Schmitt Sohne; Kraj: Niemcy
Poj.: 0,75l; Alk.8,5:% , smak: półsłodkie

Soczysty i dojrzały Riesling z późnego zbioru,
pełen intensywnych aromatów białych brzoskwiń
i moreli. W Ustach słodycz, z dobrze
zbalansowaną kwasowością i owocowym,
przyjemnym finiszem.

SCHMITT SOHNE BLUE RIESLING SPATLESE

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

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: Schmitt Sohne; Kraj: Niemcy
Poj.: 0,75l; Alk.8,5:% , smak: półwytrawne

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: Maurice Schueller ; Kraj: Francja; 
Poj.: 0,75l; Alk.: 12% , smak: wytrawne

Białe wino będące kompozycją gron szczepu
Sylvaner. Jest lekkie, odświeżające i dyskretnie
owocowe. Wspaniale komponuje się z owocami
morza, wieprzowiną oraz sałatkami. Należy
serwować dobrze schłodzone, w temperaturze
8-9°.

MAURICE SCHUELLER SYLVANER 

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Cena regularna: 252,50 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet czerwony: Po hiszpańsku

Producent: Bodegas Piedemonte ; Kraj: Hiszpania
Region: Navarra Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino skomponowane w 100% ze szczepu
Tempranillo. Piękna, głęboka barwa
z fioletowymi refleksami zapowiada obiecujące
wrażenia smakowe. W Nosie bogate, pełne
intensywnych aromatów z dominującymi nutami
kwiatowymi i delikatną lukrecją w tle. W Ustach
pełne i bogate aromaty kwiatowe mieszają się
z czerwonymi owocami, a wszystko to okraszone
delikatnym posmakiem lukrecji - bardzo typowym
dla Tempranillo z tego regionu. Znakomite do
dziczyzny i pieczonych mięs.

PIEDEMONTE TEMPRANILLO

Producent: Alceno Jumilla; Kraj: Hiszpania
Region: Jumilla Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5%

Klasyczna kompozycja najwyższej jakości gron
Monastrell (75%), Syrah (15%) i Tempranillo
(10%) dojrzewana 9 miesięcy w beczkach
z francuskiego i amerykańskiego dębu. Przyjemny
aromat pełen dojrzałych, czerwonych owoców
i subtelnej wanilii. W Ustach miękkie, gładkie
i ładnie ułożone. Świetne z czerwonymi,
grillowanymi mięsami, dojrzewającymi serami,
gulaszami, a nawet tłustymi rybami.

ALCENO SELECCION JUMILLA  
CRIANZA

Producent: Bodegas Piedemonte ; Kraj: Hiszpania
Region: Navarra Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino skomponowane w 100% ze szczepu Merlot
dojrzewającego w najlepszych „terroirs” by
uzyskać owoc najlepszej jakości. Po ukończeniu
fermentacji wino dojrzewa 12 miesięcy
w beczkach z francuskiego i amerykańskiego
dębu, następnie „odpoczywa” 6 miesięcy
w butelce. Piękna i intensywna wiśniowa szata
cieszy nasze oczy w kieliszku. Aromat jest bogaty,
typowy dla Merlota. Bukiet pełen dojrzałych
owoców z nutą pieprzu. W Ustach pełne i krągłe
o mocnej strukturze wygładzonej elegancką,
waniliową nutą pochodzącą z dębiny. Świetne do
czerwonych mięs.

PIEDEMONTE CRIANZA MERLOT

Producent: Alceno Jumilla; Kraj: Hiszpania
Region: Jumilla Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5%

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 delikatnie słodką taninę.
Dobra równowaga i przyjemna soczystość.

ALCENO JOVEN TINTO

Producent: Bodegas Piedemonte ; Kraj: Hiszpania
Region: Navarra Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino skomponowane ze szczepów Merlot,
Tempranillo i Cabernet Sauvignon w niemal
równej proporcji (33%, 34%, 33%). Wina bazowe
po ukończeniu fermentacji malolaktycznej
dojrzewają w nowych, dębowych beczkach przez
3 miesiące, następnie są starannie blendowane.
Wino o bardzo intensywnym bukiecie leśnych
owoców: jagód, wiśni i malin. Aromaty wanilii
z lekką nutą pieprzu są zasługą leżakowania
w beczce. Wino aksamitne i gładkie z miękkimi
taninami. Dobre do gulaszu i dojrzewających
serów.

