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Cena regularna: 249,49 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet biały: Dookoła Francji

Kraj: Francja; Region: Langwedocja; Poj.: 0,75l

To jasne i połyskliwe Sauvignon Blanc (100%)
w nosie eksploduje mieszanką owocowych
aromatów: brzoskwiń, ananasów, liczi,
grejpfruta, agrestu i świeżych ziół z lekką nutą
wanilii i dymu. Usta owocowe z dobrze
zbalansowaną kwasowością. Polecane do
skorupiaków, owoców morza, sałat
i szparagów.

ARROGANT FROG SAUVIGNON BLANC RIBET

Kraj: Francja; Region: Dolina Rodanu; Poj.: 0,75l

Niezwykle złożona kompozycja odmian
Grenache Blanc, Rousanne, Clairette,
Bourboulenc i Viognier zbieranych z bardzo
starych nasadzeń (40 do 60 lat). Wino pełne
intensywnych aromatów cytrusów – przede
wszystkim cytryny i grejfruta, bardzo świeże,
z długim i mineralnym finiszem.

BRUNEL DE LA GARDINE COTES DU 
RHONE BLANC

Kraj: Francja; Region: Gascogne; Poj.: 0,75l

Świeża i owocowa kompozycja dwóch białych
odmian winogron – Colombard 80%
i Sauvignon Blanc 20%. Owoce zbierane są
o świcie, kiedy jest chłodno, następnie
dokładnie sortowane, odszypułkowywane
i szybko transportowane do winnicy.
Fermentacja prowadzona jest w obniżonej
temperaturze, aby uwypuklić całą gamę
orzeźwiających aromatów. Potem wino
dojrzewa na osadach w stalowych tankach.
W Nosie wyczuwalne intensywne nuty owoców
południowych i cytrusów. W Ustach świeże
i soczyste, o owocowym charakterze, z lekką,

korzenną nutą. Świetne na aperitif
i w towarzystwie owoców morza.

VILLA DRIA COLOMBARD/SAUVIGNON

Kraj: Francja; Region: Alzacja; Poj.: 0,75l

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

Kraj: Francja; Region: Bordeaux; Poj.: 0,75l

Produkcja Chai de Bordes opiera się na
enologicznym doświadczeniu Cheval Quancard.
Polega ona na selekcjonowaniu najlepszych win
z odmian Semillon i Sauvignon Blanc
z poszczególnych posiadłości. Winifikacja
przebiega w kontrolowanej, obniżonej
temperaturze w stalowych tankach, aby
zachować świeżość aromatów. Wino o pięknej,
słomkowozielonej szacie i bogatym,
mineralnym Nosie, z nutami grejpfruta
i zielonych jabłek. W Ustach łagodne,
przyjemne i świeże z długim finiszem
o aromacie akacji i odrobiną miodu.

CHAI DES BORDES BLANC

Kraj: Francja; Region: Bordeaux; Poj.: 0,75l
Smak: słodkie 

Wino skomponowane z odmian Colombard,
Semillon i Ugni Blanc, o jasnozłotej barwie
i kwiatowo – miodowych aromatach. W Ustach
krągłe i aromatyczne, z wyczuwalną słodyczą.

QUANCARD TRADITION MOELLEUX BLANC
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Cena regularna: 248,90 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

Pakiet czerwony: W cztery oczy

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

Wino wyprodukowane ze szczepu Barbera.
Dość rzadko spotykany przypadek produkcji
wina z tego szczepu w Argentynie. To włoskie
korzenie rodziny Quattrocchi powodują, że
postanowili zmierzyć się z tą odmianą.
Produkcja win z tego szczepu zarówno w klasie
Silver jak i Gold Oak Barrel świadczy o tym że
odnieśli sukces! Wino ma barwę
ciemnoczerwoną z refleksami rubinu. Jest
bardzo przyjemne, dość złożone, o aromacie
dojrzałych śliwek i wiśni. Bardzo
charakterystyczne dla tej odmiany są lekko
słodkawe taniny, aksamitne z wyczuwalnym
posmakiem konfitur z czerwonych owoców.

