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Słoneczna Kalifornia 

To wspa iałe, czerwone, niezbyt iężkie wino 
doskonale nadaje sie jako dodatek do 
grillowanych ięs i warzyw, duszonych ięs, 
hamburgerów, a także róż y h ostrych potraw. 
I trygują e jest dodanie do Shiraza niewielkiej 
iloś i Cabernet Franc i Petite Syrah. Gotowe 
wino dojrzewa w beczkach przez minimum trzy 
iesią e. Wszystko to sprawia, że Brownstone 

Shiraz ze swoim wspa iały , głę oki  
kolorem, owocowymi aromatami i gładki , 
satysfak jo ują y  finiszem to radość dla 
z ysłów.  

Ten gładki, a jed o ześ ie aromatyczny 
Cabernet ma iewielką do ieszkę Cabernet 
Franc i Petite Syrah, które adają mu 
złożo oś i. Wino leżakuje 6 iesię y  
w dę owy h beczkach, aby a rać krągłoś i 
 i waniliowych aromatów. W zapachu i smaku 
klasyczne dla tej odmiany aromaty świeżej, 
czarnej porzeczki i owoców leś y h z utką 
pieprzu. Dosko ały wybór do steków, 
pieczonych ięs, jag ię i y i wielu serów.  

Już jeden łyk tego wyś ie itego wina pozwoli 
Wam zrozu ieć dlaczego to właś ie Merlot 
jest najpopularniejszym czerwonym winem  
w USA. Do Merlota Brownstone dodana jest 
niewielka ilość Pinot Noir i Sangiovese, po czym 
wino starzeje się w beczkach przez 6 iesię y. 
To gładkie, niezbyt iężkie, czerwone wino 
doskonale komponuje się z kurczakiem, 
indykiem, makaronami i serami, ale warto go 
rów ież spró ować jeszcze zanim ulubione 
potrawy z ajdą się na stole.  

100% gron szczepu Zinflandel z ponad 50-
cio letnich krzewów. W aromacie dominują 
świeże, dojrzałe jeżyny. W ustach bogate  
i harmonijne. Znakomite do picia już teraz, 
z wiekiem osiągnie jeszcze większą 
złożoność.  

Cena regularna:   349 PLN 

Super ce a iesiąca:  PLN 

Wino skomponowane w 100% z odmiany 
Chardonnay, fermentowanej w niskiej 
temperaturze, aby za hować świeżość 
owocowych aromatów. W zapachu i smaku 
wyczuwalne aromaty ananasa, gruszki  
i cytrusów. Niewielka zęść tego wina jest 
fermentowana w beczkach aby adać delikatny 
akcent waniliowy. Znakomity towarzysz do 
owoców morza, sałat i przystawek.  

Łagod y i owocowy kalifornijski Pinot Noir,  
w którym świeże aromaty wiś i i owoców 
jagodowych, przeplatają się z lekko tostowymi 
nutami dę i y. Soczyste, lekkie wino, 
dosko ałe na każdą okazję. Świet ie sprawdzi 
się serwowane z pieczonym kurczakiem oraz 
wędzo y  łososie .  

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

BROWNSTONE SHIRAZ 

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

BROWNSTONE MEROLT 

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

BROWNSTONE CHARDONNAY 

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

BLACK RIDGE NV CABERNET 
SAUVIGNON 

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 14% 

SCOTTO CELLARS OLD VINE 
ZINFANDEL  

Kraj: USA; Region: Kalifornia; Producent: Scotto 
Cellars; Poj.: 0,75l; Alk.: 14% 

HOWLING MOON PINOT NOIR 



Sojusz francusko-włoski 

Produkcja Chai de Bordes opiera się na 
enologicznym doświad ze iu Cheval Quancard. 
Polega ona na selekcjonowaniu najlepszych win 
z odmian Semillon i Sauvignon Blanc  
z poszczególnych posiadłoś i. Winifikacja 
przebiega w kontrolowanej, o iżo ej 
temperaturze w stalowych tankach, aby 
za hować świeżość aromatów. Wino o pięk ej, 
sło kowozielo ej szacie i bogatym, 
mineralnym aromacie, z nutami grejpfruta  
i zielonych ja łek. W smaku łagod e, 
przyjemne i świeże, z długi  finiszem z nutami 
akacji i odro i ą miodu.  