PIEDEMONTE GAMMA TINTO

Producent: Alceno Jumilla; Kraj: Hiszpania
Region: Jumilla Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5%

Nowoczesne wino zbudowane na bazie
podstawowego szczepu Jumilli – Monastrell
z niewielką domieszką Syrah. Dojrzewało
4 miesiące w nowych beczkach z francuskiego
i amerykańskiego dębu. Znakomita równowaga
pomiędzy owocowością i dębiną.

ALCENO ROBLE OAK 4 MESES MONASTRELL

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Cena za pakiet: 249,40 PLN

Pakiet czerwony: Nowy Świat

Producent: Quattrocchi; Kraj: Argentyna;
Poj.: 0,75l; Alk.: 14% smak: wytrawne

Wino - flagowy produkt winiarstwa
argentyńskiego! O Malbecu można pisać wiele,
a o argentyńskim wypada tylko pisać
w kontekście tego, który jest znakomity - a który
wielki. Wszystkie z nich zasługują na szacunek,
choćby dlatego, że argentyńscy winiarze potrafili
zrobić z niego wina słynne na cały winiarski świat!
Kolor intensywnej czerwieni z lekkim fioletowym
odcieniem. Bardzo przyjemny aromat dojrzałych
śliwek i wiśni. Na uwagę zasługuje równowaga
między kwasowością i wrażeniem lekko
słodkawych tanin. Łagodne i złożone wino z
długim zakończeniem.

QUATTROCCHI MALBEC

Producent: Kleine Zalze; Kraj: RPA
Poj.: 0,75l; Alk.14,5:% , smak: wytrawne

Kerner to krzyżówka Trollingera (czerwonej
odmiany) z Rieslingiem. Nazwana została na cześć
znanego poety – Justinusa Kernera. Łagodne,
półwytrawne wino o przyjemnym aromacie
białych kwiatów i moreli. Owocowe i przyjemne,
z soczystym, krągłym finiszem.

FOOT OF AFRICA SHIRAZ VIOGNIER

Producent: Mcwilliam’s; Kraj: Australia
Poj.: 0,75l; Alk.13,5% , smak: wytrawne

Wino pełne aromatów czarnej porzeczki, śliwki
i wiśni z nutą goździków, suszonych ziół, cygar
i wanilii. W Ustach dodatkowo odnajdziemy gałkę
muszkatołową i cynamon. Dzięki 9-cio
miesięcznemu dojrzewaniu w beczkach (dąb
francuski i amerykański) wino ma doskonale
zachowaną równowagę pomiędzy przyjemną
soczystością owocu, a miękką taniną. W finiszu
ciepłe nuty czekoladowe

McWILLIAM'S BRLAIRA 1893 CABERNET 
SAUVIGNON

Producent: Traversa; Kraj: Urugwaj
Poj.: 0,75l; Alk.12,5:% , smak: wytrawne

Skomponowane z wyselekcjonowanych gron
odmiany Cabernet Sauvignon i dojrzewane przez
kilka miesięcy w dębowych beczkach. Bardzo
przyjemnie korzenne wino, z wyczuwalną taniną,
łagodną kwasowością i nutą dębiny w tle.
Znakomite do jagnięciny, wołowiny i pikantnych
potraw.

TRAVERSA CABERNET SAUVIGNON 
ROBLE RESERVA

Producent: Tabali; Kraj: Chile
Poj.: 0,75l; Alk.14% , smak: wytrawne

Wino wyprodukowane w 100% z odmiany
Cabernet Sauvignon. Po zbiorze, który odbywa
się w połowie maja winogrona transportowane
są do winnicy, gdzie owoce są starannie
oddzielane od szypułek i 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

Producent: Blue Moon ; Kraj: USA; Poj.: 0,75l; 
Alk.: 12% , smak: wytrawne

Wino skomponowane ze szczepu Merlot
z niewielkim dodatkiem Pinot Noir i Sangiovese.
Świeże i soczyste o owocowym charakterze,
pełne aromatów malin, śliwek i owoców leśnych.
W tle lekkie nuty ziołowe i przyjemny, owocowy
finisz