QUATTROCCHI BARBERA

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

Wino wyprodukowane w 100% ze szczepu
Bonarda i dojrzewane przez 3-4 miesiące
w beczkach z amerykańskiego dębu. Głęboka
czerwona barwa z fioletowymi akcentami.
Odkrywa przed nami fantastyczne i bardzo
przyjemne aromaty czerwonych owoców.
Dobra struktura, bardzo owocowe z soczystymi
taninami i gładkim finiszem. Idealne do
czerwonych mięs.

QUATTROCCHI OAK BARREL SILVER 
EDITION BONARDA

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

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

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% z winogron
odmiany Malbec, zbieranych ręcznie z ponad
30-to letnich krzewów. Leżakowane w nowych
beczkach z dębu amerykańskiego min.
4 miesiące. Atrakcyjna purpurowa szata
z fioletowymi refleksami. W Nosie intensywne
aromaty dojrzałych owoców: wiśni, czarnej
porzeczki, jagód i świeżych śliwek przeplatają
się z pieprznymi i kwiatowymi nutami.
W Ustach słodkie i krągłe taniny przechodzą
w wybuch soczystego owocu. Quattrocchi
Malbec Silver Oak Barrel to wino intensywne,
znakomicie skoncentrowane z długim finiszem.

QUATTROCCHI OAK BARREL SILVER 
EDITION MALBEC

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

Kompozycja szczepów Tempranillo i Malbec
o pięknej rubinowej barwie z fioletowymi
refleksami. Wino pełne aromatów czerwonych
owoców, śliwek i fiołków. W Ustach niezwykle
delikatne i krągłe z gładkimi taninami
i łagodnym, ale długim finiszu.

QUATTROCCHI INTUICION TEMPRANILLO -
MALBEC

Kraj: Argentyna; Region: Mendoza; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane w 100% ze zbieranych
ręcznie gron szczepu Cabernet Sauvignon.
Leżakuje od 3 do 4 miesięcy w beczkach
z amerykańskiego dębu. Kolor głębokiej
czerwieni z niemal czarnymi refleksami,
w Nosie typowe dla odmiany Cabernet
Sauvignon intensywne aromaty czarnej
porzeczki i nieco malin, które później
przechodzą w nuty mięty
i eukaliptusa. W Ustach taniczne, znakomicie
zbalansowane i pełne.

QUATTROCCHI OAK BARREL SILVER 
EDITION CABERNET SAUVIGNON 
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Cena regularna:  339,98 PLN

Super cena miesiąca: 272 PLN

Pakiet konesera: Jego Wysokość – Cabarnet Sauvignon

Kraj: RPA; Poj.: 0,75l

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

KLEINE ZALZE CELLAR CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Izrael; Poj.: 0,75l

Wino skomponowane z gron szczepu Cabernet
Sauvignon z winnic w Górnej Galilei.
Leżakowane kilka miesięcy w beczkach
z amerykańskiego i francuskiego dębu, co
zapewnia taninom krągłość i dobrze
zbalansowaną kwasowość oraz pozwala mu
dojrzewać i rozwijać się jeszcze wiele lat po
zabutelkowaniu. Dobrze zbudowane
z przyjemnymi aromatami palonego drewna
oraz nutami ciemnych owoców leśnych
z czarnym pieprzem, goździkami i gałką
muszkatołową w tle. Wspaniałe wino do dań z
wołowiny, cielęciny oraz ostrych serów.

RECANATI CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Chile ; Poj.: 0,75l

Mineralny charakter win CP determinują
gliniaste gleby Maule Valley. W połączeniu z
dużą zmiennością temperatur i wpływem
zimnej bryzy z nad Andów sprawiają, że wina CP
mają niezwykle intensywny kolor i bogate Usta
pełne skoncentrowanych owocowych
aromatów. W Nosie: zapach ziemi z nutami
świeżych owoców, czarnych wiśni, korzennych
przypraw i tytoniu. W Ustach wino jest gładkie i
świeże z nutami śliwek i czarnego pieprzu oraz
mocnymi, a zarazem aksamitnymi taninami.
40% kompozycji bylo leżakowane 6 miesięcy w
beczkach z amerykańskiego i francuskiego
dębu. Doskonale komponuje się z czerwonymi
mięsami, duszonymi potrawami oraz serami.