Niezwykle złożo a kompozycja odmian 
Grenache Blanc, Rousanne, Clairette, 
Bourboulenc i Viognier zbieranych z bardzo 
starych asadzeń (40 do 60 lat). Wino peł e 
intensywnych aromatów cytrusów - przede 
wszystkim cytryny i grejfruta, bardzo świeże,  
z długi  i mineralnym finiszem. Znakomite do 
owoców morza, kozich serów i dań 
wegetariański h.  

Elegancki blend odmian Chardonnay (50%)  
i Gros Manseng (50%) o przyjemnym aromacie 
iały h kwiatów i owoców cytrusowych  

z lekkim, tostowym akcentem. W ustach 
subtelna kompozycja nut kwiatowych  
i owocowych, z długi  i bogatym finiszem. 
Miękkie, krągłe i harmonijnie wino. Doskonale 
komponuje się z drobiem i rybami.  

Wino skomponowane z gron odmiany 
Chardonnay z niewielkim dodatkiem 
Trebbiano, Moscato i Vermentino. Lekkie  
i świeże, o bardzo intensywnych aromatach 
moreli, dojrzały h gruszek i owoców 
egzotycznych. Usta soczyste, a finisz 
aromatyczny, z lekko słodką utą.  

Cena regularna:    250,99PLN 

Super ce a iesiąca:       PLN 

Pyszne, iękkie i jed o ześ ie bardzo 
owocowe iałe wino z Langwedocji. 
Skoponowane z Grenache Blanc, odmiany, 
która szczególnie dobrze się rozwija w tym 
regionie. Świeże, rześkie z i trygują y  
pieprznym akcentem. 

Lekko usują a kompozycja odmian Trebbiano 
Toscano (70%) i Malvasia del Lazio (30%)  
o jas osło kowej barwie i charakterystycznym 
dla Frascati delikatnym bukiecie. W ustach 
lekko wytrawne, iękkie i łatwe do picia. 
Należy serwować s hłodzo e.  

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

CHAI DES BORDES BLANC 

Kraj: Francja; Region: Gascogne; Producent:  
Villa Dria Gascogne; Poj.: l; Alk.: 12% 

VILLA DRIA CHARDONNAY/GROS 
MANSENG 

Kraj: Francja; Region: Langwedocja;  Producent: 
Vidigal; Poj.: 0,75l; Alk.: 13% 

ARROGANT FROG GRENACHE 
BLANC SUMMER LIMITED 

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

BRUNEL GARDINE COTES DU 
RHONE BLANC 

Kraj: Wło hy; Region: Toskania; Producent:   
Caparzo; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

CAPARZO CHARDONNAY 
TOSCANA 

Kraj: Wło hy; Region: Veneto;  Producent:  
Botter Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

FRASCATI RIONE 



Bogactwo szczepów w Hiszpanii 

Wino skomponowane z owoców odmiany 
Tempranillo. Winogrona zbierane są dopiero 
gdy osiąg ą optymalny stopień dojrzałoś i, aby 
uzyskać wino o skoncentrowanej, głę okiej 
barwie i szlachetnych, dojrzały h taninach. 
Fermentacja przebiega w kontrolowanej 
temperaturze, a okres maceracji trwa minimum 
12 dni. Następ ie wino dojrzewa 6 iesię y w 
butelce. Pięk a purpurowa szata z fioletowymi 
refleksami. Bardzo intensywny bukiet, pełe 
n aromatów dojrzały h, czerwonych owoców. 
W ustach iękkie i aksamitne taniny, łagod y  
i świeży smak z przyjemnym, owocowym 
finiszem.  