BLACK RIDGE NV MERLOT

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Cena regularna: 343 PLN

Super cena miesiąca: 275 PLN

Pakiet konesera: Maj z Cheval Quancard

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

Monfort - Bellevue to wino najwyższej jakości,
skomponowane z 45% odmiany Merlot, 40%
Cabernet Sauvignon i 15% Cabernet Franc,
leżakowane przez 10 miesięcy w beczkach
z francuskiego dębu. Wyczuwalne intensywne
aromaty borówek, jeżyn i innych czarnych
owoców jagodowych, z nutami pieprzu
i przypraw korzennych. Bogate wino o dobrej
strukturze i eleganckim finiszu z nutami dębiny.

MONFORT- BELLEVUE MEDOC

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

Kompozycja dwóch bordoskich szczepów Merlot
55% i Cabernet Franc 45%. Ciemno-czerwona
barwa z rubinowymi refleksami. W smaku
przeważają miękkie, czerwone owoce
z zauważalną końcówką czarnej porzeczki.
Idealne do picia już teraz, ale spokojnie będzie się
rozwijać jeszcze przez 2-3 lata. Znakomite do
grillowanych i pieczonych mięs oraz serów.

CHATEAU CAILLET ROUGE

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

Wino skomponowane z odmian Merlot (50%)
i Cabernet Sauvignon (50%) o atrakcyjnej,
rubinowej szacie i eleganckim Nosie pełnym
aromatów owoców leśnych i nut tostowych.
W Ustach aksamitne i dobrze zbudowane z lekko
dębowym finiszem.

CHATEAU LE BOIS CARDON MEDOC

Producent: Cheval Quancard ; Kraj: Francja;
Region: Bordeaux Poj.: 0,75l; Alk.: 12%

Wysokiej klasy białe wino skomponowane
z wyselekcjonowanych owoców odmian
Sauvignon Blanc (70%), Semillon (20%)
i Muscadelle, leżakowane przez 6 miesięcy
w beczkach z francuskiego dębu. Subtelne,
eleganckie, w wyczuwalnymi nutami białych
brzoskwiń, grejpfruta, porzeczki i tostów.
W Ustach pełne i krągłe, z przyjemnym
posmakiem dębiny i kwiatowym finiszem.

CUVEE CLEMENCE ENTRE DEUX-
MERS

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

Klasyczna bordoska kompozycja – 70% Merlot,
20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc,
leżakowana w dębowych beczkach. Subtelne
i dobrze zbalansowane wino typowe dla apelacji
Graves. Bukiet pełen dojrzałych wiśni i wędzonej
dębiny, Usta eleganckie i jedwabiste z miękkimi
taninami.

LAMOTTE ROBIN GRAVES

Producent: Cheval Quancard ; Kraj: Francja;
Region: Bordeaux Poj.: 0,75l; Alk.: 13% Smak:
słodkie

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

CHATEAU LA GRAVE LOUPIAC

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Apelacja:; Kraj: Włochy; Region: Veneto; Producent: Speri;  
Poj.: 0,75l; Alk.: 15%

Największa duma rodziny Speri. Wino wielokrotnie nagradzane
i cenione na całym świecie. Klasycznie dla regionu jest
mieszanką szczepów Corvina Veronese, Rondinella i Corvinone
pochodzących z najlepszej winnicy Speri - Monte Sant’Urbano.
Bardzo selektywny zbiór ręczny, następnie 120 dni suszenia w
odpowiednich warunkach. Kiedy owoce stracą około 40% wagi
i cukier gronowy wzrośnie odpowiednio wysoko zaczyna się
proces maceracji. Dojrzewa 4 lata w beczkach ze słoweńskiego
dębu, następnie spędza rok w butelce. Wino wyjątkowo
eleganckie, wytrawne lecz miękkie i dobrze zbalansowane.
Bogaty Nos pełen suszonych owoców.