CASAS PATRONALES RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Francja; Poj.: 0,75l

Elegancka Żaba to 100% odmiany Cabernet
Sauvignon z upraw leżących na słonecznych
wzgórzach południa Francji. Wino o głębokiej,
purpurowej barwie z intensywnymi
owocowymi aromatami. Na podniebieniu
jedwabiste o dobrze zrównoważonych
i słodkawych taninach. 20% wina leżakuje
4 miesiące w beczkach z dębu francuskiego.
W Nosie kwintesencja zapachu czarnej
porzeczki z nutkami jagód, pieprzu i tytoniu.
Znakomicie pasuje do duszonej wołowiny,
gulaszu, twardych serów oraz do wszelkiego
rodzaju makaronów w aromatycznych,
pomidorowych sosach. Ciekawą propozycją jest
kompozycja z deserami z gorzkiej czekolady. .

ELEGANT FROG CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Auatralia; Poj.: 0,75l

Wino kompozycją z gron odmiany Cabernet
Sauvignon leżakowanych w stalowych tankach,
beczkach z dębu amerykańskiego i dębu
francuskiego. W Nosie ukazuje intensywne
aromaty dojrzałej czarnej i czerwonej porzeczki,
jeżyn i śliwek z nutami fiołków, czekolady
i cedru. W Ustach znajdziemy cechy typowe dla
dobrego Caberneta – owocowy, soczysty smak,
solidną pełną budowę i długi, aromatyczny
finisz. Wyczuwalne lecz nienachlane nuty
beczki.

McWILLIAM'S HANWOOD ESTATE 
CABERNET SAUVIGNON

REDENTORE CABERNET SAUVIGNON 

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l

Redentore Cabernet Sauvignon prezentuje
intensywne zapachy z jagód, przypraw i wanilii.
Dzięki swojej nieodpartej gładkości jest idealny
z grillowanym i duszonym mięsem, pieczonej
wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny
i doświadczonych serów. Proponujemy, aby
służyć w temperaturze 16-18 ° C.
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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
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CASTELLARE CHIANTI 
CLASSICO

Kraj: Włochy Producent: Castellare Di Castellina 
Rodzaj: Wino   Poj.: 0,75l

Jest blendem winogron szczepów Sangioveto oraz Canaiolo,
pochodzących z winnic Castellina w toskańskim Chianti.
Poddawane fermentacji malolaktycznej, następnie leżakowane
przez 7 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu oraz kolejne pół
roku w butelce. To wspaniałe wino o pięknej czerwono-rubinowej
szacie. W przeciwieństwie do panującej mody nie dodano gron
Cabernet Sauvignon ani Merlot, dzięki czemu udało się osiągnąć
bogate, unikalne i eleganckie wino z jakich słyną włoskie winnice.

KLEINE ZALZE CELLAR 
SAUVIGNON BLANC

Kraj: RPA Producent: Kleine Zalze 
Rodzaj: Wino Poj.: 0,75l

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

Selekcja win z 30% rabatem!

KLEINE ZALZE FAMILY 
RESERVE CABERNET 

SAUVIGNON

Kraj: RPA Producent: Kleine Zalze 
Rodzaj: Wino Poj.: 0,75l

Znakomity Cabernet Sauvignon z linii Family została
skmponowany z ręcznie zbieranych i starannie selekcjonowanych
winogron. Długi, ok.5-cio tygodniowy kontakt ze skórkami nadał
winu głębokiej, rubinowej barwy. Dojrzewanie w nowych
beczkach z dębu francuskiego przez 22 miesiące sprawiło, że
mamy pięknie zrównoważone wino. Bukiet mocno owocowy,
z dominującą słodką śliwką. W smaku aksamitne, harmonia
soczystości owocu z ładnie wygładzoną, miękką taniną. Finisz
długi z akcentem przypraw.