Wino skomponowane w 100% ze szczepu Syrah 
z asadzeń w regionie La Mancha. Szata barwy 
czerwonej wiś i z nutami fuksji. Intensywne 
 i kompletne aromaty mocno dojrzały h 
owoców morwy i żurawi y z nutami 
balsamicznymi. W Ustach dobra struktura, 
posmak dże u jagodowego i lukrecji. Peł e 
 i dobrze zbalansowane z długi  finiszem.  

Cena regularna: 247,40 PLN 

Super ce a iesiąca:     PLN 

Wino skomponowane w 100% ze szczepu 
Merlot dojrzewają ego w najlepszych „terroirs” 
by uzyskać owoc najlepszej jakoś i. Po 
ukoń ze iu fermentacji wino dojrzewa  
9 iesię y w beczkach z francuskiego  
i a erykańskiego dę u, a astęp ie 15 
iesię y w butelce. Pięk a i intensywna 

wiś iowa szata cieszy nasze oczy. Aromat jest 
bogaty, typowy dla Merlota. Bukiet pełe  
dojrzały h owoców, z utą pieprzu. W ustach 
peł e i krągłe, o mocnej strukturze wygładzo ej 
elega ką, wa iliową utą po hodzą ą  
z dę i y. Świet e do czerwonych ięs.  

Kraj: Hiszpania; Region:  Ribera Del Duero;  
Producent:  Real Sitio; Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5% 

PRADOREY TINTO JOVEN 
TEMPRANILLO  

Kraj: Hiszpania; Region: La Mancha;  
Producent: Allozo la Mancha; Poj.: 0,75l;  Alk.: 
14% 

ALLOZO SYRAH 

Kraj: Hiszpania; Region:  Navarra;  Producent: 
Bodegas Piedemonte; Poj.: 0,75l; Alk.: 14,5% 

PIEDEMONTE CRIANZA MERLOT 

Nowoczesne wino zbudowane na bazie 
podstawowego szczepu Jumilli - Monastrell  
z iewielką do ieszką Syrah(15%). Dojrzewało 
4 iesią e w nowych beczkach z francuskiego i 
a erykańskiego dę u. Aromat pełe  dojrzały h 
czerwonych owoców z delikatnie 
przyprawowym tłe . Znakomita równowaga 
po iędzy owo owoś ią i dę i ą.  

Bardzo przyjemna odsło a Graciano (100%).  
To łode wino, leżakowa e przez kilka 
iesię y w tankach ze stali nierdzewnej,  

a astęp ie w butelce, odznacza się typową dla 
tego szczepu niezwykle i te syw ą arwą. W 
aromacie odnajdziemy przede wszystkim 
maliny, jeży y i dzikie jagody, a w smaku 
urzeknie nas dobra struktura, elegancja  
i swoista ięsistość. Krągłe, z długi  finiszem, 
idealnie skomponuje się z wędli a i, 
pasztetami i serami. 

Wino w 100% Bobal. Grona yły zbierane ze 
starych, ponad 50-cio letnich krzewów. 
Powstało w wyniku połą ze ia róż y h metod 
winifikacji: zęść wina dojrzewa w nowych 
beczkach, zęść w dwuletnich - są to beczki 
francuskie i węgierskie. Okres dojrzewania to 
śred io ok 5 iesię y, tak by wino nie a rało 
zbyt dużo nut beczkowych i pozostało 
maksymalnie owocowe. Aromat pełe  nut 
kwiatowych, balsamicznych, ziołowy h  
z mineralnym tłe . W ustach iękkie,  
z delikat ą, słodkawą ta i ą. Bardzo dobrze 
zrów oważo a kwasowość. Charakteryzuje się 
dużą elega ją i so zystoś ią czerwonych 
owoców.  

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

ALCENO ROBLE OAK 4 MESES 
MONASTRELL 

Kraj: Hiszpania; Region: Rioja ; Producent:  
Bodegas Navajas; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5% 

BUEN BARRIO TINTO GRACIANO 

Kraj: Hiszpania; Region: DO Utiel Requena;  
Producent:  Alceno Jumilla; Poj.: 0,75l; Alk.: 
13,5% 

BIFTU BOBAL 





Kraj: Wło hy; Producent: Podere Castorani; Poj.: 0,75l 

 

100% odmiany Montepulciano zbieranej wyłą z ie rę z ie, 
w optymalnej fazie dojrzałoś i owoców. Dojrzewało  
w kadziach na osadzie przez 18 iesię y. Kolor rubinowy. 
Aromat intensywny, bogaty w nuty owoców wińs i, śliwki 
oraz leś y h jagód. W smaku peł e z dobrze za howa ą 
owo owoś ią i iękką, gładką ta i ą. 