Rabat  
30%

Apelacja: IGT Venezia Giulia; Kraj: Włochy; Region: Friuli;  
Producent: Bastianich; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Calabrone to wino klasy Reserva, produkowane tylko
z wybitnych roczników - kiedy wrzesień i październik są
wyjątkowo suche i łagodne. Część zbiorów zostaje poddana
procesowi appassimento co podkreśla niewiarygodną
miękkość, smak i taniny winogron. Calabrone Bastianich jest
kompozycją 70% Refosco, 10% Schioppettino, 10% Pignolo
i 10% Merlota. 50% Refosco i całe Schiopettino są suszone
przez minimum 4 tygodnie Maceracja i fermentacja w dużych,
500-litrowych beczkach, dojrzewanie 2 lata w nowych,
dębowych beczkach. Gotowe wino leżakuje kolejne 24
miesiące w butelkach. Powstaje wino pełne aromatów
czekolady, kawy, przypraw i przejrzałych czerwonych owoców o
eleganckim i pełnym smaku, długim finiszu i sporym potencjale
dojrzewania.

Rabat  
30%

Apelacja: AC Condrieu; Kraj: Francja; Region: Dolina Rodanu;  
Producent: Brunel de la Gardine; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Condrieu to miejsce narodzin szczepu Viognier, który jest
jedyną dopuszczoną białą odmianą w tej znakomitej apelacji.
Uprawiana od czasów romańskich, została niemal całkowicie
zniszczona przez filokserę i II Wojnę Światową i w 1960r.
obejmowała zaledwie 10 hektarów. Na szczęście lata 80-te
pozwoliły na jej odrodzenie i dziś mamy tu już ponad 100
hektarów upraw. Condrieu Brunel de La Gardine to wino,
którego 1/3 dojrzewala 8 miesięcy w beczkach dębowych. Jest
bardzo eleganckie, o pięknej, słomkowożółtej szacie ze złotymi
refleksami. Bogate i aromatyczne o intensywnym zapachu
moreli i białych brzoskwiń, z typową dla rodańskich apelacji
nutą fiołka. Po chwili pojawiają się nuty miodu, pigwy i lekka
mineralność. Usta harmonijne, pełne i krągłe z dobrze
zbudowanym finiszem.

Rabat  
30%

BRUNEL DE LA GARDINE
CONDRIEU

BASTIANICH
ROSSO GIULIA CALABRONE

SPERI
AMARONE

Cena regularna 299 PLN

Super cena miesiąc 209,30 PLN

Cena regularna 279PLN

Super cena miesiąca 195,30 PLN

Cena regularna 235PLN

Super cena miesiąca 164,50 PLN

Selekcja win z 30% rabatem!

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Apelacja: Górna Galilea; Kraj: Izrael; Region: Górna Galilea;  
Producent: Recanati; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Kompozycja typowych śródziemnomorskich szczepów –
ROUSSANNE (60%) i MARSANNE (40%). Wino dojrzewa na
osadzie przez 8 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego.
Wyjątkowo bogate i złożone, z dobrze zrównoważoną
kwasowością i długim owocowym finiszem. Idealne do picia już
teraz, ale będzie się rozwijać jeszcze przez kolejne lata.

Rabat  
30%

Apelacja: IGT Maremma Toscana; Kraj: Włochy; Region: 
Toskania;  Producent: Rocca Di Frasinello; 
Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5%

Drugie, najczęściej nagradzane wino z Rocca di Frassinello. Jest
blendem włoskiej odmiany winorośli: Sangioveto (50%)
z francuskimi szczepami Merlot i Cabernet Sauvignon,
uprawianymi w toskańskich winnicach Gavorrano. Dojrzewane
przez 12 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu, a następnie
9 miesięcy w butelce. To cieliste i pełne soczystych, winnych
aromatów wino. W Ustach jest świeże, z nutami ciemnych
słodkich owoców i odcieniem dębiny w tle. Miękkie
i przyjemne wino z długim finiszem.

Rabat  
30%

Apelacja: DOCG Barolo; Kraj: Włochy; Region: Piemont;  
Producent: Volpi Piemont; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Klasyczne Barolo skomponowane z gron odmiany Nebbiolo.
Leżakowane 3 lata w dębowych beczkach, następnie rok
w butelce. W Nosie przyjemne i ułożone aromaty, Usta
wytrawne, pełne i doskonale harmonijne. Długi finisz. Potencjał
starzenia w zależności od rocznika sięga nawet do 15 lat.