Cena regularna 165 PLN

Super cena miesiąca 118,50 PLN

Cena regularna 52 PLN

Super cena miesiąca 36,40 PLN

Cena regularna 115PLN

Super cena miesiąca 80,50 PLN

Rabat

30%
Rabat

30%
Rabat

30%
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CHATEAU PAUL MAS CLOS 
DES MURES

Kraj: Francja Producent: Paul Mas
Rodzaj: Wino     Poj.: 0,75l

Znakomita kompozycja ręcznie zbieranych gron Syrah (83%),
Grenache i Mourvedre. Dojrzewało przez 11 miesięcy w beczkach
z amerykańskiego i francuskiego dębu. Barwa bardzo intensywna
z purpurowymi refleksami. Bukiet owocowy: truskawki, maliny
i czarna porzeczka z dodatkiem fiołków, kakao, kawy i przypraw.
W smaku pełne, dobrze zrównoważone z gładkimi taninami.
Mocno owocowe z długim posmakiem lukrecji i tostów. Idealne
do grillowanych, czerwonych mięs, jagnięciny, pasztetów
i miękkich serów

PACO & LOLA FOLLAS 
NOVAS ALBARINO

Kraj: Hiszpania    Producent: Paco & Lola
Rodzaj: Wino Poj.: 0,75l  

Tradycyjne i eleganckie 100% Albarino. Przejrzysta, słomkowa
barwa z zielonkawymi refleksami. Bukiet bardzo intensywny,
pełen owocowych nut: jabłko, ananas, mango i cytrusy. W smaku
rześkie, pełne i bardzo owocowe. Znakomite do ryb i owoców
morza, głównie do skorupiaków, a także do dań wegetariańskich
i drobiu.

NAVAJAS RESERVA DE 
FAMILIA 

Kraj: Hiszpania Producent: Bodegas Navajas
Rodzaj: Wino Poj.: 0,75l

Reserva de la Familia to wino stworzone z myślą o najbliższych
przyjaciołach rodziny Navajas. To kompozycja
wyselekcjonowanych gron odmiany Tempranillo (95%)
z domieszką Mazuelo, która dojrzewała 2 lata w dębowych
beczkach, a następnie rok w butelce. Dobrze skomponowane
i eleganckie wino z wyczuwalnymi nutami dębiny i miękkimi,
kragłymi taninami.

Rabat

30%

Cena regularna 99 PLN

Super cena miesiąca 69,30 PLN

Cena regularna 65 PLN

Super cena miesiąca 45,50 PLN

Cena regularna 83 PLN

Super cena miesiąca 58,10 PLN

Rabat

30%
Rabat

30%

Selekcja win z 30% rabatem!
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BARBEITO MADEIRA 10 YO
MALVASIA RESERVA VELHA

Kraj: Portugalia Producent:    Barbeito Madeira
Rodzaj: Wino wzmacniane Smak: Słodkie Poj.: 0,7l Alk.: 19%

Słodka madera o jasnozłotej barwie, skomponowana z winogron
odmiany Malvasia, zbieranych z winnic w Sao Jorge. Kompozycja
najlepszych win, leżakujących w beczkach z francuskiego dębu
przez 10 lat. Wyczuwalne kwiatowe aromaty, z nutami dojrzałych
cytrusów, miodu i migdałów. W Ustach bogata, intensywna
i długa. Doskonała jako digestif, towarzysz świątecznych
puddingów, foie gras, czekolady, owoców w cukrze i wielu serów.

BARBEITO MADEIRA 
5 YO ISLAND RICH RESERVA

Kraj: Portugalia Producent:    Barbeito Madeira
Rodzaj: Wino wzmacniane Smak: Słodkie Poj.: 0,7l Alk.: 19%

Słodka madera o pięknej złotej szacie, skomponowana z odmiany
Tinta Negra, leżakowana w beczkach z dębu francuskiego przez
5 lat. Wyczuwalne aromaty suszonych owoców, orzechów
i migdałów. W Ustach przyjemnie zbalansowana kwasowość, nuty
owoców cytrusowych i miękki, świeży finisz. Doskonały digestif
i świetny towarzysz deserów, puddingów, serów
i karmelizowanych owoców.