Kraj: Wło hy;  Region: Toskania; Producent: Caparzo; Poj.: 
0,75l;Alk: 14,5% 

Kompozycja Sangiovese (60%), Cabernet Sauvignon (20%)  
i Syrah (20%). Dojrzewanie 18- 24 iesię y w dę owy h 
beczkach o róż ej poje oś i. Bukiet peł y, intensywny,  
z nutami skóry i tytoniu. Usta o wyjątkowo bogatej 
strukturze, harmonijne i zaskakują o iękkie. Wybitne wino 
- znakomity Supertoskan. 

Kraj: Francja; Producent: Brunel de la Gardine; Poj.: 0,75l; 
Alk: 14,5% 

Skomponowane na bazie gron Grenache z 25-cio 
pro e tową do ieszką Syrah, po hodzą y h  
z najstarszych, min. 40-to letnich krzewów. Zbiór rę z y do 
ały h koszczyczków. Wspólna maceracja  

i fermentacja. Dojrzewanie w tradycyjnych, cementowych 
kadziach. Pięk a, głę oka i purpurowa barwa. W aromacie 
bardzo eleganckie z wyczuwalnymi porzeczkami, 
zereś ia i, śliwka i i jeży a i, uzupeł io y i nutami 
fiołków, lukrecji, daktyli i skóry. W smaku soczyste,  
z elega ką ta i ą i uj ują y  posmakiem wiś iowej tarty. 
Idealne do grillowanych ięs, zwłasz za jag ię i y, dań 
kuchni hinduskiej oraz potraw wegetariański h. 

30% 30% 30% 

Cena regularna 76,00PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

Cena regularna 99,00 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

Cena regularna 99,00 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

RASTEAU CHATEAU DE LA 
GARDINE 

BORGO SCOPETO 
BORGONERO 

PODERE CASTORANI LE 
PARANZE MONTEPULCIANO 



Kraj: Francja; Region:  Dolina Loary; Producent:  Gitton Pere 
& Fills; Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5% 

Klasyczne Sauvignon Blanc, tu zwane Fume Blanc,  
z iespeł a 2,5 hektarowego Cru „Bonnes Anguilles”. 
Krzewy na tej dział e ają niemal 40 lat, a gleba bogata jest 
w skały i i erały, głów ie margle. Wino o bardzo 
intensywnym aromacie dojrzały h owoców mango, pigwy  
i ananasa, z utą kandyzowanej po arań zy  
i suszonej moreli. W tle odrobina iały h kwiatów i fiołków. 
Usta peł e, dobrze zbudowane, ze z ala sowa ą 
kwasowoś ią i świeżoś ią. Finisz długi i bogaty.  

Kraj: Australia; Region:  Barossa Valley; Producent: Chateau 
Tanunda; Poj.: 0,75l;  Alk.: 14% 

Cowra to jeden z ajwiększy h regionów uprawy wi orośli 
w australijskiej Nowej Połud iowej Walii, znany z produkcji 
wyjątkowy h Chardonnay. Sama nazwa cowra pochodzi  
z języka aborygenów i oznacza „orła na skale” i wiąże się  
z rozsianymi na okolicznych wzgórzach ogromnymi 
granitowymi głaza i. Sama winnica Cowra została założo a 
w 1973r na wyjątkowy h glebach, ędą y h połą ze ie  
granitowo- bazaltowych z iła i, naniesionymi tu przez rzekę 
Lachlan. To wyjątkowe Chardonnay pokazuje pote jał 
regionu. Świeży i mocno owocowy aromat, z wiodą ą utą 
brzoskwini i melona. W smaku odnajdujemy owoce 
tropikalne, i eral ość i klasyczny, czysty, niemal 
hrupią y finisz. Idealne do przegrzebków, muszli i risotto  

z owocami morza.  