Rabat  
30%

BAROLO VOLPILE SUGHERE
DI FRASSINELLO ROCCA

RECANATI
SPECIAL RESERVE WHITE

Cena regularna 199 PLN

Super cena miesiąc 139,30 PLN

Cena regularna 145 PLN

Super cena miesiąca 101,50 PLN

Cena regularna 179 PLN

Super cena miesiąca 125,30 PLN

Selekcja win z 30% rabatem!

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Apelacja: Mendoza; 
Kraj: Argentyna; 
Region: Mendoza;  
Producent: Pascual Toso;
Poj.:1,5l; 
Alk.: 14,5%

Do stworzenia tego znakomitego wina
posłużyły wybrane, najlepsze grona szczepów
Malbec (60%) i Cabernet Sauvignon (40%),
z rocznika 2014. Selekcjonowano każdą
pojedynczą kiść, a nawet pojedyncze grona.
Wino fermentowało przez 17 dni,
a następnie proces maceracji trwał kolejne
28 dni. Dojrzewało w beczkach z dębu
francuskiego. To wyjątkowe wina na
wyjątkową rocznicę – 125 lat winnicy Pascual
Toso.

Rabat  
35%

1,5L
PASCUAL TOSO 125 RED BLEND

Cena regularna 448 PLN

Super cena miesiąc 291,20PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Kraj: Francja; Region: Cognac; Producent: Guy Lheraud 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.

Kraj: Francja; Region: Cognac; Producent: Guy Lheraud 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.

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

Cena regularna 179 PLN

Super cena miesiąca 134,25 PLN

Cena regularna 289 PLN

Super cena miesiąca 216,75 PLN

KONIAK

Rabat      
25%

Rabat      
25%

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



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

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.

Rabat      
30%

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

To znakomity przykład premium blended whisky ze Szkocji.
Produkowana 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 wyprodukowanych w destylarni Loch
Lomond. Miękka i delikatna, idealna do picia na lodzie lub
w ulubionych drinkach. Miękkie i przyjemne wino z długim
finiszem.

Kraj: Kanada;Producent: Sazerac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

Whisky kanadyjska bez określenia wieku, wydestylowana
i dojrzewana w Kanadzie. Skomponowana tak by uwypluklić,
gładki i przyjemny, charakterystyczny styl whisky kanadyjskich.
Barwa bursztynowo – pomarańczowa. W Nosie aromaty
słodkiego karmelu z orzechowo-pikantnymi akcentami. Dobrze
zrównoważona, gładka i krągła z długim, wytrawnym finiszem.

Rabat  
30%

ROYAL CANADIAN WHISKYHIGH COMMISSIONER 
BLENDED SCOTCH

WEST CORK BLENDED 
BOURBON CASK

Cena regularna 125 PLN

Super cena miesiąc 87,50 PLN

Cena regularna 75 PLN

Super cena miesiąca 55 PLN

Cena regularna 68 PLN

Super cena miesiąca 50 PLN

WHISKY

Super 
cena

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



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

Loch Lomond Single Grain – to niepowtarzalna whisky, która
powstała wyłącznie ze słodowanego jęczmienia i była destylowana
w aparatach Coffeya. Znakomicie oddaje charakter i tradycje tej
położonej nad malowniczym jeziorem Loch Lomond destylarni. 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.

Super 
cena

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

Glen Scotia Double Cask to klasyczna whisky słodowa
z Campbeltown z niezwykłym rodowodem, której tradycja
produkcji sięga 1832 roku. Dojrzewała w tzw. refill cask, a
następnie finiszowana w kombinacji dwóch rodzajów beczek.
Początkowo w świeżych beczkach po bourbonie, następnie
przez jakiś czas w beczkach po Sherry Pedro Ximenez. Dzięki
temu finalnie uzyskujemy tak doskonale wyważony,
charakterystyczny aromat dojrzałych owoców, przypraw, bryzy
morskiej i waniliowo-dębowy finisz.

Kraj: Szkocja; Region: Islay; Producent: Kilchoman
Poj.: 0,7l; Alk.: 57%

Z wielu wyjątkowych beczek Kilchomana, wybraliśmy kilka,
które zrobiły na nas największe wrażenie. Ta jest niewątpliwie
jedną z tych najwybitniejszych. Znakomita edycja Kilchomana
dojrzewająca przez ponad 5 lat w świeżej beczce po sherry
oloroso. Bogata i pikantna. W aromacie pełna, z bukietem
suszonych owoców i przypraw. W smaku głębia torfu, suszone
owoce, przyprawy i delikatne cytrusy. Finisz długi, delikatnie
wytrawny z akcentem gorzkiej czekolady. Zabutelkowana
z mocą beczki 57%.