Wina wzmacniane

BARBEITO MADEIRA 
3 YO SWEET

Kraj: Portugalia Producent:    Barbeito Madeira
Rodzaj: Wino wzmacniane ; Smak: Słodkie  Poj.: 0,7l Alk.: 19%

Słodka madera skomponowana z winogron odmiany Tinta Negra
zbieranych z winnic Estreito de Camara de Lobos i S?o Vicente. Po
tradycyjnym dla tego trunku procesie estufagem, dojrzewa przez
3 lata w dębowych beczkach. Głęboka, złotobrązowa szata. Wino
pełne aromatów toffi, kawy, melasy, czekolady i powideł
owocowych. Okrągłe i miękkie, z długim, słodkim posmakiem.
Doskonały digestif, świetny kompan do deserów owocowych.

Cena regularna 59,99PLN

Super cena miesiąca 44,99 PLN

Cena regularna 69,99 PLN

Super cena miesiąca 52,49 PLN

Cena regularna 197 PLN

Super cena miesiąca 147,75 PLN

Rabat

25%
Rabat

25%
Rabat

25%
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INCHMURRIN 12 YO 
SINGLE MALT

Kraj: Szkocja Producent:   Loch Lomond
Rodzaj: whisky Poj.: 0,7l Alk.: 46%

Ten 12-to letni single malt został wydestylowany w unikalnym
alembiku, który nadał mu delikatnych, roślinnych i trawiastych
nut. Destylaty dojrzewały przez 12 lat w 3 rodzajach beczek: po
bourbonie, tzw. refill cask oraz ponownie wypalanych, po czym
zostały połączone w proporcjach znanych tylko Master
Distillerowi – Williamowi White. Aromat to kompozycja słodkich
płatków zbożowych i ziela angielskiego. Akcenty toffi, jabłek
i gruszek. W Ustach gładka i bogata z nutką słodu, suszonych ziół,
kandyzowanych owoców i solonego karmelu. Przyjemny,
pikantny finisz.

GLENGARRY SINGLE 
MALT SCOTCH WHISKY

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

Glengarry Highland Single Malt Whisky jest destylowana
z najlepszych, rodzimych składników i starannie leżakowana
w najlepszych dębowych beczkach osiągając doskonałą harmonię
smaku i torfowo-dymnego aromatu.

WHISKY

GLENGARRY BLENDED 
SCOTCH WHISKY

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

Glengarry Highland Blended Scotch Whisky to bogata w smaku,
z lekko torfową nutą whisky powstająca przy użyciu jedynie
najlepszych składników i leżakowana do czasu osiągnięcia
perfekcji.

Cena regularna 79 PLN

Super cena miesiąca 56 PLN

Cena regularna 159 PLN

Super cena miesiąca 115 PLN

Cena regularna 285 PLN

Super cena miesiąca 189 PLN

Super
rabat
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PAUL JOHN SINGLE MALT 
EDITED

Kraj: Indie Producent:   John Distilleries
Rodzaj: whisky Poj.: 0,7l Alk.: 46%

Znakomity single malt z Indii bez określenia wieku, który
dojrzewał w beczkach po bourbonie. Aromat na początku
pokazuje nuty zielonego jęczmienia, następnie ujawniają się
delikatne akcenty dymu. W Ustach słodycz jęczmiennego słodu,
odrobina torfu, delikatne nuty czekolady, mięty i melasy. Bardzo
przyjemny, krągły i długi finisz. 95 punktów Whisky Bible.