Kraj: USA; Region: Kalifornia ; Producent:  Scotto Cellars; 
Poj.: 0,75l;  Alk.: 13% 

W bukiecie tego wina smaki wiś i i maliny podkreślo e są 
delikatnymi nutami przypraw korzennych i dę u w tle. Silver 
Peak Zinfandel to trunek gładki, doskonale ko po ują y się 
z jedzeniem, a zwłasz za z kotletami wieprzowymi, 
grillowanymi hamburgerami, duszonymi i grillowanymi 
ięsa i, kieł asą, a także daniami wegetariański i.  

30% 30% 30% 

Cena regularna 119,00PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Cena regularna 95,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Cena regularna 61,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

SILVER PEAK NAPA COUNTY 
ZINFANDEL 

COWRA CHARDONNAY POUILLY FUME BONNES 
ANGUILLES 



Kraj: Irlandia; Region: ; Producent The Irishman; Poj.: 0,7l;  Alk.: 
40% 

Unikalne połą ze ie dwóch stylów irlandzkiej whiskey 
stworzone po raz pierwszy w 2006 roku przez Bernarda Walsha. 
Jest to tzw. Pot Still blend w którym 70% stanowi irlandzka 
whiskey single malt a 30% typowa dla Irlandii Irish Pot Still 
whiskey produkowana ze słodowa ego i iesłodowa ego 
ję z ie ia. Whiskey powstała w 100% z ję z ie ia, yła 
trzykrotnie destylowana i dojrzewała w beczkach po bourbonie. 
W nosie lekko pikantna i korzenna, z utą czarnego pieprzu, 
cynamonu i rzoskwiń, a także delikatnymi akcentami wanilii  
i zielonego ja łka. W ustach przyprawy, słód, ciemna czekolada, 
dę i a, smaki charakterystyczne dla beczki po bourbonie, krem 
karmelowy. Finisz z wyraź ie wyczuwalnymi nutami dę i y  
i toffi.  

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.  

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 199 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 179,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Oszczędzasz ,  PLN  

Cena regularna 69,00 PLN 

Super ce a iesiąca PLN 

THE IRISHMAN FOUNDERS 
RESERVE 

HIGHLAND BARON WRITERS TEARS COPPER POT 

Cena regularna 65,00 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 



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

Glengarry 12 Years Old Single Malt Whisky dojrzewa  
w trzech róż y h beczkach: po bourbonie, tzw. refill cask 
oraz mocno tostowanej przez okres 12 lat. Jest lekka  
i kwiatowa, z delikat ą utą trawy.  

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

Glen Scotia Double Cask to klasyczna ok. 6 letnia whisky 
słodowa z Campbeltown z iezwykły  rodowodem, 
której tradycja produkcji sięga 1832 roku. Po zątkowo 
dojrzewała w najlepszych beczkach po bourbonie (tzw. 
first fill bourbon barrel), a astęp ie przez okres ok. 12 
iesię y yła finiszowana w beczkach po sherry Pedro 

Ximenez. W efekcie uzyskano doskonale wyważo e 
połą ze ie słody zy i pika t oś i, charakterystyczny 
aromat dojrzały h owoców, przypraw, morskiej bryzy  
i waniliowo-dę owy finisz. . 

Kraj: Szkocja; Region: ; Campbeltown Producent: Loch 
Lamond; Poj.: 0,7l;  Alk.: 57,4% 

Torfowa whisky single cask z destylarni Loch Lomond, 
wydestylowana w marcu 2006 roku i zabutelkowana  
w marcu 2017 roku specjalnie na zamówienie firmy 
M&P. Whisky dojrzewała w beczce nr 199 typu hogshead 
wykonanej z a erykańskiego dę u. Rozlana zostałą do 
234 butelek. Do i ują intensywne aromaty i smaki 
torfowego dymu w połą ze iu z nutami skórki cytryny, 
słodkiego ję z ie ia, imbiru i cynamonu.  