KILCHOMAN SINGLE CASK 
615/11 SHERRY

GLEN SCOTIA DOUBLE 
CASK SINGLE MALT

LOCH LOMOND 
SINGLE GRAIN

Cena regularna 139 PLN

Super cena miesiąc 99 PLN

Cena regularna 257 PLN

Super cena miesiąca 179,90 PLN

Cena regularna 534 PLN

Super cena miesiąca 399 PLN

WHISKY

Rabat      
30%

Super 
cena

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Kraj: Dominikana Producent Ron Barcello
Rodzaj: Likier Poj.: 0,7l Alk.: 17%

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.

Super cena  miesiąca 77,60PLN

Cena  regularna 97 PLN

Rabat

20%

AMARETTO DI VENEZIA

Kraj: Włochy Producent: Zanin Rodzaj:
Likier Poj.: 0,7l Alk.: 25%

Super cena  miesiąca 33,60PLN

Rabat

30%

Cena  regularna 48 PLN

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.

Super cena  miesiąca 80,50PLN

Rabat

30%

RED SPRITZ APERITIVO 
GOLMAR

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

Likier na bazie aromatycznych ziół
pomarańczy, serwowany najczęściej z winem
musującym Prosecco.

Super cena  miesiąca 38,50PLN

Rabat

30%

RON BARCELO GRAN 
PLATINUM

RON BARCELO CREAM

Słodki likier produkowany na bazie
aromatycznych włoskich migdałów, alkoholu
oraz cukru. Piękny bursztynowy kolor, w smaku
wyczuwalna delikatna goryczka, znakomicie
balansująca słodycz. Znakomity likier jako
dodatek do koktajli lub podany z kilkoma
kostkami lodu.

Cena  regularna 115 PLN Cena  regularna 55 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  31  maja 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Ararat to jedyna na świecie brandy sprzedawana jako koniak. Stało sie tak,
ponieważ w 1902 roku Ararat wygrał nagrodę Grand-Prix w Paryżu, a Francuzi
byli pod tak wielkim wrażeniem, że zezwolili przedsiębiorstwu Yerevan Brandy
prawnie nazywać swój produkt koniakiem. Koniak Ararat to ciekawostka w tej
kategorii, dzięki czemu zdobywa serca smakoszy na całym świecie. Historia marki
sięga 1887 roku, kiedy innowacje w produkcji armeńskiej brandy stały się
znakiem rozpoznawczym ArArAt

ARARAT ANI AGED 6 YEARS

Cena regularna 109,90 PLN

Ararat 6YO Ani to brandy, które charakteryzuje się żywym, ostrym aromatem
świeżego bukietu z niewielkim zabarwieniem pomarańczy i wanilii oraz nutą
migdałów. W smaku brandy jest bardzo intensywna i trwała, z wyraźną
słodyczą, o dość kwaśnym posmaku, który przechodzi w podteksty cytryny
i suszonych fig.

Brandy Champagne

CATTIER BRUT VINOTHEQUE to Kompozycja złożona z 3 równych części Pinot Noir,
Pinot Meunier i Chardonnay, o subtelnej, jasnożółtej szacie i eleganckiej perlistości.
Wyczuwalne aromaty suszonych owoców i maślane nuty. W Ustach pełny
i wyważony, z wyczuwalnym posmakiem czerwonych owoców jagodowych
i odrobiną kawy.

Historia winnic rodziny Cattier rozpoczęła się w roku 1763, jednak pierwszy
szampan pod marką Cattier wyprodukowano dopiero w 1918r. Firma pozostaje
niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym, produkując rocznie ponad milion
butelek, z których 60% jest eksportowane do 70 krajów.
Piwnice Cattier należą do najgłębszych w Szampanii, osiągają ponad 30 metrów
i zapewniają fenomenalne warunki do starzenia się w niskiej, stałej
temperaturze.

Cena regularna 215 PLN

CATTIER BRUT VINOTHEQUE 2007
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