GLENGLASSAUGH 
REVIVAL KARTONIK

Kraj: Szkocja Producent:   GlenGlassaugh
Rodzaj: whisky  Region: Highland Poj.: 0,7l Alk.: 46%

Revival to pierwsza edycja Whisky Glenglassaugh wypuszczona na
rynek po ponad 20 letnim „uśpieniu” gorzelni. Leżakowana
w beczkach po bourbonie i czerwonym winie, na końcu jeszcze
przez 6 miesięcy dojrzewała w beczkach po Sherry Oloroso.
Niefiltrowana na zimno i niebarwiona karmelem zachwyca
naturalnym kolorem miedzi i stylem typowym dla Highland.
W Nosie delikatne aromaty karmelu i toffi, z nutami orzechów,
sherry, mlecznej czekolady i miodu. Znajdziemy również dojrzałe
śliwki, czerwone owoce jagodowe i odrobinę ziemistego,
palonego dębu. W Ustach krągła, kremowa z odrobiną słodyczy
i wyczuwalnymi nutami śliwek, wiśni, pomarańczy, orzecha
włoskiego, czekolady, miodu i pieprznej dębiny. Finisz
rozgrzewający z nutami przypraw korzennych, sherry i karmelu.

WHISKY

BENRIACH 10 YO

Kraj: Szkocja Producent:  Benriach
Rodzaj: whisky  Region: Speyside Poj.: 0,7l Alk.: 43%

Zabutelkowany z mocą 43% oddaje typowy charakter whisky
z regionu Speyside. Dojrzewany w beczkach po bourbonie i po
sherry jest świeży i owocowy z wyczuwalnymi aromatami
zielonych jabłek, mandarynek, brzoskwiń z subtelnym
dotknięciem skórki cytrynowej i anyżu. Bukiet uzupełnia kremowa
wanilia, nuty imbiru i mięty. W Ustach tostowana dębina, zielone
jabłko, dojrzała brzoskwinia i banan. Dodatkowo delikatny
posmak anyżu i skórki cytrynowej. W finiszu mocno wyczuwalne
akcenty słodowe.

Cena regularna 216 PLN

Super cena miesiąca 159 PLN

Cena regularna 245 PLN

Super cena miesiąca 169 PLN

Cena regularna 249 PLN

Super cena miesiąca 189 PLN

Super
rabat
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WEST CORK BLACK CASK

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

Whiskey skomponowana z destylatów słodowych i zbożowych,
które najpierw dojrzewały oddzielnie przez 3 lata. Po tym czasie
zostały połączone i dojrzewały przez kolejne 6 miesięcy
w podwójnie wypalanej beczce po bourbonie. Barwa intesywnie
bursztynowa. Aromat delikatnie słodki z przeważającą orzechową
nutą. W smaku delikatnie dymna, cytrusowa i mocno waniliowa.

WEST CORK BLENDED 
BOURBON CASK

Kraj: Irlandia Producent:   West Cork Ireland
Rodzaj: whisky  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.

WHISKY

ROYAL CANADIAN 
WHISKY

Kraj: Kanada Producent:  Sazerac
Rodzaj: whisky  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.

Cena regularna 68 PLN

Super cena miesiąca 49 PLN

Cena regularna 125 PLN

Super cena miesiąca 89 PLN

Cena regularna 149 PLN

Super cena miesiąca 109 PLN
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ALMA AZTECA JOVEN GOLD

Kraj: Meksyk Producent:    Tequilera Triangulo
Rodzaj: Tequila Poj.: 0,7l Alk.: 35%

Tequila joven o barwie delikatnie słomkowej ze srebrnymi
i zielonkawymi refleksami. Aromat bardzo owocowy, z
wyczuwalną gotowaną agawą i jabłkiem; do tego nuty ziół i dymu.
W smaku ziołowo- owocowa, intensywna z dość długim finiszem.