Cena regularna 395,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 299,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 257,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

GLENGARRY 12 YO  
SINGLE MALT 

GLEN SCOTIA DOUBLE CASK 
SINGLE MALT 

LOCH LOMOND 2006  
CASK 199 



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

Marka Benchmark została stworzona przez Seagra ’s w roku 
1960 jako luksusowy bourbon z segmentu premium. W 1989 
roku została zakupiona przez fir ę Sazerac. Nowy właś i iel 
prze iósł produk ję bourbona do Buffalo Trace, gdzie jest 
produkowany do dziś. Lekkiej modyfikacji uległa nazwa, która 
brzmi teraz McAfee Benchmark, na ześć Hancocka McAfee 
jednego z pierwszych europejskich osadników na terenach, na 
których obecnie znajduje się destylarnia. Benchmark to 
bourbon oparty na żyt iej recepturze (Rye Recipe). 
Butelkowany z o ą 80 proof (40%). W nosie aromaty karmelu i 
toffi z akcentami owoców pestkowych. W ustach dosyć peł y i 
zdecydowany, z nutami tytoniu, skóry, dę u i suszonych wiś i. 
Finisz gładki i dosyć długi.  

Kraj: USA; Region: Kentucky; Producent  Bla to ’s; Poj.: 0,7l;  
Alk.: 40% 

Bourbon ten ył kiedyś przeznaczony tylko dla ajważ iejszy h 
dygnitarzy i przyja iół pułkow ika Bla to s’a. Dziś wyz a zają  
standardy bourbona Single Barrel dostęp y jest dla wszystkich 
koneserów na świe ie. Leżakuje po iędzy 6-8 lat i jest 
butelkowany z o ą 46,5%. Dość słodki w charakterze  
z bukietem ś ieta owo - karmelowym z utą po arań zy  
i przypraw. W ustach akcenty rodzynek, karmelu, moreli, 
po arań zy, goździków i przypraw, z długi  cynamonowym 
finiszem. Polecamy serwować solo lub na lodzie. Ze względu na 
nuty po arań zy znakomicie pasuje do drinka „Old Fashio ed”.  

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 249 PLN 

Super ce a iesiąca , PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 99,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 159,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

BENCHMARK OLD 8 BRAND BUFFALO TRACE BLANTON'S ORIGINAL SINGLE 
BARREL Cena regularna 146,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 



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

10-letnia, trzykrotnie destylowana, nietorfowa whisky, 
która dojrzewała w beczkach po bourbonie. To 
najdelikatniejsza, jed o ześ ie bogata whisky  
z destylarni Springbank. Swoją azwę zawdzię za 
działają ej w przeszłoś i w Campbeltown destylarni 
Hazelburn, przejętej przez rodzi ę Mitchellów. Pierwszy 
Hazelburn został wydestylowany w roku 1997. Whisky 
nie jest barwiona karmelem i nie jest filtrowana na 
zimno. W nosie odnajdujemy aromaty duszonych 
gruszek, pieczonych ja łek, plastra miodu i krówek.  
W ustach przyjemna, peł a i bogata z wy zuwal ą 
wa ilią, miodem i lukre ją. Finisz kremowy z posmakiem 
mlecznej czekolady.  

Kraj: Francja; Region: ; Bretania; Producent:  Armorik 
Warenghem; Poj.: 0,7l;  Alk.: 46% 

Wyjątkowa francuska whisky bez określe ia wieku 
dojrzewają a wyłą z ie w beczkach po sherry. Pięk a 
miedziano-złota barwa. Aromat harmonijny, z ład ą 
rów owagą po iędzy owo owoś ią cytrusów  
i karmelizowanej gruszki, a róż orod oś ią przypraw.  
W smaku krągła, z dużą iloś ią słody zy uzupeł io ej 
akcentami owoców, przypraw i dę i y. Finisz długi  
i pikantny.  

Cena regularna 295,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 239,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

HAZELBURN 10 YO ARMORIK SHERRY CASK 



Kraj: Dominikana; Producent: Ron Barcello; 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.  