FARIGOULE 0,1L

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

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

PASTIS HB HENRI 
BARDOUIN 45%

Kraj: Francja Producent:    Distilleries et Domaines Prove
Rodzaj: Wódka Poj.: 0,7l Alk.: 45%

Pastisem nazywamy alkohole aromatyzowane anyżem i lukrecją.
Pastis Henri Bardouin to kompozycja 65 ziół i przypraw,
dobranych w taki sposób, aby nigdy nie zmęczyć swoim smakiem.
Pozostałe składniki to alkohol, cukier i woda. Zioła i przyprawy są
ściśle selekcjonowane ze względu na swoje właściwości
aromatyczne. HB jest zbalansowany w taki sposób, żeby nie
zakłócać doznań smakowych podczas jedzenia, dzięki czemu jest
jedynym na rynku pastisem, który może być serwowany w trakcie
posiłku. Jest również jedynym pastisem nagrodzonym złotym
medalem na Targach Rolniczych w Paryżu. Pastis pije się z wodą,
przyjmując proporcję 6 części zimnej wody na 1 część HB.

Cena regularna 139 PLN

Super cena miesiąca 105 PLN

Cena regularna 35PLN

Super cena miesiąca 25 PLN

Cena regularna 89 PLN

Super cena miesiąca 66,75 PLN

Rabat

25%
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FRANCOIS VOYER 
V.S.O.P KARTON

FRANCOIS VOYER V.S 
KARTON

Cena regularna 165 PLN

Super cena miesiąca 119 PLN

Cena regularna 258PLN

Super cena miesiąca 199 PLN

Kraj: Francja Producent:  Voyer Francois Cognac
Rodzaj: Cognac Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Ten wspaniały, zrównoważony koniak z apelacji Grande
Champagne jest kompozycją destylowanych na osadach 7 - 14-to
letnich eau de vie. Dojrzewa w średnio wypalanych beczkach
z dębu Limousin przez 3 lata, następnie leżakuje w starych
beczkach w ciemnej piwnicy. Szata barwy starego złota
z brązowymi refleksami. Nos pełen kwiatowych aromatów -
suszonych kwiatów lipy z nutą moreli. Usta długie, eleganckie
i subtelne. Wspaniały do picia w tradycyjny sposób lub
„on the rocks”.

Kraj: Francja Producent:  Voyer Francois Cognac
Rodzaj: Cognac Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Jak wszystkie koniaki tego producenta, ten również pochodzi
w 100% z Grande Champagne. To kompozycja minimum
2,5 letnich eau de vie, destylowanych na osadach. Piękna, złota
barwa. W Nosie aromaty wanilii, limonki i białych kwiatów.
W Ustach miękki atak, pełne ciało i długi owocowy posmak.
Oprócz picia w tradycyjny sposób, producent poleca ten trunek
do mieszania w drinkach. Propozycja Francois Voyer: koniak, lód
i tonik lub koniak, lód i soki owocowe.
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LHERAUD PECHE 
AU COGNAC 0,5L

Kraj: Francja Producent:   Guy Lheraud Cognac
Rodzaj: Likier Poj.: 0,7l Alk.: 21%

Znakomity likier brzoskwiniowy na bazie koniaku Lheraud. 

LHERAUD POIRE 
AU COGNAC 0,5l

Kraj: Francja Producent:   Guy Lheraud Cognac
Rodzaj: Likier Poj.: 0,7l Alk.: 21%

Znakomity likier gruszkowy na bazie koniaku Lheraud. 

LIKIERY

LHERAUD ORANGE 
AU COGNAC 0,5L

Kraj: Francja Producent:   Guy Lheraud Cognac
Rodzaj: Likier Poj.: 0,7l Alk.: 21%

Znakomity likier pomarańczowy na bazie koniaku Lheraud. . 

Cena regularna 199 PLN

Super cena miesiąca 149,25 PLN

Cena regularna 199 PLN

Super cena miesiąca 149,25PLN

Cena regularna 167 PLN

Super cena miesiąca 125,25PLN

Rabat

25%
Rabat

25%
Rabat

25%
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PAWLINA VODKA 
KARTONIK

DWÓR POLSKI 
KARTONIK

Cena regularna 79 PLN

Super cena miesiąca 55 PLN

Cena regularna 79 PLN

Super cena miesiąca 55 PLN

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

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

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

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