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

Kompozycja najlepszych rumów, o pięk y , bursztynowym 
kolorze, starzona w beczkach z a erykańskiego dę u przez 
ponad 6 lat. Wspa iałe aromaty aśla e, orzechowe,  
z nutami pieprzu i karmelu. Usta krągłe, peł e, z nutami 
prażo ego kokosa, toffi i przypraw. Finisz wytrawny, 
pieprzny, jed o ześ ie nieco karmelowy, z lekkim, 
kredowym posmakiem. Znakomity trunek do picia na lodzie, 
ewentualnie zmieszany z odro i ą wody.  

Kraj: Dominikana; Producent: Ron Barcello; 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 165,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz ,  PLN  

Cena regularna 93,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 99,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Oszczędzasz ,  PLN  

RON BARCELO ANEJO RON BARCELO GRAN ANEJO RON BARCELO IMPERIAL 



Kraj: Francja; Region: Cognac; Producent: Dupuy Cognac; 
Poj.: 0,7l ; Alk.: 40% 

 

Wiedza i doświad ze ie sześ iu pokoleń rodu Dupuy 
zapro e towało stworzeniem wyrafinowanej linii 
Tentation. Koniak ten wyprodukowany jest w 100%  
z Ugni Blanc i starzony w beczkach z francuskiego dę u. 
Jest to mieszanka, w której aj łodsza eau-de-vie ma 
2,5 roku, a najstarsza 10 lat.  

Kraj: Portugalia; Producent: Alianca; Poj.: 0,7l ; Alk.: 38% 

 
 

Antiqua VSOP to iękka i bardzo owocowa brandy.  
Do jej skomponowania wybrano tylko ajwyższej klasy 
destylaty o wysokim potencjale aromatycznym. 
Dojrzewała przez 5 lat w beczkach z portugalskiego dę u. 
Bukiet bogaty, pełe  suszonych owoców, nut brzoskwini 
i moreli oraz delikatnym niuansem kawowym. W smaku 
jest harmonijna, o bardzo dobrej równowadze po iędzy 
iezwykłą gładkoś ią i iękkoś ią, a ogatą strukturą. 

Nuty wanilii, dę i y przeplatają się ze słodki i 
akcentami owoców.  

Kraj: Hiszpania; Region: Jerez; Producent: Estevez; Poj.: 
0,7l ; Alk.: 38% 

 

Wyjątkowo pięk a butelka skrywa w sobie nie mniej 
pięk e w ętrze. Ta znakomita brandy została stworzona 
na bazie winogron wyłą z ie odmiany Palomino, 
ros ą y h w winnicach ależą y h do producenta. 
Dojrzewała w beczkach po sherry. Uj ują y aromat 
suszonych fig, daktyli i śliwek wzbogacony akcentem 
igdałów. W smaku oleista i aksamitna ze słodki  

akcentem w długi  finiszu. 

Cena regularna 199,00 PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 189,00PLN 

Super ce a iesiąca  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 157,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

DUPUY V.S TENTATION 
COGNAC 

ANTIQUA V.S.O.P MAXIMUM BRANDY DE JEREZ 
SHERRY CASK 



Kraj: Polska; Producent: Polanian; 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 .  

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

 

Wódka DWÓR POLSKI to awiąza ie do najlepszych 
tradycji polskiego gorzelnictwa oraz swoiste świade two 
naszego dziedzictwa narodowego i tożsa oś i. Wódka 
typowo polska, produkowana ze starannie dobranych 
z óż i krystalicznie czystej wody. Jako produkt klasy 
Premium - idealna do picia jak i na prezenty, szczególnie 
dla obcokrajowców.  

Cena regularna 38,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Oszczędzasz  PLN  

Cena regularna 75,00 PLN 

Super ce a iesiąca ,  PLN 

Oszczędzasz , PLN  

STAROSTA WÓDKA 0,7l DWÓR POLSKI 



Twój profesjonalny Doradca  

Tel. +48 535 074 717 

Tel. +48 535 970 770 

Minidegustator 

Katalog marzec 2018